
 

 

 



 .شومیر میاز پله ها سراز ییبه تنها

 ازین یکیشتر از قبل به بودن یب یلین روزها که خیا .

 .م گذاشته بودندیداشتم هردو باهم تنها

 از هردوگله داشتم. هم از مهتاب که آن بال را سر

  ن حجم از عذاب وجدان ویخودش آورد و مرا با ا

 دانم چرا،ی، تنهاتر کرد و هم از ترنم که نمیینهات

 به یاز مبرمینکه تاوان او را پس داده بودم نیعالرغم ا

 .کردمیحضورش در کنارم حس م

 

 .م ما سه نفریا را داشتیکور دن ین گره یب ترید عجیشا

 یمن تاوان پس داده بود و من به جا یمهتاب به جا

 ده است و منیخوابر خروارها خاک یترنم. حاال مهتاب ز

 سرگردان بودم. و ترنم یاز سردرگم یان انبوهیدر م

 زا شتریها... بیفیدانم ها ... بالتکل یاز... نم ییایان دنیم



 ...ان کردن هایقبل طغ

 شه، در خودیتر از هم یر، خالیمثل تمام چند ماه اخ

 شیر راه خروج از در دانشگاه را در پیفرو رفته و سر به ز

 .کنمیر مکث میدن نامم، همانطور سربه زیندارم که باش

 ام آنقدر باال ییشم که؛ حجم تنهایاند یکنم و میمکث م

 یکه بتواند از کسالت و خمودگ یازم به حضوریزده و ن

 ان توهماتم شروعیم بکاهد، آنقدر باالست که میلحظه ها

 .میاز هایکرده ام به برآوردن ن

 

 م، سربلندبار دو یمردانه اش برا یدن صدایبا شن

 ست. خود خود اوست. خود نامردش. بعدیکنم. توهم نیم

 ، بعد از خراب شدن همهیخبر یشتر از دوسال بیاز ب

 ...زیچ

 ن افتاده ویزم یشانه ام رو یکه از رو یفیتوجه به ک یب



 یدر ورود یکه ممکن است جلو ییتوجه به نگاهها یب

 یها یتوجه به گلگ یدانشگاه متوجه ما باشد و ب

 که کسیکنم به سمت یم، پرواز میباشته در گلوان

 .است سویم امدهر به ید یلیخ

**** 

 

 

 انیب، پرحرف و هزار رنگ اطرافیعج یبه خاطر نگاهها

 .کندیم خودش دورزود مرا از  یلیخ

 ش ازیجبران ب یداند قرنها وقت الزم دارم براید نمیشا

 .اش یدو سال دور

 هره اش را از پسچ یر کنم وقتیتوانم نگاهش راتفسینم

 شک او هم دل تنگ ینم. اما بیبیپرده اشک درست نم

 .ان صورتم سرگردان استین طور در میاست که ا



 !عروسک؟ یخوشکلتو کجا جا گذاشت یلپا-

 .دیگوین میشرمنده و غمگ

 نکه بتوانمیرود، قبل از ا یم در میک هق کوچک از گلوی

 . ش کنمم حبسیانباشته در گلو یها یه گلگیدر کنار بق

 نزدیک تر می اید و دل تنگی اش را بروز میدهد.

 

 زند که یدلم دل م» حاال  یجانم به قربانت ول یآمد

 ؟ چرا.«شه کرده اند و از هم باز یم اما سکوت پیلبها

 .شوندینم

 ز آن طور فاجعه باریکاش زودتر آمده بود. تا همه چ

 شهر یان مخروبه هاید بتوان از میخراب نشود. تا شا

 .کوچک سر پا کرد یمن آلونک

 توانست یر...اما باز هم وجودش مید یلیر بود... خید

 .شدم یاگر من هرگز من سابق نم یمرهم باشد حت



 به خودش یآبادان یگر رویاگر شهر من هرگز د یحت

 .دید ینم

 یفم را از الناز، همکالسیکنم و ک یدست دراز م

 .ستنجایا یسرکش یدانم برا یگرم. م یکنجکاوم م

 ن من ویدر چشمانش بلوا کرده و نگاهش ب یکنجکاو

 کوتاه از یمرد جذابم در رفت و آمد است. با تشکر

 

 م، سرش بهین روزهاینامرد و الزمِ ا یجانب من و او

 ارضا یخورد، و با کنجکاو یرش به سنگ میطاق وت

 که چشمان ییروم و او یماند و من م ینشده اش تنها م

 .پروا کرده یره و بیالناز را خ

 دهد. با یان دستان بزرگش سخت فشار میدستم را در م

 عیبلند تر و سر یکند قدم ها یبلند مرا وادار م یقدم ها

 .مخصوص به خودم بردارم یتر از قدم ها



 دانم... سرش پر از سوال است. پر از چرا، پر از کجا، یم

 نهاست کهیدن ایپرس ی... و برایو چه کس یپر از ک

 .له داردنقدر عجیا

 ...اما دل من هم پر است. پر از کجاها، پر از چرا ها

 

 من از جنس گله یاو از جنس ندانستن و چراها یچراها

 .اند

 ن ویک سنگیان ترافیبا عجله و کشان کشان از م

 ر رایدهد و دزد گ یدانشگاه عبورم م یوحشتناک روبرو

 .زند یم

 صبر دنج و خلوت، ییافتن جای یبا تمام عجله اش برا

 .نان حاصل کندیتم اطمیکند تا سوار شوم، تا از امن یم

 کند و یبندم و او دوباره باز م ینم و در را مینش یم

 .بندد یمحکمتر م



 مرد محبوبم از سر و یب شرمنده یدست تنگ و ج

 کشم و با صد یکند. اه م یرنگ شره م یشمی یآرد یرو

 روم یم ییوانه کننده اوید یجان ناقابل قربان قدو باال

 .زند ین را دور میکه ماش

**** 

 

 ده،یکه شب چادرش را کامل بر سر شهر کش یدر حال

 کنمیگزم و آرزو میچرخانم و لب مید در قفل میمن کل

 صدا یر بتوانم آرام و بین چند وقت اخیمثل تمام ا

 رو به رو شوم خودم را به اتاق خودم ینکه با کسیبدون ا

 .برسانم

 یکنم و سعیم یه باغ را طیشب یاط بزرگ و کمیح

 یوه هایش، که عطر میدن درخت هایکنم با بو کشیم

 ک عصر دلچسب اواخریم شبانگاه ینارسشان را نس



 از استرسم کم یبا خود آورده، کم یبهشت ماهیارد

 .کنم

 

 ...ن خانه همان خانه استیدهم که ا ید میبه خودم ام

 ه کهشود... همان خانیچم نمیدر آن پاپ یهمان که کس

 نصفه ینیشوم. و اگر هستم به واسطه دیده نمیدر آن د

 .مه هستمیو ن

 دمیفهمم که امیهال م یاما به محض باز کردن در ورود

 .عبث بوده

 .من یدارند، همه زوم شده رو ینگاه ها حس خاص

 یرنگ تو یآب یگداخته نگاه یز دو گویشتر از هرچیب

 .کند یم یدلم را خال

 .باشد یتواند بابت نگران یسلما نمم ن دوز از عصبانیتیا

 ر کردنیک دیه فراتر از یزد که نکند قضیریم یدلم هر



 .ساده باشد

 که در ین خشمیرم از حجم سنگیگیده نگاه میترس

 .نگاهش نشسته

 

 ش فرصت سالم دادن همیک باره و ناگهانی یحمله 

 .دهد ینم

 ده ام و با جلو آمدنش دست ها را حائلیبه شدت ترس

 ده بودمیچه د یمهر ین مرد جز بیکنم. من از ایسرم م

 مگر؟

 و یقو یر دست و پایطاها مانع از له شدنم ز یدست ها

 از یبرا یلیشود و من هنوز دنبال دل یرحمش م یب

 .گردم ین بارش میکوره در رفتن ا

 حانهینکه باز هم با ریرسد جز ا یبه ذهنم نم یلیدل

 .داشته استبحث 



 قع؟ن مویتا ا یکجا بود -

 ...رف...رف...رفته بودم کتاب بخرم... _

 ا چنگین دروغ دنین و ابلهانه تریتر یبه دم دست

 .دانم یانداخته ام، م

 

 را هم یز دم دستین دستاویاما شاهکار کرده ام که هم

 .دست و پا کرده ام

 .کندیپوزخندش را در صورتم پرت م

 ؟یبا ک -

 ...رفتم ییبا... با... تنها رفتم... تنها -

 م. ویگو یداند دروغ م یدانم که م یم یبه طرز مضحک

 ن دروغِ از آغازین که هنوز اصرار دارم، به ایمضحک تر ا

 .ادامه بدهم ییمحکوم به رسوا

 سوزمیگرد و من میکشم که آتش میفندک م ییگو



 .شیر وحشتناک صدایان نفیم

 بلند دستش که به در پشت یپرم با صدایو از جا م

 ... ودشیده میسرم کوب

 تا یبود یبا ک یدروغ نگو... دروغ نگو... بگو کجا بود -

 ...نزدم نکشتمت

 

 ن مرد فقطیداند که ا یمن نم یچ کس به اندازه یه

 .کندیش عمل میست و به حرفهاین ید تو خالیک تهدی

 آب خوردن به ین را دارد که به راحتیل ایپتانس

 .حرفش عمل کند

 ل داشتهیک دلیند توایزان شکار بودنش فقط مین میا

 .بودم یداند من کجا بودم؛ با کیباشد.او م

 شود و از سرم ید آب جوش میگویکه م یبعد یجمله 

 .سوزاندیتنم را م یشود و همه یر میسراز



پیشش بودی و باهاش گرم که اونطور  یبیشعوربود اون  یک-

 ؟میگرفتی

 ن هم از اقبالیده. اید یده. مرا در بغل مجتبیو مرا دا

 به یکه به خونم تشنه بود درست روز یشم بود.مردخو

 یهوا یب به سه سال مجتبیدنبالم آمده که بعد از قر

 

 یرو یا ترنمیاز دن یادش افتاده گوشه ایمرا کرده. و 

 .دنشید یزند براین هست که دل میزم

 ...آچمز

 .ن لحظه ام استیکه مناسب حال ا یتنها کلمه ا

 نیا یم جلویست و پاشه دیکلمات را گم کرده ام. هم

 ست. اصالیگریز دیت چینبار حکایده است، اما ایمرد لرز

 .ا نلرزدیکنم که بلرزد یحس نم ییدست و پا

 میم... بگویدانم چه بگوینم» برادرم بود او که در آغوشش 



 مرا یده اید« ؟

 یبه خون برادرم تشنه است. نه تنها خودش، که همه 

 .نه اندنم تشیزتریخانواده اش به خون عز

 

 میبگو» نامزدم بود « شود عذر بدتر از گناه. ؟ یم

 داند، فقط یش را نمیداند نامزد داشتم. ته و تو یم

 نین حدسش هم همیقیداند که داشتم. قطع به  یم

 ...ن طور گر گرفتهیاست که ا

 الیخ یتواند ب یا نمین مرد دنیکند عاشق تر یفکر م

 .که حاال شوهر دارم، شود یمن

 .شده ام که خودش زن دارد یزن مرد که یمن

 ...ایر افتاده ام گویا گیدن ین هزارتویده تریچیان پیم

 یالبته حق هم دارد. قبال مچم را گرفته اند. درست زمان

 .دست نامزد سابقم بود، مچم را گرفته اند یکه مچم تو



 ن است، که خودش،یحاال تنها حدسشان هم هم

 کنند. آخرینگاهم منطور گداخته یبرادرانش و پدرش ا

 ند ازیگو یام گشته اند. م یماه ها به دنبال برادر متوار

 ا چهین فرو رفته، یک قطره آب شده در زمیترسش 

 .دانم، بخار شده و به هوا رفته یم

 

 ...عالقه باشد ینکه از روین جلز و ولزش نه ایحاال هم ا

  گناهکاریِم وجبیرود دورش بزنم. من ن یدر کَتش نم

 ید بکشم، دور زدن که جایاجازه او نفس هم نبابدون 

 .خود دارد

 دریامده حاج حیجلو ن ین مرد و گامهایا ینگاه برزخ

 جه برسند که منین نتیت از مرگم دارد، اگر به ایحکا

 .ام شوهر دار امروز را با نامزد که نه، با نامزد سابقم بوده

 درین نبود؛ حاال حاج حینطور نبود و تصورها ایکه اگر ا



 .کرد یصدر دعوت م یآمد و پسرش را به صعه  یجلو م

 .ماتومشان را داده اندیآنها قبال اولت

 

 در دانشگاه یکه طاها جلو یگذرد از روز ینم یلیخ

 ده بودم؛یرس ین امروز به مجتبیکه هم ییدرست جا

 .ده بودینا دیمرا با س

 ز ویتنها چ یفیا بالتکلیک دنیان یآن روز، درست در م

 نا بود . ازیشد، س یده نمیکه فکرم به سمتش کش یکس

 .ده بودمیدنش شوکه شده و ترسید

 یم را گرفته بود، خواسته بودم بروم، فرار کنم. از اویجلو

 که باورم نکرده بود... که یا یعاشق یمدع یترسو

 به زعم خودش عاشقانه اش یعالرغم ادعاها و نگاه ها

 ...امده بودیپشتم در ن

 آمده بود که یگلگ یبرانا آن روز یس



 از الله قرمز دارد گل شبدر چه کم 

 ناو با یو رفت ید گرفتیست منو ندیناندازه او  مکلیچون قد و ه

 « که ؟» 

 ش رفتهیرنگ یکل و چشایپ و هیتدلت واسه 

 بافت و یش غلط نبود، اما... پرت و پال میحرف ها  یهمه 

 .بود م را سر آوردهیآن روزها یکوتاه شده  یحوصله 

 آن روز هم درست مثل امروز طالعم نحس افتاده بود

 بود. تازه از مسابقه برگشته یانگار، که وقت طاها خال

 .بود یگریش سبک تر از هر وقت دین هایبود، و تمر

 برادر شوهر بودن به سرش زده بود و به دنبالم یهوا

 .آمده بود

 مرا نزدیک سینا دیده بود.

 نا را تا سریاده شده و سین پینده بود، از ماشر چسباآمپ

 د کرده بود کهیحد مرگ، کتک زده بود. تهد» حاال ترنم 



 شوهر داره« که ،»  یست فرسخیگه از بیه بار دیاگه 

 خودت و یخونت حالله و پا یبرادرم رد ش خانواده

 حماقتات «.

 

 ماتوم گرفته بودم. طاها نخورده ویالبته من هم اولت

 اش، گزارش یده بود، مراتب را خدمت برادر گرامیاشامین

 .داده بود

 یکه طبقه  یآن روز بعد از الم شنگه ا یعصر فردا

 مهین خانه به پا شده و به واسطه کتک نیهم یباال

 اهل خانه خبر یکه نوش جان کرده بودم، همه  یمفصل

 .دار شده بودند، که قصه از چه قرار است

 ن روز غضبش را خورده بود. کهطاها به ظاهر،خودش آ

 ک کلمهیکرد، اگر  یده را هالک میخورد منِ رم یاگر نم

 ...زدیبر سرم هوار م



 ز را ارائه کرده بود ویپورت همه چانکرده ر یاما نامرد

 .زمیحساب مرا حواله داده بود خدمت همسر عز

 حاج خانم از یه و قسمهایو آ یآن روز به ضرب و زور عل

 .ن آمده بودمرویر دستش بیز

 

 ش کردهیها و دردها دلم را ر یبماند که چند روز کبود

 .بود

 ن خانه کهیعروس ا یکه از وقت ییها و دردها یکبود

 لین خانه شدن و از صدقه سر کمینه، از قبل از عروس ا

 .آنها سر کنم یشد ب ینم یلیار غارم شده بودند و خی

 اما به در آمده بود، اوضاع آرام تر شده بود.یحاج ح

 .خبر رو شده بود یالشان دست من از همه جا بیخ

 ماتوم گرفتهیاولت ینیخاندان حس یاز تک تک مذکرها

 ن خانه بود، گرفته تایدر که بزرگ ایبودم. از حاج ح



 .هفده ساله شان یدختر یس نوه یادر

 حاال امروز من دوباره در مظان همان اتهام هستم. شک

 لیک طرف کمیدر یحاج ح ندارم. اگر متهم نبودم حاال

 

 ا و کظمیگرش را گرفته بودند که بیو طاها طرف د

 ...مردم را یا و نترسان امانتیظ کن. بیغ

 ده بودم و امروزیکه آن روز کش یحس حقارت و عذاب

 لم بهیا میبود، است،  یهمچنان به قوت خودش باق

 .دانم ی... نمیداشتن مجتب

 هفت ماه بهاست که  ین همان فرصتیدانم که ا یم

 گفتن و یدنبالش گشته ام. هفت ماه دل دل کرده ام برا

 .نتوانسته ام

 راده ام،ینکه از برادر تازه از گرد راه رسیترسم از ایم

 ن راز سر به مهریقرار است ا یتا ک یکنم. ول ییرونما



 بماند مگر؟

 

 ک روز ماه ازیبا خودم به گور که نخواهم برد... باالخره 

 مید. برادرم برگشته و من تصمیا یم رونیپشت ابر ب

 یندارم خودم را از داشتنش محروم کنم. خب شتر سوار

 .شودیهم که دوال دوال نم

 به ذهنم یه این افکار همزمان و در صدم ثانیا یهمه 

 .خطور کرده بود

 زنم. نه با شجاعت، یا میدل به در یم آنیک تصمی یط

 ب بازم. اما لیستم از تصمیهم مطمئن ن یلیکه خ

 :کنمیم

 ...برادرم بود -

 شود تنها حکمرانِ جمعِ پنج یه سکوت، میچند ثان یبرا

 گرشی، و طرف دییک طرفش منم و تنهای، که ینفره ا



 .اوست و پدر و مادر و برادرش

 

 ...رانندیح یهمگ

 دهیدارد، از همانجا که کوب یدستش را از کنار سرم برم

 .وانه ام کرده بودیش دیبود و با صدا

 فکر یرند: هه.... هاهاها... برادرت بود؟ چیپوزخند م

 ازبیشعور با خودت بچه آخه؟ اون  یکرد

 یست تو کدوم سوراخ موشیترس جونش معلوم ن

 کهیدونه دستمون بهش برسه، تیده... خودش میچپ

 رونیچوندن منو از سرت بیبزرگش گوششه... پس فکر پ

 ...بهش یده بودیبود امروز اون طور چسب یکن و بگو ک

 شرفت بوده که خونت حالله یفقط نگو اون نامزد ب

 ...ترنم

 کنم تا ترسمیم یزند من سع یکه او حرف م یتمام مدت



 به دل گرفته ام از یت نکند. و توجهیبه شلوارم سرا

 .که به نا حق دامن مادرم را گرفته، نکنم ییناسزا

 ده و دوخته و تنم کرده است. سخت خواهد بودیبر

 .زند ین ردا به تن من زار مینکه ایا قبوالندن

 

 م ندارمیدا کرده ام. و تصمیرا تازه پ یاما من مجتب

 .الش شومیخ یب

 دانم سریز آنقدر در هم و برهم شده که نمیفقط همه چ

 رم و بکشمش، بلکهین کالف سر درگم کجاست تا بگیا

 دانم بعد ازیبتوانم بازش کنم. اصال نم یباالخره روز

 ...ر قصه تلخم را سرهم کنمهفت ماه چطو

. 

 ...گم برادرم بودیب... به خدا... به خدا راست م -

 .ردیگ یپسرش را م یر بازویدر زیباالخره دست حاج ح



 ...ریچقدر به موقع و چقدر د

 م درد دارد. قضاوتیرفته برایانم را پذینکه او هم عصیا

 ...ن طور ناعادالنه هولناک استیشدن آن هم ا

 ...پسر بذار حرف بزنهامون بده  -

 

 خواد ی... میم وجبیگه نی... دروغ میگه حاجید روغ م -

 ...کنه یغلط اضافشو الپوشون

 یند. گوشینش یلرزانم م یلبها یدر روینگاه حاج ح

 ...ادیکند:زنگ بزن بهش بیلش را دراز میموبا

 د لبیخ ببرند و بگذاریخ تا بیش را بید که گلویایههه... ب

 ...باغچه اشان

 ...نشیذاریاد که زنده نمیدهم: بیسر تکان م

 ده مرا. وگرنه منیدر شجاعت بخشیجلو آمدن حاج ح

 انیشه در حال غلیل همیکم یبرا یکجا و زبان دراز



 !کجا؟

 به مراتب بلندتر از یکند. با غرشیدوباره اظهار وجود م

 چند ماهه یدون یم... میذار یقبل:معلومه که نم

 مشینبه رو از تو گوشت درآر که قان پیدربه درشم؟! اما ا

 ...اد پسی... زنگ بزن بیکن

 

 که خورده و یخورم، بابت شکر یو من رسما شکر م

 .که گرفته ام یا یم آنیتصم

 رونیست. همان طور با همان لباس بیدلم ن یدل تو

 ا دریدن ین گوشه یتر یینشسته ام و زل زده ام به انتها

 .کنمین میرا سبک سنگوار روبه رو و مدام کارم یکنج د

 کرده ین خانه باجانش بازیترسم با خواندنش به ایم

 .باشم

 



 کنم ازیم یشود رسما قالب تهیفون که بلند میآ یصدا

 یفهمم، کارم اشتباه محض بوده. با شتاب یترس. تازه م

 سبقت یدهند، برا یشان میل و طاها به پاهایکه کم

 ت که برادرمسین یباز کردن در، شک یگرفتن از هم، برا

 .را به مقتلش خوانده ام

 خبر از یآتش درونم وقت یشود رو یم یطاها آب یصدا

 .دهد یم یآمدن عل

 ست کهیم ساعت هم نیرسد که؛ هنوز ن یتازه به ذهنم م

 زمان الزم یک ساعتی_زنگ زده ام. سه ربع یبه مجتب

 نجا برساند. مگریدارد تا خودش را از آن سر شهر به ا

 یآن آرد ید با موشک خودش را برساند. ولنکه بخواهیا

 هم ندارد یبه موشک کاغذ یچ شباهتیرنگ، ه یشمی

 ...یحت

 در بخواهمیتوانستم از حاج حیکاش م



 

 میبگو یاش را به من بدهد تا به مجتب یدوباره گوش

 » این.« م یبگو» جان خواهر! جانت را بردار و برو. هر 

 نها تشنه خونیا دورتر و تندتر برو. یتوانیچقدر که م

 خبرند یاز همه جا ب یتو «...

 کیشود با  یوارد م یعل» نجا چه خبر است یا« بزرگ 

 .شیچشم ها یتو

 کیمه اتوماتیار نیست. مهسا هم هست. آتش بیتنها ن

 ...من یزندگ ین روزهایا

 کار حاج خانم است وال ینجا بودن علیست که این یشک

 ...ریغ

 استرس مزاج تند شه استرس دارد.یاوست که هم

 من، استرس یده یش، استرس جان به لب رسیپسرها

 



 نیستد با ایدر فرتوت نتواند سر قولش باینکه حاج حیا

 ...دو تا شاخ شمشاد فلفل مزاج

 از استرسم کاسته است. اما نه آنقدر که یکم یآمدن عل

 زمستان نشسته در دستانم را به تابستان که نه، حداقل

 .دل کنیز تبدییبه پا

 تمام نشده که یعل یها و کنکاش ها یهنوز احوالپرس

 .دیایدوباره زنگ به صدا در م

 .دهیز جان واقعا خودش را با موشک رسانیانگار عز

 که به ییل و طاهایشود... کمیباز هم صحنه تکرار م

 رود یکه جانم م یبرند... ومن یفون هجوم میسمت آ

 ...ت جان برادرمیامن یبرا

 

 فون به دست،یآ یکه گوش یلیر نگاه کمییتغن بار با یو ا

 فهمم که؛ واقعاً، اوست که بهیچرخد، م یبه سمتم م



 .مسلخش آمده است

 ست که؛ استرس ین امر را حاکیرو به رو ا یصحنه 

 .راه نبوده یهم ب یلیحاج خانم خ

 یان مشتها و لگد هایست. اما او، که مین یباور کردن

 من یو واج مانده، مجتبدر ، هاج یدو تا بوکسورِ حاج ح

 توانند ضمانتِ  یدر و فرزند ارشدش نمیاست. و حاج ح

 .را ضامن شوند یشِ حاجیک ساعت پی

 حاج خانوم هرگز یمن و التماس ها یغ هایمسلما ج

 که یمحشر ین صحرایان اینخواهند برد م ییراه به جا

 

 ست کهیدو برادر بر پا کرده اند. اما دست خودم ن

 خن ها و با حنجره و با تمام جانم، جانخواهم با نا یم

 .برادرم را نجات دهم

 ک کالم در جواب سوالیزم... فقط یعز یمجتب»  یتو ک



 جوون ی؟ ترنم«ک کالم گفت یدر یحاج ح» برادرش  «.

 کین یهم یبود. ول یاو هم گلمند آمده بود اوهم شاک

 بود تا ضربه اول را ناغافل از طاها بخورد. و یکلمه کاف

 ش بهیکه بو ین ضربه اول هم شد همان قطره خونیهم

 زه شکارش رایرسد و غری درنده خو میِمشام شکارچ

 ل، تا او هم حملهیکم یبرا یکند. شد مجوز یدار میب

 .گناه من یچاره و ب یکند به برادر ب

 کند از خودش دفاع کند. اما او کجا ویم یسع

 در کجا؟یحاج ح یغول تشن ها

 

 فقط و فقط قد و باالست. نه ورز یمجتب یقد و باال

 . امایخود به خود شده مجتب ین. مجتبیده و نه تمرید

 روند و تن و ینگ میر ین دو برادر سالهاست که رویا

 و یمشت ین او هم گاهیدهند. با وجود ا یبدن ورز م



 .آورد یکند که از نا کجا آباد سر در میپرت م یلگد

 ...ده نداردیکنم فایه میگر

 ...ده نداردیم فازنیداد م

 ...ده نداردیکنم فا یالتماس م

 یشنود که بفهمانم مجتب یمرا نم یصدا یاصال انگار کس

 .کنندیست که آنها فکر مین یکس

 انید چند تا در میاندازم تا شا یان مهلکه میخودم را م

 بیکمتر آس ییاز ضربه ها را به جان بخرم و مجتب

 .ند. البته اگر زنده بماندیبب

 

 در عنان یسع یل و علیدر کنترل کم یدر سعیححاج 

 . شود ینم یل دارد. ولیرومند تر از کمین یکردن طاها

 .فندین دو نفر، چندتا از نوع خودشان را حریهر کدام از ا

 دریکنم. حاج حید استفاده میآ یکه پبش م یاز فرصت



 در یانداخته، و سع یل و مجتبین کمیخودش را ب

 :شومیش میبازو زانیمهارش دارد، که آو

 یتبنزن.. نزن توروخدا... به خدا اشتباه شده ... کار مج -

 .دیکن یستم که شماها فکر مین ینبوده... اصال من اون

 ش هم دست و پا شده اند تایگوش ها یاما انگار حت

 نطور ناشنوا شده و دوبارهیرند که ایم را از من بگیمجتبا

 برد، یوم مخورد و هج یز میپدرش ل یان دستهایاز م

 .ده امیسمت برادرِ چون مار در خود تن

 جه ترینت ینجا بیشک ا یروم بین بار به سراغ طاها میا

 دریاندازه حاج ح یتواند حت ینم یعل یخواهم بود ، وقت

 ...موثر واقع شود

 رسد که مهسا هم از دست و یم ییکم کم کار به جا

 .شود یزان میش آویبالِ عموها

 ،حاالیگر یانجین مید از اینا ام یدر و علیحاج ح



 د بتواندیخودشان شروع به زدن آن دو کرده اند تا شا

 ن حجم ازیمن جان بخرند. ا یبرادر مچاله شده  یبرا

 ن دو برادریان کرده در وجود اینه و خشونتِ عصیک

 ...وحشتناک است، وحشتناک

 شوم در برابر یندازم تا سدیم یمجتب یخودم را رو

 کند کنارم بزند تایم یرحمشان. او هم سع یب یلگدها

 نیاز ا یلگدها به من نخورند. اما حقم است. حق من حت

 حاال شتر است.اگر به موقع دهان باز کرده بودمیهم ب

 

 ن مشت و لگدها حقینم. تمام ایزترین نبود وضع عزیا

 ...من احمق است، نه او

 خورم و یگذرد. چقدر مشت و لگد م یدانم چقدر م ینم

 از التهاب لحظه ها کم یزنند. که کم یخورد. چقدر م یم

 .شودیم



 ار است و منیمه هوشیجان و ن ین بیزم یرو یمجتب

 برادر بزرگ ید کتک هال و طاها به مدیزنم. کم یدل م

 مجدد یده اند اما هنوز آماده حمله یو پدرشان کنار کش

 در مورد قانون و شهر هرت نبودن مملکت یهستند. عل

 شان یقادر به حالج یلید، که خیگو یم ییزهایچ

 است که با کدام مدرک به قانون یستم. طاها شاکین

 کین مملکت پناه خواهند برد، که یا یمه ینصفه و ن

 شود و دوبارهینابهنگام از طرف مهسا باد م یمله ج

 .کندیآتش به خاکستر نشسته را شعله ور م

 

 ...ستینکه برادرش نیگه... ایدروغ م -

 ... ست ینه اش ستودنینفرت و ک

 ش خودش هم به من ملحقیپ ینه انگار که تا لحظه ا

 یمجتبا یرد برایش امان نامه بگیشده بود تا از عموها



 ...نم یچاره یب

 ن؟یا بیشعوریست پس کدوم یبرادرش ن یچ یعنی-

 سر ید که دوباره علیگو یز برداشتن مین را در حال خیا

 ینها در هردو صورت مجتبیستد. گفته بودم ایایراهش م

 رد چهیبگ یخواهند کرد چه عنوان برادر یرا سالخ

 .ینامزد

 نکه بتواند سد پدرش را بشکند و دوباره حملهیقبل از ا

 کنم. جان در تنش یم یدوباره خودم را سپر مجتبکند، 

 

 زیشک دوام نخواهد اورد عز یشتر را بینمانده و کتک ب

 ...خواهر

 یزیه چیشما  یگم داداشمه... حاجیبه خدا دروغ نم -

 ...بگو به خدا داداشمه

 .زنم یک هق میپشت بند هر جمله 



 دهد تا سخنیزند. آب دهانش را قورت مینفس م یحاج

 :آورد یکه مهسا دوباره آتش مد یبگو

 گه... من عکس برادرشویکه... مطمئنم دروغ میدروغ م -

 ست... اون موهاش بورین نیده بودم ایمهتاب د یتو گوش

 یمجتب یه ساعته مجتبیاه... تازه خودشم یبود نه س

 

 ...ست؟اسم برادرش تارخهیکنه... چرا حواستون ن یم

 ...هشتر نداریه برادر بیدونم  یخودمم م

 ن حد بر منید که خشم تا ایآ یش میکم پ یلیخ

 خواهد بلند شوم و انقدر یحاال دلم م یمسلط شود.. ول

 ...فتدیب یبزنمش که به روز مجتب

 دوباره ینکه برادرم آماج ضربه هایهول زده قبل از ا

 .خزم تا مانع شوم... هرچند ناموثر یشود، برم

 :پرسد یده و دو به شک میدر است که ترسیحاج ح



 ست؟یگه ترنم مگه اسم برادر تو تارخ نیراست م

 .ده اندیامانم را بر یمجتب یزنم. ناله ها یدل م

 ...رمبرادرمه... من دوتا برادر دا ینه... نه به خدا... مجتب-

 

 نیهم یکیکنم: یمه جانش میبا دست اشاره به جسم ن

 ...اره که هشت سالشه االنیم مهدیکی یمجتب

 ه؟یپس تارخ ک دختر یچ یعنی -

 ست... به خدا برادر منیزنم:تارخ برادر من نیهق م

 ...ترنمه یکیست... برادر اون ین

 نگاهم را به حاج یخورم، ولیتکان نم یاز کنار مجتب

 از یدهم که؛ از زور فشار و استرس گوشه ا یم یخانم

 ...ست، افتادهیشباهت به بازار شام ن یکه حاال ب یخانه ا

 رهاست... رنگ یاز و چادرش گوشه ااش ب یگره روسر

 ...گونه اش خشک شده است یبه رو ندارد و اشک رو



 صورتش کج و کوله شده و ی، روینک ته استکانیع

 .حلقه بسته اند یشانیپ یاش رو یجو گندم یموها

 .ش بودیچشم ها ینک رویکاش آن روز هم آن ع

 

 ره بایست؟یادت نیز تو رو خدا شما بگو... یز... عزیعز -

 م دنبال مهتابینجا... اومده بودیم ایباهاش اومده بود

 یبایب از سیه سی یم اما نفریرون... زود رفتیم بیبر

 اطیرِ آبِ تو حیو با همون ش یدیاط چیدرخت تو ح

 ...ست؟ من ترنممیادت نی... یو بهمون داد یشست

 کنهیصدا م یترنمو تر یکیگفت اون یمهتاب همش م

 ...خدا ی. تو رو خدا محض رضاکنه..یشلوغ م یلیچون خ

 نجا جونیگناه داره ا یز... برادر من، بیار عزیادت بی

 ...دهیم

 زند یزانو م یکه رو یینم که با هر کلمه ام دست هایب یم



 ...ندیآ یروند و محکم تر از قبل فرود م یباالتر م

 ترنم مهتاب از تو یکیاون  یچ یعنی؟یچ یعنیع... ی -

 ...نگفته بود یزیچ

 کنم: من از کجا بدونم که چرا مهتابیا نفرت نگاهش نب

 !دونسته؟ یش نمیتو رو محرم همه چ

 

 :کنم یسکوت اضافه م یه ایبعد از ثان

 ...کرد یا با من قهر بود... آدم حسابم نمین آخرایا -

 رود. آنقدر ینم که عقب عقب میب ینم. میب یاو را هم م

 خورد یط هال متا به مبل واژگون شده وسیرود تا نها یم

 .شود یان واژگون م یو خودش هم رو

 دهد، و فاطمه یراستش را ماساژ م یدر شانه یحاج ح

 شود، قدم به ین آدم جمع حساب میکه مسلط تر

 ...کند یسمتش تند م



 .خورد یوار سر میده کنار دیپر یبا رنگ یعل

 طاها را انگار با برق سه فاز خشک کرده اند که تکان

 ن طور سر پا زل زده و به من وخورد و هماینم

 ...شتر از نصفش، سهم اوستیکه ب یشاهکار

 حاج خانم باالتر رفته . اصال از مرز یه هایمو یصدا

 .خواند یه گذشته. نوحه میمو

 

 ه اش را دوست دارم. شوکیافین قیمهسا... راستش ا

 کند. هرچند که ینگاهش دلم را خنک م یتو

 ن نگاه شرمزده ویدن ایدنجا منم اما ین آدم ایمتضررتر

 .م بودیمان آرزویپش

 که با تمام توان ییشود. روزها یمان میگفته بودم پش

 کرد، گفته بودم یم حمل مین روزهایجهنم ا یزم برایه

 ...ندارد یگر سودیکه د یشود. روز یمان میکه پش



 

 .ک ادامه داردیسترید و همانطور هیآ یهق هقم بند نم

 ...ده استیفا یوردن آب قند، بخ یفاطمه برا یاصرارها

 نینین ببی... تو رو خدا زنگ بزنی... مجتبیمجتب -

 ...ششیخوام برم پ یکجان... م

 کمک به فاطمه در آرام ید برایایدر جلو میحاج ح

 کم از اون آب بخور بذاریر یقه اروم بگیه دیکردنم: 

 شو یزنم... طاها گوش یاد... دارم زنگ میحالت جا ب

 ر ورت دارم خودمیده... اروم بگیم جواب نمیلنبرده... ع

 ...میکن یداشون میببرمت پ

 شیش سر حالتر از دو ساعت پیر زبانیبه مدد قرص ز

 .است

 ببراش افتاده باشه... چرا جوا ینه... نکنه اتفاق یوا -

 ده آخه؟ ینم



 گذارد و دستم را ین میزم یوان را رویفاطمه ل

 خودتو هالک ی. دارترنم جان.. ینجوریرد:نکن ایگ یم

 م احتماال سرش گرمینشده... عل یزی... به خدا چیکن یم

 

 شوید گوشیدونم شا یا چه میده... یداداشته که جواب نم

 کنه به یاد مین کارا زین جا گذاشته... اون از ایتو ماش

 ...جان مهسا

 .دهد و من دل ندارم یم میدلدار

 که همانجا ه کرده بودمیآن روزها انقدر گر یادآوریبا 

 یبرا یافتاده بودم. عذاب وجدان، نگران یکنار مجتب

 أس، نفرت، عشق در وجودم فوارهی، ترس، غم، یمجتب

 د در من به وجودیک حس ناشناخته جدیزده بود و 

 تحملش را نداشتم، و از من ییآورده بود که توانا

 .حرکت ساخته بود یت و بیکفا یب یموجود



 از کردم مهسا و حاجچشم ب ین هم شد که وقتیهم

 .دمیرا کنارم ند یدم و مجتبیسرم د یخانم را باال

 

 ش واژگون شدهیکه رو یآنطرف تر از مبل یل کمیکم

 صورتم یکند . نگاهش رو یبود، نشسته و نظاره ام م

 ستمین یخورد. اما حاال در حال یسنجاق است و تکان نم

 یابر یرنگ کنم. نگران یکه فکرم را مشغول آن نگاه آب

 میوخ یلیگرد. حتما اوضاعش خیدارد جانم را م یمجتب

 . .بود که منتظر من نشده بودند و برده بودندش

 .مارستان نبودیبه ب یازیاصال اگر اوضاع بد نبود که ن

 یدگین خانه به او رسیا ین جا تویخودش هم یعل

 .کرد یم

 در هم کالفه شده ویآنقدر سر و صدا کردم که حاج ح

 .دهد یاش را از دست م یبورکم کم دارد ص



 یکه عصب یزنم به دست یشوم و چنگ م یبلند م

 :گرداند یح میتسب

 

 وبخم... من خوبم به خدا... یم... تو رو خدا حاال بریبر -

 ...خوبم

 میکشد: باشه بر یبه سرم م یدهد و دست یسر تکان م

 ...نجایا یاوردیسر خودت ن ییه بالیتا 

 که نا ییبه موها یتشدنش، دس یخوش حال از راض

 توجه به یکشم و ب یخته اند میمرتب، دورو بر صورتم ر

 ...شوم یف تنم به دنبالش روان میلرزش خف

 ینم، سخت، و حتیب یکه م یزیدر باور گنجاندن چ

 گچ، و از یآرنج تو یمحال است. دست راستش تا باال

 کیتنش که فقط  یجا یزان است. جایگردنش آو

 بزرگ و یها ین دارد، پر از کبودبه آ یرپوش رکابیز



 

 اش را پاک کرده اند، اما ینیچند رنگ است. خون ب

 ناله ها و یده. صدایلبش ماس یتا باال یقطره ا

 .کند یم یراستش، با روانم باز یابرو یشکستگ

 ین ناله ها را در خواب میکنم تا اگر ایش میآرام صدا

 درستکند.  یش را باز میدارش نکنم. چشم هایکند، ب

 یگریکند. آن د یش را باز میاز چشم ها یکیم، یتر بگو

 استتار کرده است. به نظر یاز ورم و کبود یر انبوهیرا ز

 د، واقعا برادرم را به قصد کشت زده اند. آن قدریآ یم

 ترسم خودم را در یم یاوضاعش بد است، که حت

 ترسم لمسش کنم و درد امان او را یندازم. میآغوشش ب

 رنم تنها خسارات وارده بیب ین ها که میترسم ای. مبِبُرَد

 ن ها باشد. خودمیش بدتر از ایتنش نباشد و اوضاع داخل

 خورد یشتر ضربه ها به پهلوها و شکمش میدم که بید



 شد. اگر اوضاع سر و یو او از درد در خودش جمع م

 ش چه بود؟ین بود، پس اوضاع پهلوهایصورتش ا

 

 هیده نگران من: گریرنگ پر ید، و اویآ یاشکم بند نم

 ...نکن

. 

 زنم: شرمنده ام به خدا یمان لب میشرمنده و پش

 ...یمجتب

. 

 ن همه مدت هنوز بهیکردم، بعد از ا یفکرش را هم نم

 اندازه روز اول خشمشان تند باشد. آن قدر که هنوز مرا

 رفته بودند و هنوز تشنه خونیبه عنوان خون بها نپذ

 .بودند یبرادرِ من اشتباه

. 



 ...ن کتکایباش... اما نه برا ا-

. 

 ...کنم یج نگاهش میگ

. 

 

 ... چرایو نگفته بود یگفت ید میکه با ییزایچ یبرا-

 نبود که عصر ییه حرفایدم شبیکه اونجا شن ییحرفا

 ...حرف بزنن یومد محض الکی؟ به نظر نمیبهم گفت

 ...گفتن یز میه چیهمشون خبر داشتن... همشون از 

 ه ترنم؟یه چیه؟ قضیک یگفتیکه م یترنم یکیاون 

. 

 کند و لب به دندان یاز درد مکث م یلحظه ا

 ؟ اونیه ترنم؟ تو به من دروغ گفتیه چیرد:قضیگیم

 ا چه مرگشون بود؟ خون باباشونو از من طلبیروان



 داشتن؟

 م؟ید بگویچه با

. 

 که فکرش را یزیزودتر از چ یلیدروغ گفته بودم و خ

 کسب یم برایرو شده بود. دروغ ها کردم دروغم یم

 خودش یده بودم. براینبود. فقط ترس یچ منفعتیه

 م، ساکتیت را بگویدانستم که اگر واقعیده بودم. میترس

 

 یرت داشت. شکینخواهد ماند. مَرد بود، برادر بود و غ

 بود تا خودش را یرفت. کاف ینبود که به سراغشان م

 .افتادند یجانش مکند. همان دم به  یبرادر من معرف

 جانش باشم، اما یدروغ گفته بودم تا به زعم خودم ناج

 .دمیترس یافتاده بود که از آن م یدرست همان اتفاق

 ...قاتل جانش شده بودم



 که از من خواسته بود، هر چه را که یحیدر برابر توض

 .د کرده بودمییباور داشتند و به خوردش داده بودند تأ

 از یوس از گرم شدن آبینا و مأیس کرد دلزده از یفکر م

 و نامتعارف پناه برده بودم. و یابانیخ یسمت او، به عشق

 ام را به او یداده و پاک دامن یدلم را به مرد متأهل

 یش، وقتییتماشا یباخته بودم. بماند عکس العمل ها

 یده بود بازگو میرا که شن ییث هایکه حرف ها و حد

 .کردم ید مییتا بود، را یکرد و از آن ها شاک

 فروغ شده یش که بیه دارش ... چشم هایخنده گر

 د را از آن ها گرفته بودم...رگ بادیبودن و انگار من ام

 

 که از حنجره اش یا یزخم یادهایکرده گردنش و فر

 امد... دستش که باال رفت و برصورتم فرویرون نیب

 ...شیت سرزنش خودش بابت نبودن هایامد... و در نهاین



 شانیکه هر چه تالش کرد نتوانست مخف ییاشک هاو 

 ...کند

 م دروغ نبود... همهیحرفها یهمه  یالبته، همه 

 که از اوضاع خانه گفته بودم د رست بود. فقط ییزهایچ

 کرده بودم، تا مانع یدستکار یقسمت آخر را کم

 .ن برادر و همسرم شومیاصطحکاک ب

. 

 ؟ چرا خشکت زده؟ییبا توأم ترنم؟! کجا-

. 

 

 :گردانم یبا سر برمیانسال و زیف پرستار میظر یبا صدا

 ل اضافتو بده همراهت ببره، دارنیآقا آماده باش... وسا

 ...ان ببرنت بخشیم

 ...قه خانمیه دی-



. 

 .زند یحرف م یداست وقتیدرد از تمام وجناتش پ

. 

 ووید بری... بایه چونه بزنیشه که آقا... مگه بقالینم-

 م که... چپ و راستیس نگهت دارشه تو اورژانینم

 م... دل بکن از خانمتیارن... تختتو الزم داریم یتصادف

 ...دینیبیاد وقت مالقات همو میفردا م

. 

 دستش را یکه آمپول تو یتند و پشت سر هم، در حال

 چیزند. ه یش را میکند، حرف ها یق میدرون سرم تزر

 

 انکه بابت نسبتم یرفع سوءتفاهم یبرا یکدام تالش

 رود و بالفاصله دو یم. میکن یش آمده، نمیش پیبرا

 یشوند. حسرت زده ول یمرد با تخت روان وارد اتاق م



 تخت یکنم که چطور او را رو یافته نگاه مینجات 

 برند. تا آسانسور همراهش یکنند و با خود م یمنتقل م

 کند که نگران نباشم و به خانه برگردم ید میروم. تأکیم

 نجا باشم، تا بهیفردا اول وقت ا ینم، ولو استراحت ک

 شیمحض شروع ساعت مالقات، کنارش باشم و برا

 ...میت را بگویواقع

. 

 مارستان مانع ورودمیدر آسانسور خدمه چاق ب یجلو

 آسانسور فقط مخصوص حمل "د کهیگو یشود و م یم

 یکشم و در بسته می. کنار م"ماران و خدمه استیب

 ...ر بگذراندیشود. خدا فردا را به خ

 

 یده بودم. آن هم به مدد مسکن قویتنها دو ساعت خواب

 افاقه نکرده بود و یلیکه خورده بودم. اما آن هم خ یا



 زانین میدار شده بودم. و ایبعد از دو ساعت از زور درد ب

 ینِ خستگیچ عنوان کفاِف حجم سنگیاز خواب، به ه

 مها وده بودم که با چشینه دیآ یداد. تو یمن را نم

 .ب شده امیپف کرده تا چه حد، زشت و بدترک ینیب

 یم.مجتبیش بود که به خانه برگشته بودیهوا گرگ و م

 حاج یو نه حت یقبول نکرده بود که، نه طاها و نه عل

 از یرفت که به کسینپذ یدر ، همراهش بمانند. حتیح

 د و شب رایایل خبر بدهند تا بیاز فام یکیا یدوستانش 

 دانم یم یندارد. ول یاز به کسیگفت نید. مکنارش بمان

 که یش از سر عناد بود. تنها کاریها یکه تمام سرکش

 سفارشش را به همکارانش ین بود که علیشد کرد، ا یم

 مارستان،یدم بیو پرستارها بکند. تازه آن جا بود که فهم

 .کرد یدر آنجا طبابت م یاست که عل یمارستانیهمان ب

 



 بود... تنها فرزنِدپسر یادرار یه و مجاریمتخصص کل

 .داشت یالت دانشگاهیدر که تحصیحاج ح

 خانه یها یکیشده بود. تنها نزد یتمام راه در سکوت ط

 در برداشته شده بودیبود که قفلِ سکوت از لبان حاج ح

 ؟ینگفته بود یزیچرا تا به حال چ :

. 

 نکه مخاطب جمله اش من هستم رایمنظورش را و ا

 ...دمیدم: ترسیفهم

. 

 ز معقول و نامعقولیل، و از هزار چیده بودم. از کمیترس

 ...ن نبودیگر... اما همه ماجرا اید

. 

 چیگر هیر کرد، که دیدانم حرفم را به چه تعب ینم

 ...دینپرس



. 

 

 ل. ساعتیروم، همه هستند به جز کم ین که مییپا

 داستیازده است و بر گِرد سفره صبحانه نشسته اند و پی

 را گذرانده اند که صبحانه ساعت یهم شب سختآن ها 

 یر میو دلگ یکل یهفتشان تا به حال عقب افتاده. سالم

 .رمیگ یش میکنم، و راه خروج در پ

. 

 ...ا صبحنتو بخوریکجا مادر؟ ب-

. 

 ن زن از روز اول با من مهربان بود. از همان روز اولیا

 شیکم سو ین چشم هایقه مرا، با همیچند دق یکه برا

 ده بود، تا به حاال که عروسین خانه دیاط ایح یتو

 .ده بودمیند یش بودم، از او نامهربانیاشتباه



. 

 ...رم شدهید برم، دیز... بایممنون عز-

. 

 

 مونده تا وقت یلیمادر؟ هنوز که خ یریکجا م-

 ...میمالقات... بمون باهم بر

. 

 ده بودند پسرشان چهیتعجب نداشت. حاال که فهم یجا

 .کنند ییآمدند که دلجو یمن، م یزده به زندگ یگند

. 

 دیرم دانشگاه... بایمارستان... دارم میرم ب یاالن نم-

 ... از کالسامو حضور بزنم، بعدش برم یکی

. 

 زان است به چشمیرا که از گردنش آو ینک ته استکانیع

 .زندیم



. 

 ن رنگ به روتیله خب... الاقل گشنه نرو... ببیخ-

 ...رسونَدِت یبخور بعد طاها م یزیه چی ساینمونده... وا

. 

 

 ر شوم؟یواقعا توقع داشت من با طاها هم کالم و هم مس

 خودم هنوز در یغ هایج یکه صدا یآن هم در حال

 مارستان بود، ویتخت ب یگوشم اکو داشت و برادرم رو

 فوق حرفه یون ضربه هاین را مدیز، ایش از هرچیمن ب

 .او بودم یا

. 

 ...رم شدهیز ... دیزل ندارم عیم-

. 

 یزیروز ظهر چیم که از دیگو یم ین جمله را در حالیا



 نمانده یزین نرفته، و از شدت ضعف، چییم پایاز گلو

 .میک بگویملک الموت را لب

 ها و لحن یدن کم محلیچاره، باالخره بعد از دیزن ب

 یر آمده را برمیند. مسینش یم، عقب میسرد جمله ها

 ند. من همینش یش میکسته سرجاش یگردد و با پرها

 ست، که ازیرم... اما دست خودم نیدلگ ین سردیبابت ا

 .رمیش از خودم دلگیاو ب یپسرها

 

 دامن زن یرین دلگیر بودم و خب خواه ناخواه ایدلگ

 ...گرفت یچاره را هم میب

 م ظاهریده به در، جلو روین بار مهساست که نرسیا

 ...شودیم

 .میست بگوین یازیم. نیگوینم یزیکنم و چینگاهش م

 دهد، هر چه را یش نشان میچشمها یتو یشرمندگ



 م هم انقدر بوده کهیشب گفته ام. گفته هایالزم بوده د

 یا یمانیان عذاب وجدان و پشیدر م یبتواند او را عمر

 .که وعده اش را داده بودم دست و پا بزند

 

 ...دیببخش -

 ن ؟یهم

 تخت یدرم رون نقطه و برایاگر من امروز در ا

 ن سهم رایل بزرگترید بعد از کمیمارستان بود، او شایب

 .داشت

 رم. اما هنوز کامل از کنارش ردیگ یبدون حرف رو م

 یشتن داریکه به زور مسکن و خو ینشده ام که درد

 ساکتش کرده بودم، از انگشت شستم راه گرفته و همه

 نیکند. انقدر ایر میشانه و گردنم را درگ یدست و حت

 کشم و یم یاد بلندیار فریاخت یاست، که ب یدرد قو



 یشانه م یفم از رویشود. کیاشک در چشمانم جمع م

 .شومیافتد و خودم مچاله م

 شد؟ یچ یوا -

 ترنم؟ یشد یحاال فاطمه هم کنارم است: چ

 ...دستم... آخ مردم یدستم... وا -

 

 دستم را یزند. حاجیخ یسفره برم یه هم از پایبق

 .ردیگیم

 .شده ینطوریشب اینم دستتو ... حتما دیبب -

 نیشب اید... معلوم است که دیگویب میچشم بسته غ

 ن طور شدهیطور شده. تازه شانس آورده بودم، که فقط ا

 ...و مثل دست برادرم وبال گردنم نشده

 نجاست؟یا -

 .دهم یسر تکان م



 ...دهیباد نداره... حتما ضرب د -

 .ردیگیا در دست مزند و دستم ریطاها کنارش م

 ن را به مدد آموختهی...ایه نگاه کنم حاجیبذار منم  -

 نگیر یکه تو یید. تجربه هایگویش از سر تجربه میها

 که با دست و بال ییک بوکس به دست آورده. روزهایک

 ده ام. از خودشی، که جا افتاده، برگشته، را دیدر رفته ا

 

 .شده یو عادافتد  یاد مین اتفاق ها زیده ام که ایشن

 ...خودش. برادرش و دوستانش یبرا

 نامرد یخواهم اویم کند. نمیکشم تا رها یدستم را م

 .کمکم کند

 اط و نرمیکند. مچم را محکم گرفته و با احتیرها نم

 که خرج یدهد . با وجود مالحظه ا یم یشستم را باز

 برد، و دوباره ناله از سریکند، درد نفسم را م یم



 ...رمیگیم

 ...ار... در رفتهیه ظرف آب گرم بیهسا م -

 دهد. به ینگاهش را به صورت و لب در حصار دندانم م

 .گونه ام یغلتان رو یاشکها

 ؟ چرا صداتین درد و تحمل کردیچطور تمام شب ا -

 ؟ نگاهین طور نگهش داریا یخواستیم یومد؟ تا کیدر ن

 .از چند جام در رفته

 

 ش هم دریدتاک شست چند نقطه دارد که چنیمگر 

 برود؟

 کنم یشب تحمل میکه از د ییزهایداند در برابر چ ینم

 .ز استین درد ناچیا

 یش جلویزانوها ینشاند و خودش رویمبل م یمرا رو

 زیم خیرد. نیگ یستد. فاطمه دست آزادم را میا یم میپا



 .شومیم

 ..رم شدهیشه . دیخوام خودش خوب م ینم -

 ...ده امیرا قبال چشو جا انداختن  یمن طعم در رفتگ

 پدر یکه هنوز نازدانه  یی... روزهایهشت سالگ یتو

 .بودم

 نم... نترس دردشین ببیشه؟ بشیدرست م یچ یعنی -

 شهیمونه انگشتت بد شکل م یست... جانندازم میاد نیز

 ...مونه هایکج م ...

 ...ده امیده که ترسیفهم

 

 ... یخوام تو دستمو جا بنداز یدم؟ نمیگفته ترس یک -

 ...خوام برم یبرو کنار م

 ت است. او دردیاز واقع ین فقط بخشیده ام... اما ایترس

 ...خواهمیه کرده، ومن درمانش را نمیرا به برادرم هد



 ...شه بعداین سر جات بذار جا بندازه... دردسر میبش -

 د. اما با جذبه،یگو ید. بلند نمیگو یدر مین را حاج حیا

 میحرکت در جا یکه، ناخودآگاه بچرا... انقدر با جذبه 

 .نمینش یم

 ؟یت نید باالسرت باشه؟ زبون خوش حالیحتما زور با -

 

 

 به مدد یک ساعتیکالس دانشگاه را از دست داده ام. 

 ده امیانگشتم، خواب یمسکنِ دوباره و دردِ آرامتر شد ه 

 م را در آوردهیو به ضرب و زورِ فاطمه ، ته بشقابِ غذا

 .ام

 گر هم بگذرد،یقه دیدر منتظرم تا ده دق حاال پشت

 .نمیتابتوانم برادرم را بب

 شتر ازیچ، بدتر هم شده. ورم چشمش بیبهتر نشده ه



 گر هم به نشانید یشب است. و حاال چند تا کبودید

 مارستان را به تن داردیب یراهن آبیش اضافه شده. پیها

 ن صورتینم اما همیزش را ببیتوانم تن عزیو من نم

 ست. انقدر که، نتوانمیدر آوردن اشکم کاف یان براداغ

 در ویبدهم و حاج ح یک سالم درست و حسابی یحت

 ...یاحوالپرس یرند برایمرا بگ یهمسر و عروسش جا

 

 برادرم اتاق یستاده. برایطاها هم مثل من کنار ا

 دیآ یالشان دلش به دست میگرفته اند. به خ یخصوص

 ن کار؟یبا ا

 یشان را میها یواب احوال پرسج یبه سرد یمجتب

 .من است یدهد. چشم و دست منتظرش رو به سو

 . کنارنزدیک میکندمرا به خودش 

 نم.ینش یتخت م یش، رویپا



. 

 نیمرا ب یچطور توانست ینقدر مهربان بودیآخر تو که ا

 ؟یو برو یک گله گرگ تنها بگذاری

 که. مگه نگفتم مواظب یتو هنوزم رنگ به رو ندار -

 باش ها؟ خودت

 تخت افتاده... هم اوست یرو یاوست که مجروح و زخم

 .که نگران حال من است

 پس؟ یشد ین شکلیخوبم... تو چرا ا -

 

 .م روان استیتمام مدت اشک از گونه ها

 ؟ین شکلیا یپسند یشدم مگه؟ نم یچه شکل -

 گونه یرو یکند. من هم دست به کبودیاشکم را پاک م

 .شودیدتر میه ام شدیکشم و گر یاش م

 رمیر من بود. بمی... همش تقصید به خدا مجتبیببخش -



 ...یاله

 ...ین طوری: نکن... نگو امانع حرف زدنم میشود 

 ...طاقت اشکاتو ندارما یدون یه نکن... میبسه گر

 ه نکن ترنمیند: گرینش یشانه ام م یدست فاطمه رو

 شه انیشه... زود خوب مین داداشت ناراحت میجان... بب

 ...شااهلل

 م را خفه کنم. سرمیکنم تا صدایر چادرش میدستم را گ

 دهد. برعکس دخترش سرشار از ینه فشار میرا به س

 .ن زنیهاست ا یخوب

 

 شنوم و از آغوش همسرشیرا از پشت سر م یعل یصدا

 .شومیجدا م

 مارستانوین؟ چه خبره ترنم بیسالم... سالم... خوب -

 شاه پسر؟ یرو سرت؟ خوب یگذاشت



 یم یدر خوب کردن حالم دارد، و شوخ یدانم، سع یم

 .کردم یه مین نحو ممکن گریصداتر یکند. وگرنه به ب

 ؟یکم و کسر ندار یزی؟ چیکند: خوبیم یرو به مجتب

 ییداست از صبح که آمده خودش باب آشناینطور که پیا

 ...را باز کرده

 استیخوش اخالق و سرحال دن یدکتر ها یه همه یشب

 .مارانیب یهستند، برا یانرژکه بمب 

 دانم بهیزند که نم یش سوسو میچشم ها یتو یزیاما چ

 .رش کنمیچه تعب

 ...ستمیاتون بدک نیبه لطف اخو -

 

 .شود یر میکالمش به جاست که طاها سر به ز یطعنه 

 .سالم هم نکرده یحت یاز زور شرمندگ

 . .گذارد یم یشانه مجتب یدست رو یعل



 بنده... تو یایکردن اخو ی... نادونم جوونیما شرمندت -

 ...میم حالتو بپرسیار الاقل بتونیرو به رومون ن یشرمندگ

 .مخوام با ترنم تنها باش ین شما... اگه بشه میلطف دار -

 کالمش، ید. سرمایگو یر میخشک، سرد، و انعطاف ناپذ

 ...کاهد یهم م یعل یاز گرما و انرژ

 م... ترنم جانیذار یق... چشم تنهاتون میصدالبته رف -

 ... ما تویتا با برادرت خلوت کن یوقت دار یه ساعتی

 ...میمحوطه منتظرت

 هیگرفته و شب یدر و حاج خانم و فاطمه، با حالیحاج ح

 یسالمت یو آرزو یبه لشکر شکست خورده، خداحافظ

 .روند یکنند و م یم

 

 ...رود یطاها همانطور ساکت که آمده ساکت هم م

 حیک توضیکه منتظر  یبرادر مانم و یمن م



 ....ستیطوالن

 !خب؟ -

. 

 م کهنهیبت براین هیدنش در ایکنم. دیزل زل نگاهش م

 .شودینم

. 

 

 !ترنم؟ -

 !ها؟ -

 ...ای،نکرد یه کردیگر -

. 

 راه خودش را یبا وجود تالشم دوباره قطره اشک سمج

 .کندیگونه ام باز م یرو

. 



 ر حرفیکه از ز یکنیم ینجوریم من؟! اگه ایترنم با ک -

 . پس وقتو تلف نکن ... بگو ازیکور خوند یزدن در بر

 ...خبرم من تا وقت مالقات تموم نشده یب یچ

. 

 ن و حرفیر بشیکند: بگ یبا سر اشاره به بغل دستش م

 . .بزن

. 

 

 !زود باش ترنم-

. 

 باهوش و یلینه خ یدونیدانشگاه قبول شدم. خودت م -

 نکهیا یرفتن بودم. برادرس خونم. نه عاشق دانشگاه 

 نا داشته باشم کلمویفرار از دست س یبرا یبهانه ا

 .کردمیکردم تو کتاب و بلندم نمیم



. 

 چینم. هیبیهم م یش را بر رویفشرده شدن دندان ها

 ینداشت، اما وقت یش دل خوشیوقت از عمو و پسرها

 یمان باز شد، مجتبیدر زندگ یعمو به عنوانِ ناپدر یپا

 .میده بودیکه تا به حال ند یزیگر شد. چید یک مجتبی

 که بعد از مرگ بابا یزیتر از چ یبدعنق تر و عصب یلیخ

 ...میده بودید

. 

 

 میابیو دوست  یریچقدر ارتباط گ یدونیخودت که م-

 شه تنها ویتنها بودم. هم یلیف بود.تو دانشگاهم خیضع

 ه شاد و پر ازیتونستم مثل بقیه. نمیحاش یساکت و ب

 یایچ کدوم از ترم اولیه هیچ وقت شبیباشم. ه یزندگ

 یرستان نبودم. اگه قرار بود زندگیپر شر و شورِ بعد از دب



 نبود چه یزندگ یبرا یلینا بشه واقعا دلیمن ختم به س

 نکه مهتاب اومد سراغم. قبل ازیبرسه شاد بودن ... تا ا

 ... دا کردمیاره مهتاب رو پیاز پا درم ب ینکه افسردگیا

 حد و یاد و غم بی زییِدا کرد. تنهایاون منو پ یعنی

 نویحصرم توجهش رو جلب کرده بود. بعدها خودش ا

 یادیبود که دوست ز ییپایبهم گفت. اونم از اون ت

 ادیکش زیباشه، سالم عل ینداشت. نه که مثل من منزو

 ...کهیک تو جیج یبود. منظورم از دوست از اون دوستا

 ودن... درسته مثل من توخانوادش به روابطش حساس ب

 هیت داشت. ..مثل بقیتنگنا و حصر نبود... اما محدود

 ینچنانیا ییایو مهمون یآنچنان یآزاد نبود... قرارا

 

 بود... پر یبود... خانم بود... چشماش آب ینداشت... چادر

 ...از احساس و پر از شعر بود



. 

 دهدم . او صبورانه و در یرون مینفسم را به شکل آه ب

 ...ن حال پر از انتظار، نشسته تا بروم سر اصل مطلبیع

. 

 یاگم پر از شعر منظورم واقعا پر از شعره... بریم یوقت -

 که سر چهارراه اسفند یمعتاد یگفت... برایبرگ شعر م

 ... سهیشتر از ده صفحه متن بنویتونست بیکرد، میدود م

 که کنار سطل آشغال گوشه یکه کاغذ مچاله ایت یا برای

 تونست منِ کسالتینم بود که میهم یکالس افتاده...برا

 نایتونستم براش حرف بزنم، از سیآور رو تحمل کنه... م

 تحرک مامان که من رو یو ب یخنث یه یبگم... از روح

 چ وقتیه خودش کرده بود.... از بابا که هیهم شب

 رو یده بودم و از تو که خودتو انداخته بودیخوابشو ند

 .یبود شونتو رفته



 

. 

 رسم فشار دستش و شرم نگاهش آزارم ینجا که میبه ا

 شانه اش یدهد. او واقعا خودش را انداخته بود روینم

 یک تی، خودش را با یک روز گرم تابستانیرفته بود. 

 یک جفت کتانیو  یخین یک جیو  یشرت سورمه ا

 گریرنگ و رفته، برداشته و رفته بود و د یسورمه ا

 .امده بودین

 به خودم و خودش فرصت دهم، از جا ینکه کمیا یابر

 روم. کمپوت یخچال میشوم و به سمت  یبلند م

 

 دارم. بایرا که فاطمه در آن، جا داده بر م یآناناس

 کنم و همراه بشقاب و چنگال کنارشینه بازش میتمأن

 یرنم و جلویک تکه از کمپوت را چنگال میگردم. یبر م



 ه تنها عضو سالم صورتشش را کیرم. لبهایگیدهانش م

 .خوردیکند و آناناس را میهستند باز م

. 

 خودتم بخور... جون تو تنت نمونده... اون همه گوشتو -

 !؟یکار کرد یچ

. 

 یم یمان، همکاریهردو یبرا ین فرصت سازیدارد در ا

 یگذاشتم بداند، که وقت یداشت اگر م یکند. چه اشکال

 ن کار را کرده ویخودخوهانه ا یلیگرفته، خ یم میتصم

 ...ده گرفتهیمرا و مادرمان را ناد

 از افراد بودم که از هر یگفت من جزو دسته ایراست م

 ن را همیزان است. ایلو گوشت آویشان سه چهار کیپهلو

 کرد عشقیکه فکر م ییون مادرم بودم. اوید مدیشا

 



 ، تنها در شستن و رُفتن و پختن و خوراندن یمادر

 به ذهنش خطور نکرده بود که شود. هرگزیخالصه م

 .هم هست یبهتر یده هاین عشق راه ها و ایابراز ا یبرا

 ا نه،یستد یشوهرش با یجلو یتواند کمینکه؛ میمثال ا

 کردمیم یش گلگیکمتر از آن، الاقل در خفا که برا یحت

 ام یدلدار یزدن بر احساساتم کم یتو سر یبه جا

 یثبات هم راض یو ب یتو خال یها یدهد. من به دلدار

 .ن دست بلد بودیاز ا ییو کارها یبودم. اما او فقط آشپز

 رمیاد بگین بود که من هم یتمام هم و غمش هم ا

 شوم. مادر و یچطور مادر و همسر خوب و سر به راه

 ...خوب از نوع خودش یهمسر

 میان هایکرد، اگر اجازه بدهد از عصید هم فکر میشا

 م، افسار پاره خواهم کرد ویپرده بردارم و از احساسم بگو

 ...گر نخواهد توانست کنترلم کندیاو د



. 

 

 یاز پستا یکیاز کالس ها صدام کرد تا  یکیسر  -

 دلشو برده بود نشونم بده. از اون یتلگرامو که حساب

 که احساساتشو قلقلک داده بود. انقدر یزییپا یپستا

 .اد زده بودیبا اسممو فریخوشش اومده بود که تقر

 دستشو گذاشت رو یکیده بودم که یوز پستو کامل ندهن

 رنگ یکوتاه قهوه ا یه عالمه مویبرگشتم  یشونم. وقت

 پشتش دوتا یتونستیم یکردیدم که اگه دقت مید

 یکی. شست اون یص بدیرو هم تشخ یچشم عسل

 اسم منم "ک باال آورده بود... گفت یدستشو به نشونه ال

 داد اونم باحاله وین من نشویا "ترنمه. با حاله نه؟! 

 یه تشابه اسمیش فعالن که با یاحساس یسنسورا

 . واکنش نشون داده بود



 ا رفتنامونیثابت تر یاز اون روز بود که ترنمم شد پا

 رنقدابود برامون... آزاد بود....  ین آنتراکتا... بمب انرژیب

 یشد... دوست داشتم جا یم میکه رسما بهش حسود

 بش نداشت... و با اونیاز بابت ج یا یاون باشم... نگران

 

 ه دانشگاهیب بود که چطور سر از یاهو عجیهمه ه

 داد... ترنمیدرآورده بود... مهتاب به حرفام گوش م یدولت

 کرد... مهتابیبم میو گرفتن حقم ترغ یبه سرکش

 خاک تو سرِ تو”زد تو سرم و یداد...ترنم میم میدلدار

 از یبودن بخش بزرگ کرد.... شدهینثارم م” خورت یسر

 یو احساساتمو پر م یزندگ یم و چاله چوله هایزندگ

 ...کردن

 بار اول با هم تفاهم یاز همون روزا، که برا یکیتو  -

 ه مشاور برم تایش ید پیه که من باین قضیداشتن سر ا



 

 ام و به قول مهتابیدرب ین همه ماستیبه قول ترنم از ا

 در یدا کنم، جلویم عمو پیتفه یبرا یه راه منطقی

 بود یپیم... برادر ترنم... که تیدانشگاه با تارخ آشنا شد

 و تو چشم... از اونا که چشم یه به خود ترنم... امروزیشب

 ...کننیخ خودشون میا رو میلیخ

. 

 هین همونیآورد: ا یمانش میاه و پروپیس یخم به ابرو

 کردن منم؟ یکه فکر م

. 

 ...دهم یسر تکان م

 کشم. لعنت به آن روز و آنید هم آه میشا رم.یگینفس م

 از یلیکه سرآغاز خ یساعت. لعنت به در دانشگاه

 .مشکالتم بود



. 

 

 من و مهتاب. شبش مهتاب یاون روز شد روز بدبخت -

 همون روز بود یفرستاد. از فردا یهزارتا شعر و متن ادب

 ییشد... اونم روزایکه تارخ چپ و راست جلو رام سبز م

 خواست خواهرشیدونم چرا نم یودم... نمکه تنها ب

 از من یدم که وقتیموضوع رو بفهمه... البته بعدا فهم

 ماتوم داده بود که دور ویحرف زده بوده، ترنم بهش اولت

 یدونم چرا منِ احمق سرسرینم نمیبر من نپلکه... ا

 یید راه به جاید یه رو و به ترنم نگفتم... وقتیگرفتم قض

 ه بهانه خواهرش سر راهمون سبز شدب یبره چند بارینم

 موندم تو یو خواست که ما رو هم برسونه... م

 یکردم... مهتابم مخالفتیترنم و قبول م یسیرودروا

 من واقعا عذاب یشد... ولیکرد و باهامون همراه مینم



 ...ر تموم شهیدم تا مسیکشیم

. 

 دم. که چرا دل به دلیکشیم که چرا عذاب میگوینم

 م کهیگویدادم. نمیکرد نمیره میها را خ که نگاه ییاو

 

 ک جفتی یدر برایحاج ح یدر خانه  یقبال دلم جلو

 یه به چشمان مهتاب رفته بود. برایشب یچشم آب

 .دانستم سر و صاحب دارد یکه م ییچشمها

 ن رفتنا و اومدنا گذشته بود کهیدو هفته از ا یکی-

 رفته دش گفت. دلشیتلگرام برام از دلِ سُر یمهتاب تو

 میلیبلند قد نبود، خ یلیکه خ یمرد یبود برا

 هیومد. یچهارشونه نبود. اما وحشتناک جذاب به نظر م

 کرد. باورمینش رو باهم ست میو ماش یمرد که گوش

 ...شدینم



 

 شهین باشه. تو تصوراتم همیتونست ایقه مهتاب نمیسل

 دمیدیانجمن شب شعر م یاز بچه ها یکیمهتاب و کنار 

 !بود یوودیهال یه سوپر استارایه شبک یکینه 

 بگم. لعنت کردم خودمو که قبال از یموندم چ

 دم اون موقعیر شده بود. ترسیتارخ نگفتم. د یمزاحمتا

 کنه. فکر کنه دل منم یگه ایبگم مهتاب برداشت د

 ه پله باالتریخودمو  ینجوریره و دارم ایش طرف گیپ

 .ندازمیم

 ده بودم ویشدن نترسکاش همون روز از قضاوت  یا یول

 هیشد  یحاد نبود. م یلیه خیگفته بودم. اولش واقعا قض

 با وساطت ترنم رفع و روجوعش کرد. اما حرف یجور

 نزدن من کار رو خراب کرد. من فکر کردم زمان همه

 .کنه اما نکردیزو حل میچ



 

 من و عالقه مهتاب به یتارخ برا یروز به روز مزاحمتا

 ش ترنم هم بهیکه مهتاب پ ییجاشد. تا یشتر میتارخ ب

 نکه؛یعالقش اعتراف کرد و بدتر و تأسف بارتر از اون ا

 خواست تا کمکش کنه تا توجه تارخ و جلب کنهیازش م

 ... ادیکه به چشم تارخ ب

 شد یراض یه اونقدر بغرنج شده بود که مهتاب حتیقض

 .اون با برادرش صحبت کنه یپرده از عالقه  یکه ترنم ب

 نگران مهتاب بودم و از یبد بود... از طرف یلیحالم خ

 ن رو به اون رو شده بود ویه دفعه از اینکه یاز ا یطرف

 دم. اصالیکش یکرد عذاب میر میداشت خودش رو تحق

 یدونیشد... م ینطوریشد که ا یدم چیفهم ینم

 قسمت بد ماجرا کجاست؟ من احمق گذاشتم درست

 شد با دندون افتادم کور ین گره به اندازه کافیکه ا یوقت



 .به جونش

 

 تارخ یاز کارا یشد؟! وقت یکه چ یحدس بزن یتونیم

 متهم شدم که ازش یزیمهتاب گفتم درست به چ یبرا

 دم. اصال انگار مهتاب تنها قلبش نرفته بود، عقلیترسیم

 کرد که یمتهم م ییزایو منطقشم باخته بود. منو به چ

 .شد یباورم نم

 م بود. اما رفته رفته که منیالاولش تو لفافه بود. م

 باز کردن چشم مهتاب اون یکردم برایشتر اصرار میب

 شد. کور شده یشتر ازم دور میکرد. بیشتر متهمم میب

 وا اومده. تارخ شمارمیکه انگار اصال کور به دن یبود. جور

 آزار یامایدا کرده بود. به خاطر پیترنم پ یاز تو گوش

 ن شب و نصفهیهم یبرادهندش بالکش کرده بودم... 

 شب و نصفه یشد. از ترس تماسایشب مزاحمم م



 نیه رو حساس نکنه ایدرش آوردم تا بق یشبش، از بالک

 نکه جونمو به لبم رسونده بود. بایتماسا... خالصه کالم ا

 

 به یکینا از وجود ید که سیرس یین حال کار به جایا

 اون رفته ه بار که تو اتاقم نبودمیاسم تارخ خبردار شد. 

 الیو به خ یم شبگردیبود تو اتاق تا بخواد که بر

 .خورهیم زنگ میکه گوش یخودش نامزد باز

 فیشد؟!من شدم متهم رد یکه چ یحدس بزن یتونیم

 ش کردم که سر ویه و قسم راضیآ ین تماسا. با کلیاول ا

 یه که برایه همکالسیارو ندارم و اون فقط ین یبا ا یسر

 .جزوه تماس گرفته

 نا پشت تلفنیس یدن صدایباور کرد چون تارخ با شن

 یه رو جمع کرده بود و از قضا خودش رو همکالسیقض

 نایس یخب به هر حال شاخکا یکرده بود. ول یمعرف



 یعنین یتکون خورده بود. حواسش جمع شده بود. و ا

 م سریم و بریریبگ ین که وقتشه عروسید. ایدردسر جد

 ر افتادهیبزرگ گ یه سونامین یمون. رسما بیخونه زندگ

 .بودم

 

 نکه بایومد. جز ایاز دست ترنم برنم یادیکار ز -

 یبه شکل احمقانه ا یشد. حتیر میبرادرش سر من درگ

 ون گذاشت تا حواسیه عالقه مهتاب رو باهاش درمیقض

 ه والهیل به یگه داشت تبدیکنه که د یاونو پرت مهتاب

 نکه؛یات بگم ابر یجه بخوایشد. اگه از نتیدا میو ش

 .د منیتهد یز شد برایه دستاویعالقه مهتاب به تارخ 

 .من یشه سپر بالیام مهتاب میکه اگه باهاش راه ن

 .چهیه بازیشه یم

. 



 

 .کندین روزها قلبم را مچاله میاد آن روزها کنار فشار ای

 .کنمیاشکم را پاک م

 دهد که اگر عجله نکنم بازیوار نشان مید یساعت رو

 .ف کنمیش تعریه را تمام و کمال برایانم قضتویهم نم

. 

 من شد. از من دور و به تارخ یشد... مهتاب سپر بال -

 .ک شدینزد

 یارش کنم... نشد... حتیدست و پا زدم که هوش یلیخ

 ریاماش دستشو رو کنم... اما دیق پیخواستم که از طر

 یامایادم افتاده بود...تارخ زرنگ تر از من بود... همه پی

 ...مونو پاک کرده بودیلقب

. 

 .رم تا هق هقم را ببرمیگیلبم را به دندان م



. 

 

 تارخ کم و یآروم شد. مزاحمتا یبعد کم کم همه چ -

 دمشیگه اصال ندیکه د ییکم تر شد. تا جا

 که ییاما دلم آروم نگرفت. آرامشم بر نگشت. اتفاقا

 یون میه خط در مید افتاده بود. مهتاب کالسا رو ینبا

 .ن بودینطور. ترنم که از اولم وضعش همید. منم هماوم

 .بودم من یر مقدمات عقد و عروسیدرگ یاز طرف

 نا اونقدر احساس خطر کرده بود کهی؟ سیفهمیم

 یکنه. عمو هم راض یکیرو  یخواست عقد و عروسیم

 نداشت... هه... گور آبا و اجداد یبود. مامانم حرف

 ارخ خسته شدهدن با تیگه از جنگی... منم دیناراض

 نا بشم، بلکه تارخ ازمیبودم... قبول کردم عروس س

 ...د بشه و دست از سر مهتاب بردارهیناام



 خورد و با تکانیکه به صورتم م یمیمال یبا ضربه ها

 س عرقیتنم خ یشوم. همه یدار میب یدیشد یها

 .س هستمیسِ خیاست. بدون اغراق خ

 یتبان کشم که هم اشک و هم عرقیدست به صورتم م

 تند یره نفس هایلش داده اند. و او که خیکرده و به س

 .زندیدلم چمبره م یو منقطعم نشسته. وحشت رو

. 

 شیروم. چشم هاینم. و با ترس عقب مینشیم میجا یتو

 و یک حوض آبیکنند. منتها نه یم یک حوض را تداعی

 !یاش آب یقرمز. حوض قرمز است و ماه یک ماهی

. 

 میده ام برایکه به خواب د یزین هم هرچیهم یبرا

 هینها چند ثانیا یشود. لحظه به لحظه. همه یزنده م

 



 کنم چند سال از عمرمیکشد؛ اما حس میشتر طول نمیب

 .ردیگیرا م

. 

 ...یدیدینترس... خواب م -

. 

 رونیزد. بیخیتخت نشسته. بر م یلبه  یکنارم رو

 .کنمیرود. نفس حبس شده ام را آزاد میم

. 

 ک. و پریکِ تاریک بود. تاریور است. خوابم تاراتاق غرق ن

 یین چشمهایه همی. درست شبیبود از دو چشمِ عصبان

 یش ترکم کردند. پر بود از دستهایکه چند لحظه پ

 م راید و دردهایشن یم را نمیکه زجه ها یسرکش

 .دیدینم

. 



 

 کنم تایم میافتم و صورتم را در بالش قا یتخت م یرو

 .خانه را زا به راه نکند یه اهالیم بقیه هایگر یصدا

. 

 ند با وحشتینشیسردم م یبازو یرو یدست گرم

 .شومیز میم خیزنم و نیپسش م

. 

 .. .ا بخورینترس... ب -

. 

 !!!...چقدر مهربان

 ن مرد همان است که هفت ماه تمام جز طلب و نفرتیا

 افته ام. حاال بعد از دو شبیش نیدر چشم ها یزیچ

 خته کهیش ریصدا یوار آمده و غم تو ینطور ناجیا» ا یب

 آب بخور «...



. 

 

 یبازِ اتاق داخل م یپنجره  یاز ال یمینم. باد مالینشیم

 یس شده از عرقم باعث لرزم می خیِشرتِ مشکید. تیآ

 .ندیب یشود. م

 ک نفس آبش را باالیرم. یگیوان را میبا دست لرزان ل

 انگار قصد لرزاند. و او کهیکشم. باد دوباره تنم را م یم

 م را سبک کند با برداشتن وزنیشانه ها یندارد کم

 ز و درشتم را از نظرینگاهش... تک تک حرکات ر

 شود به یم نمیوان در دستم مانده. رویگذراند. لیم

 ر نگاهشیتکان خوردن ز یذره ا یدستش بدهم.دِل حت

 نا یوان طرح هایر کف لیرا هم ندارم. با انگشت اشاره ز

 .ن استییو سرم پا کشمیم یمشخص

 ن طور دگرگونمیا یمجتب ید خاطرات امروزم برایتجد



 وان واردیکه به لبه ل یگرم از زور فشاریکرده. دست د

 .د شده.کاش برود،تا بتوانم نفس بکشمیدِ سفیکنم سفیم

 .کشدیرون میپر استرسم ب یانگشتها یوان را از الیل

. 

 

 ...بخواب -

. 

 ...رودیو م

 یم یام با مجتب یکودک یها یباز اد بادکنکیو مرا 

 ...اندازد

 م، انقدریکردیها که در آن بادکنک را باد م یهمان باز

 .گرفتین حالت را به خودش مین و پر بادتریکه بزرگتر

 .کرد یشدن، م یم. بادش شروع به خالیکردیبعد ولش م

 ید تا تماما بادش خالیکوبیوار میخودش را به در و د



 یک گوشه از اتاق، از تک و تا میشد و یم یشود. خال

 ...افتاد

. 

 ...شده اش جا مانده انگار یچیش دست باند پیاما دلم پ

 

 کیدهد. احتماال  یبه تنم م یرینظ ینور آفتاب حس ب

 م گز گزیش دارم. استخوان هایدر پ یسرما خوردگ

 میکنند. گلو یدارند و نور گرم آفتاب را طلب م یفیخف

 .دارد یزیهم خارش ر

. 

 ؟ییچته باز؟ کجا -

. 

 ...ت کردهیشکا یمجتب -

. 



 !نه بابا؟ -

. 

 .شودیکنار باغچه بلند م یجان زده، از لبه سکویه

 

. 

 .بزنه یه حرکتیانگار قراره خان داداشت  -

. 

 یان ترمم شروع میپا یگر امتحان هایتا دو هفته د

 .شود

. 

 ؟یخب تو چرا غمبرک زد -

. 

 .حوصله درس خواندن ندارم

. 

 .ایخوریم یه تو دهنیل که یگو واسه کمن -



. 

 زاتیتجه یمهندس یچه حساب یدانم رو یاصال نم

 .را انتخاب کرده ام یپزشک

 

. 

 وتزمو آش و الش کردن... ینه... حقشونه اونا... زدن عز -

 ش... هنوز صورتش جابجا کبوده... به خاطریدیکه ند

 یلیسه... خیره که جاش وایو بگیکیدستشم مجبور شده 

 ...ه از نون درآوردنم افتادیوضعش درست و حساب

. 

 توانسته بود یدوندگ ید بودنش با کلیبه لطف فرزند شه

 را اجاره کند. روزها هم یشهر باز یله هایاز وس یکی

 یغرفه داشت. پوشاک راحت یک بازارچه دائمی یتو

 .فروختیزنانه م



. 

 ...خب پس چه مرگته -

. 

 

 دم سریزو دیم عزن آب بردارییشب رفتم پاید -

 رش در اومده از دست بچهیکرد. پیه میسجادش. گر

 .کشم منم درد بشم رو درداشیهاش. خجالت م

. 

 از یگیم یر شه... دوما داریاوال که جوون نبود که پ -

 د خجالت بکشن نهیدست بچه هاش نه تو... سوما اونا با

 ...تو

. 

 خونوادشون یهمه اعضا یچاره اونو شوهرش جایب -

 ...در انقدر کم حرف شده که نگویمنده ان... حاج حشر



 زنه... جواب یل حرف نمیهمش تو فکره... با کم

 ...ده یسالمشم نم

. 

 ... بذار عذابیبذار باشه... حقشه... جلو چشمش -

 لمیت کرده رو بکشه... اون کمیرو که ترب اون بیشعوری

 

 کردن وسط شهر... قهر یزونش میحقش بود از پا آو

 ...کمشهکردن 

. 

 ین قهر هم، من هستم که نگاه هایدانست بابت همینم

 ...خرم یل را به جان میعتاب آلود کم

. 

 !ر اونه ؟یگناه داره... مگه تقص ین طوری... نگو ایتر -

 حاج خانم نبود هنوزم تو خونه یاگه ضعف و ناله ها



 رزن، بعد داغین پیترسم ایگه فقط میراش نداده بود... م

 ...ارهیبچشو دووم ب یکین یا یونه دوره بچش، نتی

. 

 یا یابونین غول بی منه که اون همچیِر باباینه تقص -

 ت کرده... پاشو اتوبوس اومد... پاشو برو منم برمیرو ترب

 ...م برسمیبه زندگ

. 

 

 فشارمیماند. دستش را م یسوار شوم همراهم م یتا وقت

 :مییگویو لحظه آخر م

 ...شمیمست ساله یامروز ب یراست -

 

 ک غاز ترنم را از نظریصد من  یام هایکه پ یدر حال

 .شومیکنم و وارد میگذرانم در را باز میم



 ا فحش مثبت پنجاه است. البتهیک دنی یهمه شان حاو

 دوتا عکس نوشته زادروزت مبارک و یکیانشان یدر م

 

 غر غر یشود. و کل یدا مین دست هم پیاز ا ییزهایچ

 ....یذوق ین همه بیبابت ا

 ک ماه مانده به تولدش لحظه به لحظهیآخر خودش از 

 بیکند و خبر از تولد قریلش را عوض میعکس پروفا

 ا کهیک به دنیخوشحال و تبر یدهد و کل یالوقعش م

 نین نازنین چنیا ین را داشته که خدا موجودیاقت ایل

 ...ن کردهیرا وقف زم

 ار ین همه سر زندگیشناخته امش، حسرت ا یاز وقت

 ...خورده ام

. 

 یقرمز رنگم سر از گوش یها یدن رو فرشیپوش یبرا



 .زندیدن صحنه رو به رو خشکم میکنم که با دیبلند م

 ش دریل نشسته و اخم هایدر و کمیکنار حاج ح یمجتب

 .هم است

 

 .شودیندارند. دلم آشوب م یگر هم حال بهتریدو نفر د

 .زدیخیشوم برمیک مینزد

. 

 ...سالم -

. 

 .همه سالم داده امرو به 

. 

 !شده؟ یچ -

. 

 یدن خواهرم؟! اونجوریام دیبشه من ب یزید چیبا -



 !تو چاله چوله؟ یفتیم یگینم یتو گوش یسرتو کرد

. 

 کیخونه که چاله چوله نداره.... دوستم تولدمو تبر -

 !؟یگفته بود داشتم اونا... مجتب

 

. 

 ...یجان مجتب -

. 

 یقدر محکم که قدمکنم. آنیخودم را در اغوشش پرت م

 نکه تولدمیرود. او تولد مرا فراموش نکرده. نه ا یعقب م

 ان همهینکه میا باشد. این واقعه دنیم مهمتریبرا

 ر من بوده کهیش انقدر در گیها و دغدغه هایریدرگ

 باست کهیم مهم است. زیاد داشته باشد برایتولدم را به 

 ...یباش یکس یریدغدغه و درگ



. 

 !؟یعوضشون کن یخوایا می یایسا من لبایبا هم -

. 

 !کجا؟ -

. 

 ...یخواهر برادر یه تولد مشتی -

 

. 

 !ا نه؟یم تو بگو عوض کنم یریدونم کجا میمن که نم -

. 

 جلو بازم با یکند. انگار مانتو سورمه ایپم را رصد میت

 شتر نپوشانده ویرانم را ب یکه تا رو یا یر سارافونیز

 د: نهیگویکند که میمتش را جلب یرضا یمقنعه مشک

 میه کتونیست... فقط یرم نینا خوبه... دست و پا گیهم

 ...یت نشیاذ یاد رفتیبپوش که راه ز



. 

 !م مگه؟یریکجا م -

. 

 اندازد که: لطف یاش را باال م یکمان یلنگه ابرو

 ...ر نشدهیم تا دیبودنشه... بدو بر یمکیز به قایسورپرا

. 

 

 نگاه ها ینیهستم. سنگ زانین مدت از گردنش آویتمام ا

 است یا یمهم تر از مجتب یزیکنم. اما چه چیرا حس م

 !که تولدم را فراموش نکرده؟

. 

 ک و غذاین جا بچه ها رو بفرستم کین همیپسرم بمون -

 .میریگیان براش تولد میزنم بچه هام بیرن. زنگ میبگ

. 

 رونیکند که تازه از آشپزخانه بیم یزیرو به عز یمجتب



 .دهیشما به ما رس یحاج خانم. از بچه ها یرسآمده: م

 ...دم براشیبرنامه چ

. 

 ...برادرم. اما یگزم از تلخیلب م

 شنوم یکه م یدهم. پاسخیز سالم میبه عز یبا شرمندگ

 .ن استیغمگ

. 

 

 ان شااهلل... چرا یتولدت مبارک مادر... صد ساله بش -

 ؟ینگفت یزیچ

. 

 یآشفته بازار را رو نید و منِ اییاینکه بیگفتم؟ ایچه م

 ...د؟یسرتان حلوا حلوا کن

. 



 ادم نبود. وسطیرفتم اصال یز... صبح که میعز یمرس -

 ...ادم افتاد تولدمهید یخو پرسیکالس که استاد تار

. 

 دو ساعت یکیک همون ین ترافیره با ایبدو زود باش د -

 .میوقت برا خودمون داشته باش

. 

 .دوزمیدر میح کسب اجازه نگاهم را به حاج یبرا

. 

 

 تولدت مبارک باشه دخترم... خدا عمر با عزت و -

 ...بهت بده... برو خوش بگذره یسالمت

. 

 ه داده ویش را به آرنج تکیر دستهایرا که سر به ز ییاو

 ندیدهد مرا نبیانگشتانش را در هم گره کرده و ترجبح م



 .نمیبیرا نم

 ر وخواه "یمشت"ک تولد ی یدست در دست برادرم راه

 .شومیم یبرادر

 . بایشهر باز یک تولد، تویک تولد چسبناک بدون کی

 پس ویو پفک و چ یبستن یغ، کلیج یجان، کلیه یکل

 .شام

. 

 ش ته دلم رایب خالیخوب، ج یان تمام حس هایم

 یبش خالیست تا بدانم جیاز به گفتن نیزند. نیشتر مین

 هبرگشته و تاز یاست. تنها چند ماه است که از سرباز

 

 یست که پول توین یادم یمشغول به کار شده. مجتب

 از آن یکند... حت یسوار یبش داشته باشد و آردیج

 چه دست ید نزند. ولیپ جدیک تینکه هر روز یمهمتر ا



 .کندیم خرج میو دلباز برا

. 

 کار ین شهربازیهم ینکه خودش هم تویبه خاطر ا

 امام.یشو یگان سوار میله ها را رایشتر وسیکند بیم

 م دلم را بهیخوریمتش میرستوران گرانق یکه تو یشام

 بش گرانیج یدانم برایکه م ییرد. کادویگ یم یباز

 یک سرش به ابتدایر سبک که یک زنجیاست هم... 

 زانیاسم خودش آو یگرش به ابتدایاسم من و سر د

 یم جالب است که حروف فارسیبرد. برایاست دلم را م

 »م« و » ت« اند.  دهیبا کنار هم تنیآنطور ز

 ست.خانهیست. مادرش هم نیکنم. مهتاب نیدر را باز م

 نفس یدر سکوت محض فرو رفته. آنقدر که صدا

 .ترسمیشود. م یده میخانه شن یر و تخته یدن تیکش

 یه به لباس مشکیشب یزیزند. چیبه دلم چنگ م یزیچ



 یم باشک بازیگردم. قایده ام. برمیل دیکه به تن کم یا

 ده ام. درست پشت سرم است. آنقدر کهیپسنداش را ن

 .شودیگردم نفسش در صورتم اکو میبر م یوقت

. 

 ...مهتاب مرده -

. 

 

 .؟ همان حال را دارمیپرت شده ا یدر خواب از بلند

 ...یداریب یتو

. 

 ...خودشو کشته -

. 

 مثل خوره به جانم افتاده. او مرا مقصر مرگ یزیچ

 .م دور بگردد از تارخداند. من که گفته بودیخواهرش م



 .ر نشده برگرددیگفته بودم تا د

 ر کرد. کوریم را حسادت تعبیحرف گوش نداد. حرف ها

 ما و اشارهید. ایم را نشنیشده بود. کر شده بود. زجه ها

 میتصم یواه یدیام ید. در طیتارخ را هم ند یها

 از ماجرایر تا پیم. از سیش بگویز را برایرم همه چیگیم

 ...را

. 

 ...من... من بهش گ...گف...گفته -

 

. 

 کند به لکنتم انداخته اما اوست کهیکه القا م یترس

 کندیکالمم را پاره م

.. 

 ت... بیشعورتو نه... تونه... برادر  -



. 

 یزند. اما... لحنش... امان از لحنش... همه یاد نمیفر

 نیکند. همان لحنش هم مرا به اید میم را ناامیدهایام

 .رون نخواهم رفتینجا بیند که سالم از ارسایجه مینت

 که یکوبد. جوریمه باز پشت سرم میدستش را به در ن

 .گردد یرود و برمیدر، چند بار م

 :زندیاد میر و دار مرگ مهتابم که فریو من هنوز در گ

 م تو خاک.. . پزشکیذاشتیجنازشو م ینبود وقت دوشیزه -

 نویادستش  یگفت. رگ پاره پاره ینو میا یقانون

 

 یعل یشده بود وقتعزیزم نابود گفت. یم

 ...گذاشتش تو خاک

. 

 .شومیاتاق پرت م یاندازد. تو یم میدست به گلو



 .پیشروی میکند دستش

 .زنم : که برادر من نبودهیداد م

. 

 و هر کاری میخواهد میکنداوهم مثل مهتاب کر شده. 

 ...م ندارمیگناه یدر اثبات ب یگر سعی... د

 که نه مهتاب دارد و نه ییر کنم. بروم آنجاخواهم فرایم

 .شودیل و نه تارخ... نمینا... نه کمیس

******* 

 .شود یباعث زجه ام مشدیدم  درد

 

 ز به طرزینجا همه چیشوم تا فرار کنم. ا یز میم خین

 که مانعم میشود. ترسناک است. یناجوانمردانه ا

 میحاال که انتقامش را گرفته. چرا رها

 کند؟ینم



. 

 ...شش آروم... آروم -

. 

 ...کنمیتقال م

. 

 ...ست... نترسین یزیچ -

. 

 شترین هم بیکند. همیم نمیکنم. رهایبازهم تقال م

 .ترساند مرایم

 دیدانم که باینم. فقط میبینم یزیاتاق چ یکیتار یتو

 .بروم

 

 شود. آنقدر که چشمان ازیناگهان همه جا روشن م

 .م همشود. دهانیحدقه در آمده ام بسته م

. 



 !ل؟یکم یکردیم ینجا؟! چه غلطیچه خبره ا -

. 

 . چشمانم همچنانازم دور نمیشودو  نزدیکم استهنوز 

 .بسته است

. 

 .دیدیست... داشت خواب مین یزی... چیحاج یچ چیه -

. 

 کنم اوضاع رایم ین حرفش با همان چشم بسته سعیبا ا

 دیلرزم. انقدر که به بیشود. همچنان میکنم. نم یحالج

 .زنمیطعنه م

 ...: باز کن چشماتو ترنمزمزمه 

 

 جامه پوشیاست که پ ینم حاجیب یکه م یزین چیاول

 .زندیستاده و نگاهش دودو میسرم ا یباال



 ...خب؟! تموم شد. آروم باش یدیدیخواب م -

. 

 م را نگاهی. دستهاازم دور میشودکشم. یخودم را کنار م

 یازل خون د که انگار ازید لرزان سفیک بیکنم. یم

 رود،یان نداشته است. نگاهم باالتر که میدرونش جر

  است لباسم نامناسب فتد کهیادم بیبرهنه ام باعث مبشود  یبازو

 .ستادهیسرم ا یباال یو حاج

 زنم تا خودم را بپوشانم. کارم باعث شرمیپتو را چنگ م

 .رودیکشد و میسرم م یرو یشود انگار. دستیم یحاج

 یرون میسخت است. از تخت ب دنیهنوز هم نفس کش

 ادم هست کهیم. از شدت گرما رو به هالکت هستم. یآ

 هم یشدم تب داشتم. مجتبیخواب آماده م یبرا یوقت

 .بدنم گفته بود یباال یموقع رفتن از دما

. 



 تن گُر گرفته ام آرام ید کمیکنم شایپنجره را باز م

 شنوم که از پشت دریشان را میصحبت ها یشود.صدا

 ص بدهم که در مورد چهیکنم تشخینم ید. سعیآ یم

 .کنند یصحبت م یزیچ

 

 کین بار او را ینجا بود . آخریا یامروز عصر دوباره مجتب

 .ده بودمیش، روز تولدم دیهفته پ

. 

 یراحت نشده بودم. ول یهنوز کامل از شر سرما خوردگ

 خوردم. ماهرو به یگر دارو نمیآنقدر خوب بودم که د

 .ا هوا بخوریده بود که بیرونم کشیاتاق ب ضرب و زور از

 .میو عصرانه به راه انداخته ا یاط بساط چایح یتو

. 

 مناسب به تن کرده و به یانقدر اصرار کرده بود که لباس



 جمعشان ملحق شده بودم. بساط هر شب جمعه شان

 ن خانهیدر در ایحاج ح یبچه ها ین بود. همه یهم

 کردند بهیق میا تزرجمع بودند. نوه ها رنگِ صدا ر

 شدیدر میخانه. هر شب جمعه کار حاج ح یوارهاید

 ."دیشاخه درخت ها را نشکن"تذکر دادن به بچه ها که 

 شتر از همهیوه اش بود. من بیم یعاشق درخت ها

 

 شیاز کالها یینارس بودم. چندتا یمنتظر آن زردآلودها

 .را هم خورده بودم

. 

 جمعشان را هوس یر و سبزیظرف هندوانه و نان و پن

 م به غذایشد که اشتهایم یز تر کرده بود. پنج روزیانگ

 .رفت ینم

. 



 مهربانتر از قبل شده بودند. نه یهمه به طرز واضح

 دافعه در ینکه قبال رفتارشان خصمانه باشد. اما نوعیا

 .کردمیرفتارشان را حس م

. 

 ن حالم رایدارچ یچا یدم و بویر انداز خزیز یآرام رو

 .با جمعشان راحت نبودم یلین کرد. هنوز خدگرگو

 ان دودینشسته و قل یل هم گوشه ایبخصوص که کم

 یلیشد. خ ید بر علت میکرد. وجود طاها هم مزیم

 

 اورد. اما واقعا دستیکرده بود دلم را به دست ب یسع

 .شد ین دل باز نمیخودم نبود که ا

. 

 .مزده ماهه ماهرو سرگرم کرده بودیخودم را با پسر س

 ش آبیلپها یکه دلم برا یبا و آرامیت زینها یموجودِ ب



 ش نشاندهیم را جمع کرده و رهام را رویشد. زانویم

 کردم و با دستیشکمش جمع م یبودم. دستانش را رو

 د ویخندیدادم. هربار غش غش میخودش غلغلکش م

 گرفتمیک بوسه آبدار از گونه اش میبرد.هربار یدل مرا م

 .کردمیارش منث یجانم یک ایو 

. 

 ن قربان صدقه ها بود که با او چشمیاز هم یکیان یدر م

 در چشم شدم. از بحث شوهر خواهر و برادرش کنار

 ان را به دهان داشت ویکه سر قل یده بود و در حالیکش

 ه داده بودیپشتش تک یش را به متکایاز آرنج ها یکی

 

 از لبخند را از نگاهش یکرد. و من حس یمارا نگاه م

 . لمس کردم

. 



 خواستیبود که دلم م یزین چید هم اشتباه بود و ایشا

 .نمیبب

 ...یخوریس عرقه... سرما میببند پنجره رو... تنت خ -

. 

 

 ن شبین دومیر کنم. ایدانم حرفش را به چه تعب ینم

 کشد و یرون میم بیاست که مرا از کابوس ها یمتوال

 هست او گردد. هر چه یوان آب برمیک لیرود و با  یم

 .ستیمردِ نگرانِ من شدن ن

. 

 یراه یماریهوا انقدر ساکن هست که نگران بازگشت ب

 .نشده ام نباشم

 مزه یرم. کمیگ یرا که در مقابلم گرفته ،م یوان آبیل

 .خواهد یکنم. ضعف دارم و دلم آب خوردن نمیاش م



 .غذا به سرم زده یکم یهوا

 ده ام بهمیشرا که به تن ک یا یروبدوشامبر نخ یلبه ها

 ...دارمیوار کنار پنجره برمیه ام را از دیرسانم و تکیم

. 

 !کجا؟ -

 

. 

 ...گرسنه ام -

. 

 د شکمم راینجا نبود قید اگر او ایگذرم. شایاز کنارش م

 ستادم و به هفتیا ین جا، سر پا میزدم و تا صبح همیم

 کردم. اما... من از تنها بودن یهشت ماه گذشته فکر م -

 سراغ ندارم. هفت ماه تمام در یرد خاطره خوشن میبا ا

 ده امیکه در مورد او فهم یزین خانه بوده ام و تنها چیا



 تواند یک لحظه میبودنش است. در  ینیش بیرقابل پیغ

 به اسم یزیگر چیشود و بعد د ینا آرام شود. عصبان

 یو دو سر و بیک دیل به ینماند. تبد یل باقیکم

 کند و یکند و خراب م یشود. خراب م یمالحظه م

 ز رایکند تا همه چ یکند. آنقدر خراب م یخراب م

 ک گوشهیران کند و خودش خسته و از نفس افتاده یو

 افتد و به یکه کرده م یاد کاریفتد. بعد تازه یاز تکاپو ب

 .ندینش یبه جا گذاشته اش م یها یرانیو یتماشا

 

. 

 غذا یزان قابل توجهیدارم. میدر قابلمه ها را برم

 ین دارد که مجتبین نشان از ایدرونشان هست. و ا

 .اشتها کرده یها را ب یلیخ

. 



 کشم و چند قاشق قورمه یبشقاب م یبرنج تو یکم

 .زمیریکنارش م یسبز

. 

 ...برا منم بکش -

. 

 ...عیهه-

. 

 ....مین مرد برایاست ایدن ین مسئله یسخت تر

 فهمم نهیمنطور موضع خودم در برابر او... نه او را یهم

 ...موضعم را

 

. 

 گرید یگذارم و بشقابیز میم یبشقاب خودم را رو

 یکشم. کمیاو هم مثل خودم غذا م یدارم. برایبرم



 ...شتریب

 ند وینشیدهم او هم م یز قرار میم یبشقاب را که رو

 را که خود حاج خانم درست کرده یظرف بزرگ ماست

 زهر را ده ام کهین مدت فهمیگذارد. در ایش میش رویپ

 .دهد یح میزه ترجیپاستور یبه ماست ها

. 

 جانْ نثار یرانیا یمادرها یحاج خانم هم که مثل همه 

 ک ظرف بزرگ ماستیشه یکند. هم یپسرانش م

 رد که تذکریگیخچال دارد. حوصله ام نمی یتو یخانگ

 یب مناسبیترک یگوشت یدهم ماست در کنار غذاها

 .شدن با او ندارمل به همکالم یم یلیست. در اصل خین

 نکه قاشقش را در ظرف ماست فرو کند کاسهیقبل از ا

 

 دهمیش قرار میکوچک را جلو رو یو قاشق یماست خور



 .نمینش یو م

 .م را گم کرده امیخورد. من اما اشتها یبا ولع م

. 

 .داشتند بازهم بحثآمده بود  یعصر که مجتب

 .زد یآمده بود که مرا ببرد. حرف از طالق م یمجتب

 ماند جلز و ولز یداغتر از آش م یکه به کاسه  ییطاها

 نین خانه در ایکرده بود که به او ربط ندارد و عروس ا

 .ماند یخانه م

 که در دلم بود،نا شناخته بود. خودم را مستحق یحس

 نیهم یدانستم. آن هم با دستها یم یک کتک حسابی

 ش هنوز هم دل در گرویمرد. چون عالرغم همه جفاها

 ان انبوه مژه ها ویمحاصره شده در م یشمان آبچ

 اهیس یاش داشتم. هنوز دلم برا یمشک یابروها

 میگر دست رویک بار دید اگر ید. شایلرز یش میموها



 ...دیشدم. شایکرد آدم میبلند م

 گفتن یبرا یزیاو فقط در سکوت نگاه کرده بود و چ

 ین حرف ها که از دهان مجتبینداشت. مسلم بود که ا

 که حاصل یر آمده بود ،حرف دل او بود. بعد از بچه اد

 نهگر بهایبود، د از بین رفتهناجوانمردانه بود و  اشناییک ی

 نبود که مرا یزیگر چینجا بودن من نبود. دیا یبرا یا

 ن مرد و خانواده اش وصل کند. حاال طاها هرچقدریبه ا

 .زد یوار میخواست، خودش را به در و د یکه م

. 

 یده بودم که برادرش برایز زبان مهتاب شنبارها ا

 ش چطور خودش را به آب و آتشیداشتن دختر عمو

 .زند یم

 یدان به در میها را از م یکه پر ییبایز یدختر عمو

 یرنگ. با آن چشمان آب ییمواج طال یکرد، با آن موها



 ها را برده بود و بعد از یلین خیکه دل و د یبا. کسیز

 .ده بودیق بله اش دیل را الیناز و کرشمه کم یکل

 

 !پس؟ یخور ی؟! چرا نمیمگه گرسنه نبود -

. 

 خواهد بدانم در دلش چه خبر است. من یدلم م یلیخ

 نگفته بودم. فقط در یزیچ یمجتب یهم بعد از حرف ها

 در ویحاج ح یسکوت به بحثشان با طاها و وساطت ها

 .سکوت پر حرف او گوش داده بودم

. 

 

 .مهسا ادامه دارد یمعذرت خواه یاوح یغامهایهنوز پ

 یهرگز جواب یک دوم را خورده اند. ولیهمه شان ت

 . کند یم ینداشته اند. اما هنوز مصرانه معذرت خواه



 خانواده هم هر کدام به یه اعضایطلب عفو دارد. بق

 آن نقش یکه تو یروش خود اظهار ندامت از کار

 .را هم نزدهحرفش  یکنند. اما او... حت ینداشته اند، م

 دن ماجرا سه شباه روز گم و گور شد. بعد ازیبعد از فهم

 ر برگشت. از پدرشین و سر به زیسه شب برگشت. سنگ

 و یمانیاز پش یچ حرفیهم کم حرفتر شده بود. اما ه

 یش را به سنگ پایشد رو یندامت نزده بود. شرمم م

 را یکس یاین کجا دنیقزو ین نسبت دهم. سنگ پایقزو

 !د؟یگز یکرد و ککش هم نم یون مکیکن ف

 ...ییبا توأم... چرا انقدر بدغذا -

 نه چندان دور ییبد غذا نبودم. بد غذا شدم. اتفاقا روزها

 بود، که من عاشق خوردن بودم. عاشق تست کردن مزه

 کیل شده بود به یمختلف و نو. اصال خوردن تبد یها

 .ودام ب یبزرگ.در واقع تنها لذت زندگ یلذت و سرگرم



 .ن وارد خونم کندیسرتون یتوانست کمیکه م یتنها کار

 داد کهیدرآمده بود. مدام تذکر م یمجتب یانقدر که صدا

 که یست روزیر نیرم وگرنه دیشکمم را بگ یجلو یکم

 بود که ییبا رویاز مادر هم چاق تر شوم. مادرم زن ز

 را تحت الشعاع ییباین زیادش هم ایاضافه وزن ز یحت

 .داد یقرار نم

. 

 بشقاب غذا و یرد سرش را از تویگیجواب نم یوقت

 !ه؟! چته؟یکند: چین ظرف ماستش بلند میدوم

. 

 ...رم بخوابمیست... من مین یزیچ -

. 

 

 !؟یگرسنه ا یمگه نگفت -



. 

 ...اشتهام کور شد -

. 

 کند که نگاه خاموش یر میدانم حرفم را به چه تعب ینم

 م کوریواقعا اشتها شود. اما یش شعله ور مین روزهایا

 شدم و یفرار از تنها بودن با او گرسنه م یشده بود. برا

 .شدم یاشتها م یفرار از با او بودن ب یبازهم برا

. 

 گذارم و هنوز برنگشته ام که ینک میس یبشقابم را تو

 یدی: چرا؟ بخاطر من ؟ منو دحضورش را نزدیکم حس میکنم

 اشتهات

 ؟ادیکور شد؟ انقدر از من بدت م

. 

 د. من فقطیاینه جانا... انقدر احمق هستم که از تو بدم ن



 ترسم. من فقط از تو طلب دارم. تا به حال یاز تو م

 

 که عاشق بدهکارش باشد؟! انقدر یده ایرا د یطلب کار

 د طلبش را طلب کند؟ من از همان دستیایکه دلش ن

 .احمق هستم یطلبکارها

 مها که ب یالف اکثر اوقات. و او بر خخودم را از او دور میکنم

 .کندیم میم، رهایداشته ا ینین چنیبرخورد ا

. 

 !داره؟ ینه... چه ربط -

. 

 !؟یپس چ -

. 

 یکنه نمیاد... گلومم درد می... فقط خوابم میچ چیه -

 ...تونم بخورم



. 

 ش را از پشت سرمیکنم. صدا یاز کنارش عبور م

 ...گن ینو نمیشنوم: چشمات که ایم

 

 اش را یمه شبین یمانم تا غذا یمنتظر مراهرو  یتو

 توانم تمام شب را در استرس ید. نمییایتمام کند و ب

 کشد که او هم از پله هایطول نم یلیدست و پا بزنم. خ

 رم. بایگیوار میه ام را از دیدنش تکید. با دیآ یباال م

 .اندازد یدنم ابرو باال مید

. 

 

 !د اتاق منو بده لطفایکل -

. 

 و یداند با چه جان کندن یا گفتم. اما خدا مجمله ام ر



 .به گفتنش شده بودم یبا چقدر چرتکه انداختن، راض

. 

 دهد، احتماال بهیباال رفته سر تکان م یبا همان ابروها

 نکه جمله ام را دوباره تکرار کنم. امایا یمعنا» نشنفتم 

 گه بگویه بار دی یگفت یچ« است ، یقا همان جمله ایدق

 زشیش و از سکوت وهم انگیچشم هاکه من از 

 .خوانمیم

. 

 ...خوامید اتاقمو میکل -

. 

 دم ، فکر کردمیسرم د یش که او را باالیچند شب پ

 ،که فراموش کرده ام در را قفل کنم. اما امشب مطمئن

 

 بود. از یبودم که در را قفل کرده بودم. امشب عصبان



 که سکوت یبود. و از دست من یعصبان یدست مجتب

 من یشه براین مرد همیا یت هایرده بودم ... عصبانک

 ن هم حواسم بود که در رایهم یشد. برا یگران تمام م

 ین بود که؛با چه شجاعتیخب سوال ا یقفل کنم. ول

 .دادمین در خواست را میستاده و اینجا ایا

. 

 ن خانهیکه در ا یده ام. مثل تمام مدتی، ترسجلو آمد

 .بوده ام

. 

 ا خونه منه؟نجیا یدونیم -

. 

 .دهمیسر تکان م

. 

 خوبه... پس اتاق من اتاق من نکن خب؟ -



 

. 

 .ینجا رو داشته باشید ایخوام کلیمن نم -

. 

 به چه مناسبت؟ -

. 

 .تونم ینم ینجوریخوام شبا راحت بخوابم . ایمن م -

. 

 شمد اونجا رو داشته بایچرا؟! مگه من لولوأم که اگه کل -

 شه؟یالت ناراحت میخ

. 

 عنت. لعنت به او که انقدر حق به جانب و ترسناکل

 هم از یاست. و الحق و االنصاف که خوب زهره چشم

 شه حقم رایمن مادر مرده گرفته. لعنت به من که هم

 نجا ترنم را الزم داشت تایم کرده ام. ایمالِ ترسهایپا



 

 ترسم... البته یالبته که م "صورتش براق شود که؛  یتو

 "ن روزهایا یموجود عالْم، هستن یکه ترسناک تر

 ن پسر شجاعین بحث. آخر مرا چه به ایندارد ا یده ایفا

 رفتم، همان یجان م یک جمله تا پایبا  یها؟ وقت یباز

 یبعد ینشستم و منتظر اتفاق ها یاتاقم م یبهتر تو

 .شدم یم

. 

 .دیگذارد.کاش نشود آنچه که نبایکنم. نمیقصد رفتن م

 .است رونیواقعا از توانم ب

 ...ی: تو زن مننزدیک صورتم زمزمه میکند

. 

 حانه ست... من تاوانیستم... زن تو ریزنت ن -

 ...اشتباهتم



. 

 

 بیست.. دل ترسو وزبان شجاع ، ترک یبیب عجیترک

 ...تواند سر سبزت را به باد دهد یاست که م یوحشتناک

. 

 رود. از باال تایعقب م یکم

 گذراند. یاز نظر مم را ین تا باالییبن و از پایپا

 :کندیبه صورتم م یقیو نگاه دق

 .... تا حاال دقتیم هستیعجب تاوان لوکس و قشنگ

 .نکرده بودم

. 

 ...یب الوقوعیسرم به دوران افتاده از ترس اتفاق قر

 .کنمیو ملتمس نگاهش م سعی میکنم ازش فاصله بگیرم

 .است اعضاء صورتم ریندارد. هنوز نگاهش در گ یده ایفا



. 

 

 در یمگر من عاشق نبودم؟ مگر من دلم را آن روز جلو

 در یهم بود جلو یگر که ابرین خانه و روز دیهم

 گر، بارها و بارها نباخته بودم؟ید یدانشگاه ، و روزها

 !کند؟یحالم را خوب نم نزدیکی اشپس چرا 

 که لمس یشوم. چرا تنها حسیخود نم یچرا از خود ب

 !کنم ترس است و حقارت؟یم

. 

 یکه برا یحانه باشد. عذاب وجدانیلش ریشود که دلیم

 اهگن یکه آرزو بافته والنه ساخته بود، ب ییاو دارم ... او 

 ...گناه تر ید از من هم بین ماجرا بود. شاین فرد ایتر

. 



 خانه نکرده، مهر و محبت هایشن یکه در پس ا ید هم عشقیشا

 دلم را

 حضورم در لید بتوانم از دلیسوزاند. شا ین طور میا

 یید بتوانم با تمام کتک هاین خانه چشم بپوشم. شایا

 توانم یکنم نمیم. اما هر کار میایکه خورده ام کنار ب

 حانه است. فقطیر یوانه ینکه دیحانه را هضم کنم. ایر

 ین وقت و بیست. ایش چین کارهایل ایدانم دل ینم

 حانهیحواسش از ر ینکه گاهیوقت سراغ من آمدنش. ا

 .شودیپرت م

 کند. نه ازیم را سست میپاها محبت هایش و نزدیکتر شدنش

 فهمم کهیشوم. میک مینکه دارم به خطر نزدیلذت. از ا

 ، جان ازبا نزدیک تر شدنش خود شدهیاو هم از خود ب

 ...زدیگر یم میپاها

. 



روی صورتم الجانم. اشکم که  یادیگر مردن زیبار د یمن برا

 میلغزد 

 . هایش میکند کار یخشونت را چاشن

 از سر عشق بود دوست ن کارهایشید اگر ایشا

 ...داشتم تا ابد در آن غرق شوم، اما

. 

 که ی. انگشتاننگاهم ب انگشتانش می افتد

 .حانه را در خود داردین ریشان حلقه پالتیکی

. 

 !چرا؟ -

. 

 ...یدانم چرا چینم

. 

 ...توروخدا -

. 



 

 ...نهیریش حضورت: کمی فاصله میگیرد

. 

 ...زنم: ولم کنیق مه

. 

 .. .خوشگلی -

. 

 ...یتو زن دار -

. 

 ...یتوأم زنم -

. 

 ...یحانه ایتو عاشق ر -

 

. 

 ...یلیخ -



. 

 ...پس ولم کن -

. 

 ...تونمیشه. . نمینم -

. 

 .. .زنمیداد م -

. 

 . ..ارهیاد از دستم درت بیب یکیداد بزن... داد بزن  -

 ...تونم ولت کنم یخودم نم

 ی. نفسهانزدیکتر میشودزند که یم یش را در حالیتمام حرفها

 .ردیگیم یقیعم

. 

 

 ...رهیکنم... آبرومون میخواهش م -

. 



 .. .یچرا؟!زنم -

. 

 ... تومتوجه میشه... یش حاجیزشته پ -

 .. .تو خونه یبرادر عذب دار

. 

 .ندکیجانم را گرفته و رها مدور شود دهد که یت میباالخره رضا

. 

 : من اوننگاهم میکندگر یقبل از رفتن بار د

 ستم... فقط دارمین یخودت ساخت یکه برا یا یعوض

 کمینکه تو خودت یشم و ا یوانه میر دیاخ یبابت اتفاقا

 ...یتو چشم یادیز

. 

 

 د را در قفلیشوم. کلیبه سرعت برق وارد اتاق م



 .د داردیدانم کل یدهم. میه ام را به در میچرخانم و تکیم

 فتدیادش بید موقع باز کردنش یشا د قفل کنم .یاما با

 .ک ممنوعه استیاو  ین اتاق برایکه ا

. 

 شجاعتم یستاده بودم رویراهرو به انتظارش ا یتو یوقت

 ن بود کهیدم به ایاو حساب نکرده بودم. ام یا جوانمردی

 ن باالست. کهیم. که اتاق طاها هم همیراهرو هست یتو

 .... اما نزدماد بزنمیتوان فریاگر احساس خطر کردم م

 ...اد نزدمیفر

 نم. سرم راینش ین میزم یخورم و رو یکنار در سُر م

 .زنم یک اتاق زل میدهم و به سقف تار یه میبه در تک

 یکنم. آرنج بر سر زانو م یزانوها را در شکم جمع م

 کنم. اشک از یز چانه جفت میگذارم و دستها را ر

 یدا میمه پشود تا الله گوشم ادا یگوشه چشمم خارج م



 ن بار نبود که تجربهیجان ها اولین ترس ها و هیکند. ا

 .شدند، اما من هنوز به آن ها عادت نکرده بودم یم

 نین خانه هم مقارن بود با ایورودم به ا ین روزهایاول

 .جانیهمه ترس و ه

. 

 

 نیگذشت، که دوباره به ا یدو ماه از آن شب نحس م

 یفرسا... دو ماه رو خانه بازگشتم. دو ماه سخت و جان

 .که درد بودم و سکوت یمن یم و قرن ها برایتقو

. 

 ده بودم. بایبه هوش آمده بودم، او را هم کنارم د یوقت

 واریدر دستش، کنار د یشرت یده و تیپوش ین تنه اییپا

 یچ حسیج بودم... هیآوار شده و خوابش برده بود. گ

 دنی. فهمیکلمه پر بودم از خال یواقع ینداشتم. به معن



 یچ تالشیو باور کردن موضوع، آنقدر سخت بود که ه

 یو خارج یداخل یکردم. تک به تک اعضا یش نمیبرا

 م بودند،یدند. تنها عضو ساکن تنم، موهایلرز یتنم م

 ید طعنه میک باغ پر از بیلبها، دست ها و قلبم، به 

 جاد صدا ویم را بدون ایزدند.. جان کندم تا لباسها

 که او یکردم تا از در یدم. قالب تهیضم پوشدن بغیترک

 .رون آمدمیکنارش به خواب رفته بود ب

. 

 

 که از سر گذرانده یزیرون از خانه بودم و چیب

 ابان به آن فکرینبود که بتوان در کوچه و خ یزیبودم،چ

 که تا یزیدادم. از هر چ یرفتم و استعفا م ید میکرد. با

 دادم و یاستعفا م یگبه آن روز مشغولش بودم و از زند

 یشدم و برایاند یکه افتاده م یبه اتفاق یدر خلوت ابد



 .زدم یخودم زجه م

. 

 یدن سرزنش شدم و شب هایر رسید یآن شب برا

 یها و در کنج انزوا زانو زدن ها. نم یبد خلق یبرا یبعد

 گفتم؟ ید میم. چه بایبگو یتوانستم از دردم با کس

 ک آب نباتیساله، با ک دختر بچه پنج ینکه مثل یا

 به ها اعتماد کرده بودمیگول خورده بودم و به غر یچوب

 از دست رفته ام؟ چهعفت و حاصل اعتمادم شده بود 

 هنوز خودم نتوانسته بودم باور یکرد وقت یباور م یکس

 کی یکردم که قربان یم یه حالید به بقیکنم؟ چطور با

 نیندن چنشده ام؟ جزو محاالت بود، باورا یتشابه اسم

 ه خودشانیبه سا یش که حتیبه عمو و پسرها یزیچ

 .ن بودندیهم بد ب

. 



 یم، با شک و بددلیایعمو با مادر محجوب و پر ح

 یش را باور میحرف ها یکرد و به سخت یبرخورد م

 نا ممکنم یوودیکرد. حاال برخوردش با من و قصه بال

 رونیم بیشه موهایکه هم یتوانست باشد؟ با من یچه م

 خوش یاز شال و مقنعه بود و دوست داشتم لباس ها

 م خودیناخن ها یغ رویج یرنگ بپوشم و الک ها

 کند؟ یینما

. 

 م گرفتم، قصهیدا نکردم. تصمیجز سکوت پ یراه چاره ا

 یبازگو نکنم و تا ابد رازم را برا یکس یتلخم را برا

 دیکه با یتنها کار سخت ین طوریخودم نگه دارم. ا

 نایدم، مقاومت در برابر ازدواج بود. چه با سدا یانجام م

 ن کار، ازی. البته که مشقت ایگریو چه با هر مرد د

 گذر از هفت خان یکه رستم دستان برا ییمشقت ها



 دانستم از ید هم سخت تر بود. اما حداقل میکش

 ش آمده بود و همه وجودم رایکه پ یباوراندن سوتفاهم

 .هد بودر و رو کرده بود راحت تر خوایز

 

 نیسخت... اما مجبور بودم و جبر بهتر یلیسخت بود. خ

 را به یکیتوانست حداقل من  یبود که م یاهرم

 کردم از انجامشان یروز فکر میوادارد که تا د ییکارها

 

 رفتم، سکوت ینم یخوردم، مهمان یعاجزم. غذا نم

 ه ها و کابوسیکرد. گر یم را پر میاز روزا یبخش بزرگ

 دانستم دردم یار غارم شده بودند. خودم میشبانه  یها

 ن فرصت هم استفادهیست و خانواده ام، نه... از همیچ

 .نا مطرح کردمیبه ازدواج با س یلیم یکردم و دردم را ب

. 



 الم شنگه ها به پا شد. کتک ها خوردم. حرف ها و

 ازید شدم که دانشگاه و هر امتیدم. تهدیفحش ها شن

 یدانست برا ینم یداد. کس را از دست خواهم یگرید

 چیگر هیزم را از دست داده ام، دیکه همه چ یمن

 .در چشمم نبود یازیامت

. 

 رفت. کم یش میسخت... اما خوب پ یلیسخت بود... خ

 ن من ویکردم که ازدواج ب یه را متقاعد میکم داشتم بق

 ینا جزو مهاالت است، که تحت فشار استرس ها و بیس

 قایمارستان شدم. و دقیب یم و راهها از حال رفت ییغذا

 .ز خراب که نه، خراب تر شدیهمان جا بود که همه چ

 د. وین را مادرم زودتر از خودم فهمیحامله بودم و ا

 و یقو یداشتن مادر ین جا بود، که آرزویقا همیدق

 .به دلم ماند یگریشتر از هر زمان دیاس بیس



. 

 ز، ازجانسو یک و تهمت هایرک یادها و فحش هایفر

 یروز یمارستان شروع شدند و به کتک هایهمان ب

 شان مردمیر دست و پایچند وعده در خانه ختم شدند. ز

 ن دو ماهه امیجن یبرا یچ اتفاقیو زنده شدم، اما ه

 میاز خوش شانس یتوانست بخش ین هم میفتاد. این

 ف درونم با تمام وجود بهیباشد که موجود کوچک و ضع

 .ده بودیا چسبین دنیمن و ا

. 

 یم که با چه کسیایخوردم تا مُقُر ب یهر روز کتک م

 گریانت کرده ام. دیو به نامزدم خ ارتباط داشتم

 نا،یعمو و س یر دست ها و پاهایسکوت کار من نبود. ز

 

 مبا کسی اشنا نشده ال خودم، یبارها و بارها گفتم که به م



 نتاوا یگرید یبارها گفتم که اشتباه شده و به جا .

 داده ام. اما مگر خودم باورم شده بود که آن ها هم باور

 .کنند

. 

 مادرم هم ین بود که حتیم این نکته آن روزهایجالب تر

 و باور نکردن ها، همدستشان شده یاعتماد ین بیدر ا

 یزد و درد م یم زجه میکرد و پا به پا یه میبود. گر

 اکرد که دست از زدن من بردارند ت ید. التماس میکش

 م دردیر زبانم حرف بکشد. برایاز ز یک جوریخودش 

 گفت حرفم را باور کنند و دست از سرم یداشت که نم

 ند تا به روش خودش از منیایگفت کوتاه ب یبردارند. م

 ییکه تالش کرد و به جا یرد. اما چند باریاعتراف بگ

 لش دادم، بازهم سرید و همان حرف ها را تحوینرس

 .میخانه اول برگشت



. 

 

 دهیعمو و لگد ها و کش یها یرحم یمن بودم و ب

 ه تهمت زدنیان گریه هاو در میش. من بودم و گریها

 یده ایناد یاو یدن براینا و خط و کشان کشیس یها

 .که دل از من برده بود

. 

 ش صبح بود که وارد اتاقم شد. چادر نماز بهیگرگ و م

 که یاد و دردیز یه هایسر داشت و صورتش از آثار گر

 فروغ و پف آلود بود. پوست یده بود، بیم کشیپا به پا

 ین حال جایره شده بود، با ایک دستش تید و یسف

 تخت یدا بود. رویهو یآن به خوب یانگشت عمو رو

 ک نقطه زل زده بودم که وارد اتاقمینشسته بودم و به 

 کرد، یتنم درد م یشد. درد داشتم. تک تک سلول ها



 یونم همچنان، زالو وار از زندگاما موجود کوچک در

 دن صورت کبودش دوباره چشمهیزان بود. با دیآو

 نکه باورمیان افتاد. با وجودایخشک شده چشمم به غل

 شتر ازید و نگذارد بیایکرده بود پشتم درب ینداشت، سع

 

 از همان کتک ها سهم ین آماج کتک ها شوم و بخشیا

 .خودش شده بود

. 

 خودم خشک بودند و یلبها ش درست به اندازهیلبها

 شروع به حرف زدن کرد، کش آمدن پوستش را یوقت

 .دیشد د یم

. 

 ش نگذاشتم. دردم را در آغوششیزانو یسرم را رو

 زیما آن چ یخاموش نکردم. مادرانه و دخترانه ها



 بود که یخواندم. او زن یدر قصه م ینبود که گاه یخاص

 را دوست ده و بزرگ کرده بود. فرزندشییزا یفرزند

 کیزه یداشت و مهر خرج کرده بود و هر چه را که غر

 یفرزندش گذاشته بود. و من دختر ید برایطلب یزن م

 مادر بزرگ یر دست و پایا آمده بودم... زیبودم که به دن

 دهیز پوشیگرم خورده بودم لباس تم یشده بودم و غذا

 سرم صبح کرده یرا باال یماریب یبودم و مادرم شب ها

 

 ن دوست همیساده... ما نه بهتر یک مادر و فرزندید. بو

 تین دشمن هم. اما حاال حکایتر یم و نه دم دستیبود

 کتک نخوردن من، یبود. مادر من برا یگریز دیچ

 کمربند یم انداخته بود و ضربه هایخودش را رو

 همسرش را تحمل کرده بود. در دفاع گفته و التماس

 نیذرد... درد درست همکرده بود که عمو از گناهم بگ



 شیتان را به ریان نکرده بود که تهمت هایجا بود...او عص

 که من بزرگ کرده ید. نگفته بود دختریدختر من نبند

 ف شما از حجاب، مقارنیاگر حجابش با تعر یام، حت

 د همییگو یکه شما م یینباشد، اهل کار ها

 .ستین

. 

 بود؟دلم گذاشت کم  یبا رفتنش رو یکه مجتب یداغ-

 ؟ین کارو کردیتو چرا با من ا

. 

 

 یم از دستم در رفته بود. نمیگر حساب شکستن هاید

 ن شکستنیشکستم، اما درد ا یبار چندم م یدانم برا

 ن طوریکردم که هربار ا یشد و به آن خو نم یعادت نم

 .دمیکش یزجر م



  من ویِ تو زندگ یرو آورد انیت کم بود که ایچ-

 ...رو دلت باشه که حاال داغمون یمجتب

. 

 یشکوه م یپروا از حضور ینطور بین بار بود که ایاول

 ...خواستمش یکردم که م

. 

 

 هین زمونه یراحته تو ا یال کردیکردم؟ خ یکار م یچ-

 ...یو حرف پشت سرت نباشه؟ هر ک یزن باش

. 

 ر... تمامیدست و پا گ ی... تابوهایتکرار یحرف ها

 ده بود. او همیر کشیه زنجبود که افکار مادرم را ب یزیچ

 خواستم یرها را از مادر به ارث برده بود. نمین زنجیا

 یمادرم را بابت حرف ها یشتر از آن عجز و البه هایب



 ...مردم بشنوم

. 

 افت و مای یگر تا ابد ادامه میاگر آن شب و هزار شب د

 انیم. میدیرس یجه نمیم، به نتینشست یبه دردُدل م

 کنم: کمک کن یرا کوتاه م پرم و بحث یحرفش م

 ...برم

 

 

 یقینه، حق یشیبه گونه ام زد. نما یبا کف دست ضربه ا

 دهیو محکم و از ته دل... احتماال هرگز به ذهنش نرس

 خور باور یخوردن و تو سر یجز تو سر یبود که کار

 .تواند انجام دهد یآوردنِ من هم م

. 

 ، نهکردم یم یان بودم و سرکشینکه من اهل طغینه ا



 یمتفات تر از او نبودم. اما حداقل م یلیمن هم خ ...

 نباشم که لقمه یخورِ مرد یدانستم که حق دارم تو سر

 

 سرم شده یگذارد و سقف باال ینان بر سفره ام م یا

 .است

. 

 کرد خوشبخت یبود، چون فکر م یمادرم زن خوشبخت

 اجاقش یکه رو یگیاش در د یاست. چون خوشبخت

 ش داشت، خالصهیکه به دست ها ییلنگود و ایجوش یم

 ...ن ها رایشتر از ایب یلین ها را داشت خیشده بود و او ا

 که من یتا به آن روز خوشبخت بود و درست از روز

 اش یو به راه خالف رفته، حساب شدم، خوشبخت یعاص

 من هم آنجا یکه خوشبخت ینیمهاجرت کرد به سرزم

 .ساکن بود



. 

 نِ مادریدر ع یمادر ی. از باز آن خانه خسته بودم

 یهرگز دردم را نم ید کسیداشتن هم خسته بودم. شا

 د که چقدر سخت بود، مادر مهربانم کنارم نشستهیفهم

 یا حساب میدن ین هایاز تنهاتر یکید یبود و من شا

 

 عشق داشتند و خانه یش چاشنیکه غذاها یشدم. مادر

 یم یم عدسیامتحان برا یزد و شب ها یاش برق م

 که هرگز با یک حفره وجود داشت. حفره ایپخت... اما 

 نیاز ا یکس یبرا ید اگر روزیپر نشد. شا یزیچ چیه

 ر دلتی مادر داشتن زیِگفت خوش یگفتم، م یحفره م

 ت را شکریگفت برو و خدایت کرده. میاغیزده است و 

 .سرت است یکن باال

. 



 رانن نبود... من نگیماجرا ا ینکه همه یدردناک تر ا

 نده ام فکریبه من و آ یبودم که لحظه ا یجان مرد

 نکرده بود و خودخواهانه به من تاخته بود تا قلبش آرام

 یان تهاجم هایآن شبش، در م یان هایهذ یرد. تویبگ

 ده بودم که خودش جنازه غرق بهیانه اش فهمیوحش

 ...دا کرده بودیده در حمام پیخون مهتاب را با دو رگ بر

 .متفاوت تر از مادرم نبودم یلیم خیگو یمن یهم یبرا

 

 بود و ید وضع مادرم بهتر از من بود. او راضیاصال شا

 ...ساختم یبودم و م یساخت، من ناراض یم

. 

 د ازی... شاید از ده سالگیسال ها بود که خسته بودم. شا

 د ازیر داد. شایکه عمو به رنگ الک قرمزم گ یروز

 د که با دوستانش بهکر یدعوا م یکه با مجتب یروز



 د ازیندارد. شا یعاقبت خوش یق بازینما نرود و رفیس

 چ وقتیح داده بود. اما هیکه فرار را به قرار ترج یمجتب

 .نداشتم یین حماقت هایشجاعت فکر کردن به چن

 ن، از ذهنم هم نگذشته بودیه به ایشب یزیچ یهرگز حت

 دچار نشدن به سرنوشت مادرم، من هم مثل یکه برا

 ینده ام را رویز را بگذارم و آرزوها و آیهمه چ یمجتب

 .ندازم و بروم از آن خانهیشانه ب

. 

 

 یلیمن شانِس برآورده شدنشان خ یبه هر حال آرزوها

 ن قدری... اما هرگز اینجا و چه در آوارگین بود، چه اییپا

 .شجاع نبودم

. 

 زاد ی بعیِ که از مادرم شکسته بود، و نگران یاما حاال، قلب



 ده بود که داشتمیبه من بخش ی، شجاعتیهر آدم عاقل

 در خواب هم به آن یکردم که حت یفکر م یبه نقشه ا

 اتیعمل ین کارم نوعید هم ایفکر نکرده بودم. شا

 بردم و هم ین میبود که با آن، هم خودم را از ب یانتحار

 یکه چهارچنگول ییعمو یزدم به آبرو یچوب حراج م

 .دشیخودش و برادر شه یروده بود به آبیچسب

. 

 آن شب قانع نشد. چند تا جمله، که فقط ظاهرشان با

 عمو فرق داشت گفت و رفت. اما شب بعد و یجمله ها

 د جان من در خطر است و ممکنیبعد که د یشب ها

 یعمو و غذا نخوردن ها یاست به خاطر مشت و لگدها

 

 خودم، از دستش بروم، خودش به سراغم آمد و گفت که

 دا کنم ویکند. گفت بروم و پدر بچه ام را پ یکمکم م



 م را برگردانم و برگردم. گفت خوب فکر کنم و اگریآبرو

 روم یا اگر میبچه ام وجود ندارد نروم  یبرا یپدر

 ...برنگردم

. 

 سخت و یمن هم رفتم... بچه ام پدر داشت، هرچند پدر

 ...نامهربان

 کرد. چهره اش م بازیدر را به رو یدر که زدم زن جوان

 دم که ماهرو رو بهیه مهتاب بود. فهمیت شبینها یب

 شناختم. هم از یبا همه خانواده را میستاده. تقریم ایرو

 نکهیداد و هم ا یکه مهتاب نشانم م ییعکس ها یرو

 میاز خودش و خانواده اش برا یزِ ناگفته ایمهتاب چ

 لیبان تفاوت که موینطور... با اینگذاشته بود. من هم هم

 خندان و یها یمن، انباشته نبود از عکِس دور هم

 .یخانوادگ یبایز



. 

 ک باره بهین بود که چطور یدم ایفهم یکه نم یزیچ

 ریر خاک باشد و من زینجا که او زیم... به ایدینجا رسیا

 خواهرش، در حال جان کندن که چطور ینگاه ناآشنا

 م که هستم؟یکنم. بگو ید خودم را معرفیبا

. 

 

 .وانه شدیشد. د یگفتم ترنم هستم نگاهش برزخ یتوق

 .شناختند یده مرا میپروا شد. انگار آن ها هم ند یب

 نیا یها یدانستند برادر ترنم عامل بدبخت یهمه م

 سرزنش ینکه نگاه هایخانه است. اما کاش قبل از ا

 رفتند و اطالعاتشان را یبارشان را به من بدوزند، م

 .کردند یکامل م

. 



 ستاد تاینا ید، ولی. پرس"نجایا یخوایم یچ "گفت 

 م بست. محمکم ... بایخواهم. در را به رو یم چه میبگو

 د. خوب بود که حداقلیصورتم کوب یتمام توان در را تو

 ن حد بود و مانند برادرش اقدام بهیش در اینامهربان

 دن غرورم... زنگ در راین حرمتم و دریدن نکرد. دریدر

 ازبم یبه رو یباره و دوباره و دوباره... اما دردوباره زدم. دو

 .نشد

. 

 

 پشت در چمباتمه زدم و نشستم. آنقدر نشستم تا

 د خسته شد... خسته از چمباتمه نشستن ویخورش

 که یتوجه به لباس ی، بیپناه یخسته تر از حجم ب

 یتوجه به تک و توک عابر یف شود، و بیممکن بود کث

 م را بغلیتم. زانوهان نشسیزم یشد، رو یکه رد م



 یکیل به یکردم که من تبد یکردم. هرگز فکرش را نم

 خواندم یا میدم و ید یم ییشوم که جا ییاز صحنه ها

 .خواب یشد. تنم درد بود و چشمانم بیو توجهم جلب م

. 

 راستم گذاشتم و به صف یگونه چپم را بر سر زانو

 مورچه ها چشم دوختم. به تعاملشان نگاه کردم و به

 یخواستم و نه م ینظمشان. ذهنم خسته بود و نه م

 شتر از آن خودم را آزار دهم. انگار مغزمیتوانستم که ب

 ن مورد بود، را پسیاشباع شده بود و هرچه فکر در ا

 .فکر کردن نداشتم یز برایچ چیزد که هیم

. 

 

 در را ازیرا حس کردم و سر بلند کردم. حاج ح یحضور

 تن خشک شده یم. به سختهمان عکس ها شناخت یرو



 ام را تکان دادم و خودم را جمع و جور کردم. سالم دادم

 کردم. او سخت تر از ماهرو مرا یو با ترس خودم را معرف

 د کهیبه خاطر آورد و مثل ماهرو برخورد نکرد. او پرس

 فکر کردن به یبرا یچ فرصتیخواهم و من ه یچه م

 م. ضربه آخر راحوصله شدن به او نداد یب یخودم، و برا

 ه و مقدمه و کم ویچ حاشیه یهمان اول وارد کردم و ب

 ."از پسرتون حامله ام "گفتم یاضافه ا

. 

 پروا بودن، نبودم من. فقط ینقدر رک و بیآدمِ ا

 جز باال نگه یزینبود که بتوانم به چ یزیطم چیشرا

 شتر دریکه هر لحظه ب ین منجالبیداشتن خودم در ا

 .فکر کنمرفتم،  یآن فرو م

 

 



 بار یدر اتاق مهتاب نشسته بودم و آن شب نحس را برا

 کردم، و زنده تر از آن شب تجربه اش یهزارم دوره م

 در وارد شد. گفت کهیکردم که در زده شد و حاج ح یم

 یچ حسیدم، هیاو را د ین بروم. وقتییهمراهش پا

 .نداشتم جز وحشت

. 

 

 س تلخیه تندرا ک یینم اویر انداختم تا نبیسرم را ز

 م بود. آنقدر تنها خاطره مشترکمان راین شب زندگیتر

 بود که یتمام درد یدوره کرده بودم که چهره اش تداع

 آن شب با پوست و گوشت و استخوان و روحم درک

 .کرده بودم

. 

 خواست که سرم را بلند یدر که میحاج ح یبا صدا



 یا درست گفته ام و او همان کسیم که آیکنم و بگو

 بردارم مجازات کرده، سر بلند یست که مرا به جاه

 یریشد بر دست پ یکه گفتم، مجوز یا "بله"کردم. 

 به یکه به سمت کمربند رفت و آن را باز کرد. او قدم

 در دریعقب گذاشت و پدرش را صدا کرد. حاج ح

 در مرد... اما کاش قبل از بهیحاج ح "جوابش گفت که 

 ".مرد یمثل تو م یبار آوردن لکه ننگ

. 

 

 اه رنگ بود، باال رفت تاین به کمربند سیکه مز یدست

 ند که دست حاج خانم به مچ حاجیبر تن پاره تنش بنش

 ل بست. مچش را شتابان و تند، از دستیدر دخیح

 خواست که باال یمحسوس ید و با تندیهمسرش رهان

 دل. او را به روح یم. حاج خانم اما مادر بود و بیبرو



 د که دست مرایشن یشتریاد و با عتاب بپدرش قسم د

 .میرد و با هم باال برویبگ

. 

 راهیبد و ب ین بار صدایدوباره به اتاق مهتاب برگشتم و ا

 در به خودش و به هفت پشتش و بهیکه حاج ح ییها

 گفت، نگذاشت که خاطره آن شب را یهفت نسلش م

 که یخودم، بچه ا یه کردم. برایدوره کنم. در عوض گر

 ن معرکه شدهینکه حق انتخاب داشته باشد، وارد ایا یب

 حاج ید و برایکش یکه درد م یدریحاج ح یبود و برا

 ...... نهیدم. و برایشن یه اش را میگر یکه صدا یخانم

 .او بسوزد یرحم شدم و نگذاشتم دلم برا یب

 

. 

 که با دستان ید و کمربندیکش یکه او حاال م یدرد



 از هزار تا یکی یت، حتنشس یر پدرش بر تنش میپ

 ده بودمیکه من از شروع آن شب تا به حال کش یدر

 پرتوان عمو که یدر کجا و پاهایر حاج حینبود. دستان پ

 شد بر تن مچاله من کجا؟یلگد م

 زیدانم چقدر گذشت که سکوت شد. اما بعد همه چ ینم

 .افتاد یدور تندتر یرو

 

. 

 یتیمحرم غهیبدون تلف کردن وقت و عصر همان روز ص

 ها بود، خوانده یکبود ین من و او که مثل من مبتالیب

 .شد

 نیاز منحصر به فردتر یکیم یتوانست یشک م یب

 م با آن سر و صورت کبود ویا باشیدن یعروس و دامادها

 .ختهیبه هم ر یلباس ها



. 

 ت رایدر بود، خطبه محرمیعاقد که دوست حاج ح

 سرَ یعقد دائِم ب ید کرد که برایخواند و موقع رفتن تاک

 حانه گرفتهیاز ر یکتب ید اجازه یت، بایشکا یو صدا و ب

 .شود

. 

 دنید و او که حاضر نبود، قبل از دیتن منِ لرزان، لرز

 جواب DNA) ت بچه را به عهدهی) مسئولیان ا ید

 

 که سن ین کار را به بعد موکول کرد. به زمانیرد، ایبگ

 .ش اقدام کردیاآزم یبرسد که بتوان برا یبچه به حد

. 

 در هم بلند شد و بهیعاقد که قصد رفتن کرد، حاج ح

 گارد من ویکه از طرف پدر مامور شده بود تا باد ییطاها



 برادرش باشد، سفارش کرد که از یمانع فرار احتمال

 رون نرود و خودش هم همراه دوستش از خانهیخانه ب

 .رون رفتیب

 یدم و حسیداو رفت و من ماندم و خانه و خانواده ج

 .م را سر کرده بودیگنگ و ناشناخته که دست و پا

. 

 هید بقیدوباره به اتاق مهتاب برگشتم و خودم را از د

 ورا که افتاده بود  یج بودم و اتفاقاتیم کردم. هنوز گیقا

 .کردم یدر حال افتادن بود، خوب درک نم

 

. 

 م درد را از سر گرفتند ویتخت که نشستم، پهلوها یرو

 دانم حاصل کدام حالتم بود، به سراغم یکه نم یتهوع

 .آمد



. 

 بود... گرسنه یخواب بودم... تنم پر از درد و کبود یب

 ن دو ماههیچاره هم... و جن یبودم... خسته و تنها و ب

 ...پروراندم یدر درونم م یا

 ...اد بودیحالت تهوع ز یل برایدل

. 

 میگلود معده از یاز سر و کول ذهنم، و اس یچارگ یب

 .رفت. دهانم تلخ و ترش و بدمزه شده بود یباال م

. 

 که از سر گذرانده بودم، رو یدو ماه یدوباره  یادآوریبا 

 .ر دستم مشت شدیرنگ ز یاسی یِتخت

 

. 

 دیک تخت سفینگاه گرداندم و اتاق را از نظر گذراندم. 



 ریز تحریدخترانه، م یرنگ و فانتز یاسی یبا روتخت

 کمد ینه ایآن ، دو تا در آ یوتر روید رنگ و کامپیسف

 رنگ و یاسیکه آن هم  یفانتز یواریو ساعت د یوارید

 ن خانه... ویک پنجره رو به باغچه همیدخترانه بود ، 

 زان قابلیرون، و در ذهن من... و میآن ب یکیا تاریک دنی

 یزینامعلوم، تمام چ ینده ایاز آ یترس و نا امن یتوجه

 .رم شدیبود که دستگ

 ن سقفیا یورا ید کسیسرم را رو به سقف گرفتم، شا

 دم کهیش کردم و پرسید حواسش به من باشد. صدایسف

 ن ترینم سنگیامد و بغضِ سنگین یا نه... جوابیهست 

 .شد

. 

 ینیم، بیدر خفه کردن صدا یاد و سعیه زیبه خاطر گر

 ین سختیدن سخت... همیپ شده بود و نفس کشیام ک



 شد خسته تر و زودرنج یعث مدن هم بایدر نفس کش

 .تر باشم

. 

 زیم یرو یا یبا چشم گشتم و دستمال کاغذ یوقت

 دم. بایام کش ینیب یافتم، کف دستم را رو به باال روین

 

 گرفتم و انگار که واقعا خدا آن باال نشسته و یدهان نفس

 .کرد، نگاه قهر آلودم را از سقف گرفتم یم میتماشا

. 

 ودن او و بنده بودن من؟ او کهداشت خدا ب یچه اشکال

 خواستم یر باشم. میازش دلگ یعمو نبود، که نتوانم کم

 خواستم یر... میکه بداند خسته و تنها هستم و از او دلگ

 شه خواهمیقهر پ یدم کرده و تا اطالع ثانویبداند نا ام

 .کرد



. 

 یبار اول، پرنده  یشکمم گذاشتم... برا یدست رو

 وقت یر درونم را لمس کردم. حتکوچکِ ماََُوا گرفته د

 نکرده بودم، که به او فکر کنم. فکر کنم تاحسم را کشف

 .کنم

. 

 "شه؟یم یحاال چ"-

 

. 

 که تازه ییدم. اویگناه پرس یکوچک و ب ین را از اویا

 ....پدر دار شده بود

. 

 ...ختمیدوباره که نه، هزار باره، اشک ر

 خودم مربوطکه به  یزیخودم و هر چ ین بار تنها برایا



 ...شد یم

 دخترانه ام که از قضا به تاراج ین شب زندگیبهتر یبرا

 ...رفته بود

 یبیغر یکه فاقد حلقه بود، و برا یانگشتِ حلقه ا یبرا

 .کردم یش حس مین خانه و آدم هایکه با ا

 خودم به ارمغان آورده یکه خودم برا ینحس یبرا

 ...بودم

 

 سرش نشده بود وکه هنوز عروس خانه هم یدختر یبرا

 سرنوشت من، دامن او و سرنوشتش را هم گرفته ینحس

 ...بود

 دهیکه وصفش را از مهتاب شن ییبایحانه زیر یبرا

 ...بودم

 بودم، که یک نوزده ساله منزویکه عاشق شدم،  یروز



 به کمک ترنم و مهتاب، شروع کرده بودم به شکافتن

 

 یله باقین پیاز ا یخودم. هنوز بخش بزرگ ییله تنهایپ

 .ل افتادیکم یآب یبود، که گذر نگاهم به چشم ها

. 

 مکررِ ترنم، که اصرار داشت تا یفرار از تعارف ها یبرا

 همراه او و برادرش شوم تا مرا هم به خانه برسانند، به

 ح دادمیده اش پناهنده شدم و ترجیمهتاب و برادرِ ند

 تاب وآزار دهنده تارخ، سربار مه یاز نگاه ها یدور یبرا

 از راه، یر بودنمان در قسمتیبرادرش باشم که هم مس

 .بهانه اش را به دستم داده بود

. 

 متفاوت تر از ما بود یلیجنس رفاه ترنم و خانواده اش خ

 گذشت که درست عکس یم یر خانه اش از راهیو مس



 .ر خانه ما دو نفر بودیمس

. 

 

 ختم و به دام چشمانیتارخ گر یپروا یب یاز نگاه ها

 اش، با آن موها یآب یل افتادم. تناقض چشم هایکم یآب

 یاه و پر، به نظرم جذاب تر از حتیس یو ابروها و مژه ها

 یو گم نام ینام یت هایتمام پرتره ها و عکس شخص

 ن تناقض بود، که باعثیده بودم. و درست همیبود که د

 شدم، انزوا و خجالت و یشد، هر بار که با او رو به رو م

 ن دست، که اهلشان بودم، فراموشم شودیاز ا یهر حس

 سرش یبدوزم که حت یینگاه به او یچ دغدغه ایه یو ب

 ست و چهیند مخاطبش کیآورد، تا بب یرا باال نم

 .دارد یلیشما

. 



 خودم نگفته بودم، یکه تا وقت یلین دلید هم بزرگتریشا

 نیستم، همید که من خواهر طرف حسابشان نینفهم

 ادم هست کهیدانست و بس...  یک اسم میبود. او فقط 

 کرد، سرش یمهتاب، مرا به او و او را به من معرف یوقت

 صدم یکمتر از حت یکه سالم داد و برا یرا جز لحظه ا

 

 م دوخت و بایه بلند نکرد. نگاهش را به کفش هایثان

 ، پشت رل نشست ویخته به شتابیآم یاظهار خوشوقت

 کیم، تا گرفتار ترافیر شواز مهتاب خواست تا زودتر سوا

 .مینشو یک روز برفی

. 

 یا نه. من او را مید یم مهم نبود که مرا دیمن اما... برا

 کلیدم. با وضوح کامل... هید یدم. خوب خوب مید

 یاش و لبها یمردانه و فک مربع ینیدرشت و تاپش، ب



 تحت یکش، و از همه مهم تر، متاهل بودنش، همگیبار

 .گرفتند یرار مش قیالشعاع چشم ها

. 

 ش بودند که مهمیز مهم نبود. فقط چشم هایچ چیه

 شدند. و من چشم ین واقعه عالم در لحظه حساب میتر

 شدم و چشم یشدم. دختر بد م ید و سر به هوا میسف

 ک گوشه چشم،ی یغ از حتیدوختم، در یبه مال مردم م

 

 یراث هاین میاز بزرگتر یکی، یکه چشم پاک ییاز او

 .شد یاش حساب م یخانوادگ

. 

 نافرجام کشانده یشرمنده دلم بودم، که او را به راه

 .بودم ید نگرانش میبودم. اما فقط و فقط دلم بود، که با

 نبود که یچ لحظه ایهرگز نه در دلم و نه در مغزم، ه



 ال وصال بهیده باشم. هرگز خیاو د یخودم را در آرزو

 واب همدر خ یذهن روحم هم خطور نکرده بود و حت

 او را داشته یمن، عنوان همسر یدم که روزید ینم

 ...ن حالت ممکنیط و در بدترین شرایدر ا یباشم، حت

. 

 تنها "خداحافظ"و "سالم  "،ییدر تمام طول آشنا

 .شدند یان من و او رد و بدل میبودند که م یکلمات

 ین سالم و خداحافظیم را در این عاشقانه هایماهرانه تر

 ن دو کلمهیکردم. با هم یشکشش میو پ ختمیر یها م

 ییبایرفتم و از عشق خودم و از ز یقربان صدقه اش م

 

 اتاقم یگفتم. و فقط در سکوت شب ها یچشمان او م

 .دادم یبه دلم مجال جوالن م

. 



 ییعاشقانه من، که راه به جا ین اعتراف هایان همیدر م

 ش بهین تارخ بود که با اعتراف هایبرد، ا یبه جز عدم نم

 .دیرس یچ میعشق و با آن زبان چرب و نرم، به ه

. 

 زد. و همان قدر که من یفرستاد و تلفن م یام میپ

 سر دلم بزنم و او را از یعزمم را جزم کرده بودم،تا تو

 راسخ یندازم، تارخ اراده اینافرجام ب یصرافت عشق

 انه و دور از چشم خواهرش،یدن مخفیرس یداشت برا

 .به من

. 

 

 ما مصمم تر بود، در یکه از هر دو یاز مهتاب یو وا

 ک تاریاقت یل یدانست حت یکه نم یدن به تارخیرس

 .ش را نداردیمو



. 

 یمان، ترنم بیدلها یان آشفته بازار چند ضلعیدر م

 ن آدم آنیخوش، به نظرم خوشبخت تر یال و الکیخ

 .دیخند ید و میخند یگفت و م یمان بود و میروزها

. 

 بر سر داشت. مهتاب یل هم تاج خوشبختیالبته که کم

 پرستد یکرد که عاشقانه نامزدش را م یف میم تعریبرا

 به یداشتن زن یداند کجا یو بارها ادعا کرده بود که نم

 .دارد یحانه، آنقدر خوشحالیر یمغرور

. 

 دانست دل من چقدر مشتاقانه یگفت و نم یمهتاب م

 برداربرادرش خ یها یدهد تا از خوشحال یگوش م

 

 رود و یل کنار نمیکم یگفت خنده از لبهایشوم. او م



 یاندک، گاه ین خوشین خوش بود و ایدل من با هم

 ...بردش یبه عرش اعال م یکرد و گاه یمحزونش م

 جواب DNA دم.... امایکه آمد، من هم به وصال رس

 اه... هر دو جانیان سیاه و خال مهرویدانه فلفل س"

 ...*"آن کجا؟ ن کجا ویسوزند، اما ا

 

. 

 یاز روزها یده بودم و در حسرت لحظه ایبه وصال رس

 یده بودم که نمیرس یاریسوختم... به وصال  یفراغ م

 .مرا هم به دست باد سپرده بود ید و خنده هایخند

. 

 یبا بودند، حتیش زیآب ینکه هنوز چشم هایبا وجود ا

 ،کردند یآتش که از آن ها فواره م یبا وجود شراره ها

 .د، من خوشبخت نبودمید یمرا م یوقت



. 

 ن اتاقین خانه بلوا به پا شده بود و من کنج همیدر ا

 کی یادها و چراهایزجه ها و فر یکز کرده و با صدا

 .همجنس سوخته بودم

. 

 دانم چقدر سر در بالش، خودم را و گذشته چند ینم

 که به در یتقه ا یماهه ام را دوره کرده بودم که با صدا

 

 ریز ییرِ پهلوها و جایدم. درد سرازیورد، از جا پرخ

 .د گفتمییدم و بفرمایشکمم شد. لب گز

. 

 چ از صورتشیکردم که ه ینگاه م یبعد، به زن یه ایثان

 ده تر از صبح آن روز کهیتک یلیشد و خ یخوانده نم

 که به یبزرگ ینیآمد. به س یده بودمش، به نظر مید



 ده و آنیکمر خم یم برادست داشت، نگاه کردم. به نظر

 .آمد ین میرشده، سنگیتن زودتر از قدمتش، پ

. 

 .م شدمیبا انگشت ها یر انداختم و مشغول بازیسر به ز

 گفتم؟ ید میکردم و چه با ید میچه با

. 

 یم یبین زنِ آشنا، به اندازه هزاران فصل غریمن با ا

 .ش بودمیها یکردم و شرمنده مهربان

. 

 

 شست و سرم را بلند کرد که، آنر چانه ام نیدستش ز

 ...دلم یب هاین تر ازنشیین بود. پاییپا یروزهاحساب

. 

 شان بهییکه کم سو یر کرد به چشمان قهوه اینگاهم گ



 ر کرد به صورتیف او هم گیمشهود بود. نگاه ضع یخوب

 .ده بودم چقدر زرد و نزار استینه دییمن که در آ

 قیه چشم زد و دقزان بود، بیرا که از گردنش آو ینکیع

 ر ویم مکث کرد . صورتم را زیچشم ها یتر نگاه کرد. رو

 که یید و گونه هایدن صورت سفیرو کرد و من با د

 که ییچشم ها یگر سرخ نبودند،دل سوزاندم. براید

 صورتش که عمق یچروک ها یس شدند و برایخ

 .گرفته بودند

. 

 مهتاب شناخته بودمش که یاز حرف ها یآن قدر

 ش خسته ازیخون است و زانوها یای، دلش دربدانم

 .که سر بر آن ها بگذارد و نوازش بخواهد ینداشتن مهتاب

 

. 



 یفی، تصنیسرش را گهواره وار تکان داد و به زبان محل

 میرا زمزمه کرد. چانه ام را رها کرده بود و صورت و موها

 ان کلماتشیخواند. از م یم میکرد و برا یرا نوازش م

 یرا که برا یص دادم و اسمیمهتاب را تشختنها اسم 

 .بود عاشقانه یمن کابوس

. 

 م امن خانه اش محشر به پایش در حریتا دو ساعت پ

 کوتاه و یبود با قد ین زنیکردم که مه یبود. اعتراف م

 فربه و تو دل برو که با همان قد کوتاه و اندام یاندام

 ز مادرِمحکم تر ا یلیشد. او خ یادآور میتپلش، سرو را 

 ...من و من بود

. 

 ل من و برادر تو بهیبود که کم یشین چه آتیا "گفت

 م منید که بگوی.. زبانم نچرخ"مون انداختن؟یزندگ



 .ستمیها ن ین بدبختیخواهر عامل ا

 

. 

 یمنِ از همه جا ب ید، افتاده بود. زندگیکه نبا یاتفاق

 ام یشانیبر پ ییآبرو یرو رو شده بود. مُهر بیخبر ز

 ن که ماجرا رایرده بود و از خانواده طرد شده بودم. اخو

 یکرد، که بدتر هم م یف کنم، اوضاع را بهتر نمیتعر

 .کرد

. 

 ده بودم که چطور دچاریکه کنارشان بودم، د یدر مدت

 طوفان شده اند و در شُرف از هم گسستن هستند. در

 ...شدن یشرف متالش

. 

 و همسرش، رفت یدم که رو به زوال مید یرا م یحاج



 ل را طردیکم یشده بود. جملگ ییان گویرسما دچار هذ

 ن خانه شدهیل به روح سرگردانِ ایکرده بودند و او تبد

 یدش و نه کسید یم یبود که حضور داشت، اما نه کس

 .دشیشن یم

 

. 

 ن بودیت ایگذشته را فکر کرده بودم. واقع یتمام روزها

 صل ماجرادر ا یریتوف یلیت من خیکه برمال شدن هو

 ن خانه ویت من محکوم به ایکرد. در نها یجاد نمیا

 تین نبود. رو کردن هویجز ا یخانواده بودم و راه

 یزمیتوانست ه یان آن تنش ها، تنها میخودم، در م

 نکه من خواهریافزودم. ا یباشد که به آتش دلشان م

 جز یشد که آن ها بتوانند راه یل نمیتارخ نبودم دل

 رفتن آن ها داشتهیجز پذ یمن راهرفتن من و یپذ



 .باشم

. 

 ین چه آتشیدانستم که ا یجوابش را ندادم. من هم نم

 نمانده بود یزیسوزاند چ یهمه مان را م یبود که زندگ

 .که خاکسترش کند

. 

 

 به پشتم یگفتن ندارم، دست یبرا ید حرفید یوقت

 م را بشورم وید و گفت که بروم و دست و رویکش

 .چهار ساعته ام را خاتمه بدهم ست ویب یگرسنگ

. 

 که اگر ییبه آهش زدم، و به درشت ها یلبخند

 یتوانست بارم کند و نم یمنطق بود، م یبدجنس و ب

 یستم که فکر مین یدانست من آن ترنم یکرد. او که نم



 طعنه زدن حواسش بود که مادر نوه اش یکنند. به جا

 .نخورده یزیروز چیاز د

. 

 ...من عروسش بودم

 ته راهرو یس بهداشتیدم و به سرویسرم کش یرو یشال

 .اتاق بود یبرگشتم، هنوز تو یرفتم. وقت

. 

 نین اییکه ممکن بود طبقه پا ییانگار دل و دماغ کارها

 یحاو ینیخانه منتظرش باشد، را نداشت. خودش س

 میتخت، جلو یوان آب را رویو ل یا پلو و کاسه ترشیلوب

 .گذاشت و خواست که بخورم

. 

 ارها وقت کردهیتنش ها کم تر از گذشته شده بودند و و

 شده بودم که ییند. کم کم متوجه بوهایبودند تا رخ بنما



 

 که باعث تهوعم ییکردند و مزه ها یحالم را دگرگون م

 نکه حامله ام و ممکنیا یشدند. احتماال به هوا یم

 م کاسه را پر کرده بودازیکنم، برا یترش یاست هوا

 شترید. دلم بیچیپ یش به هم میا دل من از بو. امیترش

 یک کاسه ماست داشت و به طرز چندش آوری یهوا

 یار غذا میخواست مثل آن روزها که به مهد یدلم م

 کیکنم و  یا پلو خالیلوب یدادم، کاسه ماست را تو

 .خودم درست کنم یپرس چندش پلو برا

. 

 کنسول یبرداشتم و رو ینیس یرا از تو یکاسه ترش

 چشمم نباشد. باچشم یکنار تخت گذاشتم تا جلو

 .کرد، دنبال کرد یرا دورم یدستم را که کاسه ترش

 در حال سوراخ شدن بود و دلم یمعده ام از زور گرسنگ



 ... دست از"؟یدوست ندار"دیخواست. پرس یخوردن نم

 .اها برداشتم و نگاهش کردمیرو رو کردن برنج ها و لوبیز

. 

 

 .را که در دهان داشتم، فرو دادم ییا مهیلقمه نصفه و ن

 م را هضم کرده بودم،یها یاز دوست نداشتن یلیمن خ

 ا پلو دوستینبود. هرچند که لوب یزیا پلو که چیلوب

 حاصل تهوع و فکر انباشته از ییاشتها ین بیداشتم و ا

 .دغدغه ام بود

. 

 کردم لبخند یشه فردا. سعیمغزم لبالب پر بود از اند

 من عاشق "گفتم یل دادم ، وقتیخند تحو بزنم و زهر

 یمن بود و م یکه رو ینیر نگاه سنگیز "ا پلو بودم.یلوب

 گر راید یکند، لقمه ا یر میس یگرید یدانستم جا



 .خندق بال کردم یراه

. 

 ک سومیداد، و با  یم یرینش حس سینگاه غمگ

 ست و چهار ساعته ویب ییغذا یبشقاب، ب یمحتوا

 .رم بود را مهار کردمی، دامن گکه مدتها بود یضعف

. 

 

 نه یبشقاب رها کردم و صدا یحواس تو یقاشق را ب

 سش را کهیفروغ و خ یجاد شد. نگاه بیا یچندان بلند

 ."...خواستم ینم "حرف دل زدم که یمعطل یدم بید

 .ن طور شودیخواسم ا یم که نمینتوانستم بگو

. 

 زکردم قبل ا یاشکم لب مشکم بود تا دهان باز م

 یکه قصد گفتنشان را داشتم، خودش را نشان م یکلمات



 میفتد، برایاد مهتابش بیدن هرباره من ین که با دیداد. ا

 .درد آور بود

. 

 شینه دق پییپسرش قصد انتقام کرده بود و مرا مثل آ

 یاگر قرار بود روز یخانواده اش قرار داده بود. حت یرو

 ل وین کار کمیااد برود، با یدرد مهتاب کهنه شود و از 

 ن کار ناممکن شده بود. حضور منیبا وجود من، عمال ا

 یحانه خود به خود باعث مین خانه و با وجود ریدر ا

 

 ک دور کامل مروریه، یشد، گذشته، در عرض چندثان

 .شود

. 

 غذا ینیدم که سیرس یچاره به نظر میب یلیبه گمانم خ

 ا دستک من شد. بیرا هول داد و دور کرد و خودش نزد



 یدونم... مام نمیم "اشکم را پاک کرد و گفت

 . بغلم کرد و من آرام و او با صدا اشک"م...یخواست

 مهتاب را "بچم تنگه... کبابه... یدلم برا "م. گفتیختیر

 چاره او یبه حال دل ب یگفت. چطور مهتاب فکر یم

 م گرفتهیف، تصمینکرده و آن قدر خودخواهانه و ضع

 بود؟

. 

 مامانم تنگ یدل منم برا "دل زدم. گفتممن هم حرف 

 دور شد و نگاهم کرد. مادر من که مثل یکم "شده...

 نبود، تا او نگاه عاقل اندر یافتنیمهتاب او دور و دست ن

 یر یخوب چرا نم "به من نکند. گفت یهیسف

 

 ترسم ی. نگفتم چون دلم شکسته... چون م"ش؟ینیبب

 تر از قبل شده و دادن من، بدبخت ینم با فراریبروم بب



 ترسم بروم و یآورد... چون م یخودش نم یبازهم به رو

 م... نگفتمیایرون نینا، زنده بیگر از دست عمو و سید

 مادرم، شناسنامه پانچ شده پدرم را به دستم یوقت

 گر بهیدا کنم و دیداد، گفت که بروم پدر بچه ام را پیم

 یفرزند خلفن که یآن خانه برنگردم. نگفتم که مادرم از ا

 ن حالیر بود. اما با ایش را برده بودم، دلگینبودم آبرو

 .کرد یدلم آغوش آخرش را بارها بارها آرزو م

 ه اش را بر سر اوضاع و احوالمانی، سایثبات نسب یوقت

 غ و دادیج یانداخت، به ترنم زنگ زدم. پشت تلفن کل

 ات خودش بود، رایکه مختص ادب ییکرد و فحش ها

 .نثارم کرد

. 

 ه ترنم باشم، اما او واقعایشاهد گر یشد، روز یباورم نم

 ش گفت.از خاموش بودن تلفنمیه کرد و از ترس هایگر



 ...شده بود یوِ بدشکلِ دوریل به دیش تبدیکه برا

 دند و منیم پریدارش رفتم بغلم کرد. پلک هایبه د یوقت

 .س نشوندیجان کندم تا خ

 دم. امایگاهش دن ینگاه به چشمانش کردم. غم را تو

 مان تا یک روزه مالقات تلفنیه نکرد. انگار فاصله یگر

 

 شده بود تا او خودش و یمان، فرصتیمالقات حضور

 نگاهم را یش را جمع و جور کند. فقط وقتیاشک ها

 .د، دوباره و سه باره بغلم کرد و ناسزا گفتیکاو

. 

 یمرگ مهتاب را م یدانم از کجا، اما ماجرا  ینم

 مین موضوع برایهم نبودم که ا یطیدر شرادانست. 

 هم نکردم. باالخره مهتاب یمهم باشد. کنجکاو یلیخ

 جز ما هم در یر نبود، با افرادیک دی یتنها یکه راهبه 



 ییک جایداشت. از  ییایخودش برو ب یارتباط بود و برا

 ...گریاش درز کرده بود د یخبر خودزن

. 

 مرتکب حماقتنکه من هم یده بود. از ایترنم ترس

 ستم کهیدانست من آنقدر شجاع ن یمهتاب شوم. نم

 از آدم یلیدم. مثل خیترس یاحمق شوم. من از درد م

 عمو یر دست و پایکه ز یتمام مدت ین. نه حتیزم یها

 یوقت یقبل تر از آن... حت ینا بودم و نه حتیو س

 

 حرمتم هتک شده بود هم، به خاتمه دادن فکر نکرده

 ...بودم، نه

. 

 مچ یغ را رویمن آن قدر شجاع نبودم که بتوانم درد ت

 یکردم، حت یفکرش را م یدستم تحمل کنم. وقت



 گر هم فکرید یشد. به راه ها یخ میسرم هم س یموها

 ر نشده بودم کهیکرده بودم، اما واقعا هنوز آنقدر س

 ....نتواند کمکم کند یزه زندگیغر

. 

 از یش برایس هاترنم و تر یآن روز، کنار تمام غرغها

 ها، یدم که با وجود تمام سختیدست دادن من، فهم

 ...هنوز آنقدر خسته نبودم که بگذارم و بگذرم

. 

 

 یش گفت و من فکر کردم که چطور میاو از ترس ها

 و یرحم یاش را با سنگِ ب یشه ایش یایتوانم دن

 ت بشکنم؟یواقع

. 

 شیپسرسخت تر از منِ چند ماه  یلینکه او خیبا وجود ا



 ده نبودیآمد، هنوز به اندازه مِن اکنون آب د یبه نظر م

 دن آنچهیکه بتواند سنگ صبور من شود و بعد از شن

 .دوار بماندیا امیبرمن گذشته بود، بازهم به دن

. 

 .حرف بزنم یکیاز داشتم تا با یاما من هم آدم بودم و ن

 و راه چاره باشم نه... فقط حرف یینکه دنبال راهنماینه ا

 ...نکه منهدم شومیبزنم، قبل از ا

. 

 ن باریآمد آخر یادم نمیپدرم تنگ شده بود.  یدلم برا

 نیدارش رفته بودم. از ترنم خواستم تا در ایبه د یک

 

 نکهیال اینگفت و به خ یزیم کند. چیدار همراهید

 موافق است به راه افتادم. حضورش را که حس نکردم،

 آمد. نگاهم یود. نمستاده بیبرگشتم و نگاهش کردم. ا



 کیده بود ید هم مرموز... فهمیکرد. متعجب... شا یم

 :دمینگفت، اما من پرس یزیام شده... او چ یمرگ

 ..."؟یجانم تر "-

. 

 .پدرم تنگ شده ی. گفتم دلم برا"چه شده”د یپرس

. 

 یادآوریمان را یاز کالس ها یکیدر جواب تذکرش که 

 .راهم ادامه دادم باال انداختم و به یکرد، شانه ا یم

. 

 از درس و ین همه دوریتوانست فکر کند بعد از ا ینم

 م،ین کالس هایاز خسته کننده تر یکیدانشگاه، حاال 

 ...م مهم باشدیتواند برا یم

 

. 



 تواند برود و به ید، میایخواهد همراهم ب یگفتم اگر نم

 .کالسش برسد

 ن شدهنه آمد و نه رفت. همانجا ماند و نگاهم کرد. نگرا

 .بود

. 

 را که خودم یو استرس ین نگرانیآدم بود و موج سهمگ

 یافت میپراکنم، در یم یهم متوجه بودم، چقدر قو

 فین تکلییش تعیکرد. برگشتم و دستش را گرفتم تا برا

 .کرده باشم. دستش را چرخاند و مچ دستم را گرفت

 .گونه اش بود یماهرانه تر یاز آن حرکت ها یکی

 دیایم چه خبر است. خواستم همراهم بیخواست که بگو

 ...ش را بشکنم... راه افتادیایم. تا دنیتا بگو

. 

 



 کرد. و یم یک بار سوالیقه یتاب شده بود و چند دق یب

 ینم یتاکس یخواستم که صبور باشد. تو یمن هر بار م

 ا دریم یتوانستم آنچه را که از سر گذرانده بودم، بگو

 که مثل من، وسط هفته یان رفت و آمد اندک کسانیم

 ...اران از دست رفته انتخاب کرده بودندیدار ید یرا برا

 از داشتمیرا که ن یتوانست فرصت ید قطعه شهدا میشا

 که نام نگاشته شده بر یاهیبه من بدهد. و سنگ س

 ش، که تنها اثر مشهود از پدرم در آن لحظه بود،یرو

 گفتن یمناسب را برا یشجاعت گفتن و جمله ها

 .داد یقت به من میحق

. 

 ارت کردم،یر که بابا را زیم، دل سیدیسر مزار که رس

 یم "دیپرس یباالخره جان به لب شد با لحن تند

 "ا نه؟یچه مرگته  یبگ یخوا



 

 نیمطمئن نبودم که بزرگتر یلیم ساعت بعد، خین

 یخبر یب یایم ساعت قبل و دنیش برگشتن به نیآرزو

 .نباشد

  ازیِم تریکه توانسته بود یروزگارم من و ین داشتیآفر

 .میرت بکشین طور به بند حیهفت دولت آزاد را ا

. 

 

 ر بودند و نگاهش گره خورده بود بهیانگشتانش درگ

 ن اسم عالم را به خوش خطیباتریکه ز یاهیسنگِ س

 نیده بودند و زشت تریش تراشین حالت ممکن، رویتر

 .ده بودننیصحنه عمرم را آفر

. 

 م را باوریک کلمه از حرف های یشت که حتاز ذهنم گذ



 ج و سخت، نگاهش را ازیش کردم و او گینکرده. صدا

 .سنگ مزار پدرم کند

. 

 .د. چشمانش تا حد امکان باز شده بودندیصورتم را کاو

 صورتم را با حوصله و بدون عجله، از نظر یتک تک اجزا

 یوانگید هم دیا شای، یاز شوخ ید دنبال اثریگذراند. شا

 رفتم و یگشت. حق داشت. شک نداشتم، اگر م یم

 گرفتم و ین را میکره زم یرو یتک تک آدم ها یجلو

 نیکردم، بالاستثناء اول یف میشان تعرین قصه را برایا

 

 یمن م یوانگیدن به دیشان، خندیعکس العملش همگ

 .بود

. 

 .هپروت بود و انگار مشاعرش را از دست داده بود یتو



 نگاهش را از صورتم گرفت و به شکمممبهوت و ناباور 

 داد. انگشت اشاره اش را به سمت شکمم نشانه گرفت و

 یارید هم مغزش ید. اما نگفت. شایبگو یزیلب زد تا چ

 که مناسب حال آن لحظه اش باشد را ینکرد و کلمه ا

 ن شدم. امایاش، غمگ یچارگیو ب یجیدن گیافت. از دین

 ک نفر وعدهین حداقل به م یآمد کس یادم نمیمن 

 شهی، همین کره خاکیا یداده باشد که قرار است رو

 ...میم و خوش باشیبخند

. 

 انگشتش را جمع کرد و دوباره حواسش را به سنگ مزار

 ...میها یملسِ کودک ینِ من داد... به خاطره یزتریعز

 

 آمد، بعد از ید، صدادار بود و به نظر میکه کش یآه

 نه اویچ و خم سیا از پاد، به زور خودش ریز یتقال



 گونه اش روان شد و یرو یرون انداخته... قطره اشکیب

 ن همه اتفاق پشت گوش منید: ایباالخره توانست بگو

 "خبر بودم؟ یافتاده و من از همش ب

. 

 ایوانه بخواند و یکردم مرا د یبرخالف تصورم که فکر م

 ر کاسه و کوزهیم بچسباند و بزند زیشانیگر به پید یانگ

 که یزیراحت تر از چ یلیمان و برود، باور کرد. خیدوست

 .خواند یاد مید قصه زیکردم، باور کرد. شا یفکرش را م

 د هم اوید. شاید یاد میعاشقانه ز یلم آبکید هم فیشا

 نکه بایباهوش تر از من بود و قبل از من و قبل از ا

 ده بودیر شود، فهمیچون سرنوشت، درگ یف قدریحر

 د،یآ یده به نظر میچیو پ ین اندازه که جدا همایکه دن

 یدم دست یتواند مسخره و پوچ باشد و قصه ها یم

 ...ش ببافدیآدم ها یبرا



 

 ش کردم. از بهت در آمد. البته شک داشتم تا مدتیصدا

 .امروز ش را هضم کند یده هایها بتواند شن

. 

 هیاز  یبرادر من بارها و بارها جلوتو گرفته و من حت-

 خبر ندارم؟بارشم 

. 

 

 دانم چه مرگم یجز سکوت نداشتم. خودم هم نم یجواب

 یسرم م ید چوبِ تَر باالیحرف زدن با یبود که برا

 .گرفتند

 کیکردم که به خط بحران نزد یاحساس نم یتا وقت

 را مغشوش کنم یدم که فکر کسید ینم یشده ام، لزوم

 .و آزارش بدهم



. 

 یودم و مب یخودم همه عمر در حال نشخوار ذهن

 ن نشخوار، و دوست نداشتمیدارد ا یدانستم چه عذاب

 کردم تا حد یم یشه سعیرا به آن مبتال کنم. هم یکس

 شه هم به مشکلیامکان خودم مشکالتم را حل کنم. هم

 اد ندارمی یراهم بن بست بود. ول یخوردم و انتها یم

 .ن کارم درس گرفته باشمیک بار از ای یکه حت

. 

 جز تکان داد و نگاه گله مندش را بهع یاز رو یسر

 .نگاهم گره زد

 

 ....ما خواهر و برادر هر دو  یعنیپوزخند زد: 

. 

 .کرد، اما مطمئنا مخاطبش من نبودم یبه من نگاه م



 .دمیمنظورش را نفهم

 یکه استفاده کرده بود را خوب نم یکلمه ا یمعن

 ط مختلفین کلمه را در مورد شرایدانستم. بارها ا

 از تبار یزدم که کلمه ا یده کرده بود. حدس ماستفا

 .ش از دست رفتن باشدیر واژگانش باشد و تتمه معنایسا

 .تش را کامل بپرسمیچ وقت جرأت نکردم حکایاما ه

 کرد و دوست نداشتم یزه صدا میشه مرا پاستوریهم

 دانست اما یبه دستش بدهم. او که م یبهانه دوباره ا

 بزرگ ینه نسبیقرنطک یکرد که من در  یدرک نم

 .چه یعنیشده ام، 

. 

 

 کون شده بود،یش کن فیکه زندگ یبه هر حال، کس

 ن کهیرفتن بود. خب در افنا به  یمن بودم و او مدع



 .نبود ین احوال بود، شکیبرادرش مشمول ا

. 

 سرش را تکان داد و خودش را از شر افکار مشوشش

 ست ویدر کار ن ییگر رهایدانست که د ینجات داد. نم

 شز باشد. دوباره انگشتید با افکارش گالویتا عمر دارد، با

 االن تو یگیم یدار یعنیرا به سمت شکمم نشانه رفت: 

 ؟یه بچه اون تو داری

. 

 یکه م یزیخودم هم نامانوس بود چ یب بود... برایغر

 پناه قرار یک بله محکم بود. منِ بیجوابش  یگفت، ول

 یلین به نظر خیو اکوچک شوم.  یبود پناه پرنده ا

 .آمد یترسناک م یلیخ

. 

 



 توانست یهم م یط عادیمن در شرا ین موضوع، برایا

 رونیف بیضع یر دست مادریترسناک باشد. من از ز

 هم بود ییم، روزهایها یآمده بودم و در کنار تمام نگران

 یآمد، فکر م یان مینا، به میاسم ازدواج با س یکه وقت

 ف ویه گاه ضعیمادرم تک ا من هم مثلیکردم که آ

 سخت تر از یلیط خیخواهم شد؟ و حاال شرا یمتزلزل

 .کردم یبود که آن روزها فکر م یزیچ

 .سرم را تکان دادم

. 

 چند وقتشه؟-

. 

 یچ زنید هیلبخند ناجورم، آتش گرفت. شا یدلم برا

 .دینش را بگوینتواند به اندازه من، مطمئن ، سن جن

 ...گفتم: هشتاد و شش روز



. 

 

 کوبد: که االن ینه اش میس یانگشت اشاره اش را رو

 ...د تو شکم من باشهیبا

. 

 ن بار دلمیک بله قاطع بود. اما این سوالش هم یجواب ا

 د کنم. لحظهییامد، نه با سر و نه با زبان حرفش را تاین

 ب اوین نصین جنیاز ذهنم گذشت که اگر قرار بود ا یا

 یم یو فلک، هم اگر تباند یشود، ابر و باد و مه و خورش

 ش را عوض کنند و حاال او دریتوانستند جا یکردند، نم

 که نبود. موضوع خدا بود و یشکم من باشد. شوخ

 ن سهم من بود کهیگمان آن جن یخواسته اش. پس ب

 .ب من شده بودینص

. 



 اهین انداختم و فکر کردم، سنگ رو به رو، سییسرم را پا

 .اه است، اما روشن تریساز  یفیک طیست. یاه هم نیس

 از موارد یلین مورد هم مثل خی... در اید هم زغالیشا

 

 و چهل نوع یاستعداد نداشتم که بتوانم ده نوع صورت

 .ص بدهمیرا از هم تشخ یرنگ آب

. 

 .دم و نگاهش کردمیقهقه بلندش از جا پر یبا صدا

 .شکمش گذاشته بود ید و دست رویخند یوانه وار مید

 نبود. اما یک بود، شکیسترینده اش هن که خیدر ا

 یعنیافتادند،  یر اتفاق مین همه تاخینکه اعمالش با ایا

 یبوده که من تصور م یادتر از حدینکه شدت ضربه زیا

 .کردم

 یمان جاریهردو ید که اشک از چشم هایآنقدر خند



 یبازهم خنده اش را ادامه داد.... آنقدر که عصب یشد. ول

 ش گچیسا یدرست مثل صدا خنده اش، یشدم. صدا

 یدن چایهورت کش یا صدایاه مدرسه و یتخته س یرو

 .انداخت یاعصابم خط م یتوسط عمو، رو

. 

 ...بس کن-

 

. 

 ...بس نکرد. بلندتر گفتم: تمومش کن ترنم

. 

 به نام خودم یگرین همه صدا کردن دیک روز از ای

 .شدم یوانه مید

 :اد زدمیه فریدم همراه با گرید یتوجه یدوباره ب یوقت

 ...یکن یوونم مید یگفتم خفه شو ترنم... دار



. 

 لبش را گاز گرفت تا بتواندخودش را کنترل کند. نگاهم

 هینجا ینکه ای؟ ایفکر کرد یکرد. مثل خودم داد زد: چ

 ه نگاه بهیه؟ نه دختر خانم... یوودیبال یینمایشهرک س

 .. باالن سنگو نگاه کنین... اینجا رو ببیاطرافت بکن... ا

 ...رحم یو ب یواقع یایه دنیم... تو یسادیسر قبر بابات وا

 تو؟ یا منو ببو حساب کردی یتوهم زد

. 

 

 اشتباه کرده بودم که فکر کرده بودم اشتباه کرده ام که

 وانهیوانه خواهد خواند. چون ترنم مرا دیترنم مرا د

 متفاوت تر... به هرحال توهم یخوانده بود. حاال با لفظ

 ...گریباشد د یوانگیاز عالئم د یکیتوانست  یمهم 

 چ وقت طاقت آفتاب را نداشتم،یسرم درد گرفته بود. ه



 سکوت، تنها الزمه یرفتم. کم ید میبلند شدم. با

 م و منیگو یدانست که راست م یاحوالمان بود. او م

 

 ست و او دریه و قسم نیبه آ یازیدانستم که ن یهم م

 د اجازهید بایر خواهد آمد. شان موضوع کنایت با اینها

 ر بار شوک ازیانکار کند. نکار کند تا ز یدادم تا کم یم

 او هم به اندازه من ید داستان من برایهم نپاشد. شا

 یول یاصل یاز قطب ها یکین بود. به هر حال او یسنگ

 .شد ین قصه حساب میا ینامرئ

. 

 جا؟ستاد: کیم ایقصد رفتن که کردم، بلند شد و رو به رو

. 

 ...د بهش بگم خونهین به بعد بایکه از ا ییاونجا-

. 



 نی؟ اگه حرفات راست باشن به همین راحتیبه هم-

 ؟یباهاش کنار اومد یراحت

. 

 

 نه که چهی؟ موضوع ایگفته راحته تر یکدوم خر-

 جز پناه بردن به اون یسخت و چه راحت، من چاره ا

 ...خونه و آدماش ندارم

. 

 ...تعلل گفت: باشه یخت و بعد از لختن انداییسرش را پا

 ...میا باهم بریب

. 

 کجا؟-

. 

 ...خونه ین به بعد بهش بگیاز ا یکه مجبور ییاونجا-

. 



 گه کجا؟یتو د-

. 

 

 م تا بهشون بگمیا بریبه اون راه؟ ب یترنم... خودتو زد-

 ...کنن، منم نه تویکه فکر م یاون

. 

 اول جبهها نه؟ ی یمنو باور کرد یباالخره تو حرفا-

 ...خودتو مشخص کن

. 

 ن طور جلز و ولزیساکت شد. مسلما باور کرده بود که ا

 ...کرد یم

. 

 ...پاشه یناله کرد: مغزم داره از هم م

. 

 ...دونم یم-



. 

 

 اد نه با عدالتینه با عقل جور در م یگفت یه چی-

 شه و نهیشون میخداشناس یکه ادعا ییاون آدما یخدا

 ...با قصه ها یحت

. 

 ...دونم یم-

. 

 احمق؟ یگفت یچ ی، پس برایدون یخوب م-

. 

 ل اتفاقینکه احمقانه و دور از باور بودنش دلیا یبرا-

 ی... برایبدون ینکه تو خواستیا یست... برایفتادنش نین

 ...یان تو بودین جریه سر ای ینخوا ینکه بخوایا

. 

 ید: راست میوانه شد. دستم را گرفت و کشیدوباره د



 که پسرشون اشتباهیم تا بهشون بگم که یا بری... بیگ

 کنن... البدیه که فکرشو میزیبزرگتر از چ یلیه خکرد

 

 کردن و خودتو بچتو یم طلبکارن که جوونمردیزیه چی

 ...ابونیصاحب در اومدنو ننداختنت تو خ

. 

 از حرف یک اشاره که نشانیک حرکت و ی یمن حت

 ستادم و دریودم. اده بین خانواده ندیترنم باشد از ا یها

 کرد تا مرا همراه خودش یکه ترنم وارد م ییرویبرابر ن

 بشه؟ یکند، مقاومت کردم: که چ

. 

 هی یبا زندگ تحویل جامعه دادنکه  بیشعوریکه بفهمن -

 ...کار کرده یگناه چ یب

. 



 بشه؟ یکه بعدش چ-

. 

 ه؟ اصالیترنم؟ اصال معلومه تو فازت چ یچ یعنی-

 ؟یستمتوجه عمق فاجعه ه

 

. 

 تو عمق فاجعه دست و پا زدم؟ چرا فکر یدون یتو م-

 تا به حال به یکنیفهمم چه خبره؟ فکر م ینم یکنیم

 یکنیا مثال فکرمیرو بگم؟  یده همه چیعقل خودم نرس

 تشوینتونستم موقع یدست و پا بودم که حت یانقدر ب

 جور کنم؟ نه ترنم خانم... بارها فرصتشو داشتم و بارها

 رو بگم... اما لحظه یوک زبونم اومد که همه چهم تا ن

 ن که بگم قرارهی؟ بعد ایآخر همش با خودم گفتم که چ

 یمن برم یشه؟ حرمت و آبرویعوض م یبشه و چ یچ



 چیره؟ هوم؟ هیرون مین بچه از تو شکم من بیا ایگرده 

 که افتاده من و اون خانواده به هم یکدوم؟ با اتفاق

 م... اون خانواده بهیرو تحمل کن گهید همدیم... بایمجبور

 نیشتر از ایخوام ب یخته... من نمیبه هم ر یاندازه کاف

 ن خانم صد سالیعذاب بدم پدر و مادر مهتاب رو... مه

 یش تا بفهمینید ببیش شده... بایرتر از چند ماه پیپ

 ...گمیم یچ

 

. 

 انا پدر و مادر اونیاح یگین پدر و مادر مهتاب که میا-

 ستن؟یخته که نیتو به هم ریکه زندگ بیشعوری

. 

 ست که بچشون ناخلف ازیر اونا نیتقص یطعنه نزن... ول-

 ...آب دراومده



. 

 نیمنه... انگار همچ یر ننه بابایخب نه... احتماال تقص-

 ...ایستیت ناراحتم نین وضعیاز ا

 یک. جز من و طاها کسیمه تاریخانه خلوت بود و ن

 ک گوشهیر بود و مدام از یرگد یخانه نبود. طاها با گوش

 حانهیل بود. با ریرفت. نگران کم یگر میخانه به گوشه د

 حرف زده بود و او گفته بود که قبل از ظهر، خانه آن ها

 رون زده بود و آخر شبیرا ترک کرده. صبح از خانه ب

 خاموشش طاها ینبود. گوش یشده بود وهنوز از او خبر

 .نداخته بودرا به تکاپو و مرا به دلشوره ا

. 

 .زنگ زد و خبر فوت پدر زنش را داد یعصر بود که عل

 شناختم. اما، چون، پدر فاطمه بود یرا نم یمتوف

 ن کهیزد همیم را برانگیتوانسته بود حس تاسف و دلسوز



 

 چون فاطمه را بزرگ کرده بود، که سر تا پا مهر یدختر

 من یپراکند، توانسته بود برا یرا م یخوب یبود و انرژ

 .محترم باشد

 خواندم و طلب مغفرت کردم و از خدا یش فاتحه ایبرا

 تاب پدرش بود، یکه ب یخواستم مراقب فاطمه و دل

 یپدر یدانستم ب ین خانه میا یباشد. بهتر از همه اعضا

 .ست یمیچه حس دردناک و غم عظ

. 

 ت کرده بود و آرامم رایطاها به من هم سرا یها ینگران

 که با ترنم کرده بودم و نوع بِد جدا ییگرفته بود. دعوا

 د بر علت شده بود تا حالم خوش نباشدیشدنمان هم مز

 کرد از اوضاعیرد. ناراحت شده بودم، که فکر میو دلم بگ

 دانست که یستم. او نمین یهم ناراض یلیش آمده خیپ



 ن خاطر که مالحضهیده ام و صرفا به ایمن چه ها کش

 تیان رضایگفت که از جر یکردم، م ین خانواده را میا

 از یین اتفاق به عنوان راه رهایکرد از ا یدارم. فکر م

 

 بود که از ین در حالینا استقبال کرده ام... و ایعمو و س

 یل خبر نداشت، که اگر خبر دار میم به کمیعالقه قلب

 .دیشد، معلوم نبود چه ها قرار بود بگو

. 

 ن با ترنم،شناختمش، و مشاجره ما یکه نم یمرگِ مرد

 ل، آنقدر استرس زا بود کهیر کردن کمیو بدتر از همه د

 یاط برسانم ،بلکه بتوانم کمیآزاد ح یخودم را به هوا

 .راحت تر نفس بکشم

. 

 گذشت که ینم یروزه ایاز نشستم کنار حوض ف یلیخ



 رون خانه پارک شد مرا به خودمیکه ب ینیماش یصدا

 د خبرِیکشاند. شااط یآورد و طاها را دوان دوان به ح

 که یزیده بود، او را هم حساس تر از چیکه شن یمرگ

 .د، کرده بودیبا

 خواستم هم دلم ینمش. مینشستم و منتظر ماندم تا بب

 .نان حاصل کنمیش اطمیرد و هم از سالمتیآرام بگ

 

. 

 طول یدم. کمیشن ینامفهوم بحث شان را م یصدا

 یشد و لنگه ها د. خمید یدم. او مرا نمید تا او را دیکش

 اط پارکیح ین را تویدر را از هم باز کرد تا طاها ماش

 کند. از کارش که فارغ شد، برگشت تا وارد خانه شود که

 ....چشمش به من افتاد

 .ش مطمئن شده بودم، اما دلم آرام نگرفته بودیاز سالمت



 یستادم. ظاهرش آشفته بود، موهایبلند شدم و سر پا ا

 زد. لحظه یذوق م یباز لباسش تو قهیخته و یبه هم ر

 دم. ضربیمکث کرد. نگاهش آشفته تر شد. ترس یا

 خواستم دوباره یده بودم و نمیشستش را قبال چش

 ک تریبه عقب برداشتم. او هم نزد یامتحانش کنم. قدم

 گرید یاد بود. خواست قدمیآمد اما هنوز فاصله مان ز

 ، سومنکه قدم دومشیبردارد که برگشتم و قبل از ا

 دمیش را شنیشود، به سمت خانه قدم تند کردم. صدا

 به من یگفت که کار یستم و میخواست با یکه م

 

 گفت، یش میخته و نگاه طوفانیندارد. اما ظاهر به هم ر

 .ن مرد تنها شدنیمحض است با ا یوانگید

. 

 که یین پله هاییدم تا به اتاقم برسم. پایبا تمام توان دو



 شد، نوک انگشتانم را لمس یم یمنتهبه اتاق خواب ها 

 یکه م ییکرد، اما توانستم دستم را پس بکشم. صدا

 دوستانه نبود و با یلیبه من ندارد، خ یگفت کار

 کرد. دستم ین تا آسمان فرق میجمله اش، زم یمحتوا

 تیم را کردم تا خودم را به امنیدم و دوباره سعیرا کش

 ینده بود و چه مدانم طاها کجا ما یاتاقم برسانم. نم

 را که به او سپرده شده بودم، را فراموش یکرد که من

 .کرده بود

. 

 م را از پشت گرفت ویپله ها بود که بازو یدرست باال

 دم که چه شد که تعادل خودشیدانم و ند ید. نمیکش

 

 ده بود، ازیم را چسبیهم به هم خورد و همانطور که بازو

 .میپله ها پرت شد



. 

 یان از او میا ابوالفضل گویدم که یر شنید طاها را یصدا

 دهیم کرد. انگار تازه فهمیخواست که مرا رها کند. رها

 ر شده بودیده. اما دین کشییبود که مرا هم با خودش پا

 .دمین پله ها رسییو من قبل از او به پا

. 

 که حس کردم،  یزیتنها چ

 کهد بو یدیو شد یرد ناگهاند

 ...حس کردم. و بعد

 ک مشتیدم، یکه د یزین چیچشم که باز کردم، اول

 .رنگ بود یآب ینگران

 بار هزارم یدنش... برایخت از دیبار هزارم دلم ر یبرا

 ا دل اویحالِ من بهتر بود،  یعاشق شدم... کاش کم

 یکه از من هم ب یحانه ایمتفاوت تر، کاش حضور ر



 د و کم رنگیکشیخودش را عقب م ید، کمگناه تر بو

 .ر دندانم برودی، کامل، زین نگرانیشد، تا طعم ایم

. 

 !م کرد: ترنم؟یصدا

. 

 ر سر و گردنم رایش بود و دستش زیزانو یم تنه ام روین

 ن فاصلهیک تریده بود. طاها در نزدیگرفته و باال کش

 

 م وین پله ها بودیی. پاایستاده بودهردومان  نزدیک

 ...کرد. پلک بستم یرم فغان مکم

 ؟ حالت خوبه؟یشنو یتکانم داد: صدامو م یبه آرام

 ادم آمدیخته بودند. یو خشونت با هم آم یحاال نگران

 که در حال فرار کردن بودم. به سرعت بلند شدم و با

 ن حرکتم هر دو مجبور شدند با سرعت کنار بکشندیا



 .به آن ها نزنم یتا با سر ضربه ا

 ؟یتراض کرد: آرومتر ترنم... نترس... خوبطاها اع

 دمیل شدیکردم جز م یز حس نمیچ چیدر آن لحظه ه

 ...ه حس ها دور بودند و نامهمی... بقیبه دور

. 

 

 دم.... دست خودم نبود کهیدستش را که بلند کرد ترس

 گونه ام یکه رو یمان و ضربه ایین تنهایخاطره آخر

 لبم را پاره کرده نشسته و نصف صورتم را کبود و گوشه

 ن خانه ویشد. آن هم به جرم بازگشتم به ا یبود، تداع

 ...گرفتار کردن او

 حانه و پدر و مادرش بهیکه ر یروز یادم آمد که فردای

 همان یفردا یعنیخانه آمده و سر و صدا کرده بودند، 

 که حاج خانم مهربان تر از قبل شده بود و من یروز



 دری، از نبود طاها و حاج حشتر از قبل دوستش داشتمیب

 ده سر پایدر خانه بهره برده و وارد اتاقم شده بود. ترس

 ر جلو آمده و دریوصف ناپذ یتیشده بودم. با عصبان

 م؟یاز زندگ یخوا یم یده بود: چیصورتم غر

 

 ادشینخواسته بودم.  یزیچ کس چیه یمن از زندگ

 شیمرا به زندگ یرفته بود که او خودش دست و پا

 ...ر کردهیزنج

 .کرده بودم دورتر شوم یعقب رفته بودم سع یقدم

 بود تا یبود و همان برخورد شب اولمان کاف یعصبان

 .کند ینم یمعقول یکارها یلیت خیبفهمم او در عصبان

 یریده بود: چرا نمیگر پرسیراهم را سد کرده بود و بار د

 به حال خودمون؟ یو ما رو بذار یگم ش

 بود، یکردم و با هر جان کندن دل شکسته ام را جمع



 نیان بچه؟ با.. با ی... ایگفتم: ک...کجا؟ کجا ب...برم با ا

 ؟یکه تو دامنم کاشت ییآبرو یب

 

 شرفت یکه برادر ب ییاد زده بود: همون جایبلندتر فر

 م داره؟یشما ها آبرو معن یشو برده... مگه براییآبرو یب

 برادرت حرف نزن انگار که از تخم و ترکه یه جوری

 تو مثل اون یعنی... یده بودیو آفتاب مهتاب ند ینبود

 ؟ینبود یکیر خواب یزت هر شب زیهمه چ یبرادر ب

 ه برنامهی یتونست یشرفت نم یبا اون برادر ب یعنی

 نطور منو بهیکه ا یو از دستش خالص ش ینیبچ برای از بین

 ؟یاه ننشونیخاک س

 یم یقاض که بهیشدم. ناراحت شدم. شکستم.  یعصبان

 ستم. امایدانست من خواهر تارخ ن یرفت. درست که نم

 مثل او بودن یبرا یل موجهینکه خواهر او باشم هم دلیا



 د ویتاخت. مگر آن شب ند ینطور بر قلبم مینبود که ا

 م را به تاراجیمتوجه نشد که خودش دخترانه ها

 ن بود،یا یا ترنم واقعیبرده؟اصال اگر نظرش در مورد من 

 

 یمن یگفت برا یمرا کرده بود، مگر نم یا قصد آبروچر

 ندارد؟ یتیاز جنس تارخ آبرو اهم

 ر برآمدم ویاخ یها یدر صدد جبران تمام شکستگ

 ی... میتونستم.. م یدهان باز کردم: ن... نه... ن... نم

 ... من ... منیگیه ا... اصال؟ آره تو راست میچ یدون

 .. من و خانوادم آخرفم.یه تخم و ترکه کثیفم... از یکث

 هب یز تو چه گلیا... اما... اما خواهر تر و تمیدن یکثافتا

 ن طور تخم و ترکه منو تو سرمیسرتون زد که ا

 ی؟ ت... تو اگه به زور به من د... دست دراز کردیکوبیم

 ...گید.. د یکیر خواب یل خودش شد زیاون اما به م



 صورتم یهنوز حرفم تمام نشده بود که پشت دستش تو

 فرود آمد... مزه خون در دهانم بود و جان کنده بودم تا

 ...بدون لکنت حرف بزنم

 

 

 ....سوخته و سوزانده بودم

 نکه مرده بود و دوستینکه مهتاب دوست من بود، و ایا

 خودش و به ینداشتم راجع به او بد حرف بزنم سر جا

 دانستم که من ین را هم میبود. ا یقوت خودش باق

 دانستم و قصه آن ها یتارخ و مهتاب را نم یجراتمام ما

 د آن لحظه من همیاد داشت. شایک و مبهم زینقطه تار

 را در حق مهتاب تمام کرده بودم و یانصاف یمثل او ب

 

 شد ینم یقاون یک گزارش پزشکیتنها به استناد 



 ...ل خودش مسخر تارخ شدهیم که، مهتاب با مییبگو

 شان، بهیو خانواده و آبرور از خودش یاما او که به غ

 نبود که یتاخت هم موضوعیکرد و م یفکر نم یزیچ

 خانواده یآبرو و پاک یبشود تحملش کرد. آن قدر رو

 هم یلحظه ا یبرا یاش متعصب و معتقد بود، که حت

 تش را کم کند و خودش ویعصبان یخواست کم ینم

 .ل و تبارش را هم مقصر بداندیا

 ل خانه چشم شده بودند و مرابعد از آن بود که همه اه

 یفتم. نمیبا او ب ییدند که مبادا در دام تنهاییپا یم

 ن بود و محالیدانستند که همه هم و غم خودم هم هم

 ...قرار دهم یت خطرناکیبود خودم را در موقع

 

 کردم تا خودم یکیو چطور پله ها را دو تا  ینکه کیاز ا

 نهیست. اما پس زمیادم نی یادیز زیرا به اتاقم برسانم، چ



 ...سا دختریگفت: وا یطاها بود که م یز صداین گریا

 حالت خوبه؟

 قلبم یدر را با صدا بستم و پشتش پناه گرفتم. دست رو

 گذاشتم تا آرام شود. نه قلبم آرام شد و نه درد کمرم و

 ...ر شکممینه ز

 ده بودم و از کنار در تایک نفس دویده دوازده تا پله را 

 م. جانیل شده بود به عذاب الیرفتن، تبد تخت خواب

 تخت انداختم و در خودم مچاله یکندم تا خودم را رو

 توانستم، شکمم را به یبعد دمر شدم و تا م یشدم. کم

 ن کار آرامیم با اطبیعی بدن یتشک فشار دادم. دردها

 .ن درد هم آرام شودید داشتم که ایشد. امیم

 

 م کم شده بود. از جاتق تق در که بلند شد، درد یصدا

 طاها بلند شد: ترنم حالت خوبه؟ درو وا یدم. صدایپر



 ...کن

 خوام یلرزانم را بلند کردم: خوبم... م یاز همان جا صدا

 ...بخوابم

 ده خودش را به در ویهنوز قلبم مثل گنجشگ ترس

 آمد و دست و ید واقعا خوابم میکوبینه ام میوار سید

 هم بخوابم تا برود و منخوا یم نا نداشت. گفتم میپا

 یمجبور نشوم در را باز کنم. دردم هر لحظه کمتر م

 ن را هم داشتم و زنده ماندهیشد. من تجربه بدتر از ا

 .درونم یبودم. هم خودم و هم موجود به شدت قو

 

 فمیخانه در وهم و سکوت فرو رفته بود و درد خف

 ادیهمچنان دنباله داشت و آرام نشده بود. دردم آنقدر ز

 که سر شب منتظرش یسیتاب شوم... اما خ ینبود که ب

 ییبودم، را باالخره احساس کردم و خودم را به دستشو



 دم،یسف یپاها یکه رو یقیدن خونابه رقیرساندم. با د

 کرد، احساس عجز کردم و خودم را یذوق را کور م

 بار دوم هم به طاها گفتم که ین کردم که چرا براینفر

 .هم بخوابمخوا یخوبم و م

 نکهیبود بس هولناک که کال فکر ا یپدر بچه ام موجود

 دانستم. و طاها یم یبروم و از او کمک بخواهم را منتف

 رفتن به در اتاقش را یبود از تبار او که رو یبه ایهم غر

 ح داده بودند، کناریه اهل خانه هم که ترجینداشتم. بق

 .ددل او باشن یعروس داغدارشان بمانند و تسال

 

 فم کناریکردم با درد خف یناچار به اتاق برگشتم و سع

 گرفتن به سرم یبرا یم. تاصبح شود، و بلکه من گِلیایب

 .دا کنمیپ

 دیچیر شکمم پیاد زیو با شدت ز یکه آن یبا حس درد



 یارم کرده بود، و صدایزدم. درد هوش یم بندیغ نیج

 .دارم کردیادِ خودم کامل بیفر

 

 دم. لب به دندانیفهم یدم را نممنگ بودم و علت در

 ر شکم ویاد دوباره نزنم. درد همچنان به زیگرفتم تا فر

 یانداخت و قصد جانم را کرده بود. نم یکمرم چنگ م

 .کنم یتم را حالجیتوانستم موقع

 شتر از آن در برابریباالخره طاقتم سر آمد و نتوانستم ب

 م وبلند ناله کرد یاد زدن، مقاومت کنم. با صدایفر

 ست ویدر کار ن یادم آمد مادریمادرم را صدا کردم. 

 نبود و دردم ساکت یخدا را صدا کردم. اما از او هم خبر

 .نشد

 .اد خودم برسمیبلند شدم و نشستم تا خودم به فر

 ا همان. دستیدن فرفره وار دنینشستن همانا و چرخ



 سرم گذاشتم و چشم بستم و اجازه دادم اشک یرو

 .دان به در کنندیرا از م م ابر بهاریها

 

 به پشت دست راستم یآرام آرام چشم باز کردم. سِرُم

 کردم دکمه یکنار تختم. سع یوصل بود و دو تخت خال

 دا کنم ویبود پ یم یک گوشه کنارید یرا که با ییکذا

 .نبود ییاز آن زنگ کذا یپرستار را خبر کنم... خبر

 م. دردمتخت پرت کرد یخودم را رو یکالفه و عصبان

 میان پاهایکه م یع لزجیان مایشتر شد. و البته جریب

 ...کردم هم یحس م

 ر سرم را بغل کردم و درونیدم و بالشت زیبه پهلو چرخ

 ید. بویبر یخودم و بالشت جمع شدم. درد امان م

 وحشتناک الکل حالم را دگرگون کرده بود و حالت تهوع

 لشتز بودن بایدرد شده بود. به تم یهم درد رو



 یب یدندان گرفتم و با صدا ینبود، اما ال ینانیاطم

 زینفرت انگ ییه زدم. تنهایر گریز یها ی، هاییپروا

 ...بود

 

 ست به دادم برسه؟ینجا نیچ کس ایه-

 اد زده بودم. در باز شد و زنیبلندتر از همه عمرم فر

 دنش جانیوارد اتاق شد. با د یخونسرد و متبسم

 .گرفتم

 ؟یرد دارزم دیشده عز یچ-

 ختم ویر یل آسا اشک میس یبود وقت یسوال مضحک

 سرم اندخته و کمک خواسته بودم. از یم را رویصدا

 یشتر از قبل و با صدایپرسشش ب یشدت مضحک

 .ه کردمیگر یبلندتر

 ...خدا یمرم... وایدارم م-



 

 ... براتبچت از بین رفتهزم... یه عزیعیدردت طب-

 قیعم یفسادارو گذاشتم... تحمل کن... ن

 ... سنیت بشیاد تکون نخور که کمتر اذیبکش و ز

 .. دردکنم. از روش دیگه ای استفادهنقدر نبود که بخوام ینت ایجن

 ...ن تو شکمت مرده بودیم... جنیبهت القا کرد یمصنوع

 را از یزیر یناله ها یتوانستم صدایدر باز بود و م یال

 همم درالزم نبود تا بف یرون بشنوم. هوش سرشاریب

 .هستم یمان بستریبخش زا

 د هر روز شاهد مردن بچه ها در شکمیدانم، شا ینم

 احساس از مرگ یو ب ینطور عادیمادرشان بود، که ا

 ده بود کهید آنقدر مرگ دیگفت. شا ین میک جنی

 توانستیکرد. اما الاقل م یمتأثرش نم یچ مرگیگر هید

 ز شاهدمن هر رو "دیدو دو تا کند و با خودش بگو یکم



 

 دین صحنه ها هستم و نسبت به آن سِر شده ام، اما شایا

 دشیشنود، همه ام یکه خبر مرگ فرزندش را م یمادر

 ".را به آن بچه بسته باشد

 داد یاجازه نم یلیکردم خیکه تحمل م یدرد وحشتناک

 میحادثه شوم. اما همان ن یزیزان غم انگیکه متوجه م

 ن دردها سرکایهم که از م یبند شعور و احساس

 ن سرنوشتیا ین شدن برایغمگ ید، بس بود برایکشیم

 ...ناتمام و سوزناک

 ان براتیگم بیفشارم را گرفت و در حال رفتن گفت: م

 ید طین پروسه بایصبور باش.. ا یه مسکن بزنن.. کمی

 ...بشه

 

 که تماما درد یمن یاش در آن لحظه، برا یخونسرد



 اد بزنم و بپرسمیتم فرز بود. دوست داشیبودم، نفرت انگ

 ک انسانیکه  ین دوز از دردیتواند در برابر ا یچطور م

 .تفاوت باشد یکشد، ب یدر مقابل نگاهش م

 که یاو هم مسکن یآمد... ول یبعد پرستار یقه ایدق

 ق کرد و چندتا جملهیدکتر وعده اش را داده بود، را تزر

 .م گذاشتیآرامبخش گفت و تنها

 یک ساعت موثر واقع نشد. ساعتیشتر از یمسکن هم ب

 .دمیچیپیبعد چون مار به خودم م یآرام بودم و ساعت

 ن، به قول دکتر، پروسه را ادامه دادم تا آرامیآنقدر ا

 یرفت، وقت یم یکیکه هوا رو به تار یشدم. درست وقت

 که ساعت ها یبارها و بارها مرگ را لمس کردم، در حال

 غمبریت و چهار هزار پسیزار زده و مادرم و خدا و صدوب

 ...ده بودم، خوابم بردیرا به امداد طلب

 



 ش را بهیفروکش کرده بود و جا یادیدردم تا حد ز

 .داده بود یقیعم یحال یو ب یسست

 

 سرد بود و باعث یادیگونه ام نشست ز یکه رو یدست

 سیرنگش خ یشد به خودم بلرزم. نگاهِ گرم و قهوه ا

 .ه بود و قربان صدقهیما گرآمده بود، تما یبود. از وقت

 گونه ام سر خورد، که البته نه حاصل یکه از رو یاشک

 اد صورت و پشت پلکم بود، رایز یه، که حاصل گرمایگر

 .گرفت

. 

 ،یکردینگاهش م یبود که وقت ییاز آن دست آدم ها

 یکن یکار یرفت و دوست داشت یادت میدردِ خودت 

 توانست یمن کار یحالش بهتر شود. حاال ا یتا کم

 نکه تالشیا ایقت باشد، یسکوت در برابر نگفتن حق



 ...تر بودن یقو یکم یبرا

 نک نمره باال که عالرغمید علت حضور آن عیشا

 نیآمد، هم ی، بازهم قطور و زمخت به نظر میفشردگ

 مثلِ من بودنش بود. مدام اشکش دم مشکش بود. البته،

 

 نکیاز آن ع یکیبه  ید نبود که من هم به زودیچ بعیه

 .ها محتاج شوم

. 

 رمیرم من برات... بمین حالت... بمیا یره مادرت برایبم-

 شکستیت کردنم من آخه... کاش پام مین بچه تربیبا ا

 ...رفتم یرون نمیو از خونه ب

. 

 ب زدن به من رایم گفته بود، پسرش قصد آسیبرا

 ین اتفاق ها بر حسب اتفاق و از روینداشته و همه ا



 ن طوریا ین وجود، گاهیه و سوء تفاهم؛ با اسهو بود

 پسر خودش را به یمادرم و گاه یخودش را و گاه

 هیبچه از دست رفته من مو یبرا یداد و گاه یکشتن م

 سر خودِ ییکرد که بالیخدا را شکر م یکرد و گاه یم

 .امدهیجان سختم ن

. 

 

 خدا "میرفتند تا بتوانم بگویم از هم فاصله نمیلبها

 یچرا مادر من و خودت را به کشتن م"م ی.. بگو.."نکند

 هیخودت ما یچرا از دست و پا "می... بگو"؟یده

 "بخت من با من سر جنگ دارد؟ ی، وقتیگذاریم

 دم تا دوباره حالم بد نشود. حاال کهیش لب گزیبه جا

 آرام یفروکش کرده بود و تنم کم یادیدرد تا حد ز

 ادش آمده بودیو  دا کردهیگرفته بود،مغزم وقت جوالن پ



 ی روزگار است برایِن هایاز منفورتر یکیمارستان یکه ب

 ک هفتهی یخبر یو در اوج ب یکه در کودک یمن. من

 مارستان رفتن، را ازیب یمارستان و دعوایتمام اسم ب

 یدم و بعد طعم تلخ بیدهان عمه و شوهر عمه شن

 ثابت ماندم یکه در همان کودک یدم، منیرا چش یپدر

 مارستانیچ گاه نتواستم به خودم بقبوالنم که نه... بیو ه

 که پا به آن ییست و لزوما همه آدم هاین یترسناک یجا

 ها حالشان خوب یلیرند، و خیم یگذارند، نمیجا م

 .ندیآ یرون میمارستان بیشود و از بیم

 

 شدن در یاسم بستر یاز همان روزها بود که وقت

 زدم تا راهیوار میو د آمد، خودم را به در یمارستان میب

 دا شود. دوست نداشتم نه خودمیبهبودم پ یبرا یگرید

 زان ترس وینم... میمارستان ببیان را در بیو نه اطراف



 ا بگذارمیمارستان آنقدر نبود که اسمش را فوبیتنفرم از ب

 فتم، اما آنقدر بود که بتواند حالم رایو به حالت مرگ ب

 ص زودتر از موعدمیخبد کند و دکتر را مجبور به تر

 .بکند

. 

 .ام را برداشتم یشانیپ یس رویدست بردم دستمال خ

 ل پر آبیظرف است یدستمال را از دستم گرفت و تو

 .گذاشت

. 

 یکم تحمل کن؛ کارایاد مادر چرا آخه؟ ین نمییتبت پا-

 ...میرینجا میت که تموم بشه از ایترخص

. 

 

 ترنکه دکیورم تا اآنقدر باال آورده و نتوانسته بودم غذا بخ



 به یچ کمکینجا ماندن هیده بود که ایجه رسین نتیبه ا

 شود، و مجبور ید بر حال بدم میکند و مز یمن نم

 ه، برگهیا توصیک دنیت، و یشده بود به شرط رضا

 .صم را امضا کندیترخ

. 

 تخت بلند شد که یکر باالیپرستار که از اسپ یصدا

 رو به پنجره کردم و زد، او رفت و منیهمراه مرا صدا م

 رون را تماشا نشستم تا در ویدغدغه ب یآسمان صاف و ب

 .شتر از آن ناخن به اعصابم نکشدیوار اتاق بید

 درِ آسانسور که باز شد، بعد از خروج تعداد اندک

 که همسفرمان در آن اتاقک کوچک و به در بخور یافراد

 ده وکه خم ش ییدم، او بود. اویکه د یزین چیبودند، اول

 ش را در همیآرنج بر سر زانو گذاشته بود و دست ها

 به یچ حرکتیه یر داشت و بیقفل کرده بود. سر به ز



 شن،یمادرش با همان پوز یره بود. با صدایک نقطه خی

 ش بلندیاز جا یمکث و سست یسرش را بلند کرد. با کم

 بود که تمام یشد و به طرفمان آمد. نگاهش به من

 لیر و خسته مادرش تحمیجسم پام را به  ینیسنگ

 گر پر ازین آوار نشوم. نگاهش دیزم یکرده بودم، تا رو

 ...شمانید هم پیران بود، شاید حیطلب و خشم نبود. شا

 

 رش رایگر شمشیبود... اما د ید هم خالیدانم شا ینم

 .کردن مرا نداشت یغالف کرده بود و قصد سالخ

. 

 ...کمک کن مادر، جون نداره راه بره-

. 

 دانمیم... او را نمیخورد یبا حرف مادرش هر دو تکان

 .به او، تکان خوردم یکیچرا، اما من از فکر نزد



 کف سالن دادم تا نگاه کنکاش یکهاینگاهم را به سرام

 که همه بدنم را در برگفته ینم. عرق سردیگرش را نب

 .شتر کردیشد، و ضعفم را ب یفیبود، باعث لرز خف

. 

 م را از مادرشیتا ساک لباس ها دستش را دراز کرد

 :دیرد، که حاج خانم دستش را پس کشیبگ

 

 ونر... جین بچه رو بگینداره... ا ین که وزنینو نه مادر ایا

 مونه با یشم، کم میکم ازش غافل میندارم من که... تا 

 ...نیسر بره تو زم

. 

 ...ارم هردوشونویدونم... ساکم بده خودم میم-

. 

 میمن که آمد، انقباض عضله ها یدستش به سمت بازو



 در حد ید حتیبود که توانستم بکنم تا شا یتنها کار

 ...ن خودم و تن گرمشیجاد کنم بیمتر فاصله ایلیک می

. 

 ، ساک را هم از مادرش گرفت ویبعد از کشمکش کوتاه

 مارستان بدترشیشانه اش انداخت . حالم بد بود، ب یرو

 گرفتیداشت جانم را م کرده بود و در آغوش او راه رفتن

 وار بودند، و بهیکه کنار د ییها یدن به صندلیکه تا رس

 

 م،ینظرم فرسنگ ها فاصله داشتند تا به آن ها برس

 .ج تر از قبل شدیرفت و سرم گ یاهیچشمانم س

 .م کرد، نفسم باال آمدیرها ینشاند. وقت یصندل یمرا رو

 درش راجه ام کمتر شود. مایسرم را باال گرفتم تا سرگ

 مشیحاله؟ نبر ینقدر بین چرا ایا "مخاطب قرارداد که

 "خونه حالش بد شه؟



. 

 نجا بمونه اَمیدونم مادر واال... بهت که گفتم، ایچه م-

 یشه و نمیکنه... مدام حالش بد مینم ین فرقیهمچ

 بخوره... خودش که گفت به خاطر یزیتونه چ

 ...نهینجا باشه وضع همیا یمارستانه و تا وقتیب

. 

 د و پوفیاش کش یمان مشکیپرو پ یموها یدست ال

 بش دراورد و گفت: پسیچ را از جید. سوئیکش یکالفه ا

 اارم دم در اورژانس از اونجینو بین تا برم ماشینجا باشیا

 ...میبر

 

. 

 یریاو رفت و حاج خانم، هن هن کنان، کنارم نشست. پ

 فتد. سرمیزود از نفس ب یلیشدند خیباعث م یو چاق



 شانه فرتوت حاج ین شده بود. ناچار رویتنم سنگ یرو

 خانم سر گذاشتم و چشم بستم و آرزو کردم که زودتر از

 .مارستان خالص شومیب ین و بد بویسنگ یهوا

. 

 م را در دلم تکراریدانم چقدر گذشت و چند بار آرزوینم

 صورتم، چشم باز یرو یزیکردم که با حس حرکت چ

 صورتم را با یافتاده رو یکردم. او بود که تکه مو

 اش کنار زد و پشت گوشم برد و یانگشت اشاره و وسط

 میر بازوید. بعد هم دستش را زیجلوتر کش یشالم را کم

 دانست که با حرکتید. احتماال میانداخت و مرا باال کش

 دیروم. وگرنه از کجا فهمین دست، از دست میاز ا ییها

 ک سانت همی یکه تا خودش جور تنم را نکشد، حت

 م تکان بخورم.؟ینخواهم توانست از جا

 



. 

 ه گاهم بود، سرینکه او تکیسرپا که شدم، با وجود ا

 را که از قسمت بازو یجه دوباره برگشت. همان دستیگ

 سرم گذاشتم تا مانع یدر دست او حبس بود، رو

 مان شوم. حاج خانمیر پاهایگردنم به ز یافتادنش از رو

 دخترم؟ یستاد: خوبیرم اگیجلوتر آمد و سمت د

. 

 آمد یرون میکه از قعر چاه وجودم، سخت ب ییبا صدا

 جیه دفعه بلند شدم سرم گیجوابش را دادم: آره خوبم.. 

 ...رفت

. 

 شتر از قبل مرا به سمت خودشیحرفم که تمام شد، ب

 کند، کهیدانست که با من چه م یهل داد. نه احتماال نم

 دارین کار بیا با اخوب و بد درونم ر یهمه حس ها



 با او آشنا شده بودم، یکه از وقت یکرد. همه خاطراتیم

 ینکه همانجا رویا یچشمانم رژه رفتند و من برا یجلو

 

 .اد نزنم، لباسش را در مشتم فشردمینم و فرین ننشیزم

 وقت الزم داشتم تا خودم را جمع و جور کنم و بعد به

 را محاکمهاز، خودم یاتفاقات فکر کنم و در صورت ن

 که یوقت یخانه، و برا ین کار را گذاشتم برایکنم. ا

 .حالم بهتر باشد یکم

 ...ستاین حالش خوب نید: مادر من ایگو یاو م

. 

 ...و من تند و بالفاصله رو به حاج خانم جواب دادم: نه

 ...رمیم ینجا بمونم، میخوبم... ا

. 

 یشتر میفاصله اش را ب ید، اگر کمیفهمیکاش م



 د، احتماال من هم از آن حال نزار فاصله خواهمدیفهم

 .گرفت

 تم را مهربانانه، اما با صالبیحاج خانم جلوتر آمد و بازو

 برمت... اماینجا میدر دست گرفت: باشه ترنم... دارم از ا

 

 از جات یکنم باهات، حق ندارین جا اتمام حجت میهم

 ؟یدی... فهمیتا دوباره سرحال بش یتکون بخور

. 

 ...مید زودتر بحث تمام شود و برویان دادم تا شاسر تک

 

 ید گفتم. آن روزها مهمان بییبه در خورد. بفرما یتقه ا

 یها ین بود و خوراکیاتاقم خاله مه یچون و چرا

 یحلقم م یتمام تو یکه با قلدر یو خوشمزه ا یمقو

 ...ختیر



 ک جفتیاما در که باز شد، بر خالف انتظارم، نگاهم با 

 کرد. مرد خوش چهره و چشم یو مهربان تالق ینگاه آب

 یستاده بود، بیچارچوب در ا یکه تو یو قد بلند یآب

 یبرده. جایش هم دل مین چند سال پیشک تا هم

 اعتراف داشت که او از تمام پسرانش خوش چهره تر بود

 تن و چهره اش نشسته یکه رو یریو با وجود گَرد پ

 یبود و خوش م یخودش ستاره ا یبود، هنوز هم برا

 .دیدرخش

. 

 ن شباهت را به اویشتریب یان فرزندانش علیدر م

 شتریل و طاها بینبود. کم یکه آب ییداشت، با چشم ها

 

 بزرگشان بودند و فقط رنگ چشمشان، و ییه دایشب

 .لتن بودنشان را از پدر به ارث برده بودندیپ



. 

 میدر زندگ یبه احترامش از جا بلند شدم. هرگز کس

 مثبت از مهرو صالبت را یکه مثل او همزمان موج نبود

 از خودش ساطع کند. در را پشت سرش بست و جلو

 دخترم؟ ید: خوبیبه سرم کش یآمد. دست

. 

 ...سرم یاو رو یبود، دست بزرگ و قو یرینظ یحس ب

 یکه گفته بود... ساده اما پر از حس ها یو جمله ا

 ...من یسالها بود، برا ۀگمشد

 ...نشگفت "دخترم"

 یخطاب م "دخترم "وقت ها مرا  یلیهمسرش هم خ

 که به نظر هزار سال یا در گذشته ایا مادرم... یکرد. 

 فش کوک بود ویک یدورتر از امروز بود، عمو، وقت ینور

 



 .نکرده بودم ییناخن نداشتم و کار خطا یرو یمن الک

 ن مرد بزرگ جثه، که اگرحسب اتفاق، سحر گاه هایاما ا

 اتاقش یبلند نماز خواندش را از تو یشدم، صدایدار میب

 ده بود ویکه به سرم کش ینجا، با دستیدم، ایشن یم

 یزیجان انگیب هیم... ترکیناخن ها یرو یروزه ایالک ف

 بیک حس عجیصدا کردنش،  "دخترم"ن یبود... ا

 ...بود

. 

 ادم آمد کهید، تازه یم کشیموها یدست رو یوقت

 ن بار بود که آنیست. اولینافشانم  یموها یرو یپوشش

 شیده بودم که دخترهایشدم. دیش ظاهر میطورجلو رو

 در تب و تاب حجاب گرفتن در حضور او یلیو فاطمه، خ

 ستند و اگر وارد جمعشان شود، و آن ها حجاب باشند،ین

 نکهیمن، عالرغم ا یکنند. ول یشان را گم نمیدست و پا



 یتیچ موقعیکامل بودن حجابم،در ه یرو یادید زیتاک

 

 ن هایحجاب بودم. همه اول ین بار بود که بینداشتم، اول

 .آمدند یسخت به نظر م یکم

. 

 ...نیراحت باش دخترم... بش-

. 

 م مخابرهیدانستم. احتماال حرفها یل آمدنش را میدل

 نیشه همیشده بودند. کف دستم عرق کرده بود. هم

 در یچکا اقدام کویخواستم حرفم را بزنم یم یبودم، وقت

 جانکاه یمستقل بکنم، دچار اضطراب یمیگرفتن تصم

 حرف دلم را زده ین بار کیآمد، آخر یادم نمیشدم.  یم

 چ گاه برخوردها، در برابریبودم و شماتت نشده بودم. ه

 د اگریق کننده نبودند.... شایمن، تشو ینگونه رفتارهایا



 ده گرفتهیم نشنیبودم، حرفها یخوش شانس م یلیخ

 ...دشدن یم

 

 

 .میر و من لب تخت نشستیز تحریکنار م یصندل یاو رو

 گر را حسیرا جلوتر آورده بود، تا خوب همد یصندل

 .م افتاده بودمیکنار ناخن ها یم. به جان پوسته هایکن

 هم یسوختند، اما کمک کوچک یکندمشان، میم یوقت

 یلحظه ا یکردند انگار. حواسم برایبه آرام شدنم م

 نکه از اضطراب جان ندهم،یا ین برایا شد ویپرتشان م

 .دیرس یبه نظر م یراه حل خوب

 

 دست راستم را گرفت و دست چپم را از دستش نجات

 چینداشت. ه یچ عتابیداد. سرم را باال بردم. نگاهش ه



 هم... انگار او مثل عمو از یچ خرده بُرده ای... هیشماتت

 .ن و زمان طلبکار نبودیزم

. 

 د. دستش آنقدر گرم بود، و آن قدردستم را نوازش کر

 م رایداد که همه حس هاینرم، آن قدر حس خوب م

 داد. مهتاب چطور توانسته بود هم یتحت الشاع قرار م

 ن نوازش باشد و هم محتاج گوشه چشم تارخیصاحب ا

 شود؟

. 

 ندیهمان طور که دستم را در دست داشت و فشار خوشا

 گه حاجیم یکرد، گفت: چ یبه آن وارد م یفیو خف

 خانم؟

. 

 



 ...خ... خوب من-

 نجایا یبرا یلیگه دلی... دیگرفتم: د یقینفس عم

 ...ست... من... منیبو...دن من ن

 !شتر فشرد: ترنمیدستم را ب

. 

 .ساکت شدم و نگاهش کردم

. 

 ...آروم باش و حرفتو بزن-

. 

 .کنم تا حرفم را بزنمینکه جان میدن ایسخت نبود فهم

. 

 

 ...نجایاون بچه بود که اومدم ا یقط براخوب من... ف-

 کار کنم... حاال که ید چیدونستم با یاون موقع من نم



 ....د برمیگه بایست، فکر کنم دین یگه بچه اید

. 

 بهت گفته؟ یزیچ یکس-

. 

 یزیچ ینبود تا کس یازیدر سکوت نگاهش کردم. ن

 ست. از اول همینجا نیم ایگر جاید تا من بدانم دیبگو

 و تنها بودن ییدست و پا یما وجود آن بچه و بنبود. ا

 بود که مرا یل موجهیخودم دل یمن، در آن روزها، برا

 نینبود تا مرا به ا ین خانه کشاند. حاال که بچه ایبه ا

 خودم و ته مانده ید برایخانه و خانواده وصل کند، با

 .کردمیم یغرورم کار

. 

 ...نه... نه به خدا -

 



. 

 شتر از قبلیمهتابو ب یجا یخوا یشده که م یپس چ -

 ؟یاریبه چشمم ب

. 

 جمله اش... پر از درد بود، پر از ابهام. قاعدتا وجود من

 ادآور خاطره تلخ مهتاب... نهیبود و  ید درد میشتر بایب

 .مهتاب یخال یپر کننده جا

. 

 یدستش بود. با انگشت شست نوازش یدستم هنوز تو

 یخودم بهت بگم... نم از طرف یزیه چیبه آن داد: بذار 

 ین اتفاقا جواب کدوم خطایدونم ا یشد... نم یدونم چ

 بدانو بدون، تا یه امتحان بود... اما تو ایدم یمن بود... شا

 نیامت جات تو ایام قی... تا قین خونه ایدختر ا

 ه حرکتم تایهمش منتظر  یاومد یخونست... از وقت



 تا کرد... اماکه با دخترم بد  یشرفیوصلش کنم به مرد ب

 ...یتو صورت آدم نگاه کن یاریسرتو باال نم یتو حت

 

 گم،یبا خودم م یزنه... گاهیش میشتر دلمو آتین بیهم

 ن حرفاشم با هزارتا سالم ویساده تر ین دختر که حتیا

 یزیهمه چ یه بیتونه خواهر یگه، چطور میصلوات م

 ...باشه

. 

 ...من...اون-

. 

 رد انگار که، خواستم فرصتک یمغزم قاط یلحظه ا یبرا

 یدرست فکر کرده ا "میمت بدانم، خواستم بگویرا غن

 خواستم "شرف مربوط باشم یتوانم به آن ب یکه من نم

 نیشوم، با ایحساب م یک جانینکه من هم یبا ا "میبگو



 تیتفاوت که او در حق دختر تو، خانواده تو، و من جنا

 اما خواهرکنم، یت میکرد و من فقط در حق خودم جنا

 " ستمیاو ن

 

 افتیش دریکه درد از تک تک اعضا یدن چهره ایاما د

 د آنچه را کهیخواست تا بگو یم یرحم یشد، دل بیم

 .مان شدم. ساکت شدمیخواستم برمال کنم. پشیمن م

. 

 تو دلت یچ یگی؟ چرا نمیخوری؟ چرا حرفاتو میتو چ-

 ...گذرهیو تو کلت م

. 

 :دیبه ذهنم نرس یا کنم، جمله یخواستم ماست مال

 ...یچ چیه

. 



 ه مهتابیخوام  ی... نمیترنم... دوست دارم حرفاتو بزن-

 که گفته نشد، ییگه تکرار بشه... ما از کنار حرفاید

 دست و پا یم که االن هممون تو بدبختیراحت گذشت

 م نه مهتاب تویزد یشتر حرف مید اگه بیم... شایزنیم

 تو کلته ی... بگو... هر چین زندگیگور بود و نه تو برزخ ا

 

 ... نخور حرفاتو... حاالیا مجاب بشی یا مجاب کنیبگو تا 

 ؟یبگو تو چ

. 

 مون شدم... االن وقتشین انداخم: پشییسرم را پا

 دم هر وقت حس کردم وقتشه بهیست... اما قول مین

 ...خودتون بگم

. 

 ...دمیش نگاه کردم: قول میچشم ها یتو



. 

 کنم اما یاد: خوبه... مجبورت نمد تکان دییبه تا یسر

 مونم... اما در مورد خواستت... طالقیمنتظر اون روز م

 ؟یبر یخوایکجا م یریبگ

. 

 ...دونمیصادقانه گفتم:نم

. 

 

 خونتون؟ یبرگرد یتونیم-

. 

 چ معلوم نبودیخواستم... ه یتوانستم و نه م ینه م

 ...مادرم یا نه. حتیمرا در آن خانه بخواهد  یدوباره کس

 محض یوانگیگذشته از آن، برگشتن به آن خانه د

 یاگر بر فرض محال مرا م یشد. حت یحساب م



 سخت یدر انتظارم نبود. روزها یط خوبیرفتند، شرایپذ

 .نبود که بتوانم از آن چشم بپوشم یزیگذشته چ

 . من بایبود با سخت تر شدن زندگ یبرگشتنم مساو

 یزندان کیشدم به  یل میبرگشتن به آن جمع تبد

 .که مستحق اَشَد شکنجه هاست یواقع

. 

 ...نه-

 

 ؟ حاج خانم برام گفته کهیبر یخوای؟ کجا میپس چ-

 یچ کدوم از اقوامت نتونستیت رو هیپناه یب یتو روزا

 ی، چون همه اهل قضاوت بودن و جا خالیحساب باز کن

 یتونیدادن... مگه االن اون آدما عوض شدن؟ مگه االن م

 ؟یاز کنروشون حساب ب

 جا یرا لعن کردم برا ین بار بود که در دلم مجتبیاول



 ک نشان ازی یحت ینبودنش... برا یدادنش... برا یخال

 

 ش حساب باز کردهیکه رو یخودش ندادنش... تنها کس

 یستادگیدل و جرأت و ا یرو یبودم، ترنم بود. حت

 دوار بودم او بتواندیخودم هم حساب باز نکرده بودم. ام

 فکر یترس داشت. گاه ین هم جایکند. اما همکمکم 

 اب افتادن آب ها سر و کلهیکردم، اگر بعد از، از آسیم

 ن بود،ید بکنم. اما تنها راهم همیدا شود چه بایتارخ پ

 یایخواستم تا کمکم کند دن ید از ترنم کمک میمن با

 .ستادن را تحمل کنمیخود ا یو سرپا ییخشنِ تنها

. 

 نجا موندنمیا یبرا یل محکمینا دلیانه... اما... اما -

 راه خودمو یه جوریکنم... یش میه کاریست... باالخره ین

 ...کنمیدا میپ



. 

 مانیزدم که از ته قلب به آن ها ا یم ییحرف ها

 ...نداشتم

. 

 

 ...نجایمودم اید میکنم، از اولم نبایفکر م ی... گاهیگاه -

 که هنوز یه زن... بینو به خودم... و به زنید برم... ایبا

 ...ونمیخته، مدیومده، کاخ آرزوهاش رین

. 

 ه بچه تویبا  یرفت ید کجا میبا یومدینجا نمیا-

 شکمت؟

. 

 ... دونمینم-

 ندهیم و آین تصمیکشم تا استرس ایق میک نفس عمی



 پناه بودم ینبود ب یرون کنم، شوخیک جا بینامعلوم را 

 .کندیهم مداد ... منتظر نگایو حس اضافه بودن آزارم م

. 

 بردمش و بعدم مثل برادرم دمموین مید از بید بایشا -

 رفتم... اشتباه بودیذاشتم رو کولم و از اون خونه میم

 ییچ جاینجا اومدنم... اما واقعا تو اون روزا فکرم به هیا

 

 نجایداد... ایقد نم ییداد... اصال به جا ین قد نمیجز ا

 ... بهم گفت برو واومدنم رو هم مامانم تو مغزم انداخت

 رو یه احمق همون کاریدا کن... منم مثل یپدر بچتو پ

 ه راه حلید اگه از اول دنبال یکردم که اون گفت... شا

 ...چ کدوممونینبود وضع ه ین طوریبودم، ا یگه مید

. 

 هیش را بلند نفس بکشد: ین بار نوبت اوست تا دردهایا



 یاندازه کاف گه نزن... قهر خدا بهید ین حرفو زدیبار ا

 ..ن خونه و آدماشو گرفتهیا

 :دیگویکشد و با درد میابرو در هم م

 به بودنش بود... من یه حکمتیمطمئن باش اون بچه 

 ...نجا بودین اومدنت به این کار همیگم که بهتریبهت م

 ز من اشتباه خودشو بکنه و خوشیهمه چ ینکه بچه بیا

 در و یر بن شهیش برسه و تو آواره ایو خرم به زندگ

 هممونو یایجور کم کار ییو تنها یرحم بش یکر و بیپ

 

 یعدالت یتونست ب یم یلیشتر از خیب یلیخ یبکش

 ...باشه

 :دوزدیپناهم م ینش را به نگاه بی غمگیِنگاه آب

 رونیمن که هنوزم ح یته تغار یتا جا یتو اومد

 ن شکلینمونه... به بدتر یخال یلیخودش و عاقبتشم، خ



 ن خونه... اما من و اون زن که اونیتو ا یممکن اومد

 نکه از رفتنیزه بابت ایرین داره گوله گوله اشک مییپا

 م کهیدون ی، نه تو رو خواهر قاتل دخترمون میحرف زد

 ... نه زن پسر ناخلفمون... تویایچ رقمه بهش نمیه

 ن خونهیشه جات تو ایو بس... تا هم ین خونه ایدختر ا

 باشه، اون تو یم اگه رفتنیه...کسو رو سر من و اون زن

 ...دخترم یستین

 :دیگو یقاطع اما مهربان م یکند با لحنیمکث م

 

 رو دختر من، تو خونه من، و یزنیکه ازش حرف م یراه

 یدا نکرد... پس چه با طالق و چه بیه من پیر سایز

 ...رون کنین خونه رو از سرت بیطالق، فکر رفتن از ا

 یدو تا پسرامو بفرستم برن پتو هر  یراحت یشده برا

 نای... ایر یکنم... اما بدون تو نمین کارو میشون، ایزندگ



 ...فه مسلم منهینه تعارفه و نه لطف... حق مسلم تو وظ

 ...نین از ایا

 

 شان مرگ را دریدانم تا به حال چند نفر در زندگ ینم

 ده اند ویده اند و تا سر حد مرگ ترسیشان دیک قدمی

 دوباره را یدا کرده اند و حس ناب زندگیبعد نجات پ

 ...ن حس را داشتمیقا همیتجربه کرده اند. اما من دق

 مرگ را لمس کرده و برگشته بودم. حرف از رفتن زده

 ن خانهیرون از ایب یاهویکه نگران ه یبودم، در حال

 که نتوانستم خودم را به عمو و ینکه، منیبودم. نگران ا

 ستم، چگونهیم بایخواسته ها یش ثابت کنم و پایپسرها

 رحم ین و گل آلود و بیم خودم را از آب سنگید گلیبا

 ....رون بکشمیب

 خوردیمرا م یهر آدم یعاد ینگران تک تک لحظه ها



 نیتر ییابتدا یکردم... نگرانیبه رفتن فکر م یوقت

 چون تارخ ییادهاید مراقب شینکه چطور بایم تا ایازهاین

 ...وردکه ممکن بود به تورم بخ

. 

 

 زانیدانستم که بتواند م یتشکر کردن نم یبرا یراه

 نداشتم که چه ین مرد را نشان دهد. فکریم از ایقدردان

 نیرم و در ایتوانم طالق بگینکه چطور میخواهد شد. ا

 هستادین طور راسخ این که او را ایخانه بمانم... اما... هم

 .بود یمملو از زندگ یدم، حسید یدر کنارم م

. 

 ر، که پسریگم نگ یه طالق... نمیم به قضیا برسیاما ب-

 نر... اما االیه لحظه از عمر تو رو نداره... بگیاقت یمن ل

 ی... اصال قبول داریدونم چقدر منو قبول دار ینه... نم



 که من ی... بچه ایم حق داریا نه... که اگه نداشته باشی

 ...تو نابود کردیبزرگ کردم زندگ

. 

 ...دانستم یش نمیپ یقه ای. من هم تا دقدانست.. ینم

 ...م بودیدانستم که بعد از خدا، او، خدا یاما حاال م

 کرد و اشتباهید مثل همه انسان ها خطا میکه شا یانسان

 ...عدالت بود یمن از حاال به بعد، خدا یرفت، اما برایم

 

. 

 و برا یمنو قبول دار یاما اگه فقط اندازه سرسوزن-

 ه مدتی، فعال دست نگه دار... بذار یئلحرفم ارزش قا

 ...دونم برات سخته و ممکنه سخت بگذره یبگذره... م

 ...ه مدت دست نگه داریاما فعال 

. 



 که سال ها یزد. کار یعدالت من حرف از صبر م یخدا

 که من هم یدن روزید رسیانجامش داده بودم به ام

 .را تجربه کنم یخوش زندگ یرو

. 

 ...اما-

. 

 خوام... حقم یکه من م ین کاریاد داره ایاگر ز اما و-

 دم،یکه تو خشت خام د یزی... اما من دارم از چیدار

 نم اصالیه مدت دست نگه دار تا من ببیزنم... یحرف م

 

 دم صالحیا نه... اگه دیان یمن درست از آب در م یفکرا

 طالقتو مدم که خودیبه طالق گرفتنت بود، قول شرف م

 ...رمیوقت از پسرم بگبا همه حق و حق

. 



 دانم در ینان و صداقت بود. نمیش پر از اطمیچشم ها

 یعدالت من رو یده بود. اما او خدایخشت خام چه د

 ....ن بودیزم

 

 

 همه، یدر، برایدر خانه حاج ح یبعد از آن روزها زندگ

 .سر و ته شده بود یبزرگ و ب یفیک بالتکلیل به یتبد

 چ کس،یبود و ه یادیت زکه همراه با رخو یفیبالتکل

 کرد. مثل یرون آمدن از آن نمیب یبرا یچ تالشیه

 ر لحاف گرمیز ید، دوست داریآ یم یزمستان، که وقت

 تا تمام شود. تا یک گوشه زل بزنیو به  یو نرمت بخز

 یکه برا یدانیکه خودت هم م ید... بهاریایبهار ب

 مه ی، اما چاره ایندار یچ برنامه ایدنِ آن هم هیرس

 .یدنش نداریجز انتظارِ رس



 بودند، که خورده یج ضربه اید هم همه مثل من گیشا

 د بکنند و راهشان را گمیدانستند چه با یبودند و نم

 .دمید یچ کس نمیاز ه یچ تالشیکرده بودند که ه

. 

 آن یها یآن خانه، روزمرگ یر اعضایمن هم مثل سا

 و آرزو دمیبلع یسوت و کور را با تمام وجود م یروزها

 .بماند و از آن بدتر نشود یکردم، اوضاع به همان بد یم

 

 منِ  یز آرام بود و همه جا امن، براین که ظاهرا همه چیا

 وقت بود که خودم یلیکرد. من خیت میپاک باخته، کفا

 .دانستم یرا تباه و تمام شده م

. 

 فردا و فرداها نداشتم و جرأت یبرا یچ برنامه ایه

 .دادم یرا در دل، به خودم نم ییزوچ آریپروراندن ه



 سرم بود، که مجبور نشوم شب را یباال ین که سقفیهم

 خوردن داشتم و یبرا ییابان ها سر کنم و غذایدر خ

 اد گرفتهیبود. من  یم کافیکه بر تن کنم، برا یلباس

 چ گاهین ها بسنده کنم. هیبه هم یبودم که در زندگ

 شه در تکاپو و حسرتشیپرواز را تجربه نکرده بودم تا هم

 یکه مادرم برا یباشم. من فقط بلد بودم، درون قفس

 نم و پرواز پرندهیمن ساخته بود، بنش یخودش و برا

 ن تفاوت که اوینم. با ایگر را بیکوچک و بزرگ د یها

 کرد و یهرگز حسرت پرواز نخورده بود و به آن فکر نم

 

 یوت یمن مدام در حال رصد کردن حال خوب پرنده ها

 .آسمان بودم

. 

 .رندیرفته بودند. مجبور بودند که بپذیهمه حضورم را پذ



 ن نداشتند. من هم موجود مزاحم و پریجز ا یچاره ا

 الک خودم بود و آهسته ینبودم. سرم تو ییصدا

 رون از خانهیشتر اوقات بیآمدم. ب یرفتم و آهسته میم

 یستبه بهانه دو یبه بهانه دانشگاه و گاه یبودم... گاه

 تشیهم در مورد اسم و رسم و هو یکه از قضا، کس

 .کردینم یکنجکاو

. 

 اتاقم، با خودم و یکه در خانه بودم، هم تو ییوقت ها

 کردم یرا مجبور نم یبا افکارم سرگرم بودم و کس

 .شتر از آن تحمل کندیل شده ام را بیحضور تحم

 

 ن، از حدیدر و خاله مهیحاج ح یاصرارها یهرچند، گاه

 خودم ییکردند از غار تنها یگذشت و مجبورم م یم

 یکی ا آمده بود ویم، اما انگار انزوا با من به دنیایرون بیب



 صه ها کهیام بود، از همان خص یذات یصه هایاز خص

 یط آن روزهایهرگز قصد رها کردنت را نداشتند. شرا

 ...دندیطلب یانزوا م یگریهم، بشتر از زمان د یزندگ

. 

 خودم هم یآزار شده بودم که گاه یو بآنقدر آرام 

 را یشتر مرده ایکردم. ب یحس م یحضورم را به سخت

 کرد و ید و حمام میآشام یخورد و م یماندم که م یم

 یم یکوتاه یه، جواب هایبق یدر جواب سوال ها یگاه

 م تر ازیل بود، که رحین دلیه هم به همیداد. احتماال بق

 کردند ینکه هنوز تصور میه شده بودند و عال رغم ایبق

 را یشان هستم، آنقدر مهربانیها یبدبخت یمن خواهر بان

 .کردم یگاهشان حس م یکوتاه و گاه و ب یدارهایدر د

 لیکه تا قبل از آن در نگاه کم یزاریآن نفرت و ب یحت

 



 کسالت یش را به نوعیدم، هم رخت بربسته و جاید یم

 .داده بود یو سردرگم

. 

 یا در مسابقات به سر نمیکه در اردو  ییطاها وقت ها

 شتر ازیم را داشت. بعد از پدر و مادرش، او بیبرد، هوا

 یزیکرد... چ یم میگذاشت. صدا یم وقت میه برایبق

 فهیکرد... لطیدستش را تعارفم م یتو یگفت... خوراکیم

 گفت تایخواند به من هم میاش م یگوش یاگر تو یا

 یرساند.... گاه یانشگاه مند... مرا به دیایم کش بیلبها

 رون از خانهیزد و اگر ب یموقع برگشت به خانه زنگ م

 هکن کارها را کرده بود، یآمد. آنقدر ا یبودم، به دنبالم م

 قانون در خانه شده بود. اگر او یل به نوعیکم کم تبد

 گرفت... در سکوت یل به عهده میش را کمینبود، کارها

 آمد و با یبه دنبالم م یهرساند. گا یمرا به دانشگاه م



 نمانیکه ب یم. تمام مکالمه ایگشت یهم به خانه بر م

 داد، سالم کوتاه من بود و جواب آرام او... نه او یرخ م

 

 گفتم... نه او قصد یم یزید و نه من چیپرس یحالم را م

 ...یزیدن چیداشت و نه من منتظر شن یمعذرت خواه

 ته در افکارِل را همان طور ساکت و فرورفیمن کم

 .رفته بودمیگره خورده پذ یخودش و با آن ابروها

 اش که یم، که گوشیک روز در راه برگشت به خانه بودی

 ک تک زنگ... به اندازهیداشبورد بود، زنگ خورد،  یرو

 رد وینم و دلم بگیبا را ببیز یتوانستم فرشته ا یلحظه ا

 یابا موه یاحساس شکست کنم... زن یشتر از هر زمانیب

 یباتر از چشم هایز یلیکه خ یآب یو چشم ها ییطال

 خوش تراش که انگار خدا، یل بودند و لب و دهانیکم

 ند تایافریدنشان به فکر افتاده بود، خنده را بیبعد از د



 تر از یبنده تر و چهره اش دوست داشتنیاو فر یلبها

 .بانش شودیتمام رق

. 

 

 ب باشد ویلفربا و دیآن طور ز یکید انصاف بود که یشا

 نیرنگ و رو و در ع ین طور بیگر مثل من اید یکی

 ...حال خودباخته

 ...بخور... نمک نداره جوون یه چاین یا بشیب -

. 

 ندارم... فردا یلی... جمعه ها که تعطیممنون حاج -

 ...میکم با هم باشیم که یترنم کالس نداره... بر

 

. 

 ...شیبود و جمعه ها یشهر باز

. 



 یایکه هربار م یکن یذارن رفع دلتنگیمنجا نیا -

 رون؟یش بیبریم

. 

 مراتب یره... منتهایتونه خواهرمو ازم بگ ینم یکس -

 ....یحاج

. 

 کشد: تو یبه پشت گردنش م یمکث دست یبعد از کم

 ...یست حاجین خونه حرمت نیا

. 

 و یکند، حاجیخ میبش مو به تن من سیلحن عج

 .خود دارند یش که جایپسرها

 

 به یغام را رسانده. بستگیمله گفته اما هزارتا پک جی

 غام را گرفته باشد. هر چه کهیرنده دارد که کدام پیگ



 دم کهیرا د یحاج یتوانم قسم بخورم شانه هایهست؛ م

 .افتاد. افتاده بود... افتاده تر شد یبه آن

 ن مرد، مستحقیدانست که ایبهتر از من م یچه کس

 یکه م ییحرف ها ست.ین طور حرف ها نیدن ایشن

 روند. کاشیشوند و در قلبش فرو م یشتر میدانستم ن

 از یبفهمانم که حساب حاج یتوانستم به مجتب یم

 ...ل جداستیش، از کمیپسرها

. 

 ...بگذر... بگذر جوون -

. 

 

 ... دوست دارم حساب خودتو از پسرات سواینه حاج -

 تون انداختن روینو نخواه تا منم عذاب زمیکنم... پس ا

 ...نکشم



. 

 ن مدت کم،یداشت که او هم در ا یخوشحال یجا

 پدر یشود گناه پسر را به پا یده بود که نمیفهم

 ...نوشت

. 

 یخوام... حقشونه... پدرشونو درآر... ولیمعلومه که نم -

 ...ن خونه صاف کنیدلتو با ا

. 

 تیک اشاره هم به شکای یک جمله کوچک، حتی

 و حرف از گذشتن نزده ش نکرده بودیاز پسرها یمجتب

 ...بود

. 

 

 یلو وزنیست کی؟ با کم کم بین خونه حاجیا یبا چ -



 ن؟ بایکه ازم گرفت یعزیز کرده ان بچه کم کرده؟ با یکه ا

 تونمیچ رقمه نمین و هیکه به رگ گردنم زد یزخم

 دا کنم؟یبراش مرهم پ

. 

 ... گردن من گردنی... به خدا که حق داریحق دار -

 کار کنم ی... چیحق دار یکتره وقتیبار شکسته از مو

 دلت خنک شه؟

. 

 شه... نمونشینم یدونی... میحاج یشه... مردینم -

 ن خودتون... انقدر دلتون صاف نشده بود که خواهریهم

 ...تونیمردونگ یمن شد قربون

. 

 خونه رو دلش یده... داغ ته تغاریکرده... نفهم یجوون -

 ذابر عکن... بذا یو جوون ... مردش... تعزیز کرده ابوده... داغ 



 

 نن باد و طوفایفته... برام زور داره تو ایتو از رو شونم ب

 روعزیزش رون... داغ یب یخواهرتو ببر یوردار یخوایم

 ....زهیر یداره به سر من م یده چه خاکیدلش بوده نفهم

. 

 گه... مگه شهر هرت بود؟ قانون نداشتید نشد د -

 فته و خودش حقشویدوره ب یمملکت؟ قرار باشه هرک

 ه حساب کنه که سنگ رو سنگیره و با طرفش، تسویبگ

 رتیو غخانواده شه ... فقط شما و پسرات یبند نم

 نطوره من االن حق دارمیشه؟! خب اگه ایسرتون م

 !گه؟! نه؟ین خونه دیا یاعزیز کزده هاز  یکیدست بذارم رو 

 رامشدانم. در کمال آیه را نمیشوم. بقیمن شوکه م

 ...گفته، اما

 یکنیبلغور م یبرد: بفهم چیل است که هجوم میکم



 ...یعوض

 

. 

 طاها هشود کین میرد. همیگیقه پسرش را می یحاج

 .کندیقدم دومش را سوم نم

. 

 تو ی... سرمو کردیل... آبرو برام نذاشتیتو بفهم کم -

 منِ ... بذار بگه... حقمهیادم بردی... درد مهتابو از زندگیم

 مثل تو رو پس انداختم... بذار بگه یشرفیف که بشریب

 یاد خواهرشو نصفه شبیگه نیشه... بذار بگه بلکه د یخال

 کنه که برام از هزار تا یرون رفع دلتنگیورداره ببره ب

 شرف انقدر اولدرمیدار شو... بیل بین بدتره... کمیتوه

 ستتو منو... به خدا که اگه د یبولدرم نکن... از پا انداخت

 مردم از دست تو... توین میذاشتم زمیخودم بود سرمو م



 ...آخه یتاوان کدوم خبط من

. 

 ر مرد اشک مرا درآورده... حاج خانم که تایپ یاشک ها

 واریبش زده. طاها کنج دینجا بود، غیش ایه پیچند ثان

 

 ...یماند مجتب یگونه گذاشته. م یکز کرده و دست رو

 قه فرزندشیکه  یریپ یدستها یرود. دست رو یجلو م

 ... شرمندم نکن...غلطیگذارد : بسه حاجیرا گرفته، م

 یم حساب کتابا رو قاطکرد یادیز اشتباهکردم... 

 ...کردم... اشتباه کردم تو رو با چوب پسرت زدم

. 

 ن مرد مرا با چوب تو که نه با چوب هفت پشتیپسر ا

 ...به زدهیغر

 ...کندیش جهنم فوراره میکه حاال از چشم ها یپسر



 ر مرد را دریست... احتماال از خودش که اشک پیعصبان

 ...کندیم یست، اما فرافکنیآورده عصبان

 قهی یکه رو یشود دستیر مرد میپ یدست کنار رفته 

 ندینشیم یمجتب

 

 

 زیادی کردی غلط... البته که یکرد اشتباهمعلومه که  -

 ...یحرف نامربوط زد

. 

 شود... بس است هم یآورم... طاقتم تمام م یتاب نم

 ک قطرهین مرد. اگر امشب یبودن ا یو هم شاک یخاط

 نیکنم در ایزد خون به پا میخون از دماغ برادرم بر

 ش را باین خانه و آدمهایزنم و ایخانه. خودم را آتش م

 .سوزانمیخودم م



 

. 

 قهی یکه برا ییان بازوهایبه ضرب و زور خودم را از م

 .کنمید جا مکشنیلباس هم شاخ و شانه م

 ندارم. ... خودش هم حال خودش را یبا او کار

 داند با خودش چند چند است... هنوز یفهمد... نمینم

 ن رایش زمیست... پایفش با خودش مشخص نیتکل

 .دیلمس نمکن

. 

 :شومیزان میآو یاز گردن مجتب

 شده ید میکه نبا یزی. . ولش کن... چیبسه مجتب -

 یزیم چیزیارو هم بهم بریدنشه کرد... یم نمیشده...کار

 شه... تمومش کن بذار تموم شه... به خدایدرست نم

 هنکردم... نه اون موقع ک یگه طاقت ندارم... تاحاال کارید



 عمو توسطر یحرمت شدم... نه اون موقع که ز یب

 نیا یگرفتم... نه اون موقع که کتکا بدو پسراش اسم 

 هیاگه امشب ز خودت یمرد رو خوردم... اما به جون عز

 ...ارم... پس بس کنیسر خودم م ییه بالی یبخور یلیس

 ه شب خواب نرمال به دلمی یآرزو یبه جان مجتب

 گه بشه کابوسیه بار دیمونده... نذار صورت کبودت 

 ...شبام

. 

 .قه هاست. اما وا رفته اندیر و دار یدستها هنوز درگ

 :گذاردیکند و پشت سرم میست که دست دراز م یمجتب

 ...ینجورینکن ا

. 

 .دهدینه هل میگرش او را از سیبا دست د

. 



 کشم... آخه مگه دستیم یمن چ یدونیآخه تو که نم -

 شده... شب و یکیخودمه؟! به خدا که شب و روز منم 

 نیا یر دست و پایز ینکه چه جوریروز همش صحنه ا

 ...جلو چشممه یو دست و پا زد یکه پاره شدیجونور ت

 

 بودم و چه ینم اون لحظه کدوم جهنمکیهمش فکر م

 ...کردمیم یغلط

 

 گذارم. نه حس دوال راستیز میم یرا رو یچا ینیس

 ل چشم در چشمیشدن دارم،و نه دوست دارم، با کم

 ...شوم

 

 ...شهینم ینجوریا یحاج -

 !؟یچه جور -



 در، آمدهیبه اصرار حاج ح یده اند و مجتبیتنش ها خواب

 از یکیبازهم سر  یمجتب یبخورد... ول یک چایتا 

 ...ایش را باز کرده، گویخواسته ها

. 

 ...وقته سر اومده یلیگه.. . عهد بوق خین وضع دیهم -

 ین توافقییایره... بیذارم خواهرم اسم هوو بگیمن نم

 چ کدوممونین هیکارش. .. نذار یم بره پیتمومش کن

 ...میت شیاذ

. 

 یمچ کس نید هیدهد. شاینگاهش را به من م یحاج

 یفهمد که نگاهش معنا دارد. کدها و خواسته ها

 در ییزهایاتاقم چ یرم که تویگیم ینگاهش را فقط من

 

 ن نگاه چند صدمیده ام... او با همیمورد خشت خام شن



 ...خواهد که دل به دل برادرم ندهم ی، میه ایثان

. 

 رت شدمیغ ینقدر بیجوون؟! ا یگیم یچ معلومه چیه -

 تباه کنم و بعدم به امون خدا ولش ه دختروی یکه زندگ

 سروته؟؛ ین جنگل بیکنم تو ا

. 

 ...کنمیشو می... تا آخر عمر نوکریخودم هستم حاج -

. 

 اسه؟ خدا تو رو ویستیگم نیال اله اال اهلل... مگه من م -

 ن خونهین دختر عروس این دختر حفظ کنه... اما ایا

 نیواسه ان همه ذلت و عذاب ید ایست. . دخترمه... شاین

 نیچ کدوم ایدونم هیره... میمهتابمو بگ یبوده جا

 زترهیخدا به سر شاهده که عز یبتا حقش نبوده، ولیمص

 



 گهید یه.. . رو چشام جا داره... جایمتیاز بچه خودم... غن

 ...رهیام نم

. 

 شمام ی... تو مردونگیحرف شما درست اصال حاج -

 طه... ترنمغل یزین عزیست... آخه بابا اسم این یحرف

 برا ازدواج نرمالم سنش کم یهمش نوزده سالشه... حت

 گه بشه... من گردنیه زن دی یبود چه برسه که هوو

 ذاشتم ویر پام مین غرورمو زیه خورده ایشکسته اگه 

 خواست ازدواجیباال سرش بودم، به خدا اگه مثل آدمم م

 بشه که دوازده سال از یکیذاشتم بره زن یکنه من نم

 ...بزرگترهخودش 

. 

 یگیترنمه؟! باشه... م یخب.. . مشکل تو با هوو یلیخ -

 نیده اما ترنم از ایطالق؟ پسر من برادر زاده مو طالق م



 ...رهیخونه نم

. 

 

 ش فکر کرده بود به سریکه با آغاز حرفها یا یمجتب

 را یچا یخورد همه یم یده و چایمنزل مقصود رس

 .کندیرنگش پوف م یشلوار ذغال یرو

. 

 یو مرتبش م یمشک یطاها به رستنگاه موها یابروها

 ...شود... و یش تا جا دارند، باز میرسد و چشم ها

 پدر زل یچشمها یکند و تویل چنان سر بلند میو کم

 کید برود و یکنم احتماال فردا بایزند که من فکر میم

 ...متوکاربامول نوش جان کند

. 

 چشم حرکت تند پسرش را از گوشه یمطمئنم حاج



 گریآورد. روزهاست که د یخودش نم یده، اما به روید

 ...کندیصورت پسرش نگاه نم یتو

 

 زند! چطورین حرف را میا یچه حساب یمانده ام که رو

 انه برادر زاده اش سرهمیشد که آش یم یدلش راض

 !!نشده از هم بپاشد؟

 داشت که در یزین حرف ها هم ربط به همان چید ایشا

 را ید هم حکم همان سوزنیود... شاده بیخشت خام د

 زدند تا بتوانندیبه خودشان م یکید یداشت که همه با

 ...ه بزنندیک جوال دوز هم به بقی

. 

 

 ست... بحثین نی؟ حرف من اصال ایحاج یچ یعنی-

 ...ست اصالیر برادر زاده شما نیبرادر زاده شما و غ



. 

 ...ن جوویبب -

 ساکت شود. به یکند تا حاجیدستش را بلند م یمجتب

 توانست صبر کند ید... میآ یم یادبانه ا ینظرم کار ب

 ر دریقه تاخیتا حرف او تمام شود. به هرحال چند دق

 تواند مهم باشد. حداقل آنقدر مهم ینم یلیحرف ها خ

 مه تمامیرمرد را نیست که نتواند صبر کند تا حرف پین

 ...بگذارد

. 

 تاهه که تا به حالن... من زبونم کوینه... شما گوش کن-

 گهیه که مرتکب شدم و دیرعمدیغ ینبودم... اما خطا

 تونم آب رفته رو برگردونم... موضوع هوو بودن یهم نم

 

 ن جایان از دم غلطه... این جریز ایست... همه چیترنم ن



 اگه یز... حتین مرد بودنش... همه چیبودنش... با ا

 ...گرفتمیم در کار نبود من طالقشو مییهوو

 رت وی... تو غیپرد: مجتبیان حرف او میم ین بار حاجیا

 ستم کهیست... اما منم برگ چغندر نین یتو شک یبرادر

 ...یخواد بتازونیبذارم تو هر جور دلت م

. 

 ییکنم دوباره حرف ها دارند به سمت و سویحس م

 جه اش تنش خواهد بود و من از تنشیروند که نتیم

 .زارمیب

 ا بایم و یرید طالق بگیکه با یجالب است که ما دونفر

 برند و یم و آن ها دارند میم سکوت کرده ایهم بمان

 داند کهیم یدوزند تا تنمان کنند. احتماال حاجیم

 خواهد.... اماین طالق را از جان و دل میفرزندش، ا

 



 موافقش یلین راه، خیداند که من در ا ینم یمجتب

 ...ده امرا دا یک صبوریقول  یستم... من به حاجین

. 

 را در یندارد. دست مجتب یده این بحث فایکش دادن ا

 کشم... بلندیکند. دستش را میرم. نگاهم میگیسکوت م

 .کشم یروم و او راهم با خودم م یشود... میم

 وزد. درختها سر در گوش هم کرده، یباد همچنان م

 .کنندیهوهو م

 اطیکه ساختمان را از ح ین پله از سه پله ایاول یرو

 !شده ترنم؟ یند: چینش یجدا کرده م

. 

 کار کنم؟ ینکه طالق گرفتم چیقراره بعد از ا -

 .ش خودمیپ یای؟! میکار کن یچ یچ یعنی -

 



 ام تو کدوم خونه؟ تو خودت مگه سربار عمادیم -

 ؟ همون عماد معروف؟یستین

 ست که از یرود، جان یبرادرم م یکه از چشم ها یفروغ

 مسلما مرگش را بر شکستن یهررود... هر خوایتن من م

 ن است کهیت ایدهد... اما واقع یح میغرور برادرش ترج

 اش است... همان یخودش آواره دوست نوجوان یمجتب

 ریک دختر هم از زی یگفتند حتیکه م یدوست معروف

 که یشود و همه را تست کرده... همان یدستش رد نم

 ...ه بودو عمو را زد یمجتب یارتباط با او جرقه دعواها

 افتاده ین اتفاق در حالیشده. ا یخواب از چشمانم فرار

 یایک سفر طول و دراز به دنیبه  یدیاز شدیکه ن

 .دارم یخبر یب

 وار بکوبمیل دارم سرم را به دیسردرد قرارم را برده و م

 خالص ین درد لعنتیشود، تا هم از شر ا یتا متالش



 .ستکه درونش به راه ا یکیشوم، هم از شر تراف

 ده ندارند. نه دردم را کمیپهلو به پهلو شدن ها فا

 ...ک ذهنم را بازیکنند و نه تراف یم

 

 یاهیزنم. س یم. پرده را کنار میآ یرون میاز تخت ب

 کنم. باد صورتم را نوازش یمطلق است. پنجره را باز م

 ن قطرهیشود. اول یبر تنم مسلط م یلیدل یدهد. لرز ب یم

 به یدیل شدیاز و تمایرد. نیگ یمصورتم راه  یاشک رو

 درست ده روز است که نه زنگ یه کردن دارم. مجتبیگر

 کنم، یدنم آمده. درکم نکرده. درکش میزده، و نه به د

 ...شود که بتوانم قهرش را تحمل کنم یل نمیاما دل

 .کنم یا درک نمیدن یآدم ها یشتر از همه یخودم را ب

 که به او یخودمدانم چه مرگش است.  یکه نم یخودم

 نش را از دست داده،یشده، جن یحرمت یشده، ببی حرمتی 



 دِل دل کندن، ندارد. خودش یست ول ییاعتنا یمورد ب

 ا متنفر. .. درست به اندازهیداند، عاشق است  یهم نم

 ...ستیفش با خودش مشخص نیل، تکلیکم

 

 ر جاذبه هایر کرده. اسیوحشتناک گ یها بی اهانتیان یدر م

 یگریچ کدام بر دیشده که قدرت ه ییفعه هاو دا

 .نجات دهد یفیبالتکل ین مهلکه یچربد تا او را از ا ینم

 کمبود یکشم. به طور ملموسیم ینفس صدا دار

 دانم درست یکنم. نم یژن را در خونم احساس میاکس

 ده ام. اما آن قدر بوده کهیچند روز است که درست نخواب

 .ندازدیب تنم را به گزگز یاستخوان ها

 نیاول یخواب ین بینطور بوده ام. با کمتریشه همیهم

 نه ام بوده ویس ینیکه حس کرده ام سنگ یزیچ

 م که شدت و ضعفشیم و البته درد استخوان هاینفس ها



 . م داردیزان کم خوابیبه م یبستگ

 

 شهیش یبرم تا رویبندم. دستم را باال میپنجره را م

 با یشود. فاصله ا ینعم مبکوبم. خواب بودن اهل خانه ما

 .جنون ندارم

 د رنگمیتاپ سف یرنگ تابستانه را رو یپانج سورمه ا

 را بشکنم یزینکه به سرم بزند تا چیپوشم و قبل از ا یم

 نییاپزنم. پله ها را نرم یرون میوار بکوبم از اتاق بیا به دی

 .روم یم

 شود و یبر تراس حاکم م ییزنم. روشنا ید را میکل

 کنم ویشود.چشم تنگ م یشتر میب یبه آنسردردم 

 یک هاییموزا یبه سردردم نکنم. رو یکنم توجهیم یسع

 یکه دل مجتب یینم. درست همان جاینش یپله م سرد

 زم ویر یشانه چپم م یم را رویرا شکسته ام. موها



 رنگ المپ را ینور آب یروزه ایبافم. آب حوض ف یم

 رند. زندهینظ یدور حوض ب یها یمنعکس کرده. شمعدان

 ...و سرحال

 

 ....رتیبنداز ز یزیه چی -

 .گذارم ینه میس یکشم و دست رویم ینیه

 ترسوندمت؟ -

 ...سالم -

 ا سه ساعت باشد که بعد از شستن ظرف ها وید دو یشا

 یر گفته ام و دست رویمرتب کردن آشپزخانه شب بخ

 .لم دادهیتحو یده و خوب بخوابیسرم کش

 ارم ؟یبرات آب ب یخوای؟! میسالم دخترم... خوب -

 ؟یدیترس یلیخ

 



 لبخندم از لبخند ژکوند هم کج و معوج تر است: نه

 ...ست... خوبمین یازین

 کیخودش  یتراس. از کنار مخده  یگردد رویبرم

 .اورد یکوچکتر م یلیچه اما خیه به قالیشب یزیچ

 .مینینو بندازم بشیبلند شو ا -

 افراد خانواده منتقلت از حاج خانم به همه ین حساسیا

 ن خانهیا یدهند، بخصوص زن ها یشده. هرگز اجازه نم

 .نندیفاقد پوشش بنش یسنگ ها یرو

 دونفر یکند. به نظر برا یرانداز را پهن میزم. زیخ یبرم

 .دیآ یکوچک م

 

 .. .نیبش -

 یند. زانوینش ینم. او هم درست کنارم مینش یمعذب م

 یش هم به تنم مراستم است. تن یچپش مماس با زانو



 باور من یورا یزیتش، چیمین حجم از صمیخورد... ا

 ...است

 

 !توأم خوابت نبرد؟ -

 .او هم خوابش نبرده یعنین یا

 ...نه -

 گذارم. ویاندازم و دست چپم را لبه پله م یر میسر به ز

 .شوم یم میر بافت نامرتب موهایبا دست راستم درگ

 دلت گرفته؟ -

 میختن اشک هایرم تا مانع ریگ ینم را گاز میریلب ز

 نیدانم ا یدهم. نمید سر تکان مییشوم. به نشانه تأ

 .ا نهیند یب یتکان رام

 که یک تلنگر است. منتظر دستیدلم گرفته و منتظر 

 .ان شودیش بگذارند و خون بودنش عیرو



 

 ...منم -

 .دهم یلبم فشار م یشتر رویدندانم را ب

 ...رمیدلگ یلیاز خودم خ -

 ...م: منمیلبم را رها کنم تا بتوانم بگود یبا

 همزمان با» منم « گونه ام روان  یاز اشک رو یلیس

 .دهد یر قرار میم را به شدت تحت تأثیشود که صدا یم

 تنگ شده؟ یمجتب یدلت برا -

 .دهم یبازهم سر تکام م

 

 ...مهتاب تنگ شده یدل منم برا -

 ها انصاف بوده که خودش را از آن یب یلیمهتاب خ

 .که پروانه بودند گرد شمع وجودش ییگرفته. از آن ها

 ده بودم که خانواده اش پروانه صفتیاز خودش شن



 نیگر همیهمد یاو که همه برا یهستند. نه تنها برا

 .بودند

 !؟یتا به حال منتظر سنگ صبور بوده ا

 دا کرده ام. اگر سنگیکنم سنگ صبورم را پیحس م

 دانست که دلتنگ یمصبور نبود چه بود و از کجا 

 .هستم یمجتب

 ده بودمش. از خونه قهریک سه سال بود که ندینزد -

 ...کرده بود. و حاال ... دوباره باهام قهر کرده

 

 ت بچه هام موفق بودم. اما انگاریکردم تو ترب یفکر م -

 یچهل سال بفهم یاشتباه کرده بودم. سخته بعد س

 دمو مهتاب ورشته بو ی. هر چیعمر اشتباه رفت یهمه 

 . ..ل به باد دادنیکم

. 



 یبیز عجیش را خم کرده. بغض چیبغض کمر صدا

 یصدا یبر گُرده  یست. اما وقت یست. مختص آدمین

 دردناک تر به نظر یلیخ یلیند خیدر بنشیحاج ح

 .دیآ یم

 ش را همیشه صدایهم یکه عادت کرده ا یبغضِ مرد

 محکماش  یمثل تن کهنسال اما تنومند و زورخانه ا

 ...دیآ یبه نظر م یبیز غری، چینیبب

 هم یلیگر خیشود. د یدتر میم شدیصدا یب یه یگر

 بودم که دل او یست. امروز برسر مزار مهتابیصدا ن یب

 .سته بودمیچ نگریش تنگ شده و هیبرا

 حرف بزنم؟ یبا مجتب یخوایم -

 

 م خودم با او حرفید بگوید بایم نه. شاید بگوید بایشا

 .کنم یدم مشکلم را با برادرم حل مزنم. خویم



 دانم حاال یر رفته که میآنقدر دلگ یم. مجتبیگو یاما نم

 دادنش با یست. حداقل آشتیدر کار ن یا یحاالها آشت

 .ستیچون من، کار من ن یخواهر بس ناجوانمرد و احمق

 اندازد. مرا به سمت خودش یدست دور شانه ام م

 ند وینش یمحکمش م افتاده اما یکشد. سرم بر شانه یم

 .رنگش یقهوه ا یعبا یاشکم بر رو

 !ترنم؟ -

 میدهد تا بگو یبغض امان نم» جانم « ن لحنِ صدا ،یکه ا

 ...ریخواهد والغ یظ میک جانم غلیزدنش 

 

 که ییه روز منو بابت بچه هایدوار باشم یتونم ام یم -

 !؟یتو به باد بدن ببخشیت کردم تا زندگیترب

 رش رایدارم. دستش بزرگ و پ یم سر از شانه اش بر

 گرمیکنم. با انگشت د یصورتش نگاه نم یرم. تویگ یم



 دُر نجفش ین به انگشتریانگشتِ مز یچروک ها یرو

 .کشمیم

 برم تا کلماتیکنم و تمام توانم را بکار میاشکم را پاک م

 .رو بدون لرزش ادا کنم

 ابه ره مبارزیس بود. تو دایم بود. پلیزندگ یبابام همه  -

 مواد مخدر... هشت سالم بود که تو مرز زدنش. سرگرد

 زده ساله که دلم واسه سردار تنگیبود. سردار شد. س

 

 ن و پشتم دریزده سال نداشتنش، بابا شدیشده. بعد س

 نکه همه مشکالتین... نه ایش ین و شبونه شونه مییایم

 نیتون یشه. چطور میشن... اما دلم که سبک میحل م

 نیدم شما رو مقصر ا ین به خودم اجازه من میفکر کن

 اوضاع بدونم؟

 



 و سردرد وارد یخواب یه و بیمتأثر از گر یبا چشمان

 یدانم اگر چا یشوم. هنوز سردرد دارم و م یآشپزخانه م

 روز تحمل یبه مراتب بدتر را در ط ید دردینخورم با

 .کنم

 میجواب تماس ها یاست که مجتب ین روزیست و سومیب

 دانم حاج یاست که م ین در صورتیدهد. و ا یرا نم

 مه شبِ پر بغض،یهمان ن یدر به سراغش رفته. فردایح

 آدرسش را خواسته بود و من فقط اسم بازارچه را داده

 بازارچه غرفه اجاره یقا کجایدانستم دق یبودم و نم

 .کرده است

 حاج خانم نشسته و صبحانه یل روبه رویطاها و کم

 .صیشه پر اشتها و حریخورند. مثل همیم

 

 ...ریسالم... صبح بخ -



 .ندارد یجمله ام مخاطب خاص

 ...ناخوانا یکند. نگاه یل فقط نگاه میکم

 ...ریسالم مادر... صبح توأم بخ -

 ...ریدن بخی... رسیسالم ترنم خانم... خسته نباش -

 .آمده یم ملیت یتدارکات یتازه از سفر برگشته. از اردو

 دش قراریم و گل بشنوم. اما تا در دیبگوانتظار دارد، گل 

 .شود یرم نطقش کور میگ یم

 ه؟ین چه وضعیا -

 

 منظورش به صورت و چشمان ورم کرده ام است. خودم

 .ده بودمینگاه کرده بودم ترس یینه روشویدر آ یهم وقت

 ییبالن ها ینیه به میشب یزیچشمانم چ یباال یپلک ها

 رون شان آب پرن خانه دیکوچک هم یبود که نوه ها

 در رایحاج ح یس کنند و صدایگر را خیکدیکردند تا یم



 یسیشان را بابت خیمادرها یبابت اسراف آب و صدا

 قایاورند. دقیخانه در ب یجا یشان و جایلباس ها

 .همان طور باد کرده، و پر آب و شفاف شده بودند

 با حرف طاها حاج خانم هم که پشت به من نشسته

 اعتراض پسرش را در یراکه صدا یضعگردد، تا ویبر م

 .ندیآورده، را بب

 اش را که ینک ته استکانیق ترِ وضعم عیدن دقید یبرا

 یزند. بالفاصله ضربه یزان است به چشم میاز گردنش آو

 :زند یبه صورتش م ینه چندان محکم

 

 ترنم؟ یض شدیخدا مرگم بده... مر -

 هیشب یلیاش خ یک عصبین تیرد. ایگیخنده ام م

 دلسوز یاز مادرها یآبک یال هایاست که سر یشه ایکل

 صورت یشود تو یا شوکه می یسازند. هر وقت عصب یم



 .زند یخودش م

 :زنمیم یلبخند کج و معوج

 ...کنهیکم سرم درد میز... نه... یخدا نکنه عز -

 ... ن سریدنه ایده رو به پوکیکم؟! واال شواهد نشون می -

 

 با ید. فاصله ایگویا ماست، که طاه ینیت همیواقع

 .ست یتالش او هم ستودن یشدن ندارد سرم. ول یمتالش

 یبرقرار یم هنوز در تالش برایها یمحل یعالرغم ب

 .ده امیبا تمام و کمال بریاست که تقر یدوباره ارتباط

 دن وضعم از جا بلند شده و حاال دریحاج خانم که با د

 یباره اخوش رنگ و بو است، نگاه دو یختن چایحال ر

 ن بخور حتمایریش یه چاین یاندازد: بش یصورتم م یتو

 ...نهییفشارت پا

 ...دیممنونم... شا -



 گذارم و سراغ سبدیم یرا کنار صندل یکوله پشت

 که ین مسکنیتر یروم. قو ینت میداخل کاب یداروه ا

 

 .کنم یر پر میوانم را از شیدارم. ل یش است، را بر میتو

 .ستمین نخ خوردیاهل آب  یلیخ

 ...ه لقمه بخور بعدین ی؟! بشیکنیم یکار دار یچ -

 .دهم یپاسخش را نم

 ...یکنیلج م یدار یزد: با توأم... با کیخ یبرم

 ند، و باز شدن غالف قرص را،یب یم را مییاعتنا یب یوقت

 .کنمیرد. نگاهش میگیمچ دستم را م

 ه مدت دردید بعد یبا ینجوریشه. .. ایمعدت داغون م -

 .یم تحمل کناون

 

 .دنش رایچیم پینقدر به پر و پایدوست ندارم ا



 رون بکشم که ناچار،یدستش ب یخواهم مچم را از تو یم

 کنم، و آخ یدهد ت ا ورق قرص را رها کنم. نم یفشارش م

 رد و دستمیگ یم. به زور قرص را از دستم میگو یم یزیر

 بش و سبد قرص را درونیکند. قرص را در ج یرا رها م

 گذارد تا دستم به آن ین نقطه مینت و در باالتریابک

 داند که یفقط خدا م ینرسد. قصد التماس ندارم. ول

 م داشتمیاج دارم. آنقدر که تصمیچقدر به آن قرص احت

 مه شب بهیندازم. نیش را باهم باال بیا سه تایدو 

 .خورده بودم. افاقه نکرده بود یکیآشپزخانه آمده و 

 از قند داخل قندان را یمیبا نیتقربا، یو ناشک یعصب

 .زنم یمه هم میکنم. نصفه و نیم یم خالیچا یتو

 .سوزاند یاش زبان و لبم را م ینوشم. داغ یم یجرعه ا

 اشک به یاورم. اما کمیخودم ن یکنم به رویم یسع

 



 یر چایآورد. البته همه اش هم تقص یچشمم هجوم م

 نیسنگ یگاهکند. شانه ام از ن یست. سرم درد میداغ ن

 خواهد. طاها دست از یرا م یکالفه است. دلم مجتب

 .دارد یسرم بر نم

 یرم. بیگ یرا که حاج خانم به سمتم گرفته م یلقمه ا

 یگذارم. بو یک باره در دهان میل همه اش را یم

 ار ازینکه اختیکند. قبل از ا یعسلش حالم را دگرگون م

 م را بهروم تا خود یرون میزم و بیخیکف دهم بر م

 .برسانم ییدستشو

 ب طه جا گذاشتهیکه داخل ج یو قرص یال چایخ یب

 .شوم یام، م

 د به امتحانیدارم. بایبر م یرا از کنار صندل یکوله پشت

 ست وپنجیاگر بتوانم فقط ب یان ترم امروزم برسم. حتیم

 مت است. تجربه ثابت کرده،یرم غنیصدم از استاد بگ



 کیتوانند سرنوشت یمست وپنج صدم ها هم ین بیهم

 .درس را بسازند

 ...که یم نخوردیزین حالت مادر؟چیبا ا یریکجا م -

 ...د به امتحانم برسم مهمهیخورم تو دانشگاه... با یم -

 

 :کند یطاها قد عََلم م

 ن وضع تایدانشگاه... با ا یبرس ینکه بتونیبه شرط ا -

 ...ا ببرمت دکتری... بیبر یتون یدم درم نم

 ن طور صمٌیاز برادرش که ا یده که آبیو هم فهمانگار ا

 .شود یکند گرم نم یبکم نشسته و نظاره م

 ....الزم نکرده نگران من -

. 

 روند یم یاهینکه جمله ام تمام شود چشمانم سیقبل از ا

 ن شومینکه نقش زمیشوند. اما قبل از ا یم تا میو زانوها



 .ردیگ یم را میر بازویطاها ز

 

 !دختر؟ یشد ی... چ یه یه -

 ه کالمیشنوم: خدا منو مرگ بده یحاج خانم را م یصدا

 ن آخه شما جوونا؟؟یکن یحرف گوش نم

 نم. با نوک انگشت هاینش یم یصندل یبا کمک طاها رو

 : زنمیدهم و با چشم بسته لب م یقه ام را ماساژ میشق

 شم. فقطیه قرص بخورم بهتر میز... یست عزین یزیچ

 ...دهیشد یلیسردردم خ

 رد و بدون نرمش باالیگ یم را میر بازویگرم ز یدست

 .کند یکنم. اوست که نگاهم نمیکشد. چشم باز م یم

 ...نه ترک موتوریتونه بشیچت کجاست طاها؟! نمیسوئ -

 

 نیشگاه موتور دارد. و البته عشق موتور. به مدد همینما



 قواره و یب یک مدل از موتورهایشگاه هم هر روز ینما

 .شود یسوار م گنده را

 .کشد یش میب هایبه ج یطاها دست

 ...ارمیشلوارم. االن م یکیب اون یفکر کنم مونده تو ج -

 نو ببرم درمونگاهیتو موتورو بردار برو باشگاه منم ا -

 .رسونم خودمویبعدش م

 ست که به نامییووشو یمنظورش از باشگاه آکادم

 تیریکند. خودش مد یت میریخودش ثبت کرده و مد

 .نونهاالن است یرده سن یرا دارد و طاها مرب یکادمآ

 شوم، اما چشم باز یدار مید بیشد یبا احساس سرما

 خواب دارم. افسوس سرما یبرا یبیل عجیکنم. م ینم

 که به ییپتو و بو ینیشود. با سنگ یمانع خواب راحتم م

 .کنمیافتم. چشم باز م یتم میاد موقعیخورد  یمشامم م

 .صورتم در گردشند یش رویناخواناو  یخنث یها یآب



 ...م خونهیر یشه م یگه سرمت تموم میکم دی -

 

 فقط یرفتن ندارم... وقت یبرا یداند که عجله ا یچه م

 از توجه او را به سمت من یتواند کم ینجا بودن میا

 باشد یلیتواند، دل یر سِرُم بودن میز یسوق دهد. وقت

 ین نا مهربانزایاز م ی، فقط کمینکه او کمیا یبرا

 .ابروانش را بکاهد یگره  یچشم ها و کور

 گذارد و پشت انگشت یش میبیک دستش را در جی

 یوکت میآنژ یآرنجم، حوال یگرش را رویاشاره دست د

 !؟یکشد:اسهال داشت

 ...دهم: کم یسر تکان م

 .ن باشدیم ایل سردردهایکردم دل یفکر نم

 

 ...یبوداز دست داده  یادی... آب زیروس گرفتیو -



 ...ادیکت نیمراقب باش بچه مچه نزد

 .ا نداشتمیبرو ب یکدام بچه مچه؟! من که با کس

 کند، بغض را مهمان گلو یکه خرجم م یا یزان مهربانیم

 ن است که چشم ویم ایکند. تنها دلخوشیو چشمم م

 ...ستندیزبانش با هم، هماهنگ ن

 .دنیب یند. مطمئنم که میب یاشک نشسته در نگاهم را م

 گرداند. دست بزرگش را شانه وار یند و سر برمیب یم

 .کشد یش میان موهایم

 .فهمم یبودنش از خودم، را نم یشه عصبانیعلت هم

 م را به فنا داده، هم اوست یاوست که مرا و تمام هست

 ...شه طلب داردیکه هم

 

 میداست. لبه تخت کنار پایاز تمام وجناتش پ یکالفگ

 ششیکشد و با کف دست ته ر یم یند. آه کالفه اینش یم



 ن حالیفهمم. من اسم ا یخاراند. حالش را خوب میرا م

 جان کندن یدانم که حتیرا جان کندن گذاشته ام، اما م

 ان آب و آتش گرفتاریست... مین ین سختیهم به ا

 ...تواند باشد یدردناک تر از جان کندن م یلیشدن، خ

 شانمیده،پرشانش کرین گونه پرینکه وجودم ایفکر ا

 .کندیم

 زانو ین جورِ ناجور، رویرم. ایگ یمم را میتصم یبه آن

 ...م نخواهد رساندیکردن هم مرا به آرزو یزندگ

 

 کردم، دوست دارم تمام ین امروز صبح فکر میتا هم

 ها را به جان بخرم، اما نامم کنار نامش باشد. اما یسخت

 لتم بهاش حالم از خودم و ذ ین کالفگیدن ایحاال با د

 .کنمیم فکر میپاها یبه مردن رو یخورد. به آن یهم م

 ...دهیمنو نم یجواب گوش یمجتب -



 جز یزیکند. من چینگاهم م» خب به من چه « از 

 .فهمم ینگاهش نم

 تیبا گوش یشه اجازه بدیتو رو نداره... م یشمار  -

 !رم؟یباهاش تماس بگ

 زرا وارد کرده، و به سمتم درا یحرف رمز گوش یب

 .کند یم

 

 یدوار بودم، که برایکنم. ام یرا وارد م یمجتب یشماره 

 قائل شود. آنقدر زنگ یشتریت بیشماره ناشناس، اهم

 .چدیپ یدر گوشم م یمتماد یبوق ها یخورد، تا صدایم

 .ن استیبار دوم هم وضع هم

 را پس ید. گوشیآ یباز کردن سِرُمم م یپرستار برا

 بالفاصله بلند نشوم، و کند یه میدهم. پرستار توصیم

 .رمیجه نگیدراز بکشم تا سر گ یقه ایچند دق



 .گردمیتو دراز بکش... من االن بر م -

 شوم یمانم. بلند م یبند نمیبه حرف او و پرستار پا یلیخ

 رم، اما ضعف و سرما رایگیجه نمینم. سرگینش یو م

 نشیکنم. مانتو را که به خاطرِ تنگ بودن آست یحس م

 .کنم یرد، تَن میودم تا پرستار بهتر رگم را بگدراورده ب

 

 یآورم. رو یلم را در میموبا یب بزرگش گوشیاز ج

 را باز ینم. صفحه چت مجتبینش یکنار تخت م یصندل

 مکه فرستاده ام و خوانده نشده، قلب یغامیکنم. ده ها پ یم

 ایسم: هر وقت بهت فشار اومد، ینو یفشارد.م یرا م

 نیکه تو ا یت باشه خودت خواستادی، اول یخسته شد

 ا و بهم بگو که روی، بعدم بیوانفسا بار منو به دوش بکش

 ...کنمیم ینیشونت سنگ

 یکنم که در صفحه اصلیکوتاه م یغام آخر را طوریو پ



 .غامم را باز کندیند و پیکاربران بتواند کلمه طالق را بب

 ا،یکنم: باشه ب ینطور انتخاب میرا ا یغام بعدیمتن پ

 ...ایرم... فقط تو بیگیطالق م

 ...پاکش کن -

 لیسرم و مسلط به موبا یرم. باالیگ یسرم را باال م

 یکه روز یبیس یبه سرخ یستاده. پر از اخم، با صورتیا

 .د و به دستم داده بودیمادرش از درخت باغچه شان چ

 

 یبت چشم و ابرو و خشمیاندازم. از ه ین مییسرم را پا

 ام را پاکیترسم، اما پ یکرده، مکه در آن ها النه 

 یاست که او و مجتب یزین همان چیکنم. ا ینم

 .خواهندیم

 یکه به ذهنم خطور کرده را به زبان م ین فکریاول

 .زنم یحرف م یآورم: خودم با حاج



 است که تا کنون باعث شده مرا یلیدر تنها دلیحاج ح

 .رون نکندیپا بیک تیبا 

 ...خودیب -

 سابقه در وجودم، به یب یبا شجاعتنگاه متعجبم را 

 ...دوزم یصورتش م

 

 ...ا نهی یحرف بزن یکنه با کسینم یگه فرقیهرچند د -

 ین طالقو نمین منم که ایدم... بعد از ا یطالقت نم

 ...ازم بخواد یاگه حاج یخوام... حت

 از کرده یزند؛ نکند سودا یمار ترس بر دلم چمبره م

 پروراند؟ یشمان کردنِ مرا در سر میپ

 !؟یخواستینو نمیچرا؟! مگه هم -

 ...خواستمیچرا م -

 فتو باید پاکش کنم؟! تکلی؟ چته؟ چرا بایپس چ -



 تو آواره ین سرگردونیخودت مشخص کن، تا منم تو ا

 ...نباشم

 

 رد. خمیگ یم قرار می، روبه رویچند درجه ا یبا گردش

 گذارد، تا هم یلبه تخت م یش را رویشود و دست هایم

 یم قرار میش را مماس چشم هایم. چشم هاید شوق

 د خودشیشادهد. 

 نامهربانش، که یده که با زل زدن به چشم هایهم فهم

 رود ، که قصد کرده با یستند، نصف عمرم میاز آنِ من ن

 ...رد و کار خودش را راحت کندین کار، جانم را بگیا

 نین فاصله، در ایاول، از ابار  یشوم. برا یطاقت م یب

 اندازم و تا ین مییچشم ها نگاه کرده ام. سرم را پا

 دهد، خودم را عقب یکه انعطاف بدنم اجازه م ییجا

 رم و در حجم عطر تنش جانیکشم، تا بتوانم نفس بگیم



 ...م نکنمین تسلیبه جان آفر

 ...ن منویبب-

 

 مترسالحم را به آفتاب بدوزم، ک یبه نظرم اگر نگاه ب

 .زندیچشمم را م

 ...ستم مگه؟ منو نگاه کنیبا تو ن-

 ر نگاهش ذوب نشومینکه زیا یآورم. برا یسرم را باال م

 ...رمیگیلب به دندان م

 من یکند: زندگ یت شست نوازش مشگچانه ام را با ان

 گِ بزرگِ آش شله قلم کارِ بد مزه ست،یه دیاالن مثل 

 ... نهیت دارر کردن خودیس یکه برا ییکه تنها غذا

 نیشتر از ایشه دورش انداخت... بیشه خوردش، نه میم

 رو از ین حاجیشتر از ایست... بیتلخ کردنش، عاقالنه ن

 ...من متنفر نکن



 

 چشم راستم و بعد یو بعد نگاهش را به نوبت، اول تو

 ...قیعم یدوزد. نگاه یچشم چپم م یتو

 .دکن یرد. بلندم میگیم را میر بازویزد، زیخیبر م

 م رایر بازویم، زیآمد یکه م ینرم تر از وقت ین بارکمیا

 ...گرفته

 نییم، سرش را پایدارین قدم را که در کنار هم بر میاول

 کنار گوشم از پژواک ین که موهاییآورد، آنقدر پا یم

 دم... اون برادر ید: طالقت نمیآ ینفسش، به لرزه در م

 ...ن ننداز به جون منیشتر از ایچموشتو ب

 م وجودین آشفته بازار زندگیام را پاک نکرده ام. در ایپ

 که قبل از یکیخودم،  یاز خون خودم، از خانواده  یکی

 ده بود،یم را شنیقضاوت کردن، به سراغم آمده و حرف ها

 زدم، کارم یدش را میم حکم شاهرگ را داشت. اگر قیبرا



 .تمام بود

 ه بودپ کردیم تایش، برایپ یساعت» ستم به یتهران ن

 شتیام پیمحض برگشتن م «.

 

 نکهیا ی... شادیم هم غم داشت و هم شادیام براین پیا

 انیپا ینکه برایان داده بود و غم ایقهرش را پا یمجتب

 ...ن قهر، باج گرفته بودیدادن به ا

 گذاشت از جواب یکه نم یزیداد. چ ی، آزارم میزیچ

 یزیچ ...یثبات یه به بیشب یزیلذت تام ببرم. چ یمجتب

 ل وین دلیه به دوست داشته شدن مشروط ... به همیشب

 که ممکن بود یل و تنشیکم یل ترس از حرف هایبه دل

 .مینپرسم و نگو یزیش رو داشته باشم، باعث شد تا چیپ

 .باشم، که بازگردد یو فقط منتظر روز

 یپاتخت یرا رو یخورد. گوش یبه در م یآرام یتقه 



 .گذارم یم

 !بله؟ -

 

 !م تو؟ایب -

 .دهم یدارم. جواب نم یام را از کنارم برم یشگیپانچ هم

 .کنم یاما پانچ را تن م

 :دیآ یش میدوباره صدا

 ...امیشمارم میترنم با توأما... اومدم... تا سه م -

 شمارد. بالفاصله هم در را یم و او تا سه میگوینم یزیچ

 ه شما خواهر وینه این چه کید: ایگو یکند و م یباز م

 !د آخه؟یکن یرادر با خودتون حمل مب

 

 د. انتظار تشکر داردیآ یکنم. از حرفش خوشم نم یاخم م

 !تن برادرم؟ یها یبابت کبود



 !؟یخوایم یچ -

 نین لحن و ایدانم انتظار ا یپرد. م یش باال میابرو

 ن ها رایه به ایشب یحت یزیکلمات را از من ندارد. چ

 .ده تا کنونیهم، از من ند

 ...ستم به خدایبرد: من ُمسَلَح ن یش را باال میدست ها

 رم ویگیطعنه کالمش را بابت سر جنگ داشتنم م

 ...حوصله جواب دادن ندارم

 داغون یلیبندد: اومدم حالتو بپرسم... صبح خیدر را م

 وضعت یلیومد باشگاه گفتم حتما خیلم نی... کمیبود

 ...مهیوخ

 

 ادهیمرا دم در پ امده بود.یباشگاه نرفته بود. خانه هم ن

 از نبود تاین یادیکرده، و خودش رفته بود. زحمت ز

 ...بفهمم کجا رفته



 ...یبر یتون ی... میخوبم... مرس -

 :گذارد یکشد، و دست به پهلو م یم یپوف کالفه ا

 ...ترنم -

 :کنمیطلبکار نگاهش م

 !ه؟یچ -

 

 یکنم... من که گفتم غلط کردم... بگو چ یخواهش م -

 ... هم خودت، هم اون برادر سفت ویبخشکار کنم ب

 ...سختت

 ک لقب نابجا به ما خواهر وید یرس یاز راه م یهر کس

 دادند ین لقبها، اگر حق را به ما میا یداد. جا یبرادر م

 .شدیدلم کم م یاز بار رو ید کمیشا

 ...یدرست حرف بزن در مورد مجتب -

 دانم یتوانم حس کنم. خودم م یش را مینامرئ یشاخ ها



 ست. حداقل آن قدر بدین یکه سفت و سخت صفت بد

 اورم. اماین ادا و اصول ها را از خودم در بیست که این

 

 کنم که دارد یز در خودم حس میوهم انگ یتیعصبان

 .کند یوجودم را آش و الش م

 !ترنم؟ -

 .خورم که من نبودمیقسم م

 طاها یشانه  یمن نبودم آن که مشتش را باال برد و رو

 .اش یآن کول بزرگ و ورزشکار ید. درست رویوبک

 :آن قدر محکم که دست خودم درد گرفت

 ین چه انتظارین تارو مارش کردیه؟! زدیه؟! چیچ -

 زه؟ قربون صدقه؟ین؟ تشکر؟ جایدار

 مهابا یدهد و ب یاشکم به خودم مجال ابراز وجود نم

 .ست یجار



 

 رست. بهتین فوران طاها نیدانم که منشأ ا یخوب م

 نیاز ا یست. فقط سهم کوچکیم فقط طاها نیبگو

 نیل هم منشأ ایکم یت مال اوست. حتیعصبان

 .ستیت نیعصبان

 ...ت خودم هستم. خودمین عصبانیا یسرچشمه 

 .از دست خودم سر گردانم

 و یو دست از سر کچلم بردار یش یکار کنم راض یچ -

 کارت؟ یپ یبر

 ترنم؟ -

 ه؟یچ -

 

 لش را تا کنون، در خودمیکه پتانس یادیاد بود... فریفر

 سراغ نداشتم؟



 !شده؟ یچ -

 ن که بزنن برادرتو آشیبشه؟ بدتر از ا یخواستیم یچ -

 تونهیم یداشته باشن چ یو الش کنن و انتظار قدردان

 !باشه؟

 که انقدر بدتر باشه که ترنم یزیه چیدونم...  ینم -

 ...رهین حال بندازه و متانتشو ازش بگیشه آرومو به ایهم

 ن مدت تو رو من انقدر شناختم که بدونم فقطیتو ا

 ... ستین نیموضوع ا

 

 .نمینش یکنم و میتخت پرت م یروم. خودم را رو یوا م

 ن ها،یدانم که ا یدهند. م یر موضع نمییاما اشک ها تغ

 ن حالیت و در عیستند. از زور عصبانیاشک غصه ن

 .درآمده اند یناتوان

 نطوریکه به خودت شد، ا یا یحرمت یتو بابت ب -



 تونه تورو انقدر ی. چندتا مشت و لگد نمینکرد یسرکش

 ...کنه یعصبان

 :کنمیرت نگاهش میبا ح

 نش... اگهیچندتا مشت و لگد؟! به قصد کشت زد -

 تو ینبودن که معلوم نبود االن مجتب یو عل یحاج

 کدوم قبرستون بود؟ ینه یس

 

 ... منی. حقم دار..یگیکه تو م یله خوب... هر چیخ -

 ... منمیکه گفتم غلط کردم... غلط کرد

 بیشعوری گناه تو رو، که داشتم  یاون موقع نه برادرِ ب

 یبه تاراج برد... االنم هر کار زدم که ابرومو یرو م

 من ی... ولیببخش یکنم تا بتونیم ی، تا هر وقت بگیبگ

 مهم تره... اونقدر مهم که یلیکنم موضوع خ یحس م

 یکرده... بگو چ ینطور عاصینو ایشه خانم و متیهمترنم 



 ...شده

 

 برابر اصل یرنگش کپ یکنم. چشمان آب ینگاهش م

 زیفهمم آن چشم ها چه چ یبرادر بزرگترش است. اما نم

 نطور حالم را دگرگون و ناآشنا و دوریدارند که ا یمتفاوت

 یلیکه خ ییطاها یکرده اند که حت یشگیاز منِ هم

 شود،که موضوع ین ندارد، هم متوجه ماز م یشناخت

 .. .ستیافته اش نیام یالت یو زخم ها یفقط مجتب

 ن چشم ها، کهیدارد ا یگریزِ دین حال، چیدر ع

 ا هری، صفا، نرمش، یل ندارد. دلگرمیکم یچشم ها

 :کند یق به گفتنم مین قماش، که تشویاز ا یزیچ

 ...مو گرفتمیتصم -

 ؟یمیتصمند: چه ینش یتخت م یکنارم رو

 



 ...گوش کنم یخوام به حرف مجتبیم -

 ید دارد حرفم را حالجیکند. شا یسکوت م یکم

 ...کندیم

 !طالق؟ -

 ...اوهوم -

 ...سکوت یبازهم کم

 ر دارم، امایکند... سر به ز ین بار دارد هضم مید ایشا

 ...ر کردهیم رخ، گین یشوم که نگاهش رو یمتوجه م

 

 ...من دوستت دارم -

 ...تت دارممن دوس -

 چند ی... جمله اش در سرم پژواک"من دوستت دارم "

 ب ا یندارم. دست از باز یچ برداشتیرد. هیگیباره م

 



 .آورم یم را هم باال نمیدارم. چشم هایم برنمیانگشت ها

 ن جمله رایبرداشت از ا یفه یبگذار ادامه دهد. من وظ

 رم. جمله اش آن قدر خطرناک است کهیگیبه عهده نم

 .ن کار را بکنمیواهم انخ

 نی... منظورم ایستی... مثل زنداداش نیآروم یلیتو خ -

 چسبه... البته یحانه شلوغه... اما به من نمیست که رین

 گفتم یاد... ولین بیرید به دهن بزه شیدونم علف با یم

 ...تا اون یدم تو زنداداشم باش یح میترج یکه بدون

 ...هرچند که اون دختر عمومه و خب

 ...کند یمکث م

 ...لیکم یو خب دختر مورد عالقه  -

 

 دانم یق... نمیدق یلیشود. خ یق میم دقیچشم ها یتو

 .اندازد ین مییخواند. سرش را پا یچه م



 یریکه بگ یمیو هر تصم یبخوا یبدون هر چ یول -

 اگه طرف مقابلت یمن پشت توأم... طرف توأم... حت

 بنده... من کنارتمداداش بزرگم باشه که جونم به جونش 

 ،یری... چه طالق بگ یین مورد طرف حق تویچون تو ا

 خته ویه که ریکه به تو شده، مثل آب ی، ظلمیچه بمون

 یا... هر کاریگم منو ببخشینارو نمیگرده... ایگه بر نمید

 نی... اما حساب ا ین تو و مجتبیکنم تا منو ببخش یم

 م،نین از ته دل ببخشیجداست... هر وقت تونست

 جبران یچ چیکه به تو شده با ه ین... ظلمیببخش

 ...میش دلتو خنک کنیکم آتیم ید فقط بتونیشه... شاینم

 یبخوا ین خنک شدنه به شخصه هر کاریمن برا ا

 ...کنم براتیم

 

 ...گفتن ندارم یبرا یزیچ



 باشه؟ -

 ...باشه -

 ...ه سوالیفقط  -

 .کنم یمنتظر نگاهش م

 ؟یریطالق بگ یخوا یم خواسته یفقط چون مجتب -

 مروزیک نی ین سوال، سوال خودم هم بود. فقط در طیا

 ...ده بودمین سوال به چالش کشیهزار بار خودم را با ا

 مم موثریرو تصم یادیتا حد ز یراستش قهر مجتب -

 ...بوده

 

 هنکیو صرفا برا ا یاز خودت ندار یچ اراده ایتو ه یعنی -

 ؟ اگهیریطالق بگ یخوا یکنه میکم محلت م یمجتب

 شه بایام مجبور م ینه که به مرور مجتبیمشکلت ا

 ...ادیمات تو کنار بیتصم



 ازم دلسرد یخوام مجتب یکم چرا... نمی یعنینه...  -

 ...یبشه... ول

 ؟یچ یول -

 کین عشق یم که ایدانم چطور بگو یکشم و نم یآه م

 ح، مرا و غرورم رایفاقد توج یاحمقانه  یمسخره  یطرفه 

 .کسان کرده استینزد خودم با خاک 

 ...طاها -

 

 ین طور واضح ، روشن و خودمانین بار است که ایاول

 .کنم یم ینامش را بر زبان جار

 !جانم؟ -

 ران ماجیرون به ایاز ب یکم برو عقب... اونقدر که بتونی -

 من وسط ین جای... ببین جمع نگاه کنیو به ا

 ین زندگیت. اکم نداشته، کجاس یزیکه چ یا یزندگ



 نیم ایَا هم عشق... من چیهم زن داره و هم مرد... و گو

 یگاهیکه جا یی؟ موندنم تو جایلیه طُفیه هوو؟ یوسط؟ 

 ست بهین نیخواد توه یمنو نم یتوش ندارم و کس

 خودم؟

 

 ،یلیاگر به اندازه ل یحت"کنم که  یو در دل اضافه م

 ..."مجنون باشم؟

 ...میما همه تو رو دوست دار -

 ین... اونیستیکه موضوع فقط شماها ن یدونیخودتم م -

 ...خواد ید بخواد، نمیکه با

 :اندازد یدر چشمانم م یق و دوباره اینگاه دق

 ؟یخوایاگه اون بخواد، توأم م یعنی -

 ...خواد ینم -

 



 زویچ چیچ کس و هیحانه هیدونم... چشم اون جز ر یم -

 ...نهیب ینم

 ت رایمهربانانه تر واقع یمم، کیتوانستم بگو یکاش م

 .انه کند و در صورتم بکوبدیتاز

 فرض محال که اون بخواد، اون وقت توأم یول -

 ؟یخوایم

 جز خواستن ندارم، نه یخندم: من چاره ا یزهر م

 برام مونده و نه خودم اون قدر دست و پا دارم یخونواده ا

 .ممو از آب بکشمیگل ییکه تنها

 

 م چقدرشان دروغ است ویگو یمکه  ییدانم جمله ها ینم

 هیتوج یبرا یخوب یقت. اما جمله هایچقدرشان حق

 .کردن طاها هستند

 موافقت نکردم، از ترس یاگه اون روز با حرف مجتب -



 ه نهال تازهیمثل  ی، مجتبیینده، ترس تنهایبود. ترس آ

 یرو یخواستم باریره، نمیگ یو جوونه که تازه داره پا م

 خواد بار منو به ی که خودش مدوشش بشم. اما حاال

 .ندارم یدوش بکشه، منم حرف

 ت کرده آخه؟ینقدر ناراحت و عصبانیا یپس چ -

 وبیا یبه نوع اومدن و شکل رفتنم نگاه کن یوقت -

 کنمیشه. هر جور نگاه م یز میصبرت لبر یغمبرم باشیپ

 برام نداره... آخه یهیچ توجین سرنوشت مسخره هیبازم ا

 

 و به یه اسم و تشابه اسمیبه خاطر  شه فقطیمگه م

 نطور دربه در بشه؟یه آدم ایگه، ید یکیخاطر اشتباه 

 ه اش را به آرنج هایکشد. تکیش را داخل دهان میلب ها

 رنگ اتاق یرد و سقف صورتیگ یدهد . سرش را باال میم

 .کند یش میرا مهمان چشم ها



 ...راستش -

 

 توانستم به هم یکه م ییم. تمام جمله هایگو ینم یزیچ

 .را گول بزنم، بافته بودم یببافم تا کس

 ...شهیمنم هنوز باورم نم -

 به مراتب زهرناک تر از ید، لبخندیآ یم کش میلبها

 م: فکر کنم خود خدامیگویه؛ با همان لبخند میگر

 باهام یمسخره ا ین بازیشه که تونسته همچ یباورش نم

 ...بکنه

 .خندد یاو به طنز ملس جمله ام م

 ...ترنم -

 

 یکشم. نوک پاپوش نخیم میر پایموکت ز یم را رویپا

 یبا، آبیز یتیم، با آن طرح کید و دوست داشتنیسف



 تخت درمانگاه دراز یوصل سرم، رو یشده، صبح که برا

 دم متوجهش شده بودم. احتماال جنس کفشیکش یم

 یو ارزانم، خوب نبوده که خودش مشک ینید چیجد

 ...ل به بنفشیما یره یت یداده آبکه پس  یاست و رنگ

 .شوم یر حالت نشستنش مییاز گوشه چشم متوجه تغ

 یپول یبه ب یزبان ین است که با زبان بیم سنگیبرا

 خودم اعتراف کرده ام. احساس یکس یو ب یمجتب

 ، رقمیگر ینه تکدیدر زم یدیجد یکنم، حماسه یم

 .زده ام

 ... ترنم -

 

 ...هیچ -

 م نگهیرا در صدا یو طلبکار یفگاز کال یهنوز هم کم

 ...داشته ام



 ...نگام کن -

 .کنم ینگاهش م

 گفتم پشتتم منظورم همه جوره بود. ما که یمن وقت -

 ینه قبرستون... اما بدون هرکاریم سیمهتابو فرستاد

 همه یو معنو ی... مالیت نشیکنم تا تو اذ یالزم باشه م

 چه یریبگ... چه طالق یحساب کن یتونیرقمه، رو من م

 ... باشه؟یرینگ

 کند: باشه؟ید میرد تأکیگ یجواب که نم

 

 :دهم یسر تکان م

 ...باشه -

 !؟یبه خودشم گفت -

 ؟یبه ک -

 ازش طالق یخوایکه م ی؟ به اونید بگیبا یبه ک -



 ...یریبگ

 ...اوهوم -

 یفته دنبال کاراید بیگه بایخوبه... پس کم کم د -

 ...طالق

 م بهیده ای، رسیرد شبسترن کیحس یک قصه یبعد از 

 ...و سخت ماجرا یقسمت اصل

 ...ده یگفت طالق نم یول -

 

 پرندیش باال میاز تعجب ابروها

 نیحانه سر همی؟ چرا؟ مگه مشکلش با ریچ یعنی -

 نبود؟

 .. .دونم ینم -

 

 و یر عادیبه نظرم غ یزیکنم چ یدر را که. باز م



 یوگرشه نماد کدبانید. خانه مثل همیآ یناملموس م

 اط هم استشمامیش را از حیغذا یش است. بویبانو

 ...کرده بودم، و گرسنه تر شده بودم

 ...کند یدفعم م یمنف یاما... موج

 احساس یگریشتر از هروقت دیروم. ب یبه آشپزخانه م

 یادیکه کار و درس ز یکنم. در صورتیم یخستگ

 ب ویشتر روز را با ترنم و دوستان عجینداشته ام و ب

 .نما و کافه رفته امیبه خودش، به س هیشب

 مه بادمجان در حال قل زدنیبخار سماور برخواسته، ق

 شکم قار و قور کنانم یبرنج هم به واسطه  یاست، بو

 ن همه هنریاز هنرمند ا یبرد. اما خبریهوش از سرم م

 که عادت کرده ام به دخترم یست. هنرمندین

 

 حض ورود بههل دارِ به م یها یش، و به چایگفتن ها



 ...خانه اش

 شیکه چند تا استکان تو یا ینینگاهم جلب ظرف س

 یا دارد. سبک معماریشود. مهمان داشته  یاست م

 چیشود ه یخانه و اوپن نبودن آشپزخانه باعث م یمیقد

 ریخواهم مس ینجا به سالن نداشته باشم. میاز ا یاشراف

 ام یوتوانم. حس کنجکا یرم. اما نمیش بگیاتاقم را در پ

 نیا هستند که ایخته شده که مهمان ها که بوده یبرانگ

 . سکوت بر خانه حاکم است

 یدانم که برایتا شام نمانده، م یزیکه چ ییو از آنجا

 نید با ایمه بادمجان خوش عطر و بو باین قیخوردن ا

 ست کهیدر نیحاج ح یمهمان ها روبه رو شوم. رسم خانه 

 ن خانهیر نشده از در ایک وقت غذا، مهمانش نمک گینزد

 .رون رودیب

 



 شوم، چند جفت چشم با انواع حس ها یوارد حال که م

 .ندینش یم میروبرو

 دنیکنم از دیشوم. حسم را گم م یج میگ یکم

 .ده امیکه تا کنون ند ییمهمان ها

 ...سالم -

 سالم"شنوم، اما یدر جواب م "سالم"دانم چند تا  ینم

 ن تریریاتر، و صدالبته شویدر از همه شیحاج ح "دخترم

 ...رسد یبه گوشم م

 نه؟یا -

 ....ز استیانسال، عزیمخاطب زن م

 

 ه به خودشیان و شبیکه دخترِ گر ییبایزنِ به شدت ز

 شانیرا در آغوش دارد. تنها تفاوتشان رنگ چشم ها

 ره است و رنگ چشم دختر بهیاست. رنگ چشم زن ت



 ... ل و طاهایچشمان کم ییبایز

 سرش کج و کوله یکه رو یا یشود. روسر یند ماز جا بل

 ین موهایشان است. اما همیش پریافتد. موها یشده، م

 با و خوش رنگ است که هوش ازیز یشان به قدریپر

 ست که با برخاستنشیش نیبرد. تنها موها یم یسر آدم

 هم دارد.  یمحشر چهرهکرده. جلب توجه کرده 

 که به ین دختریست تا بفهمم ایبه معارفه ن یازین

 زیگر یحانه است، و من به جایآورد ر یسمتم هجوم م

 شمارم. از مهتاب یش را میها ییبایستاده و زیا دفاع ای

 

 داده که ییده بودم که برادرش دل به دختر عمویشن

 .ماند یها م یشتر به پریاست و ب یرش فوق بشییبایز

 شتریکنم، تا بیدارانه نگاهش میکنم، و خر یدفاع نم

 شتریندارم. تا ب ین خانه و زندگیدر ا یبفهمم که جا



 ن خانه باشم. ویو رفتن از ا یمنتظر برگشت مجتب

 صورت و گردنم را با یدانم به چه جرم یاوست که نم

 ل ویطاها و کم دهد و تا یبلندش، نوازش م یناخن ها

 حاج خانم به خود بجنبند مادرش هم به او ملحق

 اهمیس یرود و موها یشود. مقنعه از سرم کنار م یم

 شانیشود که دست ها یم یر دستان مادر و دختریاس

 الفاظشان دردناک یهرگز نخواهند توانست به اندازه 

 .باشند

 گذرد و چه هایفهمم که در اطرافم چه م یخوب م یلیخ

 که در خودم سراغ یشود. اما با تمام قصاوت یه مگفت

 

 دیخواهند، بکنند، تا شا یدهم هر چه م یدارم، اجازه م

 د برود از شهر چشمانیفتد... شاین دل به غلط کردن بیا

 ...گر پشتش را هم نگاه نکندیل و دیکم



 دنیدر کنار کش یل است که با تمام مالطفت سعیکم

 در است کهیحاج ح ز و خانمش دارد.یعز یحانه یر

 هیمن و رو به بق یکند و جلویغرد و قائله را ختم م یم

 .سدیا یم

 هن بچه بلند کنیگه دست رو ایه بار دیگه... یه نفر دی -

 ...با من طرفه

 شنوم یکند اما م یدهان باز م ینم که چه کسیب ینم

 :ر خانه رایرِ پیغرش دوباره ش

 

 سه بوکس ازیکه یببند دهنتو... چرا همتون دنبال  -

 یاتونو سرش خالین که دق دلیگرد یخبر م یهمه جا ب

 نیشرف منه نه ا ین پسر بین؟ طرف حساب تو ایکن

 ...طفل معصوم

 غرد: ببرش یآرامتر م یگردد و رو به طاها دوباره ول یبرم



 ...باال طاها

 صورت و موها و دستانم ین طاها را روینگاه غمگ

 دارد. دستیرا بر م شود و کوله ام ینم. خم میب یم

 ...ایکند: ب یگرش را بند آرنجم مید

 به عقب یکشم، و قدم یرون میآرنجم را از دستش ب

 به من رفته است، اما باالتر از یادیدارم. ظلم ز یبرم

 نیا یش رویتواند شکستن بغضم، پین ظلم ها، میهمه ا

 ...همه چشم باشد

 

 سمت پله ها د، بهیاینکه طاها دوباره به سمتم بیقبل از ا

 نکهیکنم. و باز قبل از ا یدوتا ردشان م یکیدوم.  یم

 .کنمیطاها برسد در را از پشت قفل م

 یشوم. کف دستم را محکم رو ین میپشت در فرش زم

 یدهم تا صدا یکوبم و فشار میسوزد م یکه م ییلب ها



 باز یطاها را برا یالتماس ها یرون نرود. صدایه ام بیگر

 م راحت تر بتوانندیرم تا گوش هایگ یم دهیکردن در ناشن

 ن،ییپا یش در طبقه یپ یقه یرا که چند دق ییلقب ها

 .گرفته ام، مرور کنند

 کند، و نه چندان یفش را از هم باز میپنج انگشت ظر

 .کوبد یسرم م یمحکم رو

 ...عرضت ترنم... خاک یخاک تو سر ب یعنی -

 میزانوها یرو تفاوت چانه ام را یکنم، و ب یسرم را خَم م

 ....گذارم یم

 یپارک نشسته ام. پارک یکنار چمن ها یجدول ها یرو

 گاه ما یگاه و ب یدارهایل به پاتوق دیبا تبدیکه تقر

 .شده

 

 ...ماست با توأما یهو -



 !کردم؟ یکار م یچ یگی... میه تریچ -

 چیوونم نکن ترنم... زده دکورتو عوض کرده... هید -

 از اون یچیرو صورتت بمونه ه ن چنگایا یجا یدون یم

 یچ یگینجا میا یمونه؟ تازه نشست یدت نمیپوست سف

 ؟ی؟ عرضه نداری؟ پا نداریکردم؟ تو دست ندار یکار م

 ...رو یوحش یدختره  میزدیش

 ....تونم یمثل اون؟ نم یه وحشیشدم  یمنم م -

 دفاع از یه آدم که عرضه ی یشد ی! حداقل منه ابله -

 که حال آدمو به ین مفلوک بدبختیه اخودشو داره... ن

 بود، که یکدوم گور بی مسءولیتتزنه... اون شوهر  یهم م

 

 هیرم که؛ تو ین بال رو سرت آوردن؟ گیها ابیشعور اون 

 خور و یکه خانم بودن و با توسر یزبون نفهم ادم

 بود، حاال یبدبخت بودن اشتباه گرفته... اون کدوم گور



 خبر یشرف از خدا ب ین داداش بدونه تو خواهر او یکه م

 ...یستیمن ن

 کلمه یواقع یماند. به معنا یآتش م یبه اسپند رو

 کند، یکه استفاده م یست و از ده تا کلمه ا یعصبان

 .ش ناسزاستینه تا

 چیرون زده بودم. دوست نداشتم هیصبح زود از خانه ب

 نم. شب را با همانیدر را ببیکس از تبار حاج ح

 دور گردنم بود و با همان مانتو و شلوارکه  یمقنعه ا

 ن و با همان شکم آوازه خوان، در خودم جمع شدهیج

 .ه کرده بودمیو گر

 

 کرده یتوجه یملتمس پشت در ب یآنقدر، به صداها

 .بودم، که خوابم برده بود

 دار شده بودم. بهین چند وقت با سردرد بیطبق معمول ا



 نخواهد گذاشت، بینص یدانستم امواتم را ب یاو، که م

 چار، کهیل یام بعد از کل ینیش بیزنگ زده بودم. طبق پ

 میدار کرده بود. البته نینجا را مکان دیبارم کرده بود، ا

 .مچلم کرده بود تا برسد یساعت

 ام متوقف یدن صورتم در چند قدمیده بود و با دیرس

 که یوان قهوه ایها و دو ل یک خوردنیشده بود. پالست

 رنگ بود، از دستش یزرشک یکیالستپ ینیس یتو

 یها یآن خوراک یهمه  یافتاده بود. شکم ناالن من برا

 .رفته بود ییو فاقد ارزش غذا یفور

 

 ...هووو.. با توأم خانم... متمدن... فرهنگ... گفتمان -

 ...ارتباطات

 از جونم؟ یخوایم یاَه بسه کن ترنم... چ -

 بود که ینکدوم قبرستو بیشعورتگم اون شوهر  یم -



 ره؟یجلو شو بگ

 یبددهن تر باش یهر چ یباعث شده فکر کن یچ -

 !؟یجذاب تر

 !؟یچ -

 ...یدیاد فحش میبدم م -

 

 ...؟ منیگیم یگم تو چیم یمن چ -

 شیجنجال یه ید از روحیبا و آرام و بعیز یملود یصدا

 .اندازد یبه صفحه م یشود. نگاه یبار سوم بلند م یبرا

 گذارد یگوشش م یرا رو ی. گوشکندیصفحه را لمس م

 :زند یاد میو فر

 زنم؟ چهیمگه من به تو نگفتم خودم بهت زنگ م -

 مرگته؟

 مخاطبش دوباره یدن جمله یمکث و شن یبعد از کم



 :ردیگ یادش را از سر میفر

 

 ندارم یغلط کرده دلت که تنگ شده ... من کارو زندگ -

 یهمه چ الیخ ی، بیگه زنگ بزنیه بار دیمگه؟ به خدا 

 یخوایرو ماشنایی ن یزنم... اگه ادامه ا یدتو میشم و ق یم

 ..س خب؟انقدر رو مخ من نرو پ

 .کندیقطع م

 اندازد. و بعد شمرده و آرام اما پر یبه من م یینگاه غرا

 :کند یحرص شروع به سخن گفتن م

 یا همه دغدغت بددهنیبهت گذشته  یچ یفهم یم -

 ایسرت اومده  ییچه بال یفهمیمنه؟ م یو خوش دهن

 ؟یهنوز داغ

 ،ین گونه شناخته ام. در اوج هر احساسیترنم را ا

 ی...از هر حسیجان... ترس... شادیخشم...غم... ه



 

 که االن یزیرساند. اما چ ینش را به ظهور میت تریغا

 به شمار یک حس است. خودزنیت ینم فراتر از غایب یم

 کبارهیکه اش،  ید دلسوزین دوز از خشم و شایرود ا یم

 :کند ینگونه فوران میو ا

 ...ستاین یلم هندی؟ فیفهمیمابله شده به زور نزدیک بهت  -

 ...... بچتو ازت گرفتندرگیر کردنتنتو... روحتو 

 نم عوضیر سؤال... ایخانوادتو... شأنتو بردن ز

 ...شونهیعذرخواه

 .کند یبه صورتم م یو با دست اشاره ا

 ...ستید خلوت باشد. اما نیان وقت صبح پارک بیقاعدتًا ا

 ا کار بایکه در حال نرمش و  یبه چند نفر ینگاه

 .کنم یهستند، وم یفلز یدستگاه ها

 کنم اشکم را به حبس بکشم تا نشان دهم یم یسع



 .ستمیف و ماست نید ضعیگو یآن قدرها هم که او م

 .م نلرزدیکنم صدا یم یسع

 چشمانم لرزد و هم اشک در یم میدانم هم صدا یاما م

 .حلقه زده

 نمدو یشده.... م بی اهانتیدونم بهم یدونم...من میآره م -

 ؟یچدونم خونواده برام نمونده... تو  ی... ماز بین رفتهبچم 

 ن حقارتویه بهم سرکوفت اید دم به ثانینبا یدون یتو م

 

 یرو سرت و همه  ید صداتو بندازینبا یدون ی؟ میبزن

 ذشته؟ چون مثل توگ یکه به من چ یشهرو خبر کن

 ستم چنگ و دندون نشون بدم و از حقم دفاع کنمیبلد ن

 تم؟یثیت و حیبه شخص ید چوب حراج بزنیبا

 ...ترنم... مَ... من -

 دهم ینم. اما اجازه نمیب یق شدن نگاهش را میرق



 آرام شدن یه کند. من برایشعله ورش را توج یه یروح

 که ید دردیدا تجیتر شدن.  یزخم یآمده بودم. نه برا

 .ده امیکش

 دوم یدوم. م یکه در خود سراغ ندارم، م یبا تمام سرعت

 شوم. از ترنم. از آن چند تا نگاه پرقضاوت و یو دور م

 دانستم و با تمام توان یکه م یتیبعضا پر ترحم. از واقع

 

 ا ببافم ویکردم، تا بچه گانه تر رو یم یتوجه یبه آن ب

 کیکه ترنم با هزار و  یتیکنم. واقع یاحمقانه تر عاشق

 کیاورد. و من با هزار و یم بیکرد به رو یم یروش سع

 .زدم یم یروش خودم را به نفهم

 چطوره؟! خوشت اومد؟ -

 

 ...ه طاهایعال -



 م دارمیگه اید یکار کنم. چاره  یاد چیبگو خوشم ن -

 مگه؟

 یو آشپزخونه به همه چیست واقعا خوبه... وینطور نیا -

 .ارزه یم

 .برات دلچسب باشه یگینقدر که میدوارم واقعا همیام -

 ...هست -

 

 ر حمومو درست کنه. مثلیارم شیرکار بیه تعمیرم یم -

 نکه خراب بوده مجبور شدن آب واحدو به کل قطعیا

 .کنن

 .ممنون -

 اول تو رو بذارم خونه یخوای؟ میالزم ندار یزیچ -

 بعد؟

 میدگری؟ باهم بر میبرگرد یه بار بریاووو... نه بابا...  -



 .گهید

 هیش فاطمه و مهسا، یبرو پ یپس من رفتم. خواست -

 .بخور، تا من برگردم یچا

 

 . رود یدهم و او م یتکان م یسر

 ن آپارتمان فاقد مبلمان و متروک و سر پایانتخابم به ا

 یک تر است، تا کنار مهسا لم دادن و چایماندن، نزد

 ل فرسنگ هایکم ن از رودررو شدن بایخوردن. همچن

 یدن قدوباالید یفاصله دارد. هرچند اگر دلم برا

 .ره اش ضعف برودیاکثر اوقات ت یها یبلندش، و آن آب

 خانواده یکه روزهاست، آب خوش را بر همه  یلیکم

 یحانه ایحانه را عروس خانه اش کند. ریحرام کرده تا ر

 ک شرط حاضریل به یکم یها یکه تحت فشارِ پافشار

 ل بگذارد. رفتن من از خانه حاجیکم یبه خانه  شده پا



 او یدانم من اگر جا یدم... نمیفهم یدر. .. او را نمیح

 االنش را یم هایکردم، اما رفتارها و تصمیبودم چه م

 بود که یدم... اگر از حضور من آنقدر ناراضیفهم ینم

 داد و بایل کفاف نمیش با کمیدعواها و کشمکش ها

 

 رفت؟ چرا یافتاد، چرا نم ین من مچنگ و ناخن به جا

 دیکردم شایفکر م یگرفت؟ گاه یل نمیخودش را از کم

 لین کمیاو هم چون من ناچار بود و تنها چاره اش، هم

 زبان ید هم... او هم مثل من گرفتار دلینامهربان بود. شا

 ....نفهم بود و

 شد و حاال یبه طالق نم یچ رقمه راضیل که هیو کم

 . اصرارشانیعل یخانه  یگیم. در همسان جا هستیمن ا

 جهینت یو فاطمه و مهسا ب یهم خانه شدنم با عل یبرا

 چشم ییمانده بود. واقعا کار من نبود هر لحظه با مهسا



 در چشم شدن، که با اطالعات ناقص و دست و پا

 ام ین طوفان بزرگ را به جان زندگیشکسته اش ا

 امن و یساحل انداخته بود. هر چند که من قبال هم در

 آرام مأوا نکرده بودم. اما حداقل به قول ترنم روح و

 جسمم را نتاخته بودند. خطرِ چشم در چشم شدن با

 کرد، اما الاقل مجبور نبودم یدم مین جا هم تهدیمهسا، ا

 

 ز غذا بخورمیک میک سقف نفس بکشم، سر یر یبا او ز

 ....و

 ر شدنینظ یب یدر و فاطمه یعهدِ حاج حیول یه یهمسا

 سوزاند و یخ را میبود که نه س ین راه به راهیک ترینزد

 تیو امن ییدر بابت تنهایال حاج حینه کباب را... هم خ

 شدم، و یشد، هم من با مهسا هم خانه نم یمن راحت م

 د تا قدم بر سر چشمیرس یحانه به خواسته اش میهم ر



 .کون کرده بودیمرا کن ف یایبگذارد که دن یرنگ یآب

 هوا به یکیروز خسته و گرسنه و ضعف کرده، دم تار آن

 ک صبح تایخانه برگشته بودم. شماتت شده بودم، بابت 

 که عمداً جا گذاشته بودم. در یلیو موبا یخبر یغروب ب

 یرین و دلواپس پیز فرو رفته بودم. نگاه غمگیآغوش عز

 یلیرو به رو نشدن با کم یده بودم، و برایرا به جان خر

 رو خرج کرده یبود به دنبالم رفته بود، کل یکه ساعت

 رم و شامم را زودتر بخورم و به اتاقمیبودم تا اجازه بگ

 تم از پنهان شدن، رودررو نشدن باین یپناه ببرم. همه 

 ش در گوشمیکه هنوز نوازش صدا یلیل بود. کمیکم

 کرد یخوردم و او ناز م یانداخت. من کتک م ین میطن

 ...نازدانه اش را

 

 ن قلب وصاحبشیاو نتپد. که ا یگر قلبم براینکه دینه ا



 گریحماقت مجسم بودند. قلب من مدت ها بود که د

 ک جفتیش، مزدور یکرد. مدت ها پ یمن کار نم یبرا

 ش تر از مرگ مهتاب و مرگیپ یلیشده بود. خ ینگاه آب

 قدم گاه دو یدانست آن دو چشم آب یکه م یروحم... روز

 .گرندید یچشم آب

 ش به خودش آمده بود. شکسته تریفقط قلبم دو روز پ

 پر یآن نگاه آب یادش افتاده بود که همه یشده بود. 

 من ندارد. طاها راست گفته یبرا ییحانه و جایاست از ر

 .دید یرا نم یحانه کسیل جز ریبود. کم

 کردم، چون از خودم و قلب خائنم یل حذر میاز کم

 آن دو یکه رفت برا یکه روز یر بودم. قلب خائنیدلگ

 ی، به واسطه یچشم نشسته در انبوه مژگان مشک

 یدانست که آن چشم ها رفته اند برا یمهتاب، م

 



 که با خودش نگفت، یوش... قلب خائنیپر ییدخترعمو

 ک نگاه کجا؟ بایدر  ین ترنم مفلوک کجا و عاشقیآخر ا

 ن عشق چه خواهم کرد ویخودش فکر نکرد که من با ا

 مه متأهلیک مرد نیرا رفت... به دنبال  راه خودش

 ...قلب خودم هم به فکر من نبود یرفت... حت

 یبه زخم ها یآن شب طاها به اتاقم آمد. نگاه متأسف

 صورتم انداخت. به ضرب و زور مرا تا یخشک شده 

 ریتجو یبرد تا دکتر داروخانه پماد یداروخانه شبانه روز

 نمانند. با همان دمیصورت سف یزخم ها رو یکند که جا

 لیم گفت که کمیمرا به گردش برد. برا یصورت زخم

 هبحانه را به زور به خانه آورده و اعالم کرده که یروز رید

 حانهیشود، و تا آن روز ر یبرپا م یمراسم عروس یزود

 ن رفتاریمهمان خانه شان خواهد بود، و به طبع هم

 مدهدر آیحانه، به خانه حاج حیل، پدر و مادر ریکم



 بودند تا دخترشان را با خود ببرند... گفت که شُور

 

 ل درین موضوع بوده. گفت که کمیشب بابت همید

 ل افسار پاره کرده و کلیمش مصمم است. کمیتصم

 .ختهیخانواده و خاندان را به هم ر

 یم. دل من هم کمیدر شهر بگرد یپشنهاد داد، که کم

 دانست ینمرفتم. یشنهادش را پذیخواست و پ یالیخ یب

 .گز کرده ام یین شهر خسته را به تنهایکه تمام روز، ا

 من ییکه مانع تنها یشنهادیدل به دلش دادم. از هر پ

 شنهاد،یاگر آن پ یکردم. حتیشد استقبال م یبا افکارم م

 .بود یم یقاف در اوج خستگ یرفتن به قله 

 بزرگ را با یتزایک پیم. یبار دوم شام خورد یبرا

 . مینما رفتیم. به سیدیم. خندیدیام بلعتم یاشتها

 امزم. اما تمیطاها خوش گذراندم تا از افکارم بگر یپ ابه پا



 پژواک ینوازشگر یک گوشه از ذهنم مدام صدایمدت 

 ...کرد یگذشته را مرور م یشد. مدام شب ها و روزها یم

 

 م؟یتموم شد... بر -

 ...طاها -

 

 :گردد یبرم

 جانم-

 ...هبزرگ یلینجا خیا -

 ینجا جایکش کنن؟ مسلما جز ایم کوچیخب؟ بگ -

 چیکه دل ه یدون ی... میبمون یتون ینم یگه اید

 نکهی... مگه ایب و دور بریغر یده جایکدوممون رضا نم

 ...ینا بمونیا یخونه عل یو بخوا یمنصرف شده باش

 .میست همشو مبله کنینه که الزم نینه... منظورم ا -



 میتاق و آشپزخونه رو دکور کنه ایشه. یخرجش باال م

 ...هیکاف

 

 لویب کمی... فکر جینه بابا ... چه دختر با مالحظه ا -

 گفته تو خرج کردن ینکن... دندش نرم... اصالً حاج

 نشو براتیبهتر ینکنم... گفته از همه چ یبرات کوتاه

 ش ویمت پیرم... اصالً خودش عمداً نذاشت سر قیبگ

 د دو برابر قبل به کارتت پولیاجاره چونه بزنم. تازه با

 .زهیبر

 کردم خانه رایدانستم. فکر م ین ها را نمیچ کدام از ایه

 کردم قرار است بار مرا یدر اجاره کرده. فکر میحاج ح

 نیدر به دوش بکشد. آخر گفته بود بعد از ایخود حاج ح

 م من خواهد بود . گفته بود هر کس آزارم دهدیو ق یول

 .با او طرف است



 ...دونستم ینم -

 

 و؟یچ -

 ...خودش پرداخته ینه ها رو حاجیکردم هز یفکر م-

 گمی... مینه همه رو تمام و کمال مهمون آق داداش -

 ...ترنم

 هووم؟ -

 بداال اصال و اید وسایه وقت تو خریگما یهوم نه بله... م -

 ؟یمالحظه نکن اوک

 چرا؟ -

 

 ...نجا رو بخرمیاحتمال داره بخوام ا -

 ...اندازم یاال مابرو ب

 ن مسابقه رو برم بگردم، ان شااهللیکم پولم کمه... ای -



 کمم با قرض ویشه... یزه اون جور میش با پول جایکمی

 نجارو... خالصه که... قرارهیخرم ا یکنم میوام جور م

 ...ن داداشتیمستأجر ا یبش

 .گذارد ینه پهن و ستبرش میس یو دستش را رو

 خب؟ -

 ربرنداریه جوریال رو یوسا یعنیگم ی. مگه..ید یچ چیه -

 رسه... فردا روز با یبه که نمیدوروزه خراب شن... به غر

 ...ن داداشتیمونه واس ا یم یکرد یآق داداش آشت

 

 ...یموذ -

 م که... به خدا اگهیل نداریگم؟ من و کمیم یمگه چ -

 دونه اون اصال خودش یباشه به ضرر من... م یاونم راض

 د هوایهواهمو داشته باشه... باالخره باکنه  یم یسع

 بیب من و اون نداره که... جیگه... جیجوونا رو داشت د



 ...ب منهیب منم جیب منه، جیاون ج

 ...طاها -

 ...جانم -

 شه ینم ینجورین... ایکرد یش میراض یه جوریکاش  -

 ...به خدا

 

 ب شلواریش را در جیاندازد. دست ها ین مییسرش را پا

 کف ییگذارد. با نوک کفش خط ها یاش م یپارچه ا

 .کشد یآشپزخانه م

 ...یکه فکر کن یباهاش حرف زدم... به هر زبون یلیخ -

 به روح مهتاب قسمش ی... من... حاج خانمم حتیعل

 ه پا کهیست... مرغش یم نیمستق یچ صراطیداد... به ه

 گه نه... نهیف داره... اال و بال میسهله، رسما فلج تشر

 زنم... فقط موندم یحانه رو مید ریدم نه ق یطالق مترنمو 



 شدن با ینا راضیحانه و عمواینکه چطور باالخره ریسر ا

 ...اد تو خونشیحانه بیوجود تو ر

 .ل مانده بودمیکم یکارها ییمن هم مانده بودم. در چرا

 ین کشمکش هایعجول در ب ین عروسیدر فلسفه ا

 محرم و صفر را بهانهل ماه ینکه کمیفراوان مانده بودم. ا

 .کردم یرا برپا کند را درک نم یکرده بود تا زودتر عروس

 

 ش ناممکن بود، کهیمگر دو ماه صبر کردن چقدر برا

 .ش اضافه کندیین مدت پا در هوایتوانست آن را به ا ینم

 ...شهیوونه میداره د یمجتب -

 لیشش بودم... به خون کمیروز پیدونم... د یآره م -

 ...تشنه ست

 گهیو کشمکش... د یرین همه درگیخسته شدم از ا -

 خوام برم. . برم یشده... فقط م یروز چیست تا دیمهم ن



 ...یچ حسیه یدغدغه... ب یدور و تنها باشم... ب یه جای

 ...خوام فقط تموم شه یم

 تمام قد یب به سمت پنجره یهمان طور دست به ج

 .ده بودمیند یزین چیرود. تا به حال چن یآشپزخانه م

 

 وار در آشپزخانه... اما بهیک دیبا وسعت کل  یپنجره ا

 ط آشپزخانهیبه مح یآمد و نور فوق العاده ا ینظر جالب م

 .شد یک تراس دلباز و جادار ختم میداد. و به  یم

 دیل بایه ایندازه تو چاه... یه سنگو میوونه یه دی -

 ...میبکن یم کارینتون یم و جز شرمندگیم نگاه کنیسیوا

 داره از یم... حاجیشرمندت یم خانوادگیترنم تا عمر دار

 از یلیاره... خیخودش نم یکنه، به رو یدردِ تو دق م

 ...رهیل دلگیکم

 ن وسطیدونم که شما ا ین... من مینباش ین طوریا -



 ...نیندار یریتقص

 ...میدید یم... جلز و ولز کردنشو میشناخت یلو میما کم -

 که ییبال یده یند یارها باعث و بانخود من ب یجلو رو

 

 کرد... همش براش خط ید میسر مهتاب اومده بودو تهد

 یدم حرفاش الکیفهم ید مید... بایکش یو نشون م

 ن بود... تا به خواستشیشه همیل همیست... کمین

 حرف زدن ید... اهل الکیخواب ید حرصش نمیرس ینم

 و تازه یاغدارد یذاشتم پاید حرفاشو مینبوده هرگز... نبا

 ن حالویبودنِ دردش... هرچند اون روزا خودمم هم

 شرف و یدا کردن اون بیکم تقال برا پیداشتم... اما بعد 

 جه موندن کارام، دردم کم کم کهنه شد وینت یب

 چارمونین طور بیدونستم ا یسپردمش به خدا...چه م

 ...کنه یم



 :زندیم زل میچشم ها یگردد و تو یبرم

 یا یوونگیخواد چه دیزدم میحدس م یگر حتبه خدا ا -

 کردم، شب و روز مثل کنهیو ول میکنه همه چ

 ...دم بهشیچسبیم

 

 نکه فاطمه استیال ایشود. به خ یزنگ در بلند م یصدا

 یطاها یم. رفته بود تا برایآ یرون میاز آشپزخانه ب

 .اوردیشه گرسنه عصرانه بیهم

 

 از یا تا غش نکردیکنم... تو دستاتو بشور ب یمن باز م -

 ...یگشنگ

 است که در اتاق مشغول سرهم کردن ییمخاطبم طاها

 تخت است. به خاطر حضور من در خانه، نگذاشت

 ه را بهیدمان اثاثینصب و چ یفه یمغازه وظ یکارگرها



 .رندیعهده بگ

 ن قلبم را سختیلج است. و ا یدنده  یهنوز رو یمجتب

 دم تن بهکه حاضر شده بو یمن یفشارد. برا یم

 ل خورده بودمیخواسته اش بدهم اما به سد مخالفت کم

 لِ خشکیشد که مِن تر را با کم یگران تمام م

 .کردیغ میسوزاند و خودش را از من در یم

 

 م رایاش را برداشته بود. جواب تلفن ها یالبته قهر رسم

 م رایرهایخواند و پاسخ شب بخ یم را میغام هایداد. پیم

 نجا نقلیقبول کرده بودم تا به ا یوقت گفت. اما از یم

 زود یلیبود. معتقد بود خ یمکان کنم از دستم عصبان

 د آن قدریگفت بایوا، و تن به خواسته اش داده ام. م

 تحت فشارش بگذارم تا مجبور شود تن به خواسته ام

 چارهیرزن بیر مرد و پیآمد که پ یبدهد. اما من نه دلم م



 یهرروزه  ین تحمل کشمکش هارا زابراه کنم، و نه توا

 .آن خانه را داشتم

 یجنگ جو و مقاوم یه یت بود که من روحین واقعیا

 .دادم یها زود توان از کف م یمتینداشتم و در برابر نامال

 اگر دو سال از ین موضوع سخت نبود. حتیدن ایفهم

 که یتوانست بفهمد آدم یخانه و خانواده دور بود، هم م

 یلیاو با چند روز قهر، کوتاه آمده، خدر برابر خواسته 

 .تواند آدم نبرد کردن، باشد ینم

 

 به دست، ینیس یدن مهسایکنم از دیدر را که باز م

 شوم. فاطمه گفته بود، به دانشگاه یر میپشت در غافلگ

 .بازخواهد گشت ین زودیرفته. اما نگفته بود به ا

 لشیکه حوصله تحل یکند. نگاهیم نگاه میچشم ها یتو

 ام تو؟یشه بیرد: میگیرا ندارم. لب به دندان م



 به اسباب یشود. نگاه یروم. وارد م یحرف کنار م یب

 .کنم یاندازد. از پشت براندازش م یده شده میمه چین

 یده اش و هم چهره یه مهتاب است. هم اندام کشیشب

 ینبودند. مثل چشم ها یاو آب یجذابش. البته چشم ها

 یب خانواده بود از رنگ چشم هاینص یپدرش، که تنها ب

 .دریحاج ح

 :گرددیبر م

 ...مبارکه -

 

 دانم به کدام مفهوم سر تکان یبندم و نم یدر را م

 که موقع نگاه کردن به ینه ایدهم. هنوز برق ک یم

 .ش متساطع بود را به خاطر دارمیاز چشم ها یمجتب

 طاها کجاست؟ -

 :زنم یپاسخ به او طاها را صدا م یبه جا



 ؟یا عصرونه... مگه گرسنه نبودیطاها ب -

 شتریچ بیزند: اومدم... دوتا پ یاد میاتاق فر یاز تو

 ...نمونده

 

 دن ظروف را از سریگردم. چ یبه آشپزخانه بر م

 ز نو و به روز است، و مرتب کردنشانیرم. همه چیگ یم

 شتر ظرف ها را حاج خانم و دویبرد.ب ینم یادیکار ز

 کنند، ید میه خودشان خرک یدخترش از فروشگاه

 .سفارش داده و فرستاده اند. سنگ تمام گذاشته اند

 .ده اندیم تدارک دیه کامل برایزیک جهیبا یتقر

 فیست... بالتکلیه هست و نه نیزیکه نه جه یه ایزیجه

 مانم. مثل مغزین و اید یاست... مثل خودم. مثل دل ب

 م ور مراسیک گوشه اش درگیدنم که مدام یدر حال پوک

 ن شهریگر از اید یک گوشه یاست که در  یه ایزیجه



 خانواده را یکه که اعضا یدر حال وقوع است. مراسم

 ید، کرده. دلم میکه با یزیو خسته تر از چ یعصب

 ن خانه با مبلمان نصفه وین امشب، در ایخواست از هم

 .در برنگردمیگر به خانه حاج حیمه اش بمانم و دین

 .نمیل را نبیکم یها یا و کالفگه یبرنگردم تا خستگ

 مراسم ینم. در تکاپویش را نبیدن هایدن ها و نشنیند

 نم. شب ها که بهیاز جنس خودم، نب یازدواجش با زن

 

 یحت یگردد، آن قدر خسته است که گاهیخانه بازم

 خورد و یحاج خانم، شام هم نم یعالرغم اصرارها

 .رساند تا بخوابد یخودش را به اتاقش م

 م به ذوق ذوقیشوم. آن قدر که پاها یم خسته ممن ه

 یخواب را به سخت یشود. اما رو یافتد. تنم کوفته م یم

 وقت است که خواب رم کرده و رفته و یلینم. خیب یم



 .شوم یهوش م یب یدور شده است. فقط گاه

 دارم شب را. و تا یخوابد و من همچنان زنده نگه م یاو م

 خودم یشه یبه جان ر بغض و حسادت یشه یصبح با ت

 جاد نشدهیکه از اول ا یافتم. حس تملک ندارم. حس یم

 دهم یخودم را دق م یتوان پروبال داد. اما حساب یرا نم

 د به خودم بفهمانمیزنم. با یکه در دل م ییبا حرف ها

 در یچ خانه ایدر و هیل، و خانه حاج حیخانه قلب کم

 بش نخواهمدر قل ییست. هرگز جایمن ن یا جاین دنیا

 

 ش نخواهمیده نخواهم شد. هرگز ستایداشت. هرگز د

 مرا نوازش نخواهد ییو نه تن صدا یشد. هرگز نه دست

 ییکنم تا دل بکند از جا ید خودِ نفهمم را حالیکرد. با

 ...با تاراج روح و جسمش هم دل نکند یکه حت

 د،یکه با ییدل؛ که هرگز هرگز آنجا یا ید بفهمیبا



 ن به خودت و بهیشتر از ایداشت . پس ب ینخواه ییجا

 ...ک طرفه راین دندان لق ین نکن و بکن ایشعورت توه

 

 چرخانم. مهسا وسط آشپزخانه ی، سر میبا حس حضور

 شهیپ یتوجه یکند. بیوار نگاه میستاده و به در و دیا

 .کنم یم

 یکنم و صدا یک تر حس میبعد حضورش را نزد یکم

 شود. از ینند بلند مینش یهم م یکه رو ییبشقاب ها

 .متوجه حرکاتش هستم یگوشه چشم به صورت مبهم

 آرکوپال یبشقاب ها یال یدر حال درآوردن کاغذها

 .میگو ینم یزیاست. چ

 وان ها دریدن لیکنم و مشغول چ یشتر میفاصله را ب

 .شومینک مینت کنار سیکاب

 .خوامیمعذرت م -



 

 ییزهای. چستیرفته نیش پذیندارم. معذرت خواه یجواب

 کند. زمان را باز یکه از دست رفته اند، را جبران نم

 .نخواهد گرداند

 برخورد یگر صدایکشد انگار؛ که دیدست از کار م

 ...شنوم یبشقاب ها را نم

 .ترنم -

 .بندم یکالفه چشم م

 امیاصرار کردن که ب یلیدر و بابا و مامانت خیحاج ح -

 .خونه شما بمونم

 

 ...دونم یم -

 خواستم چپ و راست تو جلو روم یمدم... چون نموین -

 ی... به اندازه یارین جمله رو، رو زبونت بیو ا یسبز بش



 ...گهیدم... بسه دین کلمه رو شنیا یکاف

 ن آرامش راین فیف یبعد، صدا ید. کمیگو ینم یزیچ

 نم که انگشتانش رایبیشنوم. و باز از گوشه چشم م یم

 .دهد یرد و فشار میگیاش را م ینینم که نوک بیب یم

 کنم، تا او را یندارم. آشپزخانه را ترک م یگریحرف د

 .عذاب وجدان و افکارش تنها بگذارم

 بزرگ که کارت یزه یک جایخودم  یادم باشد برای

 ن بار دریاول یمه اش است، بفرستم. برایضم یکیتبر

 ام تواستم حرفم را آن طور که هم در دلم و هم در یزندگ

 

 ن بار بود که توانستمیاول ین طور برایبزنم. هم مغزم بود

 ن بار بودیاورم و دلش را بسوزانم. اولیرا درب یاشک کس

 .ناراحت نبودم یکه از ناراحت کردن کس

 یه آدم هایک دارد. دارم کم کَمک شبیتبر یالبته که جا



 ن حالت به قول ترنمیشوم. دارم از ا ینرمال م»  یماست «

 .رم که به دل آدم ها فکر نکنمیگ ید مایم. دارم یآ یدر م

 کنم و مهم نباشد یدغدغه ام خودم باشم. خودم را خال

 شود. مهم نباشد چه بر سر دل آدم ها یپر م یکه کس

 .آورم یم

 رم، چون اگریاد بگید ین ها خوب است. بایاد گرفتن ای

 یدغدغه  یخودم را نداشته باشم، کس یخودم دغدغه 

 .به فکر دل من نخواهد بود یمرا نخواهد داشت. کس

 ...نگران پر شدن من نخواهد شد یکس

 

 شیم بابت پیگو یمن تمام روز به خودم احسنت م

 صدا به یم و مهسا همچنان در آشپزخانه، بیرفت ها

 دهد. تا شب به آشپزخانه سروسامان یکارش ادامه م

 ن سمت از خانه بلندیکه از ا ییدهد و تنها صدا یم



 ظروف است. جالب است که طاها در یداشود تنها ص یم

 خورد یعصرانه اش را م یید. به تنهایگو یچ نمین باره هیا

 .گرددیو دوباره به سر کارش بر م

 ن فرو برده و هرسهیسنگ یآمدن مهسا خانه را در سکوت

 د ویایب یکه عل یم و تا زمانیسر در الک خود فرو برده ا

 درون آن الک ن سر را ازیشام صدا کند ا یما را برا

 .میآور یرون نمیب

 ل هاینم مایب یکه م ییدانم صحنه ها ینکه میبا وجود ا

 نجا ساخته شده اند، ترس بند بند وجودم رایدورتر از ا

 یمردچنین ن یاز زم یدر نقطه ا ینکه روزیفرا گرفته. تصور ا

به شدت روح و جسم  یکرده وحشتناک است. مرد یم یزندگ

 انهیو با وحش.زن هارا ازار میداده

 بپردازد. و مسلم است ین روش ها با آن ها به نوآوریتر

 گر وجودیمثل او د یست که موجودین ینیچ تضمیکه ه



 خ را از سریتار رت بارها تجربه تکراینداشته باشد. بشر

 .گذرانده است

 

 .چمیشتر از قبل پتو را دور خودم مپیزم و بیر یعرق م

 . دهم یخودم را آزار م یمار گونه ایاما هنوز به طرز ب

 یکه به ذهنم خطور کرده تا کم ی... تنها راهیخودآزار

 .چاره ام استراحت بدهمیبه مغز ب

 از یکین امروز به فروشگاه رفته و از فروشنده یهم

 .ترسناکش را خواسته بودم یلم هاین فیع تریفج

 .به سر و شکلم کرده بود یفروشنده جوان و مرموز، نگاه

 نمایلم و سینه فیدن آماتور بودنم در زمیفهم دانم با ینم

 شنهاد داد و در موردیلم را پین فیکرد که ا یچه تصور

 .گفت ییزهایم چیش برایواقع ینه یش زمیپ

 ییکه کرده بودم و صحنه ها یو حاال من مانده ام و غلط



 از یکه خال یست، و طبقه ایگریهولناک تر از د یکیکه 

 .بود یهر جنبنده ا

 

 رین را ندارم که از زیا ییتوانا یافتاده ام که حت یلبه حا

 .لم را قطع کنمیم و فیایرون بیپتو ب

 میکنم که راه حل ابداع یخودم را لعنت، و اعتراف م

 افکارم را منحرف کرده و یساعت یموثر واقع شده و برا

 ن امشب به انتهایز من همیاحتماال سرنوشت غم انگ

 ن بوده که آنقدریهم ار من ید تقدید. شایخواهد رس

 نم، به خودم بلرزم تایبیکه م یینجا از ترس صحنه هایا

 یکنم و راحت شوم از هرچه ب ینجا قالب تهیهم

 ...یسرانجام

 یباً برایکوبد تقر یانه به در میوحش یکس یوقت

 یکنم. صدا یخارج شدن روح را از تنم حس م یلحظه ا



 .شود یشتر خودم میغم باعث ترس بیج

 ا هم چنان ادامه دارند و من نه تنها افکارمضربه ه

 .دانم کجا افتاده اند یمنحرف، که گم شده اند. نم

 

 نیهم یرسد. برا یکنم. دستم بهشان نم یشان نمیدایپ

 نجاید اید بکنم. بایدهم که چه با یص نمیهم تشخ

 اینم و آن قدر به خودم بلرزم که جان بدهم، یبنش

 به جان در افتاده تا ست که ینم چه کسیزم و ببیبرخ

 .ردیجان مرا بگ

 است. در ساختمان یم خالیه هایتنها هستم. واحد همسا

 د داشته باشم،یام یذره ا یشناسم که حت یرا نم یکس

 .دارد یه ها کاریاز همسا یکه کس

 شخص یمه شب گذشته. ولیکنم. از ن یساعت را نگاه م

 ست. هم عجله دارد و هم یار عصبانیپشت در هم بس



 .قصد کوتاه آمدن ندارد

 

 کنم؛ینانه فکر میزنم. خوش ب یا میباالخره دل به در

 اج بهیدم احتیروز در راه پله دیه که دیرزن همساید پیشا

 ...دید... شایکمک داشته باشد، شا

 .رسد یبه ذهنم نم یگرید دیشا

 .کنم و هم به چشمان خودم یدر شک م یهم به چشم

 ن شب ،یند االن و در اتوا یم یامکان ندارد... هرکس

 .پشت آن در باشد اال او

 .ف شده اندیمن ضع یراد دارد. چشم هایا ین چشمیا

 ستم. اما اویش نیب یمتوهم یوانه یاصال... اصال من د

 ماست و یاهیست. محال ممکن است. من سینجا نیا

 رفت، تایرا راحت تر خواهم پذ ین شب طوالنیا یروشن

 ...ز رایه شب غم انگمین نینجا بودن او در ایا



 پرمیخورد، از جا میکه به در م یبعد یدرپ یپ یضربه ها

 ک موجودیل به یم. دستم تبدیآ یرون میو از هپروت ب

 

 شود و همزمان با در، اوست که یخودمختار، و در باز م

 :آورد یصورتم هجوم م یتو

 ؟یکنی؟ چرا درو باز نمیهست یکدوم گور -

 .... مثل اکثر اوقاتکنم.. یهاج و واج نگاهش م

 انش را. نهین همه عصیفهممش. نه خودش را نه ا ینم

 .نجا بودنش رایا

 کوبد و یکند و در را محکم میم میبه سر تا پا ینگاه

 یپرم و تکانیدانم چندم در امشب از جا م یبار نم یبرا

 .دهم یبه خودم م

 ...من... من -

 



 ؟یکن یر م؟! چرا مثل مونگوال رفتایزند: تو چ یاد میفر

 درست رفتار یتون یچ وقت نمیمگه تو؟ چرا ه یجیگ

 ؟یکن

 ...شترید هم بیاست... مثل اکثر اوقات... شا یعصبان

 ش نباش اگریچشم ها ید؛ برو و جلویگویتجربه ام م

 کیو بعد با  یر شویا تحقی، ینیب ببیآس یخواه ینم

 .یش رو به رو شویدر چشم ها یم از کالفگیموج عظ

 جانش را به لبش رسانده. وگرنه اگر یزیچ داست کهیپ

 آمد. حداقل ینجا نمیافتاد ا ین ورها میکالهش هم ا

 .آمد یامشب نم

 

 دن شکم برهنه امیاندازم که بروم. با د ین مییسرم را پا

 ام تنه، باالتنه ام ریک نیجز  یزیافتد که چ یادم میتازه 

 یبه مستحکم یر زرهینپوشانده. گرمم بود و از ترس ز



 زان گرمایکاستن م یپتو پناه گرفته بودم و ناچار برا

 .شرت شل ووارفت را هم از تن در آورده بودم یهمان ت

 شود. با فشار یشترم میم مانع حرکت بیبا گرفتن بازو

 گردم و در دل از خدا یدردناک دستش به سمتش برم

 .ر بگذراندیخواهم امشبم را به خ یم

 دارم یوقت یرین مییپا یندازیابو سرتو مین یچرا ع -

 .زنمیباهات حرف م

 ...یهست یعصبان -

 

 ه نگا به سرو شکلت بنداز. چهی؟ یدار یچه انتظار -

 ؟یکنیه درو باز میوضع

 .نگاه کردم... حواسم بود یاز چشم -

 نجات خودم از جهنم خشمش یم . برایگو یدروغ م

 یم. اصال حواسم به لباس تنم نبود. با آن ضربه هایگویم



 هنر کرده ام که سکته یزد، کلیکه به در م یحشتناکو

 .نکرده ام

 ن وضع ظاهر شدن،یاگر حواسم بود، من آدم با ا یحت

 .او نبودم یرو یجلو

 بود. نوع در زدنش ید. از اول عصبانیگو یاو هم دروغ م

 ن حالیدن سر و وضع من به ایگفت، که با د ین را میا

 .فتاده بودین

 

 ...دیببخش -

 ...تا قائله را ختم کنم. امام یگویم

 

 ن؟ید؟ همیببخش -

 یشوم... امروز از صبح، مرغ سرکنده را م یجان به لب م

 دن آستانهیسنج ین زمان ممکن را برایماندم و او بدتر



 ...صبر من انتخاب کرده بود

 ؟ینباش یکار کنم که انقدر عصبان یبگم؟ چ یچ -

 تیزن... شکادونم؟ داد بزن... فحش بده... غر ب یچه م -

 ...ماست نباش ینطوریکن... فقط ا یه کاریکن... 

 برد که ترنم استفاده یرا به کار م یقا همان لفظیدق

 .کرده بود

 .هنوز دلم بابت نگاه آن دو زن در پارک پُر است

 

 م را: من ماستیکنم تن صدا یسخت کنترل م

 ...ستمین

 رو سرت تا به ینداز ی؟ چرا صداتو نمیهست یپس چ -

 چی؟ چرا هیزن ی؟ چرا کتک نمیناراحت یه بفهمونیبق

 یهر غلط یهرک یذاری؟ چرا میشکون یرو نم یچ

 ن همهیا یره؟ چرا وقتیم بگیخواد بکنه و برات تصم یم



 ن و زمانیاد؟ چرا از زمیکنم، صدات در نم یتت میاذ

 ؟یکنیت نمیشکا

 ست که از تمامیزیقا همان چین دقیآتش... ا یآب رو

 ...کنمیش حس میادهایفرحرف ها و 

 یلیست. نه از امشب.. نه از من... از خودش... خ یعصبان

 ت ازین عصبانیست... و همیوقت است که عصبان

 

 آتش دلم را فرو یشعله ها ی، فقط کمیخودش، کم

 ...نشاند یم

 زنم سرت... چطور انقدر آروم یترنم من دارم داد م -

 ؟یمون یم

 .دیگو یاد مین را هم با فریهم

 :دهم یزنم، اما دل به دلش م یداد نم

 ؟یدیداد بزنم طالقم م



 که تا به حال یشود. مثل بوکسور یج میگ یلحظه ا

 یاهویدان بوده و سرمستِ هیروز میو پ یطرفِ قو

 کیک باره یکنند، اما به  یقش میکه تشو یتماشاگران

 که دست کم گرفته یفیو ناغافل از حر یکار یضربه 

 .خورد یشده م

 

 ...نو نگفتمیمن ا -

 ایه که االن تو دنیزیخوام... تنها چینو میمن ا یول -

 ؟ید یخوام... طالقم م یم

 ...پرسمید میٔ  با تا ک

 .شنوم ینم یید. اما من صدایگو یم یزیزند. چ یلب م

 دارم و تن یگردم و لباسم را از کنار مبل بر م یبرم

 که به یم تنه ایکارگر تر از ن یلیکنم. هرچند که خ یم

 تن یبرا یشگر خوبیست و پارچه نازکش، نمایتن دارم ن



 . دم استیسف

 .ن همچنان در حال تارو مار کردن استیادگ

 

 یوقت یچ وقت تو عمرم داد نزدم.... حتیگردم: هیبرم

 بابام یوقت یت نکردم... حتیچ وقت شکایبچه بودم... ه

 ...بود

 م را گرفتهام کالمیدانم پ ید میت بعین دوز از عصبانیبا ا

 یده باشد؛آن قدر بزرگ شده که برایباشد... که فهم

 یرا برا یاد... که کسید حرف بزند نه فریده شدن بایشن

 ...ت ندارم... که نازکش ندارمیگله و شکا

 دیشود. شا یک باره خاموش میبه  یرت آوریبه طرز ح

 کرده است که یرا که ارسال کرده ام رمزگردان یامیهم پ

 .کند یهاج و واج نگاهم م ن بار اویا

 رِ من هالکینظ یب یها یز حرکاتم را با آبیز به ریر



 .کند یکنش، دنبال م

 

 میگو یک روز به او میرش. . آه... باالخره ینظیب یها یآب

 ز نداشت وییبه پا یکه شباهت یزییک عصر پایکه در 

 ن رنگ منحصریآورد، با ا یزمستان را در م یشتر ادایب

 ک روز قبلید ینش چه بَر سَر من آورد. شابه فرد چشما

 ...ک روز قبل از رفتنید یاز مرگم. شا

 ...بذارم یرم چایگذرم: م یاز کنارش م

 .شوم یوارد آشپزخانه م

 .کنمیاشکم را پاک م

 نکهیا یهستم. نه برا یمن هم از دست خودم عصبان

 شه کرده امیپ ینکه خودآزاریا یرا آزرده ام... برا یکس

 که با پوست و گوشت ییها یم تمام سختو عالرغ

 .خواهم یکنم، واقعًا طالق نم یلمسشان م



 

 یزیست تا چیا منتظر من نین است که دنیمسئله ا یول

 از یونیمن کلکس یا نخواهم. زندگیرا بخواهم 

 ..ناخواسته ها بوده و هست

 امان، که مانع از کارکرد ین لرزش بیا یم برایدست ها

 ن و جنونیاد دارند... ادگیهانه زشود، ب یدرستشان م

 وحشتناکش، نواخته شدن نا به هنگام در؛ آن هم با آن

 

 یخانه نشسته و قلب ییرایکه آمده در پذ یشدت، مرد

 د بترسد،یداند با خودش چند چند است و با یکه نم

 ...نیا غمگیخوشحال باشد 

 .مانم یکنم و همان جا م یروشن م یگاز را به سخت

 ستند که کارکردشان به پت پتیم نیدست هاانگار تنها 

 م رایبه حرکت ندارند. دست ها یلیم هم میافتاده... پاها



 زنم بهیدهم و زل م یه میکنم و به لبه گاز تکیباز م

 ...یکتر

 کنم و به یش روست فکر میکه پ ینده ترسناکیبه آ

 ن هم خطرناک ترید از جنون ادگیجنون خودم که شا

 ...من یباشد، برا

 

 شوم، او رایکه از آشپزخانه خارج م یچا ینیبا س

 که هنوز در ییمبل دراز کشده و پاها ینم که رویبیم

 چرم برق یدسته مبل گذاشته. کفش ها یکفشند را رو

 ...بارد یشان میاز سر رو یزنند و تازگ یم

 ش گذاشته ویچشم ها یساعد دست راستش را رو

 در کهزان است. هر چقیدست چپش از کنار تنش آو

 ریند، او خسته و پیآ یکفش ها تازه نفس و نو به نظر م

 .دیآ یبه نظر م



 که نشان دهد، متوجه یچ عالمتیروم ... ه یجلوتر م

 دیکنم شا یدهد. فکر م یحضور من شده، نشان نم

 را که معطر ییچا ینین هم سیهم یخوابش برده، برا

 آرامش کند، با ید کمیبود، تا شا یبه عطر گل محمد

 داریگذارم، تا اگر بیز میم یممکن رو ین صدایمترک

 بود، بخورد... هنگام راست کردن کمرم، متوجه قطره

 

 ک کرم رنگیسرام یزانش، رویکه از دست آو یخون

 که مرا از کابوس مرگم یاد شبیشوم.  یافتد، م یخانه م

 افتم. آن شب هم بعد از چند شب یدار کرده بود، میب

 ن بهیو مستتر در باند و مز یزخم ی، با دستیخبر یب

 شیها یه برگشته بود. انگار عادت داشت که دق دلیبخ

 افتاد یم یکند و هر بار اتفاق یرا با دست چپش خال

 .کرد یچاره را آش و الش م یدست ب



 نم، کهیکنم تا زخم دستش را ببیکمرم را خم تر م

 ر قابل حدس است کهیم غیشود. برا یدم نمیعا یزیچ

 چه یچاره جور کشیافتاده و دست ب یتفاقامشب چه ا

 تواند یز میدانم چه چ یشده. نم یو چه اشتباه یکس

 ...کند ین حد عصبانیک داماد را تا ای

 یندارم که بشود چاره ا یا یله امدادیچ وسیدر خانه ه

 ...دیشیزخمش اند یبرا

 

 یفم انداخته بود، میکه فاطمه به زور در ک یدیاد کلی

 آن ها ینها هستم و ممکن است وقتگفت ت یافتم. م

 دیست که کلیاز داشته باشم و بد نین یزیستند،به چین

 .خانه اش را داشته باشم

 ن دستهیواجب تر از او و حاال را کجا سراغ داشتم که ا

 د به دردم بخورد؟یکل



 کنم ویجدا م یدید را از جا کلیصدا کل یباز هم آرام و ب

 یم یر قفل واحد بغلد را دیشوم. کلیاز خانه خارج م

 شوم. محضیرو به رو م یکیاز تار یاندازم و با انبوه

 نیست و ایوار کوب هم روشن نیک دی یخدا، حت یرضا

 موقع یمتنفرم که حت یکیکه آنقدر از تار یمن یبرا

 گذارم،یخانه را روشن م یاز المپ ها یکیخواب هم 

 ...م استیعذاب ال

 

 از سر حدس، کنار را که ید برقیبه محض ورود اول کل

 دا کردنید پیفشارم و با عجله و به امیکنم میدا میدر پ

 .شوم یم یس بهداشتیه، وارد سرویاول یجعبه کمک ها

 دایپ ییروشو یز باالینت کوچک و تمیجعبه را در کاب

 ک، بدونیو تار یکنم به سرعت برق، از خانه خالیم

 رصدات یشم و ب ینکه المپش را خاموش کنم، خارج میا



 .گردمیرفتم به واحد خودم بازم یکه م یاز وقت

 نیقیشن را حفظ کرده و گمانم را به یهنوز همان پوز

 کیخسته و در مانده است. نزد یکند که حساب یبدل م

 کنم تا دوباره بتوانمیدقت و صبر م یروم. کم یتر م

 دیآ ینم. دلم نمیچکد بب یرا که از دستش م یقطره ا

 ک تریصبح همان جا بماند. نزدز تا یو خونر یکه زخم

 ن رایپنبه و ظرف بتاد یجعبه کم یروم و از تو یم

 کنم . خودمیرا جابه جا م یچا ینیآورم. س یرون میب

 

 .نمینش یاو م یز و رو به رویم یرم و رویگیش را میجا

 غهیت یآورم. زخم رو یرم و باال میگیآرام دستش را م

 ع و نهیوس یدستش جا خوش کرده... زخم یداخل

 ...قیچندان عم

 .کنمین آغشته میکنم و پنبه را به بتادیدستش را رها م



 ن تماسیآورم. با اول یرم و باال میگیدوباره دستش را م

 د و ازیگویم یقیده و عمیکش "سیس"پنبه با زخم، 

 

 کنم که چطور به فکریپرد. خودم هم تعجب میخواب م

 .بودم فتادهین نیسوزش حاصل از برخورد زخم و بتاد

 یش میموها یچشم گذاشته بود ال یرا که رو یدست

 ی، دوباره به کارم ادامه میآرام"دیببخش"کشد و من با 

 شود. دوست دارم یش میدن زخم، ریدهم. دلم از د

 گر،یه دیمارستان برود و چند بخیه کنم که به بیتوص

 یبزند، اما زبان به دهان م یقبل یه هایبخ یکنار جا

 ه منیکه نه مرد عمل کردن به توص دانم یرم. میگ

 .داند ین زخم، واجب میا یه را برایاست و نه بخ

 ه؟ین کارا چیمنظورت از ا -

 



 ده ام. نگاهیکنم. منظورش را نفهم یج، سر بلند میگ

 دن رنگیره اش به من است و دلم باز هم از دیخ

 .کندیسقوط م یچشمش از بلند

 یلیخ یبگ یخوا ید: میگو یند میبیجم را که مینگاه گ

 و یمثل من وحش یبگ یخوا ی؟ میخانم یلی؟ خیخوب

 چ،یکه ه یچاک و دهن و کول ی؟ بیستین ینه ایک

 با نشون یخوای؟ میم باوقار و فرشته صفتیلیبرعکس خ

 نه؟ یت، چرک منو نشون بدیزیدادن تم

 م راین همه قصاوت و قضاوت. دندان هایرد از ایگیدلم م

 کند چه شده و از چهینم یقدهم. فر یهم فشار م یرو

 .داند یش میت هایبل عصبانیست، مرا س یعصبان یکس

 

 شوم. دوبارهیز کردن زخمش میدوباره مشغول تم

 ...دیگو یم "سیس"



 ی... میبگم... م یزیخواستم چ یم.. م... من نم -

 ز کنم و ب.. ببندم که تاین زخمو تمیخواستم فقط ا

 نیر ایزه زینرصبح همه خون تنت قط... قطره قطره 

 ...نیمبل... هم

 زید. و من هم در سکوت زخمش را تمیگو ینم یزیچ

 دن باند، تمامیچیل و پیک گاز استریکنم. گذاشتن یم

 ن جور مواقع،یا یاست که برا یا یاطالعات پزشک

 .ره دارمیذخ

 . نمیبیشود، او را بازهم به حالت قبل م یکارم که تمام م

 

 کنم. همان جایا مرتب مله ها را جمع و جعبه ریوس

 یگذارم تا صبح به فاطمه برگردانم و بابت ورود بیم

 .کنم یاجازه به خانه اش عذرخواه

 دارم تا به آشپزخانه ببرم که ی خنک را برمیِها یچا



 ...ترکهیشنوم: بذار بمونه بخورم... سرم داره م یم

 ...م: سرد شدهیگو یکردم بازهم خوابش برده... میفکر م

 ...کنمیمعوضشون 

 کنمیگذارم و عقب گرد میز میم یداغ را رو یها یچا

 خودت؟ یخور ید: نمیگویکه م

 ...بره اگه بخورمیگردم : نه... من خوابم نمیبرم

 

 ؟یختیدو تا ر یچ یپس برا-

 یز میچشم گذاشته و متوجه همه چ یچطور دست رو

 شود؟

 ختم... عا... عادت کردم به دو تایخودم نر یب... برا-

 رو پشت هم ییشه دو تا چایختن... عموم همیر ییچا

 ...زمیریم ییشه دو تا چایخورد... منم عادت کردم همیم

 کشد و بازهمیچشمش کنار م یباالخره دستش را از رو



 .کندیگر میک سقوط دیمرا مهمان 

 کنم کهیآورم و قصد رفتن م یقش را تاب نمینگاه عم

 در حال کند و یش را جمع میع پاهایک حرکت سریبا 

 ؟یدوستش داشت یلیپرسد: خ ینشستن م

 

 نیم گرفته، همین مرد تصمیکنم. ایهاج و واج نگاهش م

 ن خونم رایها، آن قدر آدرنال یریال غافلگیامشب، با سر

 ک سره شود. خبر نداردین کند، که کارم ییباال و پا

 ...م در آمدهیویاز خجالت غدد فوق کل ین حسابیادگ

 

 ادمه حاالی؟ ... یدوستش داشت یلی. خمنظورم نامزدته..-

 ... حاال حاضر نبود دست ازت بکشه

 است که یک باریهمان  "حاال حاالها"منظورش از 

 ...م را گرفته بودیدر دانشگاه جلو یجلو



 ...یلیزنم: آره... خ یپوزخند م

 یبرد و همان جا نگه میراستش را با مهارت باال م یابرو

 .کندیم فرو میدر چشم هارنگش را  یر آبیدارد و شمش

 ارش را ثابتیز و هوشیم و او نگاه تیگو ینم یزیمن چ

 ...بوده پس ید: چه عشق سوزانیگوینگه داشته، دوباره م

 ن حد عاشقانه دوستت داشت؟ی؟ اونم در ایاون چ

 

 او؟

 ید، شعله هایآ یادم مینا یکه از عشق س یزیتمام چ

 یک دودلی یچ، حتیکه ه یخشمش بود و باور و اعتماد

 م به دلش راهیکه در باره حرف ها و دفاع ها یمعمول

 ..."دیگوید او راست مید، شایشا"نداد و با خود نگفت 

 م رایر گلویزد و با همان دست بانداژ شده ز یجست

 ن نه؟ همه شماینیگرفت و فشار داد: همتون هم



 د تا ما رو دلبستهید ساخته شدیکنیخوشگال فکر م

 ...دینکه دل ببندین اد، بدویخودتون کن

 به خاطر فشار دستش، سرم رو به باال بود و نگاهم

 که یز بود... نه تهمتیجز نگاهش نداشت. غم انگ یزیگر

 حانه به او دلینکه ریکرد... ا یکه م یزد و نه قضاوتیم

 ن فکر فقط ازینبود که ا یز بود. شکینباخته بود غم انگ

 زن ها، ت شده بود کهیاو تقو یحانه برایسمت ر

 

 ودن بدانند... مگر ایبه دام کش یبرا یشان را ابزارییبایز

 با چند زن سر و کار داشت که عاشقش باشد؟

 ده بود،یز رسیجه غم انگین نتینگفتم. اگر او به ا یزیچ

 یحانه هم در حال حاضر نمیخود ر ینه خدا و نه حت

 ک چوبید همه را با یتوانست او را متقاعد کند که نبا

 ...دکر یه



 که داشت سرم و ییش، بابت بالهایچشم ها یآنقدر تو

 آمد، غصه خوردم که کم کم دستش شل و یسرش م

 ش برگشت و چنگالیبعد هم از گردنم جدا شد... سرجا

 .دیش فرو برد و کشیموها یش را تویبزرگ دستها

 

 حرکت نداشتم. من هم ییده و شوکه بودم و توانایترس

 ده بهیم، که از قضا چسبیمبل کنار پا یهمان جا رو

 .ش نشسته بود، سقوط کردمیبود که او رو یمبل

 نگاهش کردم... نگاهش کردم... و باز هم نگاهش کردم،

 ...میبدبخت تر بود یکیاما باز هم نتوانستم بفهمم کدام 

 ...پاک باخته یا اویمنِ سرسپرده 

 مدت ها بود که حالم خوش نبود. مدت ها بود که تنها

 ...گفت عاشقمه ی.. میدت ها بود که پُر بودم: مبودم... م

 ...گه بشمیگفت محاله بذاره مال کس د ی... میم



 ...مره اگه مال اون نشم... اَ... امایگفت میم

 

 د و نگاه سرخش را به منیرون کشیش بیدست از موها

 داشت ین نگه نمییدوخت. چرا سرش را همان طور، پا

 گذاشت حرفم را بزنم؟یو نم

 د او هم سبک شود؟یگذاشت سبک شوم تا شا یمچرا ن

 ...ستندیک جنس نیتا مطمئن شود که همه آدم ها از 

 ش را کم کنم؟یگذاشت بار دغدغه ها یچرا نم

 ر انداختم کف دست سردم را به کفیناچار، من سر به ز

 ...لرزش تنم را کم کنم یدم تا کمیدست سردترم مال

 اگه بدونن یحت کنن... عاشقا یعا... عاشقا باور م-

 یزیکنه، بازم چیگه و داره ظلم میطرفشون داره دروغ م

 ...گهیخواد و میکنن که معشوق میرو باور م

 



 وانه آنقدریگرفتم و باالخره قطره اشک د یقینفس عم

 ...وار زد تا رها شدیخودش را به در و د

 ...شتر از همه زدیمعلوم شد حامله ام، اون ب یاَ.. اما وقت-

 ...شتر از همه شکستیز همه فحش داد... اون بشتر ایب

 نبودم با... باور اشنا یل خودم با کسیگفتم با م یهر چ

 ...رفت و امد داشتی ینکرد... فقط گفت بگو با ک

 که از سر گذرانده بودم، هم آن ییروزها یادآوری یحت

 کردم هر آن ممکن استیقدر دردناک بود که حس م

 ن همه بال رایاجان دهم. چقدر سگ جان بودم مگر، که 

 رد کرده و هنوز زنده بودم؟

 دستش، همراه یاستخوان آرواره ام، که به خاطر بزرگ

 کردیگردنم تحت فشار انگشتانش قرارگرفته بود، درد م

 ...م شده بودیل دردناک تر شدن گلویو بغض دل

 مبل گذاشتم تا بلند شوم و خودم یلبه ها یدست رو



 رامفکارش تنها بگذارم.... آرا به اتاق برسانم و او را با ا

 فه ام... در حال حاضریکردن او، نه کار من بود و نه وظ

 و صبور یک شانه بزرگ و قویخودم به شدت محتاج 

 .بودم

 

 د ویاما به محض بلند شدنم دستم را گرفت و کش

 ...م برگرداندیسرجا

 ...میاز هم فرار کرد ین بسه هر چیر بشیبگ-

 نتوانستم از پس اشک یادم ولبا دندان به جان لبم افت

 .میایشده بودند بر ب یاغیگر یکه د ییها

 و من از تو دور موندم تا بتونم از یتو از من فرار کرد-

 ن برزخیاز ا یچ راه فراریخودم فرار کنم... اما انگار ه

 ...ستین

 



 رکرد... تنها او نبود که الزم بود از خودش فرا یاشتباه م

 ن خودِ خودآزارم دوریکه از ا از داشتمیکند. من هم ن

 ...شوم

 د و لبه مبل نشست. با دو دست گرمیخودش را جلو کش

 ...م را پاک کردیو بزرگش اشک ها

 راد ازیب امشب قصد تمام شدن نداشتند: پس ایعجا

 ینوشتته که همش به پست نامرد جماعت م یشونیپ

 ...یخور

 سرنوشت راد ازیده بودم. حتما این مورد با او هم عقیدر ا

 نکه به چشمیدم، عالرغم ایرس یمن بود که به هر که م

 ز تمام بودند،یهمه و همه جا مَرد و با انصاف و همه چ

 ین رو به آن رو میتشان از ایدند هویرس یبه من که م

 

 خودش کم ینا هم برایشد. خبر داشتم که س



 .ن زنان اطرافش نداردیب یتیمحبوب

 ...ن از خودم متنفر نکنیشتر از ایه نکن... منو بیگر-

 ه نکن نذار مغزم منفجر شه... بذار توکوچه پسیگر

 ...چپ، خودمو بزنم به اون راه یعل یکوچه ها

 نداشتم. او بود که حجله عروسش را یمن که با او کار

 نه باز بود و بایکه تا نصف س یقه ایرها کرده و با 

 ، به خانه من آمده بود. مگر من چه کردهیزخم یدست

 از او و یدیده و با تمام نا امینکه کنار کشیبودم جز ا

 .عشقش، به تماشا نشسته بودم

 ...م زانو زدیپا یتند جلو یصورتم را رها کرد و با حرکت

 

 تش خبرینبودند. اگر از اعتقاد و ترب یحرکاتش عاد

 ن طوریمصرف کرده که ا یزیکردم چین میقینداشتم، 

 ...واله و ناآرام شده



 دو یکی ین مغز من برایکنم خوبه؟ از االتماست -

 ؟ تو رو به هریبهش استراحت بد یریرون میساعت ب

 ن وجدانیکم پاچه پاره باش، بذار ایترنم،  یپرستیم یک

 نیکم کمتر سر به سر من بذاره و چپ و راست ایمن 

 ...همه تو رو نکوبه تو سرم

 آمد او خودش هر یزدن نداشتم... به نظر م یبرا یحرف

 .داند یاز است، میه را که نآنچ

 ن مبل ویکوچک و محدود ب یبلند شد و در همان فضا

 ...ن ور و آن ور شدیا یز چند قدمیم

 

 ...ستاد و دست به کمر زدیا

 ...سرش را باال گرفت و به سقف زل زد

 ...قیو عم ین آورد و نگاهم کرد... طوالنییسرش را پا

 ...قیو عم ینن آورد و نگاهم کرد... طوالییسرش را پا



 

 ...یتاب ین همه بیدم از ایترسیو من کم کم داشتم م

 نیر پا گذاشته بود و با اینکند واقعا اعتقاداتش را ز

 !حالت به سراغم آمده بود؟

 یین همه مهارت و دست و پاین طور بود، من با ایاگر ا

 کردم؟ ید میزدند چه با یکه به پت و مت طعنه م

 میپا یم که دوباره و تند جلور بودین افکارم درگیبا هم

 مبل گذاشت. حرکت یدسته ها ینشست و دست رو

 تند او و اوهام ترسناک خودم، باعث شد تا به سرعت

 ...خودم را عقب بکشم

 ...گم ترنمیم یجد-

 

 زینه اش گذاشت و نگاه من جلب زنجیس یدست رو

 ...زان بود شدیکه از گردنش آو یرنگ ینقره ا



 یبزن... هر چ یخوایتو... هر چقدر من ین من و ایا ایب-

 یبگو... اصال... اصال عوض اون چنگ و ناخنا یخوایم

 میار... به جون حاجیا از من در بیحانه رو هم بیاون روز ر

 بزن، یا کنار بکشم... تو تا نفس دارینامردم اگه آخ بگم 

 ...یش یتو خال یسم تا وقتیم یمن وا

 ...اخوش احوال استکنم. او واقعا نیبا تعجب نگاهش م

 از عذاب ین عالمتیکوچکتر یکه قبال حت یدر صورت

 نشان نداده بود، حاال داشت مرا نگران یمانیوجدان و پش

 ...کرد یخودش م

 

 کندیرد و مجبورم میگیدوباره دو طرف صورتم را م

 نکه؛یا ید برایش نگاه کنم... شایچشم ها یم تویمستق

 قلب و روحش یتو یشتر از قبل متوجه زخم هایب

 ...شوم



 م... دو ساعتیلعنت یابوناین خیدو ساعته در به در ا-

 شتر فکریب یه؟ چند ماهه که در به درم... هر چیچ

 ارم... هریمسخره سر در م ین شوخیکنم، کمتر از ایم

 یرم... تو شدیشتر فرو میزنم بیشتر دست و پا میب یچ

 تباه شدت شده همه فکر و یسوهان روحم... زندگ

 شم ترنم... تو چطور یکنم آروم نمیم یرم... هر کارذک

 ؟ هوم؟یآخه لعنت یگینم یچی؟ چرا هیانقدر آروم

 کردم. بود ینم یسوهان روحش بودم... جز سکوت کار

 .کرد یش دردسر درست میک اندازه برایقا یو نبودم دق

 یخواست، سر به سرش نم یآن طور که ترنم م

 

 و حاضر نبودم خم به باالدادم  یگذاشتم. خودم را آزار م

 د، آن وقت سوهان روحشیایبا بین آن چشمِ فرینش

 ...بودم



 آمد تا یکردم و اگر دلم م یعرض اندام م یاگر کم

 یشدم؟ فرشته عذابش؟ بال یاحقاق حق کنم چه م

 سرش؟ تاوان گناهانش؟ ینازل شده رو

 که تا یهست ییندارم که تو تاوان تمام گناها یشک-

 یگه من نتونم زندگیکه د یادم... تو اومدحاال انجام د

 ...کنم

 شکستن و بازهم سر پا ییک قلب چند بار توانایمگر 

 ن قلبیشد ا یمرد و راحت نم یماندن دارد؟ چرا نم

 ؟ گربه وار که انگار نه، نُه جان، که هزارجان داشتیِلعنت

 

 آره... خدا تو رو سر راه من گذاشته که نتونم مثل آدم-

 ؟ منو چرا سر راه تو گذاشته؟ی... اما تو چکنم یزندگ

 کار ی؟ اصال آخه مگه تو چیکار کرده بود یمگه چ

 ...و فرار یکنیه میه ساله فقط گریک ی؟ نزدیبکن یتونیم



 ؟یه مورچه هم فکر کردیتو اصال تا حاال به آزار 

 .ان شدهیکنم...بالشک دچار هذید و من نگاه میگو یاو م

 یداشته باشد، برا یم از پادشاهد کیکه نبا ین شبیدر ا

 حانه چه کرده کهیدانم ر یزتر از جان، نمیعز یاو

 ...ان کردهین امشب طغیگذاشته و گذاشته و عدل هم

 ز شده بود وی، امشب سر ریبعد از چند ماه خودخور

 .آرام نداشت

 کردم، تایم یگفتم و نه کاریم یزیمن ماه ها بود نه چ

 یحانه، درست هم پایم. رشتر کنیرا ب یمبادا عذاب کس

 ن چند ماه را عذابیشتر از من، اید هم بیمن، شا

 

 ده بود، اما پا پس نگذاشته بود. قبول کرده بود دریکش

 شد کهیت عروسش شود. وحاال او را چه مین وضعیا

 ش برداشته بود؟یعالقگ ین امشب پرده از بیدرست هم



 شناختم و آنقدر مطمئن از عشقش یل را آنقدر میکم

 ین نسبت به بیش از ایحانه شده بودم، که اگر پیبه ر

 ن ها درستیشد، قبل تر از ایحانه با خبر میر یغالقگ

 حانه دنبالید اصال اگر ریشد. شا یران مین اندازه ویهم

 ل خالص شود، تنها کار الزمیبود تا از دست کم یراه

 د دوستش ندارد وین که به او بگوین بود؛ همیهم

 ...کندخودش را خالص 

 ست یده بود، پا بند زنین امشب فهمیل درست همیکم

 ست... اما چطور؟ چرا؟ چرا امشب؟یکه دلبسته او ن

 شده؟ ی... چ یچ-

 ش قطعیان هایکند. هذ یمکث... و با تعجب نگاهم م

 ...سم شدهیخ یشده اند و در سکوت مسافر چشم ها

 

 دانم یکه م ییگشت و گذار در چشم ها یبعد از کم



 دانم او یکه نم یندارند، جز خروار خروار عشق یزیچ

 :کند یرشان خواهد کرد، لب باز میچه تعب

 ه نگاه به خودتیشده؟  یچ یپرس یشده؟ تازه م یچ

 نخودت بنداز ترنم... واقعا اال یه نگاه به زندگیبنداز... 

 چارت کردم... من اویشده؟ ب یچ یپرس یتو از من م

 کرد و بدبختیم یشقعا یکه به قول خودت ادعا یپسر

 م و حاج خانممو سر افکنده تر ازیکردم ترنم... من حاج

 کردم که مهتاب کرده بود... من همه رو از خودم یاون

 شده؟ یچ یپرس ید کردم تازه میناام

 ادت افتاده که همه رو ازیا... ین همه مدت یب... بعد ا-

 ؟ید کردیخودت ناام

 

 ین چشمات حتیتو و ا یست وقتیهمه مهم ن یدیناام-

 ...نیریه دم از جلو چشمم عقب نمی



 شیکه من رو یکشد و درست کنار مبلیخسته، کنار م

 یم زانو زده بود، همان جا روینشسته بودم و او رو به رو

 چاره است، آنقدر در به در، کهیند. آنقدر بینش ین میزم

 دنش، ازیدم با د یاگر قتل کرده بود، حتما ول یحت

 ...دگذشتن یقصاصش م

 چ وقت ترنم... بذار اونقدریچ وقت منو نبخش... هیه-

 ن ور و اون ور ببرم کهیعذاب وجدان تو رو با خودم ا

 هرگز منو یچ وقت... حق نداریمثل سگ جون بدم... ه

 ...یببخش

 

 ک انسانیکه  ین حسیخوانده بودم، عذاب آورتر ییجا

 ...ر باشد، حس گناه استیتواند با آن درگ یم

 و یکه من منتظر حرف یدم، تمام مدتیفهم یمو حاال 

 ن حس در حالیبودم، او با خودش و با ا یطلب عفو



 من یتوانست برا یز میگرفتن بوده... چه چ یکشت

 ن باشد؟یعذاب آورتر از ا

 گردد و آرنجش را کناریبرم یهمان طور نشسته و ناگهان

 :دوزد یم میگذارد و نگاهش را به چشم هایم میپا

 ا نه؟یگفتم  یچ یدیفهم

 .خواهد خودم را فراموش کنم یکنم و دلم مینگاهش م

 دانم یه کنم. نمیش گریخواهد تا صبح برایدلم م

 وانهیبرداشت او از عشق چه بود... اگر او هم مثل من د

 نیشد... هم ین امشب کارش تمام میبود، که حتما هم

 ...حانه قساوت را در حقش تمام کرده بودیامشب که ر

 

 نیر ایکه ز یین حس ها و عذاب هایر در کنار تمام اانگا

 پوسته سخت، ماه ها با خودش حملشان کرده بود، عشق

 نیاز ا یدید را داشته که با ناامین امیحانه حکم آخریر



 تر از یلیطف یگشته بود... حت یلین طور طُفیعشق ا

 ...من

 کیکه به  یوانه ایوانه است... دیست... دیحالش خوب ن

 ...پناه آورده رانهیو

 "میکند تا پاسخش را بدهم... که بگویمنتظر نگاهم م

 ..."بخشم یالبته که نم

 ار،یاخت یهستم که ب یو من تنها به ظاهر صاحب دست

 ...خزد یرنگ شبش م یان موهایم

 ک قطره بزرگ اشک را به اویکه  ییو صاحب چشم ها

 ...دهند یه میهد

 

 یبدون لکنت م ن ویشوند وغمگ یکه باز م ییو لب ها

 ...ند: آروم باشیگو

 



 نکه چشم باز کنم،یبه بدنم دادم، و بدون ا یکش و قوس

 کرد، بهیم ینیتنم سنگ یرا که رو ییخوب پتو یبو

 رینظ یب یه کردم... بویام هد یستم تنفسیخودم و س

 کمیل نزدیکه تمام شب و و هر بار که کم یویافتر ش

 ا در آغوش گرفتهشد، استشمام کرده بودم، حاال مر یم

 .بود

 کش یبسته و لب ها یدوست داشتم، تا ابد با چشم ها

 خودم نگه دارم؛ اما یآمده دراز بکشم و حال خوبم را برا

 یک آرزویدر حد  ین موضوع حتیدانستم که ا یم

 ...تواند باشد یبچگانه هم نم

 که چند یو ساکت بود. بعد از خاطره ا یخانه خال

 ین خانه شاهدش بودند و رویا یوارهایش، دیساعت پ

 یین حجم از سکوت و تنهایخودشان حک کرده بودند، ا

 بود و قلب یش خالیآمد. جا یز به نظر میخانه وهم انگ



 شب دلخوش کندید یاید به رویدانست که با یمن نم

 

 ن کار رایخواست ایدلش م یا نه، اما به طرز فاجعه باری

 ...شب را تجربه کندید یایو مرور رو

 آن جمله ید، و وقتیش خزیموها یدستم ال یقتو

 دانم سر منشا آرامشم در یرا که نم "آروم باش "یامر

 که انگار به یده بود، با نگاهیش کجا بود را شنین ادایح

 .کند، نگاهم کرده بود ینگاه م ییک موجود فضای

 سردم، پوست سرش را نوازش یهمانطور که انگشت ها

 بدون ترس... بدون کرد، نگاهش کرده بودم. یم

 ...یخجالت... بدون نگران

 م. در آخر چشم او بود که کوتاهیفقط نگاه کرده بود

 راحت تر یش برگشت... خودش هم کمیآمد و سرجا

 



 ز را آنقدر هل داد که به مبل رو به روینشست. با پا م

 .ن کار راحت کردیخودش را با ا ید و جایچسب

 سرش را همان د وین جلو کشیزم یخودش را رو یکم

 ه داد ویمبل گذاشت. آرنج به زانو تک یم رویجا، کنار پا

 ش را بست و اجازهیزان ماندند. چشماهایش آویدست ها

 پوست سرش ادامه یدستِ من رو یها یداد، عشق باز

 .داشته باشند

 شانش رایپر یدانم چقدر گذشت، اما آنقدر موها ینم

 منظمک و یتمیش رینفس ها ینوازش کردم که صدا

 .شد و من آرام گرفتم

 با یآوردم. کنارش زانو زدم. کم یبلند شدم و بالشت

 ن بار بود که با چشمیدقت تر به صورتش نگاه کردم. اول

 

 بود تا حاال ین شانس خوبیکردم و ایش میبسته تماشا



 یگذاشته بودند، اعضا یدان را خالیش میکه چشم ها

 یب یها یگر صورتش را هم به خاطر بسپارم و آبید

 ش حواسم را پرت نکنند... قوسیشه جنگجویر و همینظ

 کش،یمردانه و بار یداشت و لب ها ینیب یرو یکوچک

 دم یاد روزه دارهایخشک و ترک خورده بودند و مرا 

 زتر از او، هرگزیگمان، رقت انگ یانداختند. ب یافطار م

 ...دمید ینم یدر عمرم داماد

 یاط کمیم. با احتن گذاشتیزم یبالشت را کنارش رو

 چشم ید. الیایهلش دادم تا از آن حالت نشسته در ب

 شیج نگاهم کرد. با سر اشاره به کنار پایش را باز و گیها

 دن بالشت، با آغوشیکردم. با رخوت سرچرخاند و با د

 ...رفت یباز به استقبال خواب که نه، به استقبال خاموش

 داشت، را تان یرا که حکم زره من در برابر ادگ ییپتو

 ینان از راحتیدم و بعد از اطمیکمرش باال کش یرو



 

 دانستم یگر میکه د یمبل قبل یش دوباره، رویجا

 .دمین خانه خواهد بود، خزیله این وسیزتریعز

 طاقت کرده یم را بیاد، چشم هایه زیخسته بودم و گر

 تا یادیگفت که زمان زیوار مید یبود... ساعت رو

 یم را درست جهت عکس او رونمانده. سر ییروشنا

 که یدسته مبل گذاشتم، تا بتوانم صورتش را در حال

 شوند، در حافظه ام ثبت یچشمانم مهمان خواب م

 تواند ی قبل از خواب میِادسپاریده بودم، یکنم. آخر شن

 گر هرگز شاهدید نبود که دیچ بعیباشد... ه یقو یلیخ

 یکجا چین خانه و نه در هی، نه در این صحنه ایچن

 .ا نباشمین دنیا

 به هر حال تجربه بارها ثابت کرده بود که مَثَل ها قرابت

 " گفتند کهید راست میت ها دارند... شایبا واقع یکینزد



 ..."زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند

 

 که یافتادند، در حال یم فرو میکه چشم ها یلحظه آخر

 به اندازه گرفتم، فکر کردم کهیخودم را در آغوش م

 ادم رفتهی، حافظه ام را از او انباشته نکرده ام و یکاف

 ن و پتو نبود،یاز ادگ یلتر را، حاال که خبریدرجه اسپ

 ...کم کنم

 

 دن،یمبل و همان طور بقچه وار خواب یجمع شدن رو

 ترق یکار خودش را کرده بود و با هر حرکت، صدا

 ، ودمیشن یگردن و کتفم را م یتوروق استخوان ها

 خبر ین بود که او قبل از بیمن ا یحاال تمام دلخوش

 ده بودم،یش کشیکه رو ییرفتن، حواسش بوده که پتو

 ...لتر را کم کندیمن بکشد و باد اسپ یرا رو



 ن بود، را برداشتهیزم یم، رویر پایکه ز ینشسته و بالشت

 خوب او را ینازک، بو یو بغل کرده بودم. بهتر از پتو

 ...داد یم

 ا وجودیدن یت داشتم بدانم؛ چند زن مثل من تودوس

 رانه بودن خودشانیدارند... چند زن هستند که از و

 نکهیمحض بود اما... من از ا یوانگیخوشحال باشند... د

 ن خانه رایاو دوباره در ا یمن بودم خوشحال شدم، وقت

 

 شب،ید یبه صدا در آورد و خسته و با همان لباس ها

 ...وارد شد

 دهیبه ذهنم رس یدار شده بودم، هر کاریکه ب از ظهر

 یایشب و رویبود، انجام داده بودم، اما حواسم از د

 ...شد یشد که نم یملسش پرت نم

 ه رایاول یبه در خانه فاطمه رفته بودم تا جعبه کمک ها



 اجازه وارد خانه اش شده ام، ینکه بیپس بدهم و بابت ا

 نکهیر اید... تکنم. باز هم خانه نبودن یمعذرت خواه

 افتاده بود که یشب چه اتفاقیاورم دید سر در بیشا

 ل را آن طور سرگردان و بدحال کرده بود، به سنگیکم

 .خورده بود

 

 ت خورده بودم. تمام مدت از دردیسکویچند تکه ب

 گردن و رگ گرفته اش آخ و اوخ کرده بودم. لباس

 دیم بارون رفته بودم. فکر کرده بودیده و از خانه بیپوش

 م،یزنیپ و تاپ هم میکه با ترنم، به ت ییوقت ها یبرا

 نطور احساسیره کنم تا موقع قدم زدن ایذخ یدوست

 ده بودم. ازید چرخیهدف در مرکز خر ینکنم. ب ییتنها

 یبرا ید، پمادین تر از مرکز خرییپا یداروخانه کم

 ده بودم. و در آخر از سوپر مارکتیگردنم خر یگرفتگ



 .د کرده و به خانه برگشته بودمیخر یکمابان یسر خ

 یده بودم، را با مشقت فراوان رویکه خر یاز پماد یکم

 شانه ام زده ید، رویرس یکه دستم م ییگردن و تا جا

 شده و در یخار یهمدم یو ب ییبودم و باز هم تنها

 انجام تمام یچشمم فرورفته بود. تمام مدت و در ط

 وقفه در حال یو ب وستهیک گوشه از ذهنم پینها، یا

 که رخ داده بودند، ییشب و اتفاقات و جمله هایمرور د

 .بود

 

 ار ویک خیک گوجه و یر و یپن یسر شب بود و مقدار

 بود که همتم به آن قد یزیات تمام چینان ب یتکه ا

 خودم دست و پا کنم. هنوز خوردن یبرا یداد، تا شام

 نیشب، ایدم را شروع نکرده بودم که برخالف یانیشام اع

 بار دوم مرد یبار زنگ خانه به صدا در آمد. و من برا



 م را که حاال مطمئن بودم ، تمامیزندگ یشه عصبیهم

 آورد، از عذاب وجدان و یکه به وجود م ییتنش ها

 .دمیدر د یست، از چشمیچارگیب

 ن باریضِ حس ها، در را باز کردم. ایانباشته از ضد و نق

 م کردم،یمه بسته در قایت نتا وارد شدنش خودم را پش

 .ردیم، دامنم را نگیحجاب یتا آتش خشمش از ب

 

 شب کم لباس نبودم و تاپیهرچند که امشب به اندازه د

 شب ازیقرمز رنگم بهتر از د یو شلوار برمودا یحلقه ا

 .پس پوشاندن تنم بر آمده بود

 دانستم یف نگاهش کردم. نمیدادم و بالتکل یسالم آرام

 یم عادیز زندگیچ چیم... هید بگوینم و چه باد بکیچه با

 مان از اشتباهاشنایی برخورد کنم.  ینبود که بتوانم عاد

 ن هم دست وین نقطه و اتفاق شروع شده بود و همیتر



 مانیف رفتارهایدانستن تکل یما را برا یهر دو یپا

 ده بود و تا چکه کردن خون ازیبسته بود. رنگش پر

 ...نبود یادیش، فاصله زیچشم ها

 :ده بود، را به سمتم رفت و گفتیکه خر ییسه غذاهایک

 ...نخوردم یزیشب تا حاال چیمن از د

 

 که سر و ته نهار و ییت هاییسکویمن هم جز همان ب

 نخورده یزیصبحانه ام را با آن ها هم آورده بودم، چ

 ب،ین حضور عجیبودم، اما شک داشتم حاال هم با ا

 ...بخورم یزیبتوانم چ

 آشپزخانه شدم. ترس و شوک یها را گرفته و راهغذا

 یلیشب باعث شده بود، آن موقع، خید یدر پ یپ یها

 ن خانه فکر نکنم. ما حاال کهیحضور او در ا یبه حالج

 ناملموس به ین حضور کمیم، ایهر دو ظاهرا آرام بود



 حانه، ویحضور ر یبه بزرگ یآمد و دست انداز ینظر م

 میشد ترمز حس ها ی، باعث موه نامتعارف آغازمانیش

 نیرینتوانم دهان قلبم را با حضورش ش یلیرم و خیرا بگ

 .کنم

 رون آمدم وی، از هپروت بییدر روشو یدن صدایبا شن

 خودم را به بعد یل حضور او و حس هایه و تحلیتجز

 .موکول کردم

 در حال جمع کردن شام شاهانه ام بودم که وارد

 ز و سپس بهیم یات رویببه نان  یآشپزخانه شد. نگاه

 

 دستم انداخت و در یر تویار و پنیبشقاب گوجه و خ

 آخر نگاهش را از دست خشک شده ام، به صورتم

 ...دیکش

 نه؟ یخورینطور غذا میهر شب هر شب هم-



 و غذا خودن یگفتم؟ آشپزید میلب به هم فشردم. چه با

 خواست، که با یزه میدن هم انگیچ، نفس کشیکه ه

 من، من آدم ین روزهایا یت زندگیضعتوجه به و

 احساس یشدم که هنوز گاه یحساب م یسرخوش

 ...کردمیم یگرسنگ

 انداخت و پشت یصندل یپشت یدستش را رو یحوله تو

 ست که هر روز الغرتر و زردتر ازیخود ن یز نشست: بیم

 ...یروزید

 

 گفتینکه راست میا یعنین یم شده بود، و ایمتوجه الغر

 .ش را اشغال کرده امذهن ۀشیکه هم

 یاون غذاها رو بد یخوا یقه اش را ماساژ داد: نمیشق

 م؟یبخور

 ش را همراهیکوچک به حرکاتم دادم و غذا یشتاب



 دوغ و یش گذاشتم. بطریش رویبشقاب و چنگال پ

 از یوان را هم دم دستش گذاشتم و او با خوردن تکه ایل

 .ز، مشغول شامش شدیم یات روینان ب

 یصندل یخودم گذاشتم و رو یهم برا یالقاشق و چنگ

 شک یره شدم. بیاو خ ینشستم و به گرسنگ ییروبه رو

 .کرد یدا میاج پیمن هم احت یرفعش به غذا یبرا

 

 ؟یخور یچرا نم-

 دیبا یکه در حال حاضر م یحانه و مراسم مادر سالمیر

 ن گوشه ذهنمیشد را به پستوتر یاو، در آن حاضر م

 ...ورمخ یفرستادم: دارم م

 نتوانستم حرف و عملم را یلیخورم، اما خ یگفتم م

 ریار سیکنم و او دوباره گفت: نگو با گوجه و خ یکی

 ...ادیزا غذا در نمین جور چیکه از ا یشد



 ش غذا همیزها غذا که نه، پین جور چیاو ا یمسلما برا

 .شدند یحساب نم

 که بالاستفاده کنار دستش یدست دراز کردم و بشقاب

 کردم یرا برداشتم. کمتر از نصف غذا را در آن خال بود،

 

 نیدم: من ایش کشیش رویکبار مصرف را پیو ظرف 

 ...تونم بخورم یهمه رو نم

 یدانستم به من انداخت و برا یش را نمیکه معنا ینگاه

 کباری یک شده و زوم کرده رویبار یبا چشم یه ایثان

 طرحت یمن، به فکر فرو رفت... در نها یمصرف غذا

 لب آورد و یکمرنگ از لبخند رو یلیخ یلیکمرنگ، خ

 .بعد هم دوباره مشغول خوردن شد

 کرده بود و یم ساعت، او هر دو ظرف را خالیبعد از ن

 جز خوردن، سراغ نداشتم، ینکه کاریا یمن هم تنها برا



 .م سرگرم بودمیآخر غذا یبا قاشق ها

 

 ن باریمانش کرد و من ایشام پروپ یدوغ چاشن یوانیل

 اتی، لبنیگوشت یست کنار غذاهایهشدار دادم: خوب ن

 ...یکن یمصرف م

 دونم...امایقه قبلش را تکرار کرد و گفت: مینگاه چند دق

 ست... من فقطیرو اصول ن یلیغذا خوردن من معموال خ

 غذا بخورم که بهم بچسبه... خوب و یتونم اونجوریم

 ازیدوغ و پست... کبابم که بدون یبرام مهم ن یلیبدش خ

 ...شهیل نمیچ رقمه تکمیه

 یکرده بودم، کاف یدر زندگیخانه حاج ح یکه تو یمدت

 یت خاصیاو و طاها غذا از اهم یبود تا بدانم برا

 به خوردن دارند تا بتوانند یاز مبرمیبرخوردار است و ن

 ...ندیایکل تنومند بربین اسکلت بزرگ و هیاز پس ا



 

 به من یه چایدم: یشن ز بودم کهیدر حال جمع کردن م

 زحمت؟ یب یدیم

 شیشب تا به حال غذا نخورده بود، معنایخوب اگر از د

 ش چشم حاج خانم نبوده است. و تنهاین بود که پیا

 دریحاج ح یبعد از غذا یده بودم نگران چایکه د یکس

 .شود، حاج خانم است یش میو پسرها

 ازین حس ها و نیحانه هم نسبت به ایدانستم ر ینم

 در یا نه، اما هر چه که بود، کسیاو حساس است  یها

 امده بود و خودش همین برنییاز او به کافیصدد رفع ن

 ...ن کار را نکرده بودیا

 در برگشته آن قرار یکه رو یا یو قور یبه کتر ینگاه

 ...گه کهنه شدهین دیکنم... ایکنم: االن دم م یدارد م

 



 یچا یرو بودم و برخالف غذا، یخودم هم اهل چا

 آمد یش مین هم کم پیهم یداشتم. برا یادید زیتاک

 هم قرار نداشته ین حالت رویم در ایو قور یکتر

 ...باشند

 

 درون دستش زل زده بود. لب یبدون حرکت به گوش

 ده و انگشت شصتش، پا در هواینش را به دهان کشیریز

 ا ننوشتن راید در نوشتن یاز ترد یمانده بود و حس

 ...ردکیمنتقل م

 مبل بود و یکه هنوز رو یه اش را از بالشتیدنم تکیبا د

 را داشت، و دوست داشتم یم حکم سنبل خوشبختیبرا

 شب را باور کنم،یچشمم باشد تا بتوانم د یجلو

 نیز گذاشتم و دومیم یرا رو یچا ینیبرداشت... س

 که در کنار هم در حال گذراندن ی آرامیِشب متوال



 یخوردن چا یخودم هم برانکه یم، جسارت ایبود

 ...داد یش کنم، را به من میهمراه

 ...دستت دردنکنه-

 

 گفتم و فکر کردم چقدر بلبل یآرام "کنمیخواهش م "

 زبان شده... خنده دار بود، اما آنقدر با هم همکالم نشده

 را هم از او یهیساده و بد ین تشکرهایم، که همیبود

 ...اطبشان باشمقرار بود من مخ یدانستم وقت ید میبع

 یفکر م یدادم و کم ید اگر به خودم زحمت میشا

 نیا یرا که در ط یتوانستم تعداد جمالت یکردم، م

 که ییم بشمارم... جمله هایرد و بدل کرده ا ییآشنا

 ا از سر ضرورتیان شده بودند، یان تنش ها بیهمه در م

 .ن ها هم انگشت شمار بودندیو هم

 :بود که جسورتر شدم ش شدهیدوباره غرق در گوش



 ...حانهیر

 

 سرش را بلند کرد و نگاه منتظر و متعجبش را به من

 ...دم: مم...ممکنه منتظرت باشهیچیداد، انگشت در هم پ

 ...ستیگفت: ن ید و مکثین تردیبدون کمتر

 شد عروس دو روزه یبا تعجب نگاهش کردم. مگر م

 منتظر همسرش نباشد؟

 کنه؟ یتت مینجا بودنم اذیا-

 د همیرت کردم... شایاز سوءتفاهمِ به وجود آمده ح

 ...ن نبودیدم: منظ... منظورم ایترس

 

 تازه یش هایبه ته ر یتکان داد و دست یبا آرامش سر

 شبیل دین تا آسمان، با کمید... زمیجوانه زده اش کش

 ...ر داشتیتوف



 ...دونمیم-

 حرف زدن، در مورد ین آدم، براید من اشتباه تریشا

 دم. امایکش یش مید بحث او را پیه بودم و نباحانیر

 سر یکه چراغ باال یوجدانم شده بود همان بازپرس

 کند، تایدهد و آرامشش را سلب م یمظنون را تکان م

 یخواهد، برسد. من هم همان مظنون ب یکه م یزیبه چ

 ، نگرانیچ جرمیبودم که بدون ارتکاب ه یگناه

 بودند و انگشت ه اش قد علم کردهیکه بر عل یشواهد

 ...ش نشانه بروندیبود که قرار بود، به سو ییها

 

 ...خواستم بگم یخوا...میفقط م-

 غام چهین پیاز ا یجلو آورد: تو باش یدستش را با گوش

 ؟یریگیم یحس

 درون آن نگاه کردم، و ید به دستش و گوشیبا ترد



 سرد و یرم. انگشت هایرا بگ یدست جلو بردم تا گوش

 به دست گرمش خورد و من درست به اندازهخ زده ام، ی

 ه، دستم بهیکه موقع دادن کرا یلمس راننده نامحرم

 ...جان زده و نگران شدمیدستش خورده بود، ه

 که در مرکز صفحه و احتماال مد نظرش بود را با یامیپ

 دونستم تو هم یاز همون روز اول م "خوانم... یدقت م

 ..."یاقت منو نداریل

 

 ییبایاقت زیارش در سنجش لی... اگر معحسم گنگ بود

 چ کم از او نداشت... اگر اخالقیل هیظاهر بود، که کم

 یحانه را زنیکبار هم ریمد نظرش بود، من در همان 

 ...ده بودمیا ندیآرام و مآخوذ به ح

 غام باالتریپ یرد روینکه از من اجازه بگینگاهم بدون ا

 ..."هنوزم نظرم همونه "سُر خورد...



 ..."ستین یازین "االتر...و ب

 ارومتر "خوام.. یل را میغام کمین بار پیو باالتر که ا

 ..."م؟یام حرف بزنی؟ بیشد

 ارینبار هوشید نبود و من ایکه در معرض د یام بعدیو پ

 تر از آن بودم که اجازه دستم را هم مثل چشمم به

 ...دست خودش بدهم تا صفحه را باالتر بکشد

 

 :زنم یا میکنم و دل به در یدراز مرا به سمتش  یگوش

 ده... تایزه نمیجا یبابت هوو دار شدنش به کس یچ زنیه

 ...حانهین جا هم خوب راه اومده ریهم

 ...ادیومده... مجبور شده راه بیزند: راه ن یم یپوزخند

 یاگه ترس برادراش، حرفِ مردم نبود، همون روز اول م

 ...کرد یرفت و پشتشم نگاه نم

 ن خاطره ام از درسیرفتم، بدتر یکه م رستانیدب



 م رقم زده بودند... حاال اویخواندن را مبحث مثلثات برا

 ...م طرح کرده بودیسخت تر از آن برا یمسئله ا

 ش رو کرده تا بهم نشون بده،ین مدت تمام سعیتو ا-

 یکیکه اگه اون  یه منم.. اونیکیکه منت دار اون  یاون

 

 یکیکه اگه اون  یمنم... اونشه یل و بذبخت مینباشه ذل

 ...گزه اونه ینباشه ککشم نم

 نکه با تمام وجودمیزند: منکر ا یم یتلخند دوباره ا

 ...شم، اما یخواستمش نم

 

 ال هایکنم... کاش نخواهد مثل سریمنتظر نگاهش م

 ...ن نقطه ممکن قطع کندیحرف را در بدتر

 دن راد در درد و دل کریند، تردیبینگاه منتظرم را که م

 نیقبل از ا یمون، حتیگذارد: تو تمام مدت نامزدیکنار م



 ابراز یکه من سر هممون آوردم، نشد که برا ییبال

 کرد به یشه سعیش قدم بشه... برعکس، همیعالقه پ

 ن مشکل، کهیوه و زبون نشون بده که نه تنها ایهزار ش

 ن منم کهیمستعد رفتن بوده و ا ین مشکلیبا کوچکتر

 و سرپا موندنش رو به دوش ین زندگیبار ا فه دارمیوظ

 ...راحت باشه یکید تالش کنم اون یبکشم... منم که با

 ...د خودمو بکشم اما نذارم خار تو انگشتش برهیکه با

 ن اون همه خواستگار منت رو سر من و قدمیچون از ب

 اقتش رویرو چشمم گذاشته... حاال معتقده من ل

 

 نانیاش در مورد من اطمباب ید به حرفاینداشتمو نبا

 ...کردهیم

 نان گندم را هم ینداشتم و حت یچ تجربه دو نفره ایه

 ن بارهیدر ا یده بودم که جمله ایدر دست مردم هم ند



 ...میبگو

 دونه کهیست... خودشم خوب میموضوع بود و نبود تو ن-

 انت که به قصد انتقام اومدم سراغ تو ویمن نه به قصد خ

 ن و زمان کردم... اون معتقدهیو زمخودمو بدهکار تو 

 نه ویاقت اونو داشته که نذاره غم به دلش بشیل یکس

 ره... با هزار جور حرف خالهیش راه بگیبه زندگ یسخت

 ن و اون نشون داده که برایا یغام و پسغامایو پ یزنک

 ...ر کردهیاده و تو گلوم گیمن ز

 

 گل و ت کهین.. تو عصبانیبود یبه نظرم هر دو عصبان -

 ...کنن آدما یتعارف هم نم ینیریش

 نیب و امشب، پوزخند را هم به ایشب پر بود از عجاید

 حرف دل یخوایگن اگه میم یدیب افزوده بود: شنیعجا

 ش کن؟ی، عصبانیطرفتو بدون یواقع



 ن نظریها هم هم یده بودم... خودم در مورد شوخیشن

 یخشو یبا نکته ا یرا داشتم... معتقد بودم اگر کس

 ن حالت ممکن بهیتر یکند، حتما در خفا و در جدیم

 یش میپاال یآن فکر کرده و ناخودآگاه آن را با شوخ

 را بشکند، بر یب تر از آنکه دلیع یزتر و بیکند و تم

 ...کندیم یزبان جار

 

 ...شو خراب کردم... قبول... دلشو شکوندمیمن زندگ-

 رونا یدش کردم... همه ایسرشکستش کردم... ناام

 که یکتره... حاضرم هرکاریدونم... گردنم از مو باریم

 ست که بایجبران بکنم... اما دست خودم ن یخواد برایم

 ا اون؟یشتر خراب شد یتو ب یکنم... زندگیسش میتو مقا

 ... اما رفتاراتون باهمیدیب دیآس یشتر از هرکسیتو ب

 دونم که براش سخته، اما تهیست ترنم... میاس نیقابل ق



 دم که اگر نصف نصف من عاشقین باور رسیم به ادل

 شتریب یکرد کمیم یهاش، سع یبود، کنار تمام دلخور

 ن خودمونیکرد مشکلمون بیم یدرکم کنه... حداقل سع

 نکهیبمونه و تو خلوت خودمون آوار شه رو سرم... نه ا

 رو زخمم یشتریملحق شه به خانوادش و نمک ب

 عذابت از رو یت کردتو چون سکو یکنیبپاشه... فکر م

 زتر ازشیم که عزیشونه هام برداشته شده؟ به جون حاج

 ...خوره ین سکوتات داره منو میم ندارم، همیتو زندگ

 

 ...ستیخورد، اما حالم خوب ن یدر دلم تکان م یزیچ

 یده... مرا حس کرده... ولیم مرا دیعالرغم سکوت ها

 ده شدن رایگذارد طعم خوب د یش نمیرنج صدا

 ...مبچش

 ه بهانه شد، تا نشون بده نهی؟ انگار حضور تو یدونیم-



 ...انتم براش مهم نبودهیخ ینبودنم و نه رفتنم و نه حت

 صدمن یکنه، غرورش و حرفایتش میکه اذ یزیتنها چ

 خواسته یکه م یزیکنه به چیه غاز مردمه... حس می

 شیکه مرد زندگ یده... دوست داشته قصه عشقینرس

 حانه بهیفته و همه بگن به به ریزبونا نبهش داره، از 

 نکهیده... اما حاال مردم بدون ایق بود، رسیکه ال یعشق

 گن ویحانه میل به ریانت کمیبوده دارن از خ یبدونن چ

 ین اتفاق اونقدریکنه... نبود من و ایتش مین اذیا

 ...تش کردهیدخترخالش اذ یتش نکرده که متلکایاذ

 که یآدم یا نه... برای گمیم یچ یفهم یدونم م ینم

 

 ومدهینکه طرفش با دل جلو نیدن ایدل باخته، فهم

 ...نهیسنگ یلیخ

 دم که بایفهمی، من میشتر از هر کسیدم... بیفهم یم



 در آن یکه طرف مقابلت، حت ییدل رفتن در ماجرا یپا

 ...چه یعنیحضور هم ندارد 

 ش و بعد هم به تمام صورتشیبه ته ر یکالفه دست

 یدنش رویب دیل را بدون ترس از آسیموبا کشد ویم

 ...کند یجاد میا یبد یکند و صدایز پرت میم

 زنم ویشتر حرف میب ینا رو... هر چیپوف... ول کن ا-

 ...شهیرسم... حالم بد م یجه میکنم کمتر به نتیفکر م

 

 کردم. اگریخواست، من سکوت میباشد... اگر او سکوت م

 شدم. حاضر یخواست سنگ صبور م یحرف زدن م

 خواهد، همان شوم و حضورش را حس یبودم، هر چه م

 تنش... نه کمتر ین طور آرام و بیکنم... حضورش را هم

 ...شتریو نه ب

 حانه ویخواستم او را بدون عذاب وجدان حضور ر یم



 نطور آرامینده و فکر به گذشته، همیاز آ یبدون نگران

 ...آرام لمس کنم

 چند سالته؟-

 داند چند یخم شانه اش هستم، اما نمکند زیادعا م

 توجه ین حد نسبت به من و وجودم بیسال دارم... تا ا

 ت من صفحه آخر شناسنامه خودشیبه ن یبوده که حت

 که در دل من رخ یخبر از انقالب یرا هم نگاه نکرده و ب

 یدونم م ینم "د یگو یداده و همچنان ادامه دارد، م

 نکهیدن ایل باخته، فهمکه د یآدم یا نه... برای یفهم

 یلیومده خیطرف مقابلش از اولم با دل جلو ن

 ..."نهیسنگ

 

 هدوارد نبود. او که عاشق نبود تا بخوا یرادیالبته به او ا

 ن من بودم کهیات به خاطر بسپارد. ایمرا با تمام جزئ



 تعداد و حالت یبود که حت یعیدل باخته بودم؛ پس طب

 م از بر باشم. هر چه بود،بند انگشتانش را ه یرو یموها

 مالحظه و آداب نشناسِ من بود که با یر دل بیتقص

 سخت در دل او، رفته و برنگشته یاطالع از وجود عشق

 ید حقش بود و جایکشیبود... حاال هم هر چه م

 ...اعتراض نداشت

 ...نوزده-

 ...یحت یکتریبَه! از مهتابم کوچ-

 

 نم که اودا یدن سنم تعجب کرده، اما من میاز شن

 ازده سال و هشت ماه و دو هفته و دو روز از منیدرست 

 ...بزرگتر است

 یتمیدهان گرفته و آن را آرام و با ر یمشتش را جلو

 ...دیکوب یش میکنواخت به لبهای



 عوض کردن یشود تا برا یره اش، باعث مینگاه خ

 یفتم. تمام مدتیخ کرده اند، به فکر بیکه  ییها ییچا

 کنم ویز منتقل میم یبه رو ینیرا از س یرکه قندان بلو

 کنم،یدارم و کمر راست و پشت به او م یرا برم ینیس

 یم را به عرق میب من است و دست هاینگاهش در تعق

 .نشاند

 کردم... با یم تر از آن است که فکر میانگار اوضاعم وخ

 دانم یبه حال مرگ افتاده ام و نم یب چشمیک تعقی

 بودن و عادت نداشتن به نگاه یخجالت یگناهش را پا

 

 تاب است، اما تا به یکه ب یا دلیمردانه بگذارم  یها

 ...وصل نپرورده یحال آرزو

 ستیکنم... گفته بود؛ دست خودش نیخچال را باز میدر 

 کند. خوب اگر ذهنش یسه میحانه را با من مقایکه ر



 سه کردن را بلد بود، و رفتارمان راین طور سرخود، مقایا

 ید ظاهرمان را هم رویداد، شا یمقابل هم قرار م در

 افتاد، ین اتفاق میگذاشت. و اگر ا یترازو م یکفه ها

 نیقت ایشدم. حق یشک من کفه باالتر را صاحب م یب

 ن اخالق عالم را همیحانه اگر زشت ترینکه ریبود، ا

 ایچ، یک هیاش، او را  یبا و فوق بشریداشت، ظاهر ز

 .لو انداخته بودشتر، از من جیب یحت

 دانم یگردم و از قضا هم نم یرا که دنبالش م یزیچ

 .بندم یکنم، و درش را م یدا نمیخچال پی یست، تویچ

 

 کردم؟... به کانتر یسه میحانه مقایداشتم خودم را با ر

 یال ید بکنم. دستید چه بایایادم بیدهم تا  یه میتک

 ازنم، تا حواسم ریچنگشان م یکشم و کمیم میموها

 یآمده بودم. ول ییعوض کردن چا یدا کنم... برایپ



 .زدم یداشتم شانس خودم را محک م

 ل چه کرده بود؟ فکر رقابت را به سرم انداخته بود؟یکم

 کرد... از پسیدرد م یلیخ یلیکرد... خیمغزم درد م

 یاد مید و فریچیپ یآمد و به خودش م یافکارم بر نم

 .زد

 و حاال داشت فکرل شده بود یکم یآبستن حرف ها

 من یهم برا یدان ناجوانمرد، بختین مید در اینکه شایا

 ...دییزا یوجود داشته باشد، را م

 ن مولود نامشروع است ویدانست، ا یخودش هم م

 ل و حرفیست، اما کمین ین زندگیاو در ا یبرا ییجا

 

 یچاره من نمیش کارشان را کرده بودند و ذهن بیها

 ندازد و درون خودش نگهین اتش را پسیتوانست محتو

 ...دارد



 چه بر یدانست یو نم یل!... خبر از دل من نداشتیآه کم

 یبه جا ی، قبول... اما کاش کمیسر دلم آورده ا

 یق میش دقیهایقرار یب ینگاهم و رو یسکوتم، رو

 بتین طور نا آرام، تعقینکه ایا یدیفهم ید می، شایشد

 سط نگاه خوشت با شکار شدنش تویکند، و در نها یم

 کیشود،  یم میکشد و قایرنگت، خودش را عقب م

 ت،ین طور، با حرف هاید آن وقت ایاش است. شا یدرد

 ...یانداخت یناممکن را به سرش نم یزیچ یسودا

 ش را بایزانو گذاشته بود و با همان دست، چا یآرنج رو

 ره بود و بایدور خ یخورد. به نقطه ا ینه میطمان

 م رایه داده بود تا من هم طعم تلخ چاسخاوت تمام اجاز

 نیریم شیل رو به رویبد یصحنه ب یتماشا ینیریبا ش

 یبود و حت یب و خواستنیع یم رخش بیکنم. ن

 توانست یاش هم نم ینیب یکوچک رو یشکستگ



 .وارد کند ینقص ین بیبه ا یخدشه ا

 

 تنش در کنار هم یم، حاال که فرصت بیحاال که آرام بود

 یخواست سوال یم، دلم میدست آورده بود بودن را به

 دانستم یانه ذهنم شده بود را بپرسم، اما نمیکه مور

 ن موضوع حالشیدن ایش کشیدانستم با پ یچطور. نم

 یادآوریدانستم سوالم مقدمه  یچه خواهد شد. نم

 خواهد شد و حالش را بدتر خواهد یخاطرات تلخ تر

 ...ا نهیکرد، 

 ده بود و با انگشتیمه رسین وان بزرگم بهیات لیمحتو

 .کردم یم یالیخ یش را منقوش به نقش هایلبه ها

 مانیمه باز کردم تا بپرسم، اما پشیدهانم تا ن یچند بار

 با اسانسِ  یشدم و دوباره خودم را با مزه کردن چا یم

 .کردم یحضور او سرگرم م



 ؟یخور یچرا حرفتو م-

 

 و هم متوجه شوددند تا ایک وار باال پریم اتوماتیابروها

 کرده یش نگاه میکه تعجب کرده ام، چطور به رو به رو

 ...دارم، شده ینکه من حرفیاما متوجه ا

 وان را بهید و لیک جا سر کشیش را یمه آخر چاین

 که نقل و قندش یاز داخل قندان یبرگرداند. نقل ینیس

 .در هم بودند برداشت و به دهان انداخت

 شیوانش را بردارم و چایا لز شدم و دست بردم تیم خین

 ...آمد یبه نظر م ید کنم. راه فرار خوبیرا تجد

 وان را لمس نکرده بودم که مچم رایاماهنوز دسته ل

 دادمیکه م یاز جان ینکه اثریکردم بدون ا یگرفت. سع

 .در نگاهم منعکس شود، نگاهش کنم

 ین همه سکوت چینگاهش نرم بود و دستش گرم: از ا



 ؟یانقدر بهش اصرار داربت شده که ینص

 

 یهم ب یلیده بودم که سکوتم خین امشب فهمیهم

 نبوده و حداقل توجه او را به سمت من سوق یدیعا

 ...زیهمه چ یعنیمن  ین برایداده. و ا

 دم. رها نکرد. در عوض مشت کوچکم را دریدستم را کش

 .مشت بزرگش حل کرد

 مراد دستم داد و یبه پوست سف یبا انگشت شست نوازش

 ؟یبگ یخواستیم یمتوجه خودش کرد: چ

 ...را... راستش-

 به یکرد، و او هم پیدستش عرق م یدستم داشت تو

 دستم برده بود. با انداختن انگشتانش ییآبرو ین بیا

 

 ان انگشتان کور شده در کف دستم، مشتم را باز کردیم



 :و شروع به نوازش کف دستم کرد

 ؟یزن یحرف نمکه  یترسیم یترنم؟ از چ یراستش چ

 که یحرف یگرفت و انتظار داشت رو یداشت جانم را م

 .در دل داشتم تمرکز کنم

 یبه که چطور متوجه نشدیبرام عج یلیمن... من خ-

 ... دستش شل و از گفتهیستم که دنبالشین یکه من اون

 .مانم کردیپش

 .ش گذاشتیمبل داد و سر رو یه اش را به پشتیتک

 ...د: حماقتیشچشم بست و لب به دهان ک

 

 .که افتاده بود، نبود یاتفاق یبرا یح کافیحماقت، توض

 سکوت چشم باز کرد و صاف نشست و با یبعد از لخت

 :که حالِ نگاهش عوض شده بود، نگاهم کرد یچشم

 خودمم هزار بار از خودم سوال کردم که چطور تونستم



 ...بشم یمسخره ا ین خطایمرتکب همچ

 

 که رو به رو شدن یدونیطمئنم مترنم... م یستیمرد ن-

 با جنازه پاره تنت، اونم غرق تو خونِ خودش دردش تا

 که اون یدم شبیتونه باشه... خودم دیچه حد بزرگ م

 به وجود اومده بود، تو جلوتر از یسوتفاهم با مجتب

 ی... اما هر چقدرم بتونیدادیجون م یداشت یمجتب

 مبتال ینکه به دردیکنه با ایفرق م یکن یهمدرد

 ید وقتیرون اومدنش طول کشیاز حموم ب ی... وقتیبش

 آب قطع شد و نه خودش جوابمو داد، در یکه نه صدا

 تو خودش یحمومو شکوندم... لباس تنش بود و گوشه ا

 ...رفت یجمع شده بود... خون از مچ هر دو دستش م

 یمشاعرم اونقدر به هوش بودن که بفهمن چه اتفاق

 زیهنگ کرده بود... همزمان هزارتا چافتاده... اما مغزم 



 ...ا هنوز زندستینکه آیکردم... اید بهش فکر میبود که با

 ... .رکردنش نگران شده بودمینکه کاش زودتر برا دیا

 به سر ینکه چین شد... ایهو ایشد که  ینکه چیا

 نکه خواهرم از دستمیم و حاج خانمم اومده... ایحاج

 

 تنش سردِ سرد بود... همون ز ترنم...یرفته... هزارتا چ

 ...دم که قصه مهتابِ قشنگِ من سر اومدهیلحظه فهم

 زدم ویوونه ها داد میتنها بودم تو خونه... مثل د

 ...کردم... نشد که نشد... پا نشد جوابمو بدهیالتماسش م

 به صورتم یکباره ساکت شد و چشم بست. دستیبه 

 با کرد، یفش میکه توص یدم. از تصور صحنه ایکش

 ده رو بهیپر یختم. او اما با رنگیر یفشرده اشک م یقلب

 مبل، شده یسقف، چشمانش را بسته بود و باز هم پشت

 ک تر ننشسته بود، تایه گاه سرش... چرا نزدیبود تک



 دهم؟ یاهش را دلداریس یبتوانم موها

 م بلندیکنم. از جا یم گرفتم نقش شجاع دل را بازیتصم

 ، کنارش نشستم. تنم با تنشمبل سه نفره یشدم و رو

 مشت فشرده یش رفت و رویفاصله داشت، اما دستم پ

 ...ش افتاده بود، نشستیکه کنار پا یا

 

 چشمش را باز و سرش را بلند کرد. نگاه غمزده اش را

 دم تا غدهیقرارم انداخت. لب گز یب یبه جان چشمها

 ...رندیاشکم دوباره کارشان را از سر نگ یها

 هید یدم... اما بازم به امیمومه... خودم فهمدونستم تیم-

 بود رسوندمش یک به هر جون دادنیکوچ یکورسو

 زن رو دستم کهیرو بر یمارستان تا دکترا آب پاکیب

 ...ا سرد بشهیقشنگ دستم از دن

 شتر از آن نتوانستم در برابر واکنش خودکار بدنمیب



 شد در یر شد. نمیمقاومت کنم و دوباره اشکم سراز

 ش منعکسیبک گلویکه چشم و صدا و س یابر دردبر

 یکه سنگ م یکردند، مقاومت کرد، مگر در صورتیم

 .بودم

 

 که یمان از سوالیدکمه اول لباسش را باز کرد. پش

 :ده بودم، و سرِ زخم کهنه را باز کرده بود، لب زدمیپرس

 خواد یادت انداختم... ولش کن.. نمید یمتاسفم... ببخش

 ...یبگ یزیچ

 قراره یشه فرار کرد؟ تا کیم ی؟ تا کیزخند زد: تا کپو

 گه و حماقتید یکیشد که تو تاوان ظلم  یچ یندون

 یگه... چه فرقیا هزار سال دی؟ امروز یمنو پس داد

 د برات بگم که چطور اون بالیکنه؟ من اول و آخر بایم

 ؟ من هر وقت لبیکنه کیم یرو سرت آوردم؟ چه فرق



 گم کهینا رو برات نمیترنم... ا نهیباز کنم اوضاعم هم

 چرا؟ یزیریاشک م یدلت بسوزه دختر... اون طور

 

 هیگونه ام را گرفت: گر یش آورد و اشک رویدست پ

 کشم... اما حق تویم یحال من... حقمه هر چ ینکن برا

 ...نبود

 

 به یقانون ین که نامه پزشکیاندازد: بعد ا یدستش را م

 یه مرد، الین عضو یدم حساس ترید، فهمیدستمون رس

 ...ستیپاش ن

 کنم و نگاه یپروا به زبان آورده شرم م یکه ب یزیاز چ

 ...دزدم یم

 کنه حتما تا حاال رگ گردنشین طور فکر میا یهر ک -

 هیه مرد، کافیاز پا انداختن  یگم برایباد نکرده... من م



 شیرت من درد نگرفت، آتی... اما غیاریرتشو به درد بیغ

 و چشمام زنده زنده سوخت و زجر کش شد،گرفت... جل

 .دم مهتاب باکره نبودهیشن یوقت

 :داستیمتورم گردنش پ یحال بدش از رگ ها

 

 به یز، ولیه چیش از بین بردن خودز بود، یه چیمرگ مهتاب  -

 ه داستان کامالی به استقبال مرگ رفتنش، ییآبرو یخاطر ب

 ...دمیهماز دست دادن رو اون روز ف یواقع یجدا... معن

 :دوزد ینش را به نگاه نمناکم میغمگ یها یآب

 یاد... کلمه ایتونم حالمو برات بگم... به گفتن نم ینم

 دم تا حاال... ترنمیکه مناسب اون لحظه من باشه رو نشن

 رش... گم شدم اصال... باور کنیا آوار شد من موندم زیدن

 دم و زنده بودمیکشیدم... نفس میفهم یحال خودمو نم

 بزسه چاله بزرگ یر پام ین نبود... زیاما انگار پاهام رو زم



 ن سقوطیکردم و ایشده بود که داشتم توش سقوط م

 ایت ین زن زندگینکه پاک ترینداشت... فکر ا یتموم

 بهش رو یجرأت دست دراز یا کسیتوزرد بوده باشه 

 فتین دوتا فکر شیوونه کنندست... ایدا کرده باشه دیپ

 یلیکردن... برام خیداشتن مغزمو پوک م گذاشته بودن و

 

 مسئله بود که بدونم مهتاب خودش باعثِ اون بالشده

 ...به زور ینکه کسیا ایبود 

 ک سال ازیب به یکه قر یبندد... گفتن از اتفاقیچشم م

 که یش سخت است. مسئله ایوقوعش گذشته، برا

 تا یست که حتین یزیزند، چ یدرباره اش حرف م

 .کهنه شدن داشته باشد ییناابدالدهر توا

ود... ب ینبود... ته تغارعزیز کرده  و دختر خونه مهتاب فقط  -

 ...ز بودیعز



 م ویکردم با هم راحتیخوش زبون و مهربون بود... فکر م

 نایش خبر دارم و بهش اعتماد داشتم... همه ایاز همه چ

 دایه دفعه دود شد و رفت هوا... همه فکر و ذکرم شد پی

 زنده یرفتم... برا ی... رو هوا راه مبیشعورون کردن ا

 دم... زنده بودم کهیکش یخوردم و نفس م یموندن م

 تو خونه بود رو به صالبه یدا کنم... هر کیشرفو پیاون ب

 ندونه چه خبره... باالخره یشه کسیده بودم که نمیکش

 

 شیه پی، یه مقدمه ایفتاده... ین ییهوین اتفاق که یا

 شناخته کهیارو رو میحتما مهتاب اون ... ینه ایزم

 داشته که از مشکلش به یلیه دلیسکوت کرده... حتما 

 ش بهینگفته... اون قدر رفتم و اومدم و آت یزیچ یکس

 کیپا کردم تا مهسا که اون روزا بابت از دست دادن نزد

 نداشت، گفت که ین دوستش تو خانواده حال خوشیتر



 یزیه چیده که یته شنخیاز مهتاب جسته و ر یچند بار

 که حس نزدیکی و صمیمیتین اون و برادر دوستش هست... یب

 نکه منیضِ خودش کرده... خالصه ایکرده مهتابو مریم

 با برادر ترنم داشته... و یه سر و سریدم مهتاب یفهم

 ستی... قرار نیادم بود تو بودیکه من  یتنها ترنم

 ناخوش ا تبرئه... اما واقعا تو حالیح کنم... یخودمو توج

 ریغ ینبود که آدما یبیب غریز عجیاون روزام اصال چ

 حانهیاد ری یکه حت ییاد... روزایادم نیمو یمهم زندگ

 فتادم و حال حاج خانم و حاج آقامم برام تویهم نم

 به یاد کیادم نینبود که  یبیت نبود اتفاق عجیاولو

 یکیست با اون یادم نین االنم یه... اصال من همیک

 

 ...یا نه... فقط تو بودیآشنا شده بودم  یگیم که یترنم

 ادمیافت یده بودمت... قیشتر از اون دید چون بیشا



 ادتهیادم بود که رسونده بودمت خونتون...ینبودا... فقط 

 اون روز رو؟

 

 نین و تلخ تریرا که مهم تر یادم برود روزیشد  یمگر م

 ...م در آن رقم خوردیاتفاق زندگ

 و تاادت نبود دینجا تو یاما خب باشه تا اادمه... یا... ی -

 رو به یترنم دور و بر مهتاب بوده... اما اون روز که مجتب

 ن، مهسا هم از اسم تارخ گفت و همیزد یقصد کشت م

 اسم و مشخصات یده... چطور وقتینکه عکسشو دیاز ا

 ؟ین اشتباهو کردیبازم ا یدونست یطرفو م یظاهر

 ارو روین یتاب قبال عکس ااوهوم... مهسا گفت که مه -

 لیچ وقت موبایلش نشونش داده... اما ما هیاز رو پروفا

 وه قطره آب شده بود و رفته بود تیم... یدا نکردیمهتابو پ

 میت اکانت شده بود... سیلینستاش دین... تلگرام و ایزم



 

 نستا هم بایشد به تلگرام و ا یکه باهاش وصل م یکارت

 سوزوندن و دوباره یب براست شده بود و خوین یگوش

 ه خروار خاکیر یاز بود که زیگرفتنش به خود مهتاب ن

 ...ده بودیخواب

 ییق بازگویعم یکشد و با نفسیبه صورتش م یدست

 :ردیگیدردنامه را از سر م

 که من یتنها سر نخم همون اسم ترنم بود و تنها ترنم -

 اتو محلتون پرسه زدم ت ی... چند روزیادم بود تو بودی

 اده کردم... نه ذهنمیاد تو رو سر کدوم کوچه پیادم بی

 مت برام مهمیکه رسوند یکرد و نه اون روز یکمکم م

 ادمیه... البته آخرشم یابون و کوچتون چیبود که اسم خ

 هیکردم که یومد... اونقدر روزامو تو اون محله شب مین

 بنم تویسادم تا بیو وا یایم یدم که داریروز تو رو د



 ...دمیکشیک می... بعد از اون مدام کشیریخونه م کدوم

 

 که در خونتون بودم، دو تا پسر همزمان از ین صبحیاول

 ساده و آدم یافه هایپ و قیرون اومدن... با تیخونتون ب

 ...بود که مهسا گفته بود یزین مخالف چیوار... اما ا

 .که تکرارش پر از درد است یمهسا، مهسا، مهسا ... اسم

 و یپ امروزیبا ت یه پسر چشم و ابرو مشکیاز  مهسا -

 ده بود، تهیکه اون د یزد که تو عکس یتو چشم حرف م

 نیاهش، رنگ شده بوده... ایش بلند سیموها و ر

 یداشتم... برا یبود که از تارخ نام یزیمشخصات تنها چ

 ... اما مردیدار ید برادر سومین فکر کردم شایهم

 یزیه چیومد نه تنها شبرون ایکه از خونتون ب یسوم

 ن تر از اون بودیینبود که مهسا گفته بود، که سنشم پا

 مشکل درست کنه... از یکس یاد بتونه برایکه به نظر ب



 هیکردم  یبقال و چقال محلتون پرس و جو کردم، سع

 تو اون یدا کنم... تارخیزن فضول پر چونه تو محلتون پ

 

 ه روز زنگ خونهیمحل نبود... آخرشم دست از پا درازتر 

 از پشت اف اف یتونو زدم و به گمونم مادرت بود که وقت

 م... از منینجا تارخ نداریسراغ تارخو گرفتم، گفت ا

 من... مجبور یخال یاصرار و از اون انکار و بازم دستا

 کردم پدرتهیشدم سر راه عموتو که البته اون روزا فکر م

 ...رمیبگ

 فان زده اش را بهطو یایکند و دریسرش را بلند م

 :دوزدیچشمان نمناکم م

 گردم، حاشا کرد... گفتیگفتم دنبال پسرش تارخ م -

 ... گفتمیگیبه اسم تارخ ندارم... گفتم دروغ م یپسر

 کنم ویدا میم شده پیپسر جلفِ عجق وجقش هر جا قا



 پرسم که تازه اون موقع یمو ازش معزیز کردحساب 

 ...یزنیحرف م یمجتب از یش افتاد... گفت تو داریدوزار

 ه بوده و بهیافه که اسمشم عاریخت و قیگفت نه تنها ر

 

 گفت... از یبیعج یزایه چیخورده...  یخانوادتون نم

 ف نون بودنیو ح یناخلف بودنش... از نمک به حروم

 دم شمایاون و خواهرش... تازه اون موقع بود که فهم

 یسالن... عموت گفت دو یستیاون مرد ن یدوتا بچه ها

 ست وید نیبع یچ چیشه از خونتون رفته و ازش هیم

 یر خودشو گذاشته... گفت آدمین بد تأثیباالخره همنش

 نیشتر از ایکه با اون پسره دختر باز بگرده عاقبتش ب

 ...کردهیم ینیش بیرو پ ین روزیشه و همچینم

 یم یشود، زخمیکه از زبان عمو بازگو م یهر جمله ا

 ... عمو همواره زخم بود. امایقبل یزخم ها یشود رو



 ین تا آسمان فاصله داشت با زخم هاین بار، زمیزخم ا

 ...یقبل

 اشتباهم ید به تمام حدساییه مهر تأیترنم عموت  -

 زد... از تو گفت و از اون، که انگار از خون برادرش

 ین بچه هاین و عمر کوتاه برادرش با همچیستین

 ... تمامیلیرنم... خحرف زد ت یلیهدر شده... خ یناجنس

 و سرکش یاغی ینکه اون مجتبیمدت بد گفت و از ا

 داشیبوده... گفت هرجا پ ین کاریقادر به انجام همچ

 

 ین بیل خودش بدم تا بتونه حساب ایارم تحویکردم، ب

 ...رهیو پامال کردن خون برادرشو پس بگ یاحترام

 .کهنه را باز کرده اند یشنوم، سر زخم یکه م ییزهایچ

 ت ندارد، اما بایاهم یلیگر خیکردم دیکه فکرم یزخم

 یباز شدنش، متوجه شدم به همان قوت قبل، قلبم را م



 ...سوزاند

 که گفتنشان هم ییاو کالفه و خسته از گفتن روزها

 د. ویگو یم یبلند "آخ"بندد و  یسخت است، چشم م

 یکه قبل از رفتن مجتب ییاد روزها و تنش هایمن 

 ...افتم یم میداشت

 دعوا یدن مجتبیشه تو خونمون سر لباس پوشیهم -

 کرد... گردشا ویکه انتخاب م ییبود... سر دوستا

 

 که با دوستاش، بخصوص یادیادش... وقت زیز یحایتفر

 که عمو گفته بهت یبا عماد همون پسر دختر باز

 ...گذروندیم

 کنم که توجهش جلب من شده و مشتاقینگاهش م

 ...ن بودیهم یاما تنها جرم مجتب د:یآ یدن به نظر میشن

 دونمی... چه میآنچنان یشرتا یزاپ دار و ت یشلوارا



 ...ترسناک یو دستبندا و گردنبندا یب و رپریعج یپایت

 ...مودیکه از لباسش م یگاریس یبا عماد و بو یدوست

 که اکثر جوونا و نوجوونا مرتکبش یبیعج ین کارایهم

 مبا هیچ دختری ارتباط ه یحت یشن... اما اون روزا مجتبیم

 اشتباه و گناه یینداشت... اصال عمو عادت به بزرگنما

 آدما داشت... عادت داشت آدما رو با ظاهرشون قضاوت

 کرد قرارهین اخالقش بود که فکر میهم یکنه... برا

 ن و چند سال خودش ویچند یباظاهر ما، آبرو

 نرویدش بره... من چون موهامو بیخانوادش و برادر شه

 

 ف ویش خفیزدم و به خاطر آرایذاشتم و الک میم

 پش ویبه خاطر ت یبودم و مجتب یمم دختر بدیمال

 ... عمو عادت داشته بهیبلندش، ناخلف و عوض یموها

 ...دونم یزجر کش کردن ما به خاطر ظاهرمون... نم



 داد کهیر میرون بودنشون گیمن و ب یاونقدر به موها

 م ترسو و بزدل نبودم، ازگم، اگه منیبا خودم م یگاه

 ن اتفاقایچ کدوم اید اون وقت هیکردم و شایخونه فرار م

 نین اوضاع بودیحانه تو ایافتاد... اون وقت نه تو و ر ینم

 ریتقص ید اصال همه چیه تو برزخ... شایو نه من و بق

 ...منه... من و ترس و سکوتم

 که خودش را به چانه ام رسانده، را با یقطره اشک

 رد. انگشت شست و سبابه اش همان جا،یگیشت مانگ

 .کنندیچانه ام جا خوش م یرو

 

 زند، نه به احوال چشمیکه م ین، اما شوخیلبخند غمگ

 :د و نه به اوضاع نا به سامان دل منیآ یخودش م یها

 کم حق داشتهیخب راستش... در مورد تو به نظرم  -

 اقِ تورنگِ شب و بر ین موهایر بده... منم با ایبهت گ



 د ویاونطور دور قرص صورت سف یمشکل دارم... وقت

 یادیاه، زیس ی، با اون چشم و ابرویکنیگردت ولشون م

 یاد هر کیان... خوشم نمیجذاب و جالب توجه به نظر م

 یدونم که برایکنه... خوب میشه نگات میاز کنارت رد م

 دونم بای... میف بودیمن ح یمن و هدر شدن تو زندگ

 ندت تباهیت خراب شده... آیقت من زندگظلم و حما

 یست که وقتیترنم... دست خودم ن یمخانوادشده... اما 

 ...شهیچرخه روت، حالم خراب میهرز م ینگاه

 با جان و ین مرد، تنها بازینش اینه! انگار هدف از آفر

 د الزم باشد، هر چهیدل من بوده و عذاب دادنم... شا

 ف کنم و او را متوجهزودتر به احوال خراب دلم اعترا

 شتریکند، بکنم، تا بید میکه جان قلبم را تهد یخطر

 ...ش باشدیمواظب حرف زدن ها و دل بردن ها

 



 ش آمده بود، که در کنار اویپ ینکه؛ چند باریجالب ا

 شک از همان یهرز و دله شوم... ب یمتوجه نگاه ها

 که یچ حرکت و رفتاریبود. اما تا کنون ه ینگاه ها شاک

 رد، از خودش نشان ندادهیا حالم را بگیرا ناراحت کند، م

 .بود

 .شودیکند، اما منصرف میلب باز م یزیگفتن چ یبرا

 دستانش یبندد و چانه لرزانم را از داشتن گرمایچشم م

 زند، از ترس جان دادن، یحرف م یکند. وقتیمحروم م

 کند ویهم سکوت م یدوست دارم، که خاموش شود. وقت

 مشین را تقدیریخورد، حاضرم جان ش یحرفش را م

 گذرد و حرفیکنم تا بدانم چه در دل و ذهنش م

 زند به نگاه ین طور ناآرام زل میست که اینگاهش چ

 ...درمانده و منتظرم

 



 یشه معذرتخواهیشه دلتو به دست آورد... نمینم یحت -

 ...کرد

 دهد: به خدا تو حال خودم نبودم ترنم... به یسر تکان م

 م... به مرگ جفت براردرام بدتر از هزارتایاججون ح

 دونستم اگه بهیچون م یمست، عقلم رفته بود... بدبخت

 چ کس حرف نزدهیرن، با هیگیبگم، جلومو م یکس

 بود که تو یشیست ... آتیه نیگم توجیکه م یینایبودم... ا

 ... کشهیدلم و عقلمو با هم سوزوند... هنوزم داره شعله م

 ... سوزونهیته و مکه سوخ یشعله ا

 نم، او واقعا در حالیتوانم ببید را میگویکه م ییشعله ها

 .سوختن بود

 

 ...کردیوونم میرتم داشت دیمن پر بودم از انتقام... غ -

 حالم خراب بود که حاضر بودم دار و ندارم، یه جوری



 ارویحانه و خانوادمو از دست بدم، اما فقط اون یر یحت

 بود که یقا همون اتفاقین دقیا ارم... ویرو به چنگ ب

 حانه رو از دست دادم ویافتاد... پشت بند مهتاب هم ر

 دایمو... قصدم از گشتن فقط پیت حاجیهم مهر و حما

 کردن و کشتنش بود... به خدا که اگه اون روزا دستم

 نین حد ایکشتمش... تا اید، حتما میرس یبهش م

 دار رو هم بهقتل نفس و چوبه  یخواستم که پیانتقامو م

 یکردم که بعدش چیفکر نم یده بودم... حتیتنم مال

 که رسما و عمال زنم شده یحانه ایبه سر ر یشه... چیم

 ه بچشونو از دستیکه قبال  یرزنیر مرد و پیبود، و پ

 ...ادیم یداده بودن، چ

 بند نبود و برادرت ییبندد: دستم به جایبا درد چشم م

 کردم بتونه از لونشیفکر مکه  ینبود... تنها نقطه ضعف

 



 ییه جاین... باالخره از یرون تو و مادرت بودیبکشتش ب

 خبر از شما داشت که تونسته بود با دوست تو آشنا

 درآوردم و گفتم اگه یس بازیش خودمم پلیبشه... پ

 شن و دستمیاونم حساس م یام سراغ تو، سنسورایب

 طور کهشه.. گفتم اگه اون یکه هست م ینیتر از ا یخال

 و ناجنس، ممکنه نه یه جنسیگه با برادرت از یعموت م

 ...یکمک دست برادرت بش یه جوریکه  یایتنها مُقر ن

 ش خودمیم احمقانه رو گرفتم... پینم اون تصمیهم یبرا

 ...کردمیم یاحساس زرنگ

 دهد که یم یاش، خبر از همان آتش ینفس داغ و طوالن

 ...ر کردهینه اش را تسخیس

 یم آوردم... وقتیه چه به روز خودم و تو و حاجک یوا -

 ، چطور خودتویزد ییاد اون شب چه دست و پایادم می

 ستیارو برادر تو نیاون  یکه بهم بگ یوار زدیبه در و د



 

 به ینجات خودت دار یو من باور نکردم و فکر کردم برا

 من پره از ی، هر لحظه یندازیدست م یزیهر دستاو

 غ آخر اون شبت ویج یترنم... صداکاش  یو ا یمونیپش

 ه هات دست از سریاز حال رفتنت مدام تو گوشمه... گر

 داره... کاش باور کرده بودم... کاش مشورتیخوابام برنم

 ن راه، حرف زدن با تویکرده بودم... کاش به عنوان آخر

 ...رو هم امتحان کرده بودم... کاش... کاش... کاش ترنم

 

 ...شدیآمد، حالم چطور م یم مدانم اگر به سراغ ینم

 حرف زدن داشتم؟ شجاعتِ اعتراف به ییاصال توانا

 نت ینکه مهتاب قربانیکه افتاده بود، اعتراف به ا یاتفاقات

 ندادن من به خواسته تارخ شده بود، را داشتم؟ اما کاش

 دانم ین راه را هم امتحان کرده بود... بازهم نمین آخریا



 ...آن وقت اوضاع چه بود

 کرد و من محکوم بهین حالت، او مرا رها میدر بهتر

 میپس دادن تاوان سکوت و نابلد ۀنا و ادامیازدواج با س

 یا میبه دن یشدم و بعد هم دختریدر گرفتن حقم م

 گذاشتم، اما یه میش از جان مایآوردم و مثل مادرم، برا

 دادم یادش نمیرا که خودم هم بلدش نبودم،  یزن بودن

 به ید روزیدادم که شا یا میل دنینم را تحوو پژواک تر

 

 یخودش گرفتار بخت یخاطر سوتفاهم ها و ترس ها

 ....شد یل میه کمیشب

 گفتمیدر آرامش به او م یل هم... خب مسلما وقتیکم

 د اسم ویکرد... شایست، باور میکه تارخ برادر من ن

 د اگر دستش به تارخیکرد... شایدا میآدرس تارخ را پ

 تاخت و حاال ترنم و یم ید، به ترنم واقعیرس ینم



 یشمین مبل یا یمن رو یت تازنده اش، جایشخص

 که یرنگ نشسته بودند، که آن وقت با توجه به شناخت

 هیشتر از حاال شبیب یلینجا، خیا یاز او داشتم، زندگ

 ارکرد و واقعا او یدا مید هم تارخ را پیبود... شا یجهنم م

 ...شد یکوم مکشت و به چوبه دار محیم

 که یزیتصورش وحشتناک بود... اصال با توجه به چ

 تیآن ها تثب یکه هر دو رو یم و رفتار و احساساتیبود

 ...ن اتفاق ممکن بودیشده بودم، اتفاِق حالِ حاضر بهتر

 

 اکنون، با عقل و رفتار اکنونمان، هرگز یبه هر حال، ما

 ...میدیرس یبه ثمر نم

 ...من... من-

 ؟یتوچ -

 :بلعم یب دهانم را چون سنگ، سخت مآ



 دست و یدم و بیدم... من... من همه عمرم ترسیمن ترس

 بودن، تاوان ین ترسم و دست و پا چلفتیپا بودم... بابت ا

 رونش کنم... ترسیاد دادم، اما هرگز نتونستم از سرم بیز

 ه خانواده رو به همین بار نه تنها خودم، که یمن ا

 ...ختیر

 

 ...او، باعث شده بود، قفل زبانم بشکند ینه هااعترافْ گو

 دوش وجدانم گذشته یکه رو ین باریسخت بود حمل ا

 ینکه کاریبودم و او را به هن هن انداخته بودم و بدون ا

 .کردمیش مید، تماشایایاز دستم برب

 گذارد و یرد و کف دست راستش میگیهر دو دستم را م

 یادم باشد، تویپوشاند...  یشان را میبا دست چپ رو

 کوچک ی، دست هایزندگ یفانتز یست نعمت هایل

 ...بزرگ او را هم وارد کنم یخودم و دست ها



 د... تویترس یبود م یط هر کسینلرز... تو اون شرا -

 ...یفرار کن یکرد یتو سع یبه من بفهمون یکرد یسع

 ...وونه شده بودمیمن احمق د

 ...برنخواهم آمد ن اعترافیم، هرگز از پس ایاگر حاال نگو

 

 ام، مهتاب تاوانشویتارخ گفته بود، اگه باهاش راه ن -

 کرم مهتاب تایچ وقت فکر نمیده... ام... اما باور کن هیم

 ن حد ساده باشه که تارخ مثل آب خوردن بتونه بهیا

 یکردم رو یکردم بهش بگم... سع یهدفش برسه... سع

 یبود برا ر شدهیتارخو نشونش بدم، اما انگار د یواقع

 ...چ وقت منو باور نکردیشکستن سکوت... مهتاب ه

 شوند و یک میخورند و نگاهش بار یش گره میابروها

 یک ظاهر مین نگاه باریدر هم یرانیو ح یجینشانگان گ

 ...شوند



 .شود یک میخورند و نگاهش بار یش گره میابروها

 یک ظاهر مین نگاه باریدر هم یرانیو ح یجینشانگان گ

 ست که در ی. حالت صورتش درست مثل کسشود..

 ک بوده و در خلسه آنیلم درام تراژیک فی یحال تماشا

 یک دفعه پا روی یش فعالیفرو رفته بوده، بعد کودک ب

 کنترل گذاشته و کانال را عوض کرده و او را درست

 که بخش یلمیانداخته... ف ییلم معمایک فیوسط 

 نصفه و یجمله ا از آن رد شده و او با توجه به یادیز

 ...دن ماجرا داردیدر فهم یسر و ته سع یب

 

 یکیکند و با همان نگاه باریگردن خم م یسرش را رو

 :دیگویکتر شده میکه حاال بار

 تارخ چه یدونستیتو م یعنیارم... ی؟ سر درنمیگیم یچ

 تو سرش داره؟ ینقشه ا



 ش که حاال شل شده اندیبا شتاب دستانم را از دست ها

 :کنمیخودم را از او دور م یکنم و کم یخارج م

 بشه، یدونستم قراره چین... نه به خدا... من اگه م

 کردم تایکه تالش کردم، تالش م یشتر از اونیب یلیخ

 ...خب یعنی... یزشت تارخ بشه...  یمهتاب متوجه رو

 ...من

 

 یشود. من هم از دست خودم و دست و پایکالفه م

 ررود... به نظ یش باال میصدا ینداشته ام، کالفه ام... کم

 حانه در آن نقشیکه من و ر یید کامال از فضایآ یم

 :م فاصله گرفتهیداشته ا یفعال

 ... تته پته نکنیگیم ینم چیدرست حرف بزن ترنم بب

 ...تو رو خدا

 ن داستانِ سختِ یم دارم به ایشوم، اما تصم ین میغمگ



 شیراکنم خاتمه که نه، بیمهتاب که شب ها مرورش م

 ن موردیدر ا یخواهم با کسیدا کنم. میپ یهمدست

 جز من و خدا و تارخ، از یخواهم کسیصحبت کنم. م

 درباره اش ین ماجرا خبر داشته باشد و جمله ایا

 د ها رهاین برزخ اگر ها و شاید آن موقع از اید... شایبگو

 دیرْ گرفتار شوم و شایان جهنمِ تقصید در میشوم... شا

 

 ن برزخیشت برائت شوم... به هرحال، در اهم وارد به

 ...جان نخواهم داد

 ن مورد صحبت کرده بودم... اما همیدر ا یقبال با مجتب

 را که یان خودم، تماما سهمینکه جریمختصر بود و هم ا

 م، رایفا کرده بودیمن و سکوتم در سرنوشت مهتاب ا

 .تحت الشعاع خودش قرار داده بود

 ...ر دانشگاه با تارخ آشنا شدمد یم... من... من جلو-



 ...کنم: درست مثل تویش نگاه میچشم ها یتو

 ستالیکشم و نگاهم را به قندان کریم یقینفس عم

 :دوزمیچشم م

 

 یم... نمیه روز باهاش آشنا شدینطور... تو یمهتابم هم

 اون روز یشد... چند روز گذشت... فقط فردا یدونم چ

 من یدلش برا همون در، یدم که جلویاز تارخ شن

 ...رفته

 ...!ترنم؟ -

 

 

 یده مییدارد که به هم سا ییش نشان از دندان هایصدا

 ...شوند

 آورم، به نشانه توقف... نگاهم را از قندان یدست باال م



 :رمیگ ینم

 ن عذاب... تارخ ازیب... بذار بگم... بذار بگم تموم شه ا

 ونکه ا یگفت، اما ظاهرا تنها دلیکه رفته بود، م یدل

 ...روز رفته بود دل اون نبود

 ش نگاهیچشماها ین بار با شجاعت و صراحت تویا

 :کنم تا صداقت حرفم را بخواندیم

 ام داده بود و از تارخ و ازیش... شبش مهتاب پ

 ...تاش گفته بود برامیجذاب

 

 توان در وصف حال آنیست که م یزیبهت... تنها چ

 ....مکدرش گفت یها یلحظه آب

 هضم یدادن فرصت به او، برا یمکث، برا یبعد از کم

 :رمیگین موضوع، دوباره، جانم را کف دستم میا

 بزنم... نخواستم... نخواستم ینم نتونستم حرفیهم یبرا



 نیقلب قشنگ مهتابو بشکونم... نخواستم فکر کنه بعد ا

 که به گردن من داره تو درآوردنم یهمه مدت و بعد حق

 ...ارمیقا رو درمینارف ی، دارم اداییاز تنها

 که قصد گونه ام را کرده را قبل از یبا انگشت سبابه اشک

 :رمیگیدن به هدف، میرس

 

 ده شدم... همه عمر... بهیمن همه عمر اشتباه فهم

 گرفتم... به یادیز یه الک و دو تا تار مو، لقبایخاطر 

 ...یلیخدا خوندنم... خ یخوندم، بینکه نماز نمیخاطر ا

 یدم تالش برایبه بعد، فهم ییه جایاز زا... یچ یلیخ

 چ وقتیگه هیه دور باطله... بعدش دیتبرئه خودم، زدن 

 خوادیم یتالش نکردم... نشستمو نگاه کردم، تا هر چ

 ان اتفاقا منو با خودشون ببرن... سکوتیبشه، بشه و جر

 به مهتاب نداره یلیکردم... فکر کردم حاال که تارخ م



 مونه تا تمومیدر مسکوت مموضوع خود به خود اونق

 دبشه.... اما نشد... مهتاب اونقدر از تارخ خوشش اومده بو

 دایکه شجاعتِ بر خالف جهت آب شنا کردن رو هم پ

 ...کرد... اون واقعا عاشق شده بود

 میم و هم دلم و هم اشکهاین جمله، هم صدایبا گفتن ا

 ...اهین عشق سیا یف بود برایدند. قلب مهتاب حیلرز

 ...شکستن یابر

 ن حد نامردیتونه تا ایدونستم تارخ م یباور کن نم یول-

 نه وین حد دل بده که نه چشمش ببیباشه و مهتاب تا ا

 ت همونیقا حکاینه گوشش بشنوه... مهتاب شده بود دق

 ...شنوم همه تویو هر چه م ییبنم همه تویکه هر چه م

 نکشه که از هموینجا میدونستم، کارش به ایمن اگر م

 م که خواستمیزدم براش... اما نشد... وقتیاول حرف م

 



 ارش کنم، گفت اشتباه کرده با من درد و دلیهوش

 تارخ گفته که توجه من یتایکرده... گفت اونقدر از جذاب

 ...دهیب تراشیخودش رق یرو هم بهش جلب کرده و برا

 یق اشاره کرد... هر چینارف یقا به همون تراژدیو دق

 کردم، اون مصمم تر شد تو به دست آوردنشتر اصرار یب

 د عقب بکشم، تایکه فکر کردم با ییتارخ... تا جا

 واریت مهتاب کم بشه و خودش رو به در و دیحساس

 چنگ نزه... اونقدر به ترنم اصرار یسمانینزنه... به هر ر

 ...نکنه که تو لفافه، برادرش رو متوجه حضور اون کنه

 که من دوباره تنها شده ییبود... روزها یسخت یروزها

 که از ترنم و مهتاب فاصله گرفته بودم، ییبودم... روزها

 یزد و هم برا یکه مهتاب م ییل تهمت هایهم به دل

 ن فاصلهیم. و درست همیت حرف هایمیاثبات صم

 مهتاب و تارخانچه میان گرفتن، باعث شد، نتوانم از عمق 



 قم،یرف د،یگویتارخ م یباخبر شوم. باعث شد، ندانم وقت

 

 ش، را پس خواهد داد،یتاوان سر باز زدنم، از خواسته ها

 قلب ساده یو شکستگ یک دلبستگیجاد یمنظورش ا

 ر برفیکه من سرم را مثل کبک ز یست و در مدتین

 جاد شده بود ویا یو وابستگ ین دلبستگیکرده بودم، ا

 ...ن حرف ها باشدیتواند بدتر از ا یمنظورش از تاوان م

 خب؟-

 یچشمانش، همچنان ابرها یایکنم... دریبلند مسر 

 اهِ کدورت را بر فراز خود دارند، به رنگ همان ها دریس

 ...آمده اند

 یق مین درد و دل کردن و فاش کردن حقایاز آخر ا

 که هنوز یجاد دوباره فاصله ایترسم... کاش آخرش ا

 



 ...گذرد نباشدیست و چهار ساعت هم از کم شدنش، میب

 ...ک شدن نشوندین نزدیعتراف ها قاتل ان ایکاش ا

 یتالش کردم... اما... اما هر چ یلین... باور کن خیهم -

 ن کشمکشا ویشتر فرو رفتم... ایشتر دست و پا زدم، بیب

 

 از یخبر یه مدت بیشل کن سفت کنا ادامه داشت، تا 

 کردم، تارخ و مهتاب کاتیمهتاب... ساده لوحانه فکر م

 ا تارخیتارخ خبر دار شده،  یواقع یوکردن و مهتاب از ر

 دهیعاشقا رو درآوردن برا مهتاب، کنار کش یخسته از ادا

 ...نکهین اتفاق افسرده شده... تا ایو مهتاب بابت ا

 نکه؟یتا ا -

 دم، که منتظرمینکه تو رو دم در دانشگاه دیتا ا -

 ،یصدام کرد ی، وقتیزی... اون روز، فارغ از هر چیبود

 ...ا رو بهم دادنینانگار همه د



 مین بار، مرا مستقیاول یبرا یش، وقتیهنوز آهنگ صدا

 نیباتریگوشم بود... ز یمورد خطاب قرار داده بود، تو

 ...ا بودیز دنیغم انگ یملود

 

 چرا؟-

 چرا؟ یکنم: چیج نگاهش میگ

 ؟یدنم خوشحال شدید: چرا از دیگویکالفه م

 کردم؟یداشتم چه م

 یزیرو رفته بودم، که چک معترف فیآنقدر در نقش 

 ار از دست بدهم و به مکنونات قلبمینمانده بود، اخت

 ا وار، دریکه او را رو یاعتراف کنم... آنقدر بابت دو شب

 جان زده شده بودم، که عجوالنه داشتمیکنارم داشتم، ه

 را که یکردم... داشتم کاریک پول میخودم را سکه 

 ...شدم یمهتاب مرتکبش شده بود، مرتکب م



 

 را که شروع به زدنش کرده بودم، یکنم، گندیم یسع

 :کنم یالپوشان

 از یه خبریدونم... با خودم گفتم باالخره  ین... نم

 دنید یکه منو ببر ید اومدیرم... گفتم شایگیمهتاب م

 ...دونم یمهتاب... که مهتاب متوجه اشتباهش شده... نم

 یلینه خیخواد منو ببیمهتاب م یم که گفتیوقت

 ...وشحال شدمخ

 کند... کاش همان طور که بهیمنقبض نگاهم م یبا فک

 شب به حرف زدن افتاده، ادامه بدهد ویک باره از دی

 .گذردیسکوت نکند. دوست دارم بدانم چه در سرش م

 ان مقصر خواهدین جریا او هم مثل خودم، مرا در ایآ

 م، مرا مستحقیقرار و شاک یا مثل وجدان بیدانست؟ آ

 میا اعتراف هایه سرم آمده خواهد دانست؟ آک ییبال



 باعث خواهد شد، عذاب وجدانش کمتر شود و با آرامش

 

 ش عاقالنه ترین آرامش برایرد و ایم بگیتصم یشتریب

 ن عاقل شدن،یرفتار کردن، را به همراه خواهد آورد، و ا

 حانه را دریخودش و ر وضعیت میانباعث خواهد شد زمام 

 م خواهد کرد ویشان را ترممخدوش وضعیترد و یدست بگ

 د خواهم شد؟یخودم تبع ین تنهایباز هم من به سرزم

 فهمم؛ با یگذرد و من م یبه سکوت م یق طوالنیدقا

 بر زبانش زده ام. با دست یم، قفل دوباره ایاعتراف ها

 آمدن و یار خوشبختیرا که از د یخودم، پرنده ا

 تم را بازم مجهول بود، را پر داده ام. مشیامدنش، براین

 ...کرده و او را پر داده بودم

 ...ب کنم: کیکنم پرنده را به بازگشت، ترغیتالش م

 !لیکم



 

 کیاد داشتم... یکه اسمم را صدا کرده بود را به  یبار اول

 ب و دور و پر ازیخانم، تنگ اسمم چسبانده بود... غر

 ...اخم بود

 شیاد، صدیا ترس و تردیک دنید... با یام یمن اما با کل

 نطور واضح بر زبانیبار اول نامش را ا یبرا یکردم، وقت

 ...آوردم

 دونم یومد کردم... نمیاز دستم برم یباور کن هر کار-

 ید مهتاب نه برایگذشت که اون اتفاق افتاد... شا یچ

 شده هممونو به یدلِ شکستش راض یبکارتش، که برا

 دیشتر از همه به خودش ظلم کنه... شایدرد بندازه و ب

 رو یشکسته بوده، که نتونست اون شکستگ یادیدلش ز

 وت باره و از پا در اومد... اما اگر خدا به آدما قدریدووم ب

 یمت جونم نمیکردن کف دستشونو داده بود، به ق



 فته و مهتاب از دست بره... مدتیذاشتم اون اتفاق ب

 

 نم... مدتیمک ین عذاب زندگیهاست که دارم با ا

 با خودم یکنم... گاهیخودمو سرزنش مهاست که دارم 

 ذاشتم... کاشیان مینو در جریگم، کاش خاله مهیم

 ن خودش و اون گفتهیمت بیکه مهتاب از صم ییمهسا

 دا کرده بودم و بهش گفته بودم... اما خب بازمیبود، پ

 کرد بایف میکنم اگه اونقدر که خودش تعریفکر م

 ...کنهیممشورت  یکیه، حتما با یمیخانواده اش صم

 کنه... اما اشتباه کردهیارش میهوش یکیحتما اون 

 که اتفاق افتاد، نشون داد، مهتاب یبودم... اشتباه

 ...نبوده یمیگفته، با خانوادش صمیاونقدرها هم که م

 ید براین عشق رو بایدم فکر کرده ایدونم؛ شا ینم

 که وقتش برسه و قرار باشه یخودش نگه داره، تا وقت



 ...ر بدهن عشق ثمیا

 نکه او هم باید ایشه گند زده بودم... به امیمثل هم

 کند و مرا در تبرئه یمهربانِ درونم همدست یصدا

 دهد، اعتراف کرده بودم و یاریخودم، در برابر وجدانم 

 .دادن به من داشت یبود، که او برا یزیسکوت تنها چ

 نه به کمک نفس اماره ام رفته بود و نه به نفس لوامه ام

 که بودم، رها یرسانده بود... مرا در همان برزخ یاری

 را هم ین تفاوت که همان چند کلمه ایکرده بود... با ا

 

 غیگذاشت، را هم در یشب، با من به اشتراک میکه از د

 کرده بود. ترس از دست دادن دوباره اش را هم به عذاب

 ...خودم افزوده بود

 خودشانبه رها کردن اشک ها به حال  یدیاز شدین

 نکه بدون انقباض تنم، اجازه دهم اگریکنم... ایحس م



 ...خواهند، ببارندیم

 را که یشوم قصد شکستن روزه سکوت یمطمئن م یوقت

 شوم و خودم را به اتاقیتش کرده، ندارد، بلند میدوباره ن

 ...رسانم یم

 الش راحتیداند، خ یرا نم یطعم نشئگ یآدم تا وقت

 داند؛ یندارد... فقط م یشئگاز ن یچ برداشتیاست... ه

 که تجربه اش یست. آنقدر که کسیندیحس خوشا

 

 کند، تا دوباره تجربه اشیوادار م یب و حتیکرده، را ترغ

 را تجربه یکه نشئگ یکند... احتماال تمام اطالعات کس

 ...ن استینکرده هم

 ...ک بار تجربه اش کندی یکه فقط برا یاما، امان از وقت

 چه و یعنی یداند، نشئگ یقا میدقآن وقت است که 

 یدارد؛ از چه جور خوب بودن یند حال خوبیگویم یوقت



 ک بار تجربه اش کردهیاگر فقط  یزنند... حت یحرف م

 مقاومت در برابر رفتن به ییاگر توانا یباشد... حت

 را یزیداند که چه چیسمتش را داشته باشد؛ بازهم م

 ...دهد یدارد، از دست م

 دانستم داشتن یحال را داشتم... از قبل من یقا همیدق

 تواند حال یاز دور، م یمه و حتینصفه و ن یل، حتیکم

 باشد... اما چون تجربه اش نکرده بودم، در حد یخوب

 ...ل به آرزو نشده بودین حدس مانده بود... تبدیهم

 

 که خودش را یست و چهار ساعتیاما بعد از کمتر از ب

 دانستم که داشتنش چه یگر میبذل من کرده بود، د

 ...دارد یطعم ملس

 که زده ییم زخم هایدر ترم ید سعییاینکه بیا یآروز

 ابود، داشته باشد، را به دلم انداخته و رفته بود... روزه



 ...ده بودیطول کش ین خماریعادت کردن به ا یبرا

 

 یل به همان زن کرخت و بیتبد یو حاال بازهم زندگ

 گذران یز سر اجبار، و صرفا براشده بود، که ا یعالقه ا

 شیکه موها یا یش، زنده بود... زن تنبل و هپلیروزها

 ش راینکه ناخن هایزد، چه برسد به ا یرا هم شانه نم

 ستد و رژینه باییآ یا جلویسوهان بکشد و الک بزند... 

 لب بکشد و با یقرمز رنگش را با شدت و چند باره رو

 نیدش لبخند بزند... انه، به خوییآ ینش تویآتش یلبها

 کرد و یش را با وسواس انتخاب نمیگر لباس هایزن د

 ینم یهماهنگ کردن رنگ گل سر و بلوزش، تالش یبرا

 زد ویوار زل مینشست و به در و د یک گوشه میکرد... 

 داد، وقتش به بطالت بگذرد... شده یدر سکوت، اجازه م

 رتیس یدنش از زندگیکه د یبود همان زن شلخته ا



 و ین بدهیو دهانت را چ ینیشود بیکند و باعث میم

 یکیشادتر از او، به  یکیو به  یدلت بخواهد ترکش کن

 ...یبا هدفتر و زنده تر از او پناه ببر

 

 جز ین زن نداشتم... پناهیجز تحمل ا یاما من چاره ا

 ش را کنار گذاشته بود و سرش رایاو نداشتم... او الک ها

 به اطرافش یه بود و توجهدر الک خودش فرو برد

 آسان تر شدن تحمل او هم که ینداشت... اما من برا

 ...زدم یم میناخن ها یک رنگ الک رویشده، هر روز 

 ...کردمیم ید و به روز را پلیجد یخودم آهنگ ها یبرا

 پیکه از کل یزیبا چ یرفتم و گاه یم ور میبا موها

 ...فتمشانبا یده بودم، میمختلف د یج هایکه از پ ییها

 دور صورتم یکردم و گاه یسرم جمعشان م یرو یگاه

 اونطور دور قرص یوقت "ختم و بارها و بارها جملهیر یم



 ، با اون چشم ویکنید و گردت ولشون میصورت سف

 را "انیجذاب و جالب توجه به نظر م یادیاه، زیس یابرو

 ...کنمیم یپل یشتر از هر آهنگ دلنوازیخودم، و ب یبرا

 ...میرفت یرون میباهم ب یزدم... گاهیها حرف مبا طا

 

 یکردم، و او همچنان لبخندهایمهسا رو ترش م یبرا

 ...دیپاش یصورتم م یگن و شرمنده اش را تویغم

 اش کنم یکردم راضیم یکردم و سعیبحث م یبا مجتب

 نکهیا یچه... برا یدانم برا یشه کند. نمیصبر پ یکم

 نکهیا ید هم برایشاا ید... یایبه خودش ب یزن هپل

 راوضعیت ن یف ایش شود و باالخره تکلیدایل دوباره پیکم

 راست ید، تو و مجتبید و بگویایمشخص کند... مثال ب

 ریکوچه بن بست گ یاز آغاز، تو ین زندگید... اییگویم

 ا طالقیجز بازگشت ندارد و باشد، ب یافتاده بوده و راه



 فکارم، همان جا کها ید هم آن ته ته هایا شایم... یریبگ

 د،یایانگولکش نکنم تا گندش در ن یلیکردم، خیم یسع

 حانهیحانه بحثشان بشود... رید داشتم، دوباره با ریام

 آرام کردن جو یل بکند و او برایشروع به شکستن وسا

 آرام تر از خانه ییخانه، مجبور به ترک خانه شود و جا

 ...من سراغ نداشته باشد

 

 ن روزیکه او را به ا یبودم و از کس یفرار یاز زن هپل

 ...کردمیشتر از او فرار میانداخته بود؛ از خودم ب

 

 د به قدمت صد هزار سال ویشا یت و عقده ایعصبان

 گذاشت یم چمبره زده بود و نمیگلو یشتر، روید بیشا

 .ه کنمیگر

 :زنمیحرف آخر را م



 خوام یخوامش... نم ی... نمیخوامش مجتب ینم

 ...بگم یخوام صداشو بشنوم... به چه زبون یمببنمش... ن

 ...م باشهیازش تو زندگ یچ اسم و ردیخوام ه ینم

 ...همونطور که به وقتش اون منو نخواست... والسالم

 مه بلندم، خودم هم تعجب کرده ام. او همیاد نیاز فر

 کند. جزء آن دسته از آدم ها بودمیهاج و واج نگاهم م

 ماند و یک سطح مشخص می یم، مادام رویکه تُن صدا

 نیشدم و این مینکه غمگیکرد، مگر اینمعبور از آن 

 شد... نه در زمان یم میاتفاق باعث آرام تر شدن صدا

 و یانداختم، و نه ناراحت یغ و داد راه میج یخوشحال

 

 دادم. کلمات تند و یاد نشان میتم را با داد و فریعصبان

 شهیکردم. هم یل نمکردم. ادب را پاما یز استفاده نمیت

 کردم، بودم. مثل تمام جنبهیکه استفاده م ینگران کلمات



 زین مورد هم آرام و کم افت و خیم در ایتیشخص یها

 ن کهییبودم... اما حاال انگار، به شدت آستانه تحملم پا

 از بهی، احساس نینه، از دست رفته بود که به هر بهانه ا

 ...کردم یدا میاد زدن را پیفر

 یکرد و نم ین هم حاال او صم و بکم نگاهم میهم یبرا

 ید از من، چه واکنشی بعیِها یدانست در جواب سرکش

 .نشان دهد

 دانستم چه یحالم بد و روحم کالفه بود. خودم هم نم

 " ن حد پرخاشگر شده ام و جواب هریمرگم شده که تا ا

 دهم. در قاموس من یبس بلند م "ییهو"را با  "ییها

 ادیدن و تماشا کردن جا داشت، نه فریشفقط کنار ک

 دیدانم، شا ینشاندن... نم یزدن و حرف را به کرس

 

 که یت بالقوه ایه عصبانیتخل یبرا ییدنبال بهانه و جا



 ...گشتمیکردم، م یدر وجودم حس م

 ...بودم... از خودم یبودم... از عالم و آدم عصبان یعصبان

 گردون... از پدرم ل... از سرنوشتم و چرخیاز خدا و از کم

 ز و ازیموقعش... از هر چ یو از مرگ زود هنگام و ب

 م افتاده بود ویه اش بر سر زندگیسا یکه روز یهرکس

 ستمین نقطه بایکوچک شده بود، تا حاال من در ا یاهرم

 ...محض سرگردان باشم یو سرسپردگ یفیو در بالتکل

 انهشده بود همان به یحاال تقاضا و سوال و جواب مجتب

 مادرم ینکه جواب تلفن هایکه به دنبالش بودم. از ا یا

 نیدادم ناراحت بود و معتقد بود حق ندارم ا یرا نم

 نیرم... اما خودم معتقد بودم، ایش بگیرفتار را با او در پ

 ...حق، حق مسلم من است

 

 و غصه پشت و ییاو هم گفته بودم که در اوج تنها یبرا



 م کرده و ترس ها ویرها پناهم نشده. گفته بودم که

 ش ازیش غالب شده اند. برایش، بر مادرانه هایکمبودها

 نکهیکه به صورتم زده بود هم گفته بودم. از ا یا یلیس

 که به من ییباورم نکرده... از لحظه به لحظه دردها

 شترین هم دردم را بیل کرده بود... مادر بود... همیتحم

 ...شود یاراحت نمبه متوقع و نیکرد. آدم که از غریم

 ه گاهم نشده بود. ضعف داشت، زن بودن را بلد نبودیتک

 سنگ صبورم هم نشده یادم نداده بود؛ قبول... او حتیو 

 ...خواست یبود... هم دم بودن که بلد شدن نم

 .افتاد یخطم م یبود که شماره خانه عمو رو یچند وقت

 انهرون از خید مردها بیدانستم، با یکه م یدرست ساعات

 بودند. اما یار مین خانه مادرم و مهدیباشند و تنها ساکن

 یکون برقراریلمس آ یدلم شکسته بود و انگشتم برا

 یکه تنها و ب یداد. روز ینشان نم ییچ تقالیتماس ه



 از به حضورش داشتم. نه حاال کهیپشت و پناه بودم ن

 که یاز هر گناه یسوتفاهم ها رو شده بودند و من بر

 ن دست ویریا به من زده بودند، داشتم با جان شاَنگَش ر

 که هر بار یدل بودم... دل یکردم و در سودایپنجه نرم م

 .شتر از هزار بار مردن تنم درد داشتیمردنش ب

 

 در حال کندن یهمدم ینکه حاال تنها نباشم و بینه ا

 ...ر شدهید یلیکردم خیپوستم نباشد... فقط احساس م

 ک روزیزنگ زده بود. مثال  قبل تر یکاش حداقل کم

 که دلم خوش بود، که ی. وقتیدن مجتبیقبل از سر رس

 که نسبت به من دارند، بازهم ییبا وجود تفکر سو یحت

 دنینکه بعد از فهمیاحوالم شده. ا یایمرا خواسته و جو

 یرفع دلتنگ یا حتی ییم، در صدد دلجویگناه یب

 که در یبرآمده بود، درست به اندازه عشق حماقت بار



 یگرفت و عذابم م یدلم جا خوش کرده بود، حالم را م

 ...داد

 افتد و یجان میهم از آن التهاب و ه ینگاه مجتب

 دانم دلش را شکسته ام... اما یکند. م ین نگاهم میغمگ

 .کاش درکم کند

 م بگذارد لب بازیده و آزرده خاطر تنهاینکه رمیقبل از ا

 :کنمیم

 

 گهیچ کس دی... نه تو، نه هیمجتب یمن باش ید جایبا

 پناه یدم... چقدر بیکش یفهمه که چ یچ وقت نمیه

 یه جوریاز به مادر بودنش داشتم یکه ن یبودم و موقع

 ن موردین زد منو که تو ایزم یه جوریتنهام گذاشت، 

 تونم از جام بلند شم... ترس یچ وقت نمیکنم هیحس م

 زید بود، چکه بهشون پابن ینانوشته ا یمامان و قانونا



 ی... من همه عمرم مادر داشتم و بینبود مجتب یتازه ا

 که شناسنامه خودم و یدم، اما روزیکش یمادر

 شناسنامه پانچ شده بابا رو داد دستم و گفت برو بگرد

 دا کن، هم منو و هم خودشو تو من کشتیبچتو پ یبابا

 ارشو انتخاب کرد،ی... مامان نه تنها آبرو و مهدیمجتب

 ...ه جمله دلگرم کننده ام بهم نگفتی یحتبلکه 

 کرد، بگه باورت دارم امایم میکه راه یتونست موقعیم

 ، امایمان دارم پاکیتونست بگه ایاد... میازم برنم یکار

 ...تونست بگهیمن ترسوتراز اونم که کنارت بجنگم... م

 تونست بگه ویهزارتا جمله بود که م یبگه... مجتب

 

 جمله بهم گفته بود و دل منو تو هینگفت... کاش فقط 

 که یزیخودش نگه داشته بود... تنها چ یاون خونه برا

 ر دست وینکه زین بود که قبل از ایگفتن داشت ا یبرا



 بودم تا دست یعمو و پسراش جون بدم، بگم با ک یپا

 ...از سرم بردارن

 :دوزمیگنش میغم یچشم ها یوسم را توینگاه ما

 یتونیتونم بگم و نه تو مین مچ وقت نه میچ وقتِ هیه

 ه نفر تویتو اون روزا به من گذشته... اما اگه  یچ یبفهم

 ا باشه که بتونه بفهمه مامان با ترساش مارو عالوه بریدن

 ...یی، اون تویچ یعنیمادر کرد،  یم، بیتی

 :دهم یسر تکان م

 

 یتنش... فکر نکن ب یبو یزه شده... برایه ریدلم براش 

 شونش که سرمو یفم، دلم لک زده برااحساس و ناخل

 ق تر و تازه تر از اونهیعم یلیبذارم روش، اما زخم دلم خ

 دیدل هردوتامون بکنم... شا یبرا یکه االن بتونم کار

 یلیشتر پشتم بود، خید اگه بیاگه اون مادر تر بود و شا



 ا حداقل تحملشیومد... یآخر سرم نم ین بالهایاز ا

 ...شد یراحت تر م

 

 وس تر جواب داد... خم شد ویما یاهم را با نگاهنگ

 حال یکه دلم را برا یدرب و داغان یچ همان آر دیسوئ

 ز برداشت و در حالیم یکرد، را از رویبش کباب میج

 :هم تکان داد یبرداشتنش سر

 باشه... حق با توئه... اون تو رو تنها گذاشت و تو حق

 ...یکه حاال تنهاش بذار یدار

 مادرم کار خودشان را کرده یکه اشک هادانستم  یم

 زنانه استفاده کرده ینکه مادرم از حربه هایاند. نه ا

 شناخت. موضوع ین حربه ها را نمیباشد، که او هرگز ا

 یوقت بود که طاقت اشک ها یلیخ ین بود که مجتبیا

 ...شد یاز آنها از کوره به در م یکیمادرم را نداشت و با 



 او گله برده بود و احتماال یبرا حاال هم مادر، از من

 نطور سفت ویا یه هم کرده بود که مجتبیش گریبرا

 ستاده و معتقد بود که حق ندارم او رایسخت مقابلم ا

 

 دانست که مادر با یهم م یبرنجانم... وگرنه خود مجتب

 طرز فکر بسته و محتاطش چه بر سر هر سه نفرمان

 ...شدبا یآورده و هرگز نتوانسته مادر کامل

 شد. رفتن او و ترس من از تنهاتر شدن، یداشت تکرار م

 .شد یداشت تکرار م

 و به نقطه ضعفم برده بود یا نا آگاهانه، انگار پیآگاهانه 

 یش داشت از آن استفاده میدن به خواسته هایرس یبرا

 کردم دلم هزار پاره ین موضوع فکر میبه ا یکرد. وقت

 طور که بودم، با چ کس مرا آنیخواست... ه یشدن م

 د آنچهیخواست انگار... با یم ها و با اشتباهاتم نمیتصم



 شدم تا خواسته شوم؟ یخواستند م یکه آن ها م

 

 پهن و ستبرش در بابر یپشتش به من و شانه ها

 :دگانم بود بود که دوباره گفتمید

 کنم بذار و یرو نم یخوایکه م یآره خب، برو... کار

 یدیام تواَم منو نخواه... خوب فهمخو یبرو... من اونو نم

 نم مفلوک تر ویاز ا یو اگه نباش ییکه تنها کسم تو

 یا هرکاریزنم بهت، که بیشم و آخرشم زنگ میتنهاتر م

 دم تنهایفهمید اگه میکنم... منم بودم شایم یخوایم

 کردم تا حرفمویاز استفاده مین امتیشدم از ا یکسِ کس

 ا نتونستن منویهمه دنبنشونم... تو برو...  یبه کرس

 چ کسیاونطور که هستم، هضم کنن، تو هم روشون... ه

 خواد ویم ینخواست بفهمه و فکر کنه دل من چ

 ه رفتاریل بقیهمش داره به م یشه، وقتیم یفش چیتکل



 یه؟ برایچ یدونیم یکنه، تو هم کنارشون... ولیم

 ا فردایا زود امروز یر یخودمم مثل روز روشنه که... د

 ا... تو هم شکیقهر نکن ب یگم مجتبیزنم میم زنگ

 

 رو داشته باشم یکیکنم که حداقل تو ین کارو مینکن. ا

 با یریرون مین در بیاز ا یکنار خودم... حاال که دار

 یه؟ وقتیه؟ با عمو چیه چیخودت فکر کن فرقت با بق

 من احترام یما و انتخابایبه تصم یخوا یتو هم نم

 فقط ی، وقتیکن یا درکم نمیدنمثل همه  ی، وقتیبذار

 ایکه گوش به فرمانتم فرقت با همه دن یمنو دوست دار

 ل باین دلیکه تو رگمونه؟ فقط به ا یه؟ فقط خونیچ

 ؟یکنیه فرق میبق

 ام راه گرفته را با کف ینیکه از ب یشه آبیبه عادت هم

 یین بار من پشت به اویکنم و ایدست و رو به باال پا م



 .دن استیور پشت به من، مشغول شنکنم که همانطیم

 .رمیگیش میراه اتاقم را در پ

 کریدر و پ یداشتن او، در قفسِ ب یبگذار برود... اگر بها

 که انتخاب ییان انتخاب هایا ماندن و در میو بزرگ دن

 کردن است، بگذار او هم برود. به یستند، زندگیخودم ن

 ا دردینش بلند بود؛ سهم من از دیهر حال آن طور که بو

 یا درد دوریاز او  یکرد، درد دوریم یبود ... حال چه فرق

 از خودم؟

 دانستم یگفتم و بازهم مین ها را در دلم به خودم میا

 یلم را به درد دوریاز خودِ اص ین منم که درد دوریکه ا

 ترک عادت موجب یح خواهم داد... به قولیاز او ترج

 

 خودم یومرض بود و من عادت کرده بودم به پا ر

 ...هیدن به بقیرس یگذاشتن، برا



 قطور و یان بازوهایده بودم که میاما هنوز اتاق نرس

 ...او محبوس شدم یقو

 تو؟ یوونه؟ خل شدید یگیم یچ-

 گر مثل بچه ها بهیخواستم دیخواستم بزرگ شوم. م یم

 که یزخم یشد... وقت یه نکنم، اما نمیگر یهر بهانه ا

 من یود، و حاصل حرف هابرادرم نشسته ب یصدا یرو

 ه نکنم... اما حداقلیتوانستم گر یدم، نمیشن یبود را م

 ش را در گلو خفه کنم تا او متوجهیتوانستم صدایم

 ...اش شده ام یزخم ینشود که متوجه صدا

 

 تویزندگ یو اتفاقا ین خونه تنها موندینقدر تو ایا-

 ...، زده به سرت بچهیشکافت یبافت

 وانهیشد تا د یداشت موفق م یی.. تنهابا او موافق بودم.

 یبرا یچ کس را واقعا در زندگینکه هیام کند. فکر ا



 شترین فکر بیخورد... البته ایخودم ندارم، داشت مرا م

 ل را به دستین بود که؛ کمیاز ا ینه بزرگیپس زم

 ه بهیشب ین موضوع حسیاورده از دست داده ام و این

 .. با دست خودم،کرد.یحسادت را در وجودم زنده م

 ام را پر داده یده خوشبختیب دیپرنده کوچک و آس

 ن همیحانه نشسته بود... همیبام ر یبودم و او رفته و رو

 خواستمیگرفت... اگر م یداشت ذره ذره جانم را م

 ...ن بودیقا همیتعارف را با خودم کنار بگذارم موضوع دق

 ،ییتنها روز که نبود.ین قصه، قصه امروز و دیوگرنه که ا

 نینکه تازه تا ایر من نشده بود. ایبان گیتازه امروز گر

 ب ازیعج یلیکردم، و میم ییحد احساس تنها

 

 را در خودم کشف کرده بودم، احتماال یپرخاشگر

 لیکم یصدا یو رفتن ب ین آمدنِ طوفانیمربوط به ا



 ...شد یم

 گمیر، میطالق بگ یگیزده به سرم؟ م یکنیواقعا فکر م-

 جواب یگی... میریم یذاریم یکنیام قهر مخو ینم

 ست ویگم هنوز دلم صاف نیتلفن مامانو بده، م

 تونم دست بهش بزنم و یش تازست، نمیشکستگ

 ی... من نه، تو... تو بودیریم یکنیمش کنم، قهر میترم

 طرفت داره از یکرد ی؟ فکر نمیکردیفکر م یچ

 کنه؟یت به نفع خودش استفاده مییت و تنهایموقع

 

 کند و مرا به سمت یم وارد میبه شانه ها یفشار

 م را به نوبت با نگاهیگرداند. چشم ها یخودش برم

 :کند یشفافش نوازش م

 خوام؟یخودم م یا برایخوام؟ یم یز بدیمن مگه ازت چ

 خودت یبرا من صرفه داشته؟ برا یکه گفت یینایکدوم ا



 یماه آدیشم... فرقم با بقیت میت شدنت اذیگم... از اذیم

 ینه که وقتیست... فرقم ایکه تو رگامونه ن یا خونیدن

 تیشتر از خودت اذیشم... بیت میاذ یشیت میاذ

 

 و فرارم یشم... مدام دارم خودمو بابت سهل انگاریم

 اون اشتباه یبرا یکنم... اما از دستم کاریسرزنش م

 رم... اما توین جا بگیضررو از هم یخوام جلویاد... میبرنم

 نه که خودتمیا یر برایگم طالق بگی.. اگه م.یذارینم

 و یب داریب غریعج ین زندگیتو ا یینه تو جا یدونیم

 هی یکه بتون یهست ینه اون مرد دلش با توئه... نه تو زن

 ر وین تحقیشتر از ایخوام ب ی... نمیمردو مال خودت کن

 سر و ته که نه یب ین زندگیخوام تو ا ی... نمیتنها بش

 ی... نمیشرفت، معلق بمونیت و نه پپسرفت توش هس

 ...نجا تباه بشهیندت ایخوام آ



 انیم ماوا دارند و نگاه من میشانه ها یش رویدست ها

 که از یاو در گردش است. نخ ینه فراخ و بازوهایس

 ...رمیگیم یزان است را به بازیشرتش آوین کوتاه تیآست

 

 تو صرف نداره که یدونم طالق من برایدونم.. میم-

 رم دغدغه هات دو برابر که نهیررم داره... من طالق بگض

 د فکر جا و مکان من، آب و دونیشن... بایهزار برابر م

 ...به من یبچسب یتو ول کنید زندگی... بایمن باش

 یش میلبها یکند. نوک چهار انگشتم را رویدهان باز م

 :شود یگذارم. نگفته خاموش م

 هیجون و دل برام ما نا رو بگم و تو ازید ایدونم نبایم

 ست... موضوع انتخابینا نیگذاشت... اما موضع ا یخواه

 منه... انتخاب من اگه درد، اگه عذاب، بازم انتخاب منه و

 ی... پایاشتباه منو بخوا ین انتخابایدوست دارم با هم



 برام یذارین اشتباه، تنهام مینکه با اولی... ایسیمن وا

 سر و یفمم... بیاتو م... همه حرفینه مجتبیسنگ یلیخ

 و ی... دلتنگین زندگی... سرتا پا عذاب این زندگیا یته

 مادر بودن مامان... تحت فشار بودنش... اما دل من

 

 این دل فعال کنار دردا و دلتنگیراحت تره.. ا ینطوریا

 د که وقتیجه رسین نتیراحته... بذار هر وقت دلم به ا

 رو ی، اون گوشدلم صاف شد یرفتنه، برم... بذار وقت

 ...خوشحال بگم یه الویجواب بدم و از ته قلبم 

 د کهیجه نرسین نتیچ وقت به ایم دل شما هیاومد-

 فه ست؟یه وظینداره، رفتن  یکه موندنت ارزش ییجا

 

 ین زندگیتو تو ایو قشنگ ینده و جوونیو آ یقراره بمون

 ؟یتباه کن



 ان اززیاندازم. دست از سر تکه نخ آو ین مییسرم را پا

 ...رمیگیفاصله م یدارم و کمیشرتش بر میت

 با یکنیکنه کجا باشم... فکر مینم یفرق یلیگه خید-

 نیشه؟ ایم ین دل دچار فراموشی، این زندگیرفتن از ا

 است، منیا دنیبهش گذشته؟ تا دن یره چیادم میتنم 

 یه آدم کامل نمیگه ی... دیشم مجتب یگه من نمید

 هیوبِ تجربه هام شدم... یشه معیهم یشم... من برا

 ذارهینقش و زخم بزرگ ازشون رو روح و تنمه که نم

 ینجا برم، چیکنم... از ا یزندگ یه آدم عادیمثل 

 تونم؟ اول ویتونم بکنم که االن نمیکار م یشه؟ چیم

 ...نم که هستمیآخر من هم

 

 م کاشیگویکنم و با خودم میمبل پرت م یخودم را رو

 باز نکرده بودم و اجازه داده بودمد را ین بحث جدیسر ا



 زدمی، به او زنگ میبرود و خودم بعد از دو روز خودخور

 ا تا تن به خواسته ات بدهم.. خسته بودم ازیگفتم بیو م

 ...نحل نداشتمین حس الیا یبرا یحینکه توضیا

 نینم ترنم؟ جدا شو از ایاول و آخر من هم یچ یعنی-

 تویندتو بساز... زندگیتو کنم... آیکه.. بذار نوکریمرت

 قشنگترو یا فرصت بده تا اتفاقایبساز... به خودت و به دن

 ی... حتیکن ی... بذار زندگینشونت بده... بذار رشد کن

 ...یاقتتو داشته باشیکه ل یکی... عاشق یبذار عاشق بش

 گفتم ، تا هم دست دلمید میگفتم؟ چطور باید میچه با

 نه مرایهر روز در آ که یریش رو نشود و مثل تصویبرا

 رد و همیگ یبست، مرا به باد شماتت نم یبه ناسزا م

 از یلیاگر تمث ینجا ماندن، حتیکردم که ایقانعش م

 

 نه حال حاضرین گزیتر یمن خواستن یجهنم باشد، برا



 است؟

 نیسر و ته خودتو به خورد ا یب یونایهذ یباز که دار-

 ...یدیبچه م

 

 ریم طعنه زنِ کویگلو یشوم که به آن یچنان شوکه م

 ی، تعجب را در نگاه مجتبیلحظه ا یشود. برا یلوت م

 یلیست و خیدست و پا ن ینم. اما او مثل من بیبیهم م

 .کندیزود خودش را جمع م

 نزده، به ینکه حرف بدیاحتماال طرز فکرش در مورد ا

 ش خشک نشود. تعجبیکمکش آمده تا مثل من در جا

 لیدهد و او رو به کم یو طلب م یش را به سختیجا

 :دیگویم

 ن بچه ست... وگرنه کهیه که تو سر تو و اییمزخرف فکرا

 ن، به قول تو بچه،ینجا بودن ایدونه ایم یهر آدم عاقل



 هیه حماقته تا یه یشتر شبیشه، بیکه موندنشم از رو بچگ

 ...م درست درمونیتصم

 

 کرده بود تا یک واحد هم با او همدستیدرِ آکوست

 دن کفشیم. به نظرم آمد بعد از دیحضورش نشومتوجه 

 به خرج یطنتی، خودش هم شیبه کنار جاکفشیغر یها

 ت سکوت وارد شده بود تا مچیداده و عمدا و با رعا

 .با به هدف هم زده بودیکند که تقر یریگ

 که رفتنش ییدانم خوشحال باشم از آمدن او ینم

 چندکه جرقه اش  یا نگران تنشیرانم کرده بود، یو

 قهیش خورده بود و بر اساس تجربه تا چند دقیلحظه پ

 .شد یسوزان م یل به آتشیگر تبدید

 رد و در برابر نگاهیگ یر به دست مینگاه او هم شمش

 :کندیسخت برادرم قد علم م



 

 که مهمه و یزیگه به خودمون مربوطه... چیناش دیا

 انتخاب ماست و مام ید بهش احترام بذاریشمام با

 رو حفظشوضعیت ن یا یم تا اطالع ثانویارم دیتصم

 خ نکن آقاین خودتو سنگ رو یشتر از ایم... پس بیکن

 ...داداش

 که یا "یتا اطالع ثانو"شود...  یدر درونم آوار م یزیچ

 که از صدقه سر یکند و غرور یگفته قلبم را مچاله م

 انتخاب کج و معوج من، در وجود برادرم خرد شده حالم

 ...را خراب

 چانه یصورت و استخوان ها یخت شدن عضله هاس

 کنم. نگاه گله مند ویرا به وضوح حس م یمجتب

 دوزد... احتماال یپرحرفش را به نگاه شرمنده ام م

 چطور خودت و من را سکه یدید "ن استیحرفش ا



 

 که یزبانم را چطور کوتاه کرد یدی؟ دیک پول کرده ای

 ..."م؟یایتوانم پشتت در ب ینم یحت

 میجز شرم ندارم که تقد یزیاندازم. چ یر میبه زسر 

 ش و مات کردنین نگاه گله مند کنم. چنان در کیا

 ین هم دستیبرادرم، با او همدست شده ام که خنجر ا

 یبه به نظر میغر ین تر از خنجرهایهزار بار زهرآگ

 ...دیآ

 ...نمت بازمیبیام میم-

 ز سر قهرد تا بدانم رفتنش نه ایگو ید، اما میگویسرد م

 هیتواند حضور و کنا ینه م یست، وقتیکه از سر ناچار

 در چنته اش یزیل را تحمل کند و نه من چیکم یها

 

 گذاشته ام، تا بتواند با آن، از خجالت مرد رو به یباق



 .دیایش در بیرو

 را یلینم... و کمیب یزند را میل میکه به کم یتنه عمد

 ب فرویست در جکه پاها را به عرض شانه باز کرده ود

 ستاده وی، این واکنشیبرده، ستوار و متفکر و بدون کمتر

 ...کندیرفتن او را تماشا م

 

 هم فشار یبلند بسته شدن در، چشم رو یاز صدا

 ییکنم؛ من مسئول تمام حس هایدهم، و فکر میم

 ...کند یلمسشان م یهستم که حاال مجتب

 بهشن مانده و یکنم او در همان پوزیچشم که باز م

 .کند یرفتن برادرم، مرا تماشا م یجا

 یم و هر دو به هم نگاه میمان یبه همان حال م یلخت

 گر چهیک نگاه دیکنم؛ عشق در یم، و من باز فکر میکن

 یبود، که من دچارش شدم. آن هم عشق یغه مزخرفیص



 .ن حجم از عذابیممنوع و اشتباه و با ا

 ه چشمن بار اوست کیشه ایت و بر خالف همیدر نها

 خانه یورود یکند. وارد راهرو یرد و عقب گرد میگیم

 نکه بهیا یشود و از دسترس نگاهم خارج... به هوا یم

 دوباره، از یدنبال برادرم رفته، و از ترس به پا شدن تنش

 شوم تا من هم به دنبال او بروم. اما تا بهیم بلند میجا

 

 گردد وید برمیبزرگ خر یسه هایم، با کیایخودم ب

 یرد. از کنارم که رد میگیش میر آشپزخنه را در پیمس

 :شنوم یشود، م

 سالم ینیبیه بارم آدمو میقه یکه دو د یینه به روزا -

 ...، نه به امروز که انگار موش زبونتو خوردهیکنیم

 دهم. در سرم غوغاست و همه حواسم به ینم یپاسخ

 ز درست استینکه چه چیا ین غوغاست. تمرکز بر رویا



 ، حالم بابت نوع رفتنیز غلط، را ندارم. در ثانیه چو چ

 ای یل شوخیبرادرم آنقدر گرفته است، که حوصله تحل

 .بودن حرفش را هم ندارم یجد

 ین سنجاق شده، تکان میرا که به زم ییپاها یبه سخت

 یدنم، دست از خالیشوم. با د یدهم و وارد آشپزخانه م

 

 یباال م ییبروکشد و تک ا یز میم یسه ها رویکردن ک

 دانم خوش یاندازد. حال چشمانش ناخواناست و نم

 ...ا بدیاست 

 در یدهم. سالم محکم یاندازم و سالم م یر میسر به ز

 سهیدهد. به سراغ ک یپاسخ سالم آرام و وا رفته ام م

 یزیشتر از چیروم. ب ینک هستند میس یکه رو ییها

 وشت وک نفر باشد، مرغ و گیاز یتواند مورد ن یکه م

 سهیسه ها را از داخل کیک کیک به یده. یخر یماه



 مورد ینت سبدهایآورم. از داخل کاب یبزرگتر در م

 یآورم تا مشغول شستن گوشت ها یرون میازم را بین

 .پاک شده، شوم

 صدا رفته، یکند. ب یدانم چه م یپشتم به اوست و نم

 کند... شستن گوشت ها را بهانه یا مانده و تماشا می

 از چشم در چشم شدن با او یزیده ام، تا راه گرکر

 

 ی، آمده و نمیخبر یداشته باشم. بعد از هجده روز ب

 .ستیکه زده ام چ ییدانم موضعش در برابر حرف ها

 که یخطر ین سکوت مشکوک را به پاید ایدانم با ینم

 شیپ یا مشکالتیکند بگذارم ید میبازهم تارخ را تهد

 نیسر گذشته اند، مانع از ا که از ییآمده و دغدغه ها

 یخواهند شد که او فکر تارخ را در سر راه دهد. از طرف

 خواهد آواز یدن دارد و مین پرییباال و پا یدلم هوا



 سرش یگذارد و مدام تو یسر دهد، اما عقلم نم یشاد

 به پس مانده یخواهیم یزند که بچه نباش، تا کیم

 حانهیهم رن بازین و ببی؟ که بنشیباش یگران راضید

 جز ییقشقرق به پا کرده و او مجبور به فرار شده و جا

 نکه در کمالیا اایدا نکرده، یگذراندن شبش پ ینجا برایا

 ...ت افتادهیصدا یاد تو و حضور بیآرامش 

 از ی، به طور واضحنزدیک شدنش را که حس میکنم

 یم ما که راه خروج را گیرود گو یراهه میپرم و نفس به بیجا م

 . کند

 :شنوم یش را میصدا

 نجا موندن فرصت عاشق شدنو ازت گرفته؟یپس ا

 ک بار عاشق شده ام و بایداند  یبندم. چه م یچشم م

 ک بار توانسته ام دمار از روزگار هفت پشتم درین یهم

 اورم؟یب



 ؟یکرد ی: هوس عاشقنزدیکتر میشود  دستش

 .. .افتد یماهرانه اش است که به جان قلبم م محبت کردن

 

 ؟ هوم؟یچطوره با خودم امتحانش کن_ 

 گفتم ی. من کفرار کنم از حضورشکنم یم یسع

 که یزیکرده ام؟ آخر مگر آدم هوس چ یهوس عاشق

 زند؟ یدارد هم به سرش م

 یه؟ مگه عاشقی: چمانعم میشودند، یب یآرامم را که م یتقال

 ؟ینخواست

 :میگو یکنم و م ینفس لرزانم را رها م

 

 به سرم زده؟ یگفتم هوس عاشق ی. ک..یم... من ک -

 ؟ چرایکنیر میتعب یچرا حرفا رو اونطور که دوست دار

 ؟یسینو یمن م یرو پا یمجتب یحرفا



 همچنان سعی میکنم از او دور شوم وم ین گفتن حرف هایدر ح

 او همچنان مانعم میشود 

 و حاال رو در رو 

 :میهست

 گهیدنکه ی؟ از ایزدیم یحرف از فراموش یتو نبود -

 تن و روحتو کامل یخوایم یک ی؟ برایشینم یآدم کامل

 که مال منه مگه وجود و حضورت؟ خودم که هستم... هوم؟ یکن

 که کامل نبودنش ناراحتت یقسمتش کن یقراره با ک

 ه آدمین خونه و یتو ا یاریکنه؟ هوم؟ چرا روحتم نمیم

 ؟یشیخودم نم یکامل برا

***** 

 انم را میزند نور چشمکنم،  یچشم که باز م

 خورم. تمام تنم درد است. یم یتکان

 ؟یدار شدیب -



 ...ا نهیدانم هستم  یدار... نمیچشم باز کرده ام. اما ب

 ادمیبندم تا تمرکز کنم. تا  یکشم. چشم م یم یازه ایخم

 .نزدیکی او..چگونه شکل گرفته. .. من در  وضعیتن ید، ایایب

 ترنم؟ -

 ...د باشد. امایبا یلحن مهربانش دوست داشتن

 شبین تا آسمان فرق دارد. دیشبش زمیبا ترنم گفتن د

 ...هم نرم بود، اما پر از خواهش 

 

 مان آورده بودم، اشکمیخودم ا یچارگیشب که بر بید

 .مرهمم شده بود ش گرفته بود و اویراه گونه را در پ

 ...گفته بودم: برو کنار

 اما...  نرفته بود. جلوتر آمده بود. عقب نرفته بودم

 هرانچه او خواسته بود شده بود 

 صدایش از فکر و خیال بیرونم میکشد



 ...نمتی؟ بلند شو ببیدیترنم باز خواب -

 .خواهد تا ابد با قهر بمانم یکنم. دلم م یباز نم

 .پرم یده شدن در از جا میکوب یبا صدا

 ... وونهیچه خبره د -

 ین تابلوینجاست و شاهد ایر از ما ایغ ینکه کسیتصور ا

 .کندیخ میم مو به تنم سیست که خلق کرده ا یعیبد

 

 دار نشده؟ید درو... بید باد کولر کوبیببخش -

 ...ف مهساستیظر یصدا

 ...دهیداره اما جواب نمیدونم... حس کردم ب ینم -

 ترسم تشنج کنه یبذار به بابا زنگ بزنم. به خدا م -

 ...بمونه رو دستمون

 برمش ی... خودم میخبر کن الزم نکرده همه عالمو -

 ...دکتر



 ...خوبم -

 ؟ید ی؟ چرا جوابمو نمیداریترنم؟! ب -

 نیمنحصر به فردش اول یها یکنم. آبیچشم باز م

 سقوط ینم. باز هم، دلم از بلندیبیاست که م یزیچ

 که یین چشم ها را بردارد و ببرد جایکند. کاش ا یم

 بدانم. تا ف خودم رایفتد . تا تکلیچشم من به آن ها ن

 یان حسینطور نابلد، در مینکه ایر بمانم. نه ایبتوانم دلگ

 .از راندن دست و پا بزنم یاز خواستن و حس

 باز یدهم. مسلما حرف زدن و چشم ها یپاسخش را نم

 .توانند عالئم خواب باشند ینم

 شوم. او هم یز میم خیگذارم و ن یملحفه م یدستم را رو

 همزمان  از

 .دیآ یرون میحالت درازکش ب

 میبرا در این اتاق با این وضعیت موجود دن مهساید



 .کنم یست که بغض میست. آن قدر جالب نیجالب ن

 د او بایت... شایه به طُفولیشب یدارم. حس یاحساس بد

حضورش پیش او و  برادر زاده اش آن قدر راحت باشد که

 ،همسرش برایش اهمیت نداشته باشد

 آن ها، با هم در یبک زندگن موضوع با سیهرچند که ا

 که با مهسا یشوند. اما من، من یر نمیک جا جاگی

 وضعیت زندگیمن جور یم درد دارد که این هستم برایسرسنگ

 .ان شودیع 

 !حالت خوبه ترنم؟ -

 .ر قابل وصف استیحالم غ

 .گذارم تا مانع لرزشش شوم یلبم م یدست آزادم را رو

 ...خوبم -

 شکند. قطرهیلرزد و م یمست. بغضم هم یفقط لبم ن

 نییمچم پا یخورد. تا رویدستم سور م یاز رو یاشک



 

 یک قلم را کم داشتم، براین ی... همید. لعنتیآ یم

 ...حقارت یل شدن به الهه یتبد

 !کنه؟ یت درد مییشده جا یچ -

 !درد؟

 مد هیا دلم... شایقا در کجا... دلم یدانم دق یدارم... اما نم

 ...مغزم یتو یوفته ام... حتک یاستخوان ها یرو

 ش رد شده و چهار دست و پا خودش رایاز کنار عمو

 شانه ام و یک دستش رویتخت به من رسانده.  یرو

 یاست که همچنان سع یساعد دست یگرش رویدست د

 .م داردیدر کنترل لرزش لب ها

 ...نه -

 

 رم؟یعز یکن یه میپس چرا گر -



 رون ؟ید بیشه بریم -

 نطوریآورم تا ا یند، که چه بر سر غرورم مدا یفقط خدا م

 تمیانات چند ساعت گذشته و به وضعیم به جریمستق

 .اشاره کنم

 ترنم؟ -

 .ب استیش عجیبهت صدا

 ...معوض کنخوام لباس یم -

 

 شود. کاش زودتر بروند تا یگتر مبغضم هر لحظه بزر

 شیچاره نشده و اشکم را به نما ین بیشتر از ایغرورم ب

 ...نگذاشته

 .... یسوز یتو تب م یتو؟ دار یگیم یدار یچ -

 متوجه یزنم تا کس یاد میآورم. اما فر یسرم را باال نم

 .بغضم نشود



 ...رون گفتمید بیداره ؟ بر یچه ربط -

 ست کهین ین ترنم ترنمیج شان کرده ام. ایدانم که گ یم

 .ده اندیتا اکنون د

 .ستیکه نست ید نیاز کل یکنم. خبر یرو رو میف را زیک

 از آن دو هنوز در خانه باشد زنگ را یکینکه ید ایبه ام

 :شود یده میبعد شن یمهسا لحظه ا یفشارم. صدا یم

 

 ...ل خودشوین کمی؟ کشت ایترنم؟ باالخره اومد

 ؟یکنیباز م -

 یدر دل برا یشود و من با قرائت فاتحه ا یدر باز م

 .شوم یل داخل میبا کم ییارویرو یروحم، برا یشاد

 .طبق انتظارم دم در منتظرم است

 ؟یبود یکدوم گور -

 ...ستین یستند. نگاهش برزخینگاه و لبش همنوا ن



 است، که انگار بار یشتر کاوش گریست... بیطلبکار ن

 .ندیب یصورت مرا م یاول است اجزا

 

 ...س... سالم -

 رسم، زبانمین مرد میبه ا یست که وقتیدست خودم ن

 ...ردیگیاش م یباز

 ؟یرفت یبا اون تب کدوم جهنم یدرد... سر خود پاشد -

 ...رف.. رفتم قدم زدم -

 ...ن گرما؟یتو ا -

 گرم... ساعت سه ظهر از یلیحق با او بود. گرم بود. خ

 رون زده بودم.یخانه ب

 ...یا تو تا غش نکردیحاال؟ ب یسادیاونجا وا یواسه چ -

 هک یکم یشوم از فضا یرود و من مجبور م یکنار نم

 .ان تن او و در وجود دارد خودم را عبور دهمیم



 ود ومانع رفتنم به داخل میشهنوز کامل وارد خانه نشده ام که 

 .دستش به قصد سنجیدن تبم به سمت پیشانی ام می اید

 :دیگو یم

 ...تبت افتاده -

 

 ...اوهوم -

 ؟یچطور -

 ...دونم ینم -

 بود، اماز کرده بود، به کمکم آمده یکه دکتر تجو یآمپول

 ...ن موضوع نداشتمیبه گفتن ا یعالقه ا

 ؟یکردیکار م یابون چیپنج ساعته تو خ -

 .. .یهوا خور -

 مسخره ین جوابایبا خودت ا یکنیفکر م یترنم چ -

 ؟ینیب یم یه چی؟ منو شبید یل من میروتحو



 

 ..لیکم -

 ...چرخد یمهسا نگاه هر دومان رو به او م یبا صدا

 ...د به صالبه بکششاد تو بعیبذار ب -

 .کنم یکند. به سمت اتاق راه کج م یم را رها میبازو

 ست؟یغذا درست کردم... گرسنت ن -

 لغات یره یزند. انگار در دا یره ام میبه نگاه خ یلبخند

 شیبه اسم قهر وجود ندارد که معنا یزین خانواده چیا

 .فهمند یرا نم

 

 کنم و یت متخت پر یفم را رویدهم. ک یبه راهم ادامه م

 ن واردیروم. با همان مانتو و شلوار ج یبه سمت حمام م

 داغ شود. احساس یکنم تا حسابیشوم. آب را باز م یم

 دکتر یمارستان متنفرم. حرف هایسرما دارم. من از ب



 ا ازیدن یآدم ها یم را فعال کرده. همه یسنسورها

 دن اسمش،ید. اما من با شنیآ یمارستان بدشان میب

 خاطرات یشوم. نامش تداع ین فرد عالم میرمارتیب

 .ست ییبایناز

 نمینشیر آب میتا آب داغ شود. ز

 .اهوستیشوم. مغزم پر از ه یو در خودم مچاله م

 یاهویه یگذرد که کاش تو یله ام میاز مخ یلحظه ا

 صدا پناهنده یب یاهوین هینکه به ایشهر مانده بودم تا ا

 عمه که یخانه  یانشوم. من بعد از چند روز پچ پچ ه

 گرید ین کلمه بود، رویمارستان پررنگ تریشان بیتو

 بود ییمارستان جایرا تجربه کردم. تا قبل از آن ب یزندگ

 

 م را جایپدر نشسته بودم و دکتر مچ پا کنارکه من در 

 .انداخته بود



 رونیاستفاده کرده باشم ب یا صابونینکه شامپو و یبدون ا

 بین اتفاق بعد از قریسلم ترم یم. ضعف و گرسنگیآ یم

 . ر دوش آب نشستن استیک ساعت زیبه 

 را در می اورم رنگ یستم. تن پوش مشکیا ینه میآ یجلو

 ند. ینما یها خود م ی. کبود

 دیمطمئناً از د

 مهسا پنهان نمانده اند

 کنه؟ یدرد م -

 

 ...عیه -

 حضورش را خیلی نزدیک به خودم حس میکنم

 بندم از شرم. یچشم م کند. یشرم مچاله ام م

 :زند یلب م

 ...یقشنگ یلیخ -



 

 ند. آن قدرینش ی، ملرز به تنم یلحظه ا

 .ندیب یلرزم که م یواضح م

 شیروبه رو

 .رمیگ یقرار م

 ...یترس یازم م -

 ر منیکنم. به مقدسات قسم که تقصیچشمم را باز م

 .رندینظ یش واقعا بیشوم. چشم ها یدل میست که بین

 دلید هم دل بینگشان خاص است. شابدون اغراق ر

 ...ن حد خاص نگاهش کندیشده ام، بلد است تا ا

 .کند یش و طاها هم فرق میبا رنگ چشم خواهرها یحت

 بدتر یلیرسم خیحالم بده ترنم... به تو که م یلیخ -

 ...شمیم

 ش غرقیچشم ها یتو



 .م در رفت و آمد استیان چشم هایشده ام و او در م

 ...نه ام ترنمحایمن عاشق ر -

 قلبم؟

 یبرد. حت یغما میخاکسترش را طوفان حرفش به 

 .ن دلیسوخته و خاکستر شده ا یشوم ک یمتوجه نم

 ...یذاریاما تو نم -

 

 حانهیم فراموش کردن ریسع یده ندارد. من همه یفا

 .گذارد یاست و او نم

 ...شهینم یفکرم از تو خال -

 ن ها را قبال هم گفته بود...یا

. 

 ؟یر یذهنم نم از -

 ...تمرکز ندارم -



 توی چشمانم زل میزند

 ن مغز منیدو ساعت به ا یکی یچرا حداقل روز -

 ؟ید ینم یمرخص

 را زیر می اندازم.رم ینگاه دلگ

 تونم ساکت یگه نمیراه م یحانه بهت بدوبیر یچرا وقت -

 نم؟یبش

 

 یش حسابیحانه و ناخن هایش ریراه... چند وقت پیبدوب

 درآمدند و او قربان صدقه اش رفت. از کداماز خجالتم 

 زد؟ یسکوت نکردن حرف م

 ش بهیکه آن نوازش صدا یآن روز و درد یاد آوریاز 

 ش وجودیپ یکه تا لحظه ا یه کرده بود، اشکیقلبم هد

 .شود یگونه ام ظاهر م یک باره روینداشت، به 

 بندم. یو من چشم م پاک میکنداشکم را 



 .و نردیک ترم میشود...

 یمن از ترس اتفاق

 .لرزم یب الوقوع به خود میقر

 ...برو کنار -

 

 که یمشخص یه فاصله یکت شم... به ید نزدینبا -

 این فاصله کم بشه یست که ایگه دست من نیرسم د یم

 ...ادش کنمیمن بتونم ز

 ...لیکم -

 ...نبود از سر کمبود -

 ...بذار برم -

 که تو ییبودامن از سر کم یکنیگه تو فکر میمهسا م-

 ...ام سراغتیشه، میبم میخونه نص

 



 ...بود که از سرم گذشته بود یزین همان چیقا ایدق

 ن کارو کردم... من تو رویست... من آگاهانه اینطور نیا-

 ...با تمام وجودم خواستم ترنم

 که ییزهاید، با چیگویکه م یزین است... اما.... چیریش

 شود که هم عاشق ید... نمیآ یقبال گفته جور در نم

 حانه باشد و هم مرا با تمام وجودش، و آگاهانهیر

 یداند م یرا دارم که م یخواسته باشد. احساس کودک

 خواهد گول یک آبنبات گولش بزنند. نه میخواهند با 

 ر آبنبات بگذرد... قصد رفتنیتواند از خ یبخورد و نه م

 درم میشوبه جایش نزدیکتگذارد که بروم.  یکنم باز ... نمیم

 .رمیگ یه را از سر میگر

 کمی فاصله میگیرد

 ...بذار برم -

 نینگران ا یکند و من به طرز شرم آور یم میرها یبه آن



 .هستم که ناراحتش کرده باشم

 ش و سپسیموها یتو یکامال عصب یدستش را به شکل

 د که کاملیگو یم یزیکشد و چ یصورتش م یرو

 

 ه بهیشب یزیاما چشنوم  ینم» شه یم ینجوریچرا ا «

 .شنوم یاست که ناقص م یر من از کلماتیتعب

رست و سریع لباس هایم را ددارم.  ین بر میزم یحوله را از رو

 میکنم.

 ب است کهیکنم و عج ین کار را میره اش ایر نگاه خیز

 شوم. در حال ور رفتن با لباسم یر نمیتبخ

 کنم. یرا دوباره حس م حضورشهستم که 

 ...حالت بد بودچرا انقدر : 

 ...دونم ینم -

 دکتر؟ یرفت یچ یپس برا -



 

 ده دکتر رفته بودم. دریندارم که از کجا فهم یچ فکریه

 ست که ازین نیچ وقِت فکر کردن به ایحال حاضر هم ه

 .ستاانقدر نزدیک من که  یده من کجا بوده ام. در حالیکجا فهم

 ...دَ.. درد داشتم -

 ...د باشهینبا -

 ...دمشین ندمَ... م -

 .د خبر ندارمیگویکه م یزیاز چ

 ؟یلکنت دار -

 .دیآ یاذن من باال م یسرم ب

 

 ست ازیادم نیق ین طور شده بودم. دقیاز بعد از بابا ا

 دوستم در کالس چهارم حرف زدنم یوقت ی... ولیک

 تش رایرا مسخره کرد و من شکا یمعلم عصبان یجلو



 در یشوم کم یم یعصب یدم وقتیمامان بردم، فهم یبرا

 نیدم ایزنم. بزرگتر که شدم، فهم یحرف زدن لنگ م

 .رفتن بابا است یب روحیجه آسیحالت نت

 یا یمت گفتار درمانیگران ق یبه لطف مامان و کالس ها

 .بهتر شده بودم یلیکرد خ ینه اش را تقبل میکه عمو هز

 ان ترس ها وین ضعف در میاز ا ییاما هنوز رگه ها

 .مشهود بودم یت هایعصبان

 حرف زدنتو گم ینیبیا منو می یگم لکنت داریم -

 ؟یکنیم

 .نکه متوجه نقصم شدهیشود از ا یدلم مشت م

 د ویشرت سف یک تین تر ییپا یشوم و از کشو یخم م

 از ین ست را مجتبیدارم. ا یستش را بر م یشلوار مشک

 .م آورده بودیاجناس غرفه اش برا

 .شود یدر دستم مچاله مشرت  یافتد و ت یر میسرم به ز



 ...دهم. شرم رنگ باخته یز توالت میه ام را به میتک

 ...شد ین طوریبا... بابا که مُرد ا -

 شتر وقتا درست حرفیست... بیشه نیهم یول -

 ...یزن یم

 ...شهیم ین جوریشم ایم یعصب یفقط وقت -

 

 به نظر یز جالبیاورند چیش بیرا به رو ینکه ضعف کسیا

 .رسد ینم

 .دهد یشرت را از پاره شدن در دستم نجات م یت

 ترنم؟ -

 یترسم حت یکنم. میسرم را بلند م» بله « را هم با لکنت 

 .ر شومین تحقیشتر از ایم و بیبگو

 ناراحتت کردم؟ -

 بابت یقاً منظورش از ناراحتید مشخص کند دقیخب با



 رش است، تا بتوانم جوابش رایاخ یک کارهایکدام 

 .بدهم

 زیرا از م ه امیتک

 .دارمیتوالت برم

 میخواهد کمکم کند که میگویم

 .پوشم یخودم م -

 تاً ینم... نهاینطور ببیل را ایعادت ندارم کم یلیمن خ

 ده باشم. نهیره اش را دیدر سکوت نگاه خ ید گاهیشا

 .ن طور مهربان و نواز ش گریا

 گفت بهت؟ یدکتر چ -

 ...دارو داد -

 ؟ ینگفت چرا درد دارنگفت؟  یگه ایز دین؟ چیهم -

 ش ننوشت برات؟یآزما

 



 ش تو درمانگاهیسه گفتم چند وقت پیخواست بنو یم -

 .چکاب شدم

 گه؟ید -

 نکه داروهامو مصرف کردم دوبارهیگُ... گفت بعد از ا -

 ...ششیبرم پ

 .خودش را کمی نزدیکم میکشد

 .ت ندارمی؟ من که کاریهست یچرا االن عصب -

 .خ شده بودیتان مو به تنم سمارسیاسم ب یادآوریاز 

 ...یچ چیه... ه -

 نت کرد؟یمعا -

 

 .کنمیج نگاهش میگ

 نه کرد دکتره؟یگم معایم -

 کنم. یم را حس میحرارت گونه ها



 ...آ... آره -

 د قوایبخوابم تا تجد ید کمیروم. با یبه سمت تخت م

 .نزدیکم میشودکنم... دوباره 

 ...بخورا برو یده بیکجا؟ مهسا برات غذا کش -

 ستیاست که اهل مدارا ن یگرسنه ام. شکمم تنها عضو

 .دیآ یش در میو زود صدا

 

 یروم، مهسا را در حال بررس یرون میاز اتاق که ب

 .نمیب یم میداروها

 سال سوم یش گرفته و دانشجویپدر را در پ یشه یپ

 .است یپزشک

 .شود یدنم بلند میبا د

 !؟ینارو از کجا آوردیا -

 فمیک ین بار تویم مسخره است. خب آخردانم سوالیم



 فم برداشته. اما منظور من هزار سوالیبودند. پس از ک

 ایفم کرده. یدست در ک یگر است. که به چه حقید

 کیگشته که با پالست یفم را میک ینکه به چه منظوریا

 .م روبه رو شدهیداروها

 ...ل آوردیکم -

 

 نایدم اید ی. .. اومدم صدات کنم غذا بخوریلفتش داد -

 ...ن تختییافتادن پا

 .ستیحش کافیتوض

 ادم رفته بودیگشتم  ید میکه دنبال کل یاحتماال زمان

 یکردم. وقت یاد مین کارها زیف را بکشم. از ایپ کیز

 .خته اندیرون ریتخت پرت کرده ام، داروها ب یف را رویک

 کنم. اگر دست خودم باشد، یبه حجم داروها م ینگاه

 شوند. اما دکتر یک ماهم حساب می یره ین داروها جیا



 د سرِیخواهم، با یمارستان نمیماتوم داده که اگر بیاولت

 و یبعد در مطبش ح یوقت مصرفشان کنم و دو هفته 

 .حاضر باشم

 .شوم یوارد آشپزخانه م یگریبدون حرف د

 شم که عالرغم اصرارمیاند یروم و م یز میبه سمت م

 ک دریمه اتوماتیبه صورت نن قهر یقهر با مهسا، ا یبرا

 ش هم مربوط بهیحال کمرنگ شدن است. قسمت دست

 .مهساست یدن هایسماجت ها و کنار نکش

 .توانم بخورم. ضعف دارم یشتر نمیچند قاشق غذا ب

 قیم تزریاست که بابت تب باال یآمپول یجه یاحتماال نت

 ن آورده که عرق سردییکرده ام. تبم را آن قدر پا

 .کند یه رها نمیک ثانیا ام ر یشانیپ

 ؟یتب بر زد -

 که درگاه یلید و کمیآ یش میکنم که پ یبه مهسا نگاه م



 .آشپزخانه را اشغال کرده

 

 ...اوهوم -

 یباز یخوردن. برا یشوم. نه برا یم میدوباره مشغول غذا

 ...یباز

 ها ین کم محلیرود؟ واقعا ا یخودشان نم یچرا به خانه 

 یهد؟ غرورش را زخمد یو لحن سرد آزارش نم

 کند؟ ینم

 ا خوب نشده؟ی ی؟ دوست نداریخور یچرا نم -

 ...ر شدمیخوردم... س -

 

 .اندازد یبه بشقاب م ینگاه

 با چند ینخورد یچ چیست و چهار ساعته هیک بینزد -

 نو دوستیارم اگه ایگه بیز دی؟ چیر شدیقاشق س



 ؟یندار

 نیشتر از ایم... بین طورین روزا همینه دوست دارم... ا -

 ...دونم چرا یتونم بخورم... نم ینم

 یکند. به نظرم نگاه معنا یل رد و بدل میبا کم ینگاه

 .دارد

 ؟یخور یم یچا -

 

 .ن حس سرما را ببردید ایشوم. شا یمشتاق م

 م؟یدار -

 .زم براتین بریآره... بش -

 ...زم خودمیر یم -

 ...دیزیبرا منم بر -

 .روم یبه سمت هال م

 س؟کجا پ -



 ...ترو خاموش کنم... سردهیلیرم اسپیم -

 دیافتد. با یکنم. نگاهم به داروها م یلتر را خاموش میاسپ

 ن جا شروع کنم. حاضرم نصف عمرم را بدهم امایاز هم

 .نباشم یبستر یلحظه ا

 

 ز آماده هستند. قبل از نشستن،یم یها رو یچا

 وان آبیک لیگذارم تا  یز میم یدارو را رو یسه هایک

 .زمیبر

 

 یلیگر خید ینکه اگر آب بخورم خوردن چایبا فکر به ا

 یکنم تا بعد از چایشود، صبر م یلذت بخش نم

 .بخورمشان

 !اده؟یز یلیعفونتت خ -

 نیا ینده یست که ندونه دکتر آینجا نیا یکس -



 ن موضوعیدن ایبه رخ کش ی... اصرارتو برایمملکت

 ...فهمم ینم

 یاندازد و برگه  یه میش سایغم در چشم ها یلحظه ا

 .شود یمچاله م یدستش کم یتو

 !!ترنم -

 

 .خ گر استیل توبیلحن کم

 د از من... اما من توقعیدار یدونم چه توقع یه؟ نمیچ -

 اده؟یدارم... ز ییکم تنهای

 .خواهم که مهسا برود یواقعا م

 .ن جمله رایم ایگو ین لحن ممکن میحس تر یاما با ب

 کیتر از یک تی. انگار که یاحتنه خشم دارم. نه نار

 یل را عصبیزرد را خوانده باشم. در عوض کم یه ینشر

 ...نت دادهیش را زین گره ابرویا، که باز ایکرده ام گو



 .کند یلب باز م

 .دیآ یقبل از او مهسا به سخن م

 

 ....لیکم -

 .کند ینگاهش م

 یم... موضوعایست... بذار خودمون حلش کنین یمشکل-

 .. .سته یمهم تر

 ...ستیکم خوب نیتت یکند: وضعیرو به من م

 .ستیز مهم تر از رفتن مهسا نیچ چیست... هیمهم ن

 گذارم. در دل اعترافیز میم یرا رو یخال یوان چایل

 هم یداوطلب دوم یمزه داده. حت یکنم که حساب یم

 وان آبم رایداروها و ل یسه یلم کیهستم. اما بر خالف م

 نیقزو یاال که او طعنه به سنگ پادارم تا بدوم. حیبرم

 .کنم یم یدان را خالیزده من م



 .ندینش یدستم م یدستش رو

 

 .. .یزخمم دار -

 گفت، همه را دکتریرا که م یین هایکنم. ا ینگاهش م

 انیمار را داشت، و میکه حکم پرونده ب یدر کارتکس

 ادداشت کرده وی یداروها گذاشته بودم، با عالئم اختصار

 روم همراه خودمیداده بود، تا دفعه بعد که م به دستم

 ...ببرم

 .دونم یخودم م -

 ...ادهین. .. دوزشونم زیقو یلین داروهات خیهم یبرا -

 ...نارو هم دکتر گفت... الزمهیا -

 .شوم یز میم خیباز ن

 

 لیمال کم یخوراک یاز داروها یه قسمتیفکر کنم -



 ...باشه

 یسال هم اگر م ده بود. هزاریش کشیرا پ یحرف خوب

 ن خانهیگر به ایا دیم یل بگویتوانستم به کم یماندم، نم

 ن داروها را بخور تایا ایفتد، یمن به سرت ن یا که هواین

 شوم تا یر میمن کمتر دچار مشکل شوم...خوب جاگ

 ..ستینم دردش چیبب

 ...حرف آخرتو اول بگو مهس ا -

 . ..مشناس یم یکیه دکتر خوب ... یم یا فردا بریب -

 ....هیدکتر خودم عال -

 دارم یگفت که اگر حرف یبود. بخصوص وقت یعال

 .دنش را داردیشن یآمادگ

 

 دنینه نشستم با دیتخت معا ینه رویمعا یبرا یوقت



 یرا بررس ان هارا یتوجهش جلب شد. کم بدنم یها یکبود

 ده بود کهیکرده بود. پرس

 یبود.نم یبم منفا همسرم دست بزن دارد؟ جوایآ

 ا نه... قبال از او کتکیل دست بزن دارد یدانستم کم

 ط نرمال،یوقت ها ما در شرا یلیخورده بودم. اما خ

 دست یم که بدانم در حالت عادیده بودیگر را ندیهمد

 .ا نهیبزن دارد 

 بعد از

 ییباال یریت پذیو مسئول یق که با دلسوزیدق ینه ایمعا

 ود. ه بگفتم میم نگاه کرده بود. از وضع وخیهمراه بود، در چشم ها

 ده و دستم را مشت کردهیجالت کشخ

 ود. دستبودم. دستکش التکس را از دستش در آورده ب

 داشتم یمشتم گذاشته بود و گفته بود که اگر حرف یرو

 ...نیتوانم به او و گوش ها و کمکش اعتماد کنم. هم یم



 

 ن کهین بود. همیت از او همیحما یلم برایتنها دل

 بود تا منِ از یکرد کاف یاز مهر را با خود حمل م ینشان

 .درم که تا ابد او دکترم باشیم بگیشده تصم یهمه جا ه

 

 ؟ید داریکل-

 

 آمد یادم نمیدهم.  یتکان م یسرم را به نشانه نف

 بود ین بار کجا گذاشته بودمش که چند روزیآخر

 .ش نبودیدایپ

 :کندید خودش را به طرفم دراز میکل

 ...گار بخرمیه پاکت سیام... برم یبرو باال االن م-

 ینم یلیدنش را خیگار کشیقبال نه خودش را، و نه س

 دم و همیدیاد مین روزها هم خودش را زیا ادم. امید



 خانه له یگاریر سیکه در ز ییها یگاریتک و توک ته س

 .کرده بود

 ده بود ویرون کشیبه بهانه زدن آمپولم مرا از خانه ب

 در پارک سر یم. کمیابان ها زده بودیدر خ یگشت

 

 از حال و یم تا به قول خودش کمیابان قدم زده بودیخ

 ...میایرون بیب یضیمر یهوا

 تازه و یهوا ینبود که با کم یزیمن چ یضیاما مر

 اهو ویفاصله گرفتن از تخت درست شود. مرا مغز پر ه

 نکه حکمین روز انداخته بود. ای، به ایحس سرخوردگ

 دا کرده بودم که مردیشه را پیبن و ر یک معشوقه بی

 یبرا ییش جایکه هورمون ها یآش، فقط زمان یزندگ

 افتاد. هرچند که یاد من میخواستند،  یمعرض اندام 

 ...ک بار افتاده بودین اتفاق فقط یا



 مارستانینکه مبادا واقعا الزم شود که در بیالبته نگران ا

 در یمدام فکر مجتب یشوم، هم بودم. از طرف یبستر

 عذاب وجدانِ پاسخ ندادن یداد... و گاهیسرم جوالن م

 ز بودم ویحانه گالویرهم با  یمادرم.... گاه یبه تلفن ها

 من یده بودم و گاهیاش را دزد یکه زندگ ییمقهور او

 

 ، از دعوایاز هر اتهام یزدم و بر ین میبودم که او را زم

 .آمدم یرون میب

 م، هم در افکاریزدیکه در کنار هم قدم م یتمام مدت

 خودم غوطه ور بودم. انگار او هم به اندازه من دغدغه

 یبود تا در سکوت، به نشخوار ذهن داشت، که اجازه داده

 .ام بپردازم

 گر مثلید، متوجه شدم، دیخر یاز دکه، بستن یوقت

 م و ازیآ یها به وجد نم یدن خوراکیگذشته ها از د



 .شود یمزه ها، قند در دلم آب نم یادآوری

 م را کامل از پا نکنده ام،یبندم و هنوز کفش هایدر را م

 لینکه کمیا یبه هواشود.  یزنگ در بلند م یکه صدا

 

 لینم، کمیبیکه م یکنم. اما کسیبرگشته در را باز م

 ...ستین

 از زه کمان در رفته، بالفاصله یریمهسا هم به سان ت

 شود. چنان با عجله خودش را رساندهیپشت او ظاهر م

 کنترل خودش، از لنگه ثابت در یشود برا یکه مجبور م

 ...ردیکمک بگ

 کند. فاطمه هم بعد از او، ویمهسا با استرس نگاهم م

 شود. استرس، یان می، نمایین قاب تماشایباعجله در ا

 فیان تکلین میاز چهره هر دو قابل خواندن است. و در ا

 ...یفیست... بالتکل یده مشخص تر از هر کسیمنِ ترس



 زند: کویگذارد و مرا کنار مینه ام میس یدست رو

 کجاست؟

 

 به یشده اش نگاهگم  یشود و در پ یوارد خانه م

 ...گرددیل میدانم که دنبال کم یاندازد. م یاطراف م

 ...دیرفت خر-

 :اندازد یبه سمتم م یزیر آمینگاه تحق

 عه؟آذوقه عشق و حالتون تموم شده؟ -

 که مهسا ییزهاید، با توجه به چیگو یکه م یزیاز چ

 .کشمیده، خجالت میداند، و د یم

 فهمم. انتظار ین همه نفرتش را از خودم نمیعلت ا

 داستان مرا و یندارم قربان صدقه ام برود، اما حداقل وقت

 

 شتر برداشته و بریتواند کمتر ن یداند، م یحضورم را م



 .تن و روح دلم بزند

 تونه ولت کنه و هر شب یکه نم یکار براش کرد یچ -

 نجا؟یاد ایشه میهر شب پا م

 سه شب-ن دویهم "هر شب هر شب"منظورش از 

 ن زن نه منطقید؛ که ایگو یاست... تجربه م گذشته

 ن هم قصد رفتنیهم یهراس. برا یزیدارد و نه از چ

 د و او را هر طور که بلد است، ویایکنم تا همسرش بیم

 .ه کندیبا زبان خودش، توج

 خوره؟ یت حالت به هم نمیچارگین همه بیخودت از ا -

 که اوچاره بودم ینکه آنقدر بیخورد. از ا یچرا به هم م

 کرد،یر میستاده بود و مرا تحقینجا وسط خانه ام ایا

 ...خوردیاز خودم حالم به هم م یحساب

 

 با، امایبه چشمان فر یکنم. نگاهیگردم و رو به او میبرم



 ...ینه... ناامنین زن پر است از نفرت، کیکنم. ایسردش م

 تو به ین همه بدبختیخوره... از ایچرا حالم به هم م -

 در خونه من و دنبال یاومد یه که پاشدخوریهم م

 تونهیکه نم یکارش کرد ی... تو بگو چیگردیشوهرت م

 ...نجایاد ایکنه میتحملت کنه و فرار م

 توانستم یشد و نم یز میگر ظرف صبرم داشت لبرید

 یرو یتمام آدم ها یت هایبل عصبانیتحمل کنم که س

 آورد، یکه از هرکجا کم م ین باشم و هرکسیزم

 .کند یش را بر سر من خالیودهاکمب

 یکه نگران دندان ها یم و در حالیگویحرفم را م

 یده مییهم سا یدش هستم که رویکدست و سفی

 

 ردیگیم را مین بار بازویکنم. ایشوند، دوباره قصد رفتن م

 م، دریش در گوشت بازویو در حال فشردن ناخن ها



 :کندیصورتم غرش م

 ؟یکن یگم نممن  یچرا گورتو از وسط زندگ -

 :میگو یب الوقوع، میقر یه ایدرهم و گر یبا صورت

 تو، یتوش... زندگ یدیمنه و تو پر ینجا وسط زندگیا -

 م خوب ازیلیاد خیتو خونه توئه که اون طور که بوش م

 جلز و ولز یو حاال دار یومدیپس اداره کردنش برن

 ...یکنیم

 آوارکه  ییاره... تویتیخفه شو... خفه شو آشغال پ -

 ...میمونو کنیکه ما زندگ یمن و نذاشت یرو زندگ یشد

 

 ، قولینجا گم نشیخودت از ا یزود با پاها یلیاگه خ

 ...فتهیبرات نم یخوب یدم اتفاقایم

 :لرزد یم هم میه ام گرفته و صدایگر گریحاال د

 یکه با پا ین زندگیومدم تو ایخودم ن یمن با پا -



 کنه که زودتر سکتهیخودم برم... در ضمن اگه کمکت م

 رم شوهر تویکه نذاشت طالق بگ ید بگم که اونی، بایکن

 ینداشتم تو نکبت زندگ یم اصراریلیبود، وگرنه من خ

 ...ک باشمیشما شر

 ...و هفت پشتت یینکبت تو -

 فهمم کهیرم و تازه میگید، گُر میگو یکه م یزیاز چ

 لیکم یمهر یبه مهتاب تاخته بودم، مورد ب یچرا وقت

 

 زت که دستش هم ازینکه درباره عزیقرار گرفته بودم. ا

 .ست یا کوتاه است، درست حرف نزنند، اتفاق دردناکیدن

 ار مبهم، از چهره خندان بابایبس یرین حرفش، تصویبا ا

 نیداند که همیشود. خدا میچشمانم ظاهر م یجلو

 ه بارانیه نکبت که، چقدر شبیر مبهم، نه شبیتصو

 ...انش استن کمیو رنگ یبهار



 ل دارم ، و حسیکه از کار کم ینه ایش زمیبا پ

 که در وجودم رخنه یت بالقوه ایو عصبان یسرخوردگ

 ید و به عقب هلش میآ یکرده، ناخودآگاه دستم باال م

 از من فاصله یافتد، فقط کم ینم یدهم. اتفاق خاص

 ن اقدام کوچک و کم جان من باعثیهم یرد. ولیگیم

 شود تا دوباره قصد سر و صورتم را یتر شدن او م یجر

 از یکیکه  یروز ین است که من حتیت ایبکند. واقع

 ک بادکنک پر بادیشتر یروزگار بودم هم ب یتپل ها

 یتوانست بادش خالیم یبودم که با هر اتفاق کوچک

 

 گذشته یشود. حاال که نه آن وزن را داشتم و نه سالمت

 و یشد. او زن قویم یراحت تر از قبل بادم خال یلیرا، خ

 توانست یراحت م یلیخواست، خیبود که اگر م یسالم

 .م کندیتقس یمرا به دو تکه مساو



 به یاو به من برسند، سد ینکه دست هایاما قبل از ا

 شود. و من دریان من و او حائل میل میکم یبزرگ

 .زنمیشرتش را چنگ میاز پشت، ت یر ارادیغ یواکنش

 ؟یکنیم یکار دار یچ -

 یشود کمیل باعث میمحکم و پرسشگر کم لحن

 یش از آن تک و تایرد و صداین تر بگییرش را پایشمش

 :فتدیش بیچند لحظه پ

 

 چیکه ه یی؟ معلومه کجایکنیکار م یچ یتو دار -

 ست؟یازت ن یخبر

 ض بودیست؟ اومدم به زنم سر بزنم... مریمعلوم ن -

 ...موندم کنارش

 :شنوم یا محانه ریر یسکوت، صدا یبعد از لخت

 تا حاال زنت یون، از کیه مین لَختِ شبیهه.. زنت؟ ا -



 شده؟

 زنم شد که یحانه... از وقتیدرست صحبت کن ر -

 اسمش رفت تو شناسنامه ام... حاالم بساطتو جمع کن

 ن جنگولکیحالش مساعد ا یلیبرو خونه، چون خ

 ...ستیتو ن یایباز

 

 ن را ازی. ازندیل مینه کمیبه س ی، ضربه ایعصب ۀحانیر

 :شوم یدارد متوجه میل به عقب برمیکه کم یم قدمین

 ن وسط؟یاگه اون زنته پس من چه کاره ام ا -

 ل، من همیم قدِم به عقب برداشته شده کمیبه واسطه ن

 رونیوار، از پشت او بیان تن او و دیپرس نشدن م یبرا

 هم گذاشته و با گاز گرفتن یل چشم رویم. کمیآ یم

 حانه را ناید که رینگو یزیدارد چ یسعنش، ییلب پا

 :کندیب تر کند. در عوض رو به مهسا و فاطمه میشک



 ...نجا هستمید خونه، من اید برییزنداداش شما بفرما -

 ...مید مزاحمتون شدیببخش

 

 که او برادر زاده و همسر برادرش را مخاطب یدر حال

 .حانه هستمیقرار داده، من هم مخاطب نگاه خصمانه ر

 حانهیفاصله بعد از بسته شدن در توسط مهسا، ربال

 

 ل واکنش نشانید. بازهم کمیآ یدوباره به سمت من م

 .کند یان بازوانش مهار میدهد و او را در م یم

 ... بذار حقشو بذارمی... ولم کن عوضیولم کن لعنت -

 طرفه... هر شب که منو یکف دستش... بذار بفهمه با ک

 نجاین با غش و ضعف تو رو ایا انجیا یای، میذاریتنها م

 رو به قبله یراست یکنم راست یه کاریداره؟ بذار ینگه م

 ...شه که الاقل منم نسوزم



 تکه یان جمله هایل در میکم یها"آروم باش" یصدا

 "یهرشب"ران یاد گونه او گم شده اند و من حیتکه و فر

 .د داردیآن تاک یحانه رویهستم که ر

 دهان او، یشتن کف دستش رول با گذایت کمیدر نها

 :کند یساکتش م

 

 خبر ین بدبختِ از همه جا بیطرف حساب تو ا -

 رو، رو دستم ی... منم که آب پاکیست... منم لعنتین

 ...مییخوایکه نم یختیر

 زند که قلب من هم ازیاد میم را چنان فرییخوا ینم

 .ردیگیدنش درد میشن

 ر دارمتا عم یطالق؟ مگه نگفت یمگه خودت نگفت -

 ده شدن ازید منتظر دوست داشته شدن و بخشینبا

 چاره؟ین بیاز جون ا یخوایم یطرف تو باشم؟ پس چ



 من و یچاره گیزان بین لحظه میکنم همیاحساس م

 .ک اندازه استیل به یکم

 

 هه هفتینجا... ینقدر جز نزن... تازه دو شبه اومدم ایا -

 .. به حرفاتاد.یدم لعنت بهت بیشگاه خوابیقبلشو تو نما

 از چشت ی... گفتیخسته شد یفکر کردم... گفت

 اقتتویل یم... گفتیدیبه بن بست رس یافتادم... گفت

 ی... تو خوب من بد...هر چیگیندارم... باشه.. تو راست م

 ...یحق دار یگیم

 شود و تمام یدستش رفته رفته شل و شل تر م

 ن زن در دلش نشاندهیکه ا ییتمرکزش را به عقده ها

 :دهد یم

 ...هیه؟ باشه مهریمهر یگیطالق؟ باشه طالق... م یگیم -

 حانه صدات ویمرگ؟ باشه مرگ... فقط برو... ر یگیم



 ... ن خونه برو فقط... فقط برویاتو بردارو از ایباز یکول

 

 .ستیحانه نیدهان ر یل رویکم یگر دست هایحاال د

 یکردن با صدا یدر حال شلنگ تخته انداختن و همراه

 اد زدن نداردیگر قصد فریحانه هم دیبلندش است. اما ر

 یا... شوکه شده... او هم مثل من منتظر واکنشیگو

 ل با کلمات وینکه کمیه به دفعه قبل بوده. ایشب

 ش نوازش گونه، او را از من جدا کند و ببرد. انگاریصدا

 دیشنیم "یهو"ش را با "یها"ن بار بود که جواب یاول

 .اش کرده بودن هم شوکه یو هم

 کند... و بعد دستش را باال یدر بهت نگاهش م یلحظه ا

 لیجز صورت کم یین دست جایآورد و مقصد ا یم

 خوب شناخته یلیل او را خید؛ کمیآ یست. به نظر مین

 آغشته به یرد.نگاهیگیکه به موقع، مچ دستش را م



 کند و بعد یانگر زن میعص یأس در چشم هایخشم و 

 زان خشم او رایکند... اما خوب م یمدستش را پرتاب 

 اش را حدس ین نزده بود که نتوانست حرکت بعدیتخم

 

 د، گلدان کوچکیایل به خودش بینکه کمیبزند. قبل از ا

 شیبایرنگ ز یکاکتوس محبوبم را با آن گل صورت

 که یکند. تنها شانس یبرداشته، و به سمت من پرتاب م

 خواست قبل ازیم نکهیحانه بود؛ ایت ریب من شد، نینص

 ...کند، مرا به هالکت برساند یل بتواند کارینکه کمیا

 که به خرج داده بود، نتوانست ین عجله ایهم یبرا

 صورتم، پشت یرد و گلدان به جایدرست هدف بگ

 که به یا یلیرت سیکه از ح یدستم فرود آمد. دست

 ورش برده بود، به دهان برده بودم، تایل یسمت کم

 ن بودیگلو خفه کنم. اما قسمت بد ماجرا اغم را در یج



 زش به پشت دستم خوردند ویر یغ هایکه خود گل و ت

 .ختندین بود که زهر هالهل به جان دستم ریمثل ا

 ؟ جمع کن بساطبیشعور یکنیم یدار کارچه  -

 …رونیب برون خونه یتو از ایباز

 

 .شود، درد دستم را فراموش کنم یل باعث میاد کمیفر

 بندد ویکند. چشمش را م یتر م یحانه را جریاما ر

 :کند یدهانش را باز م

 ...یخودت بیشعور -

 ه؟یمتم باقیه قورت و نی یبدبختم کرد 

 ش راید هایو تهد یکند. فحاش یغ زدن میشروع به ج

 .رساند یغ و دادها به گوشمان مین جیهم آغشته در ا

 کند با کلمات، آرامش کند. اما کلماتشیم یل سعیکم

 که یهستند. خودم را چون کودک یهمچنان تند و عصب



 .کشمیم یر افتاده، به گوشه ایان جدال پدر و مادر گیم

 یم میگوش ها ینم و دست روینش ین میزم یرو

 مهر و یسرد و ب زندگیدر  ین صحنه ها را حتیگذارم. ا

 زنگ و یم. صداده بودیمحبت عمو و مامان هم ند

 رتید، و من از حیآ یخورد م یکه به در م یضربات

 

 م، انگار مشاعرم را از دست داده ام کهیش رویصحنه پ

 را ییزهایم بلند شوم و در را باز کنم. چیتوانم از جا ینم

 ستیست. مگر قرار نیم قابل هضم نیشنوم، برا یکه م

 دو نفر،ن یست این دعواها تمام شوند. مگر قرار نیا یروز

 یبرا یحانه حرمتیهم نگاه کنند؟ پس چرا ر یدر رو

 گذارد؟ ینم ین کار باقیا

 لین کمیکه در آست ید و از چوبیگو یش میاز برادرها

 کند... همه را... خودش را هم ین میخواهند کرد. نفر



 ن آن همهیپدرش شده بود و ب یکه خرِ حرف ها

 ش رایو عمو پدر یخواستگار، او را انتخاب کرده بود. حت

 ...کند یمرگ م یل آرزویکم یکند...براین میهم نفر

 کند که از یم یت مهتابیک را بار من و در نهایالفاظ رک

 ن مرحلهیاو را به ا یش، زندگیها یعفت ینظر او با ب

 .رسانده

 

 ش نشانید... تکه تکه شدن جمله هایگو ید و میگو یم

 شود و ینفسش است، اما باز هم ساکت نم یاز خستگ

 .کسان کندیاصرار دارد که او را توسط کلمات، با خاک 

 گنگ و نامفهوم یوقفه در و صدا یب یباالخره صدا

 یم را جمع کنم و برایشود تا دست و پا ی، باعث میعل

 با آن قد یکنم، عل یباز کردنش بروم. در را که باز م

 در چهار چوب در ظاهر یجو گندم یش هایمتوسط و ر



 .د رنگیشرت سف یبه پا دارد و ت یار راحتشود. شلو یم

 د: چرا در و بازیگو یکند و میده میبه من ترس ینگاه

 ...هی؟ آبرو برامون نذاشتن تو در و همسایکن ینم

 ح من بماند، خودش را بهینکه منتظر توجیو بدون ا

 یت انداخته اند، میاسم یاد خانم و آقایکه مرا  یدونفر

 .رود

 

 :دهد یکند و به دستش م یآب م وان را پر ازیل یعل

 ...نویبخور ا

 

 یوان فشرده میکه به دور ل یکند و با دست یاطاعت م

 ن کار تمرکزیا یکشد. آن قدر برا یشود، آب را سر م

 .زدیر یلباسش م یندارد که چند قطره از آب رو

 بودند تا او را یحانه در واحد بغلیمهسا و فاطمه همراه ر



 ا مانده بود تا برادر کوچکترش رانجیا یآرام کنند و عل

 .آرام کند

 از مبل سه نفره کز کرده بودم و خودم را به یدر گوشه ا

 .اورمیدادم تا درد دستم را تاب ب یعقب و جلو تاب م

 ؟ین چه وضعشه مرد حسابیا-

 زیم یرا که در حال چرخاندش است، رو یوانیل لیکم

 :کوبد یم

 

 نجایشده اومده اپا ین کولیچه وضعشه داداش؟ ا یچ -

 ...خته به همیاعصاب همه رو ر

 ش؟یزنیم یتوأم ورداشت-

 زدمش؟ یشوند: من ک یل گرد میکم یچشم ها

 گفت؟ یم یپس چ-

 نه بزنمش که مرده ویبابا کدوم زدن؟ من نزده وضعم ا-



 ن بدبختویاره جلو چشام... دستشو گرفتم ایزندمو م

 ...د بهشینزنه... هر چند آخرشم گلدون کوب

 ت کهیزیکند: آره ترنم؟ چ یبا تعجب رو به من م یعل

 نشده؟

 

 ...دهم: خوبم یسرتکان م

 ؟یمطمئن-

 یر لب میز ی"اوهوم"پرسد و من یل مین را کمیا

 .میگو

 آورد و با فندک روشن یاز پاکت در م یگاریل سیکم

 یاز آن م یک دست کامیکه با  یکند و در حال یم

 .کند یو خاموش مگر فندک را روشن یرد با دست دیگ

 ...شود: نکش اون المصبو یاز در موأخذه وارد م یعل

 ...ل... اعصاب ندارمیول کن جان کم-



 کنه؟ین اعصابتو آروم میاالن ا-

 

 ...دکتر یکنه آقا ینش آرومم میشما فکر کن تلق-

 دارد: پس یکند و پاکت را بر م یدست دراز م یعل

 ...م بده من آروم شمیکی

 ل کشیکم یلبها یلحظه ا یود براش یکارش باعث م

 ند. خودش هم در حال برداشتن پاکت چشمکیایب

 رت من واقعایزند و در کمال حیبه من م یبانمک

 یل روشنش میگار کمیدارد و از آتش س یبرم یگاریس

 ...ن کاریست در این یهم ناش یلینم که خیبیکند. م

 گذرد و دو برادر در سکوت یدر سکوت م یکم

 ست که یت علیکنند. در نها یا دود مگارشان ریس

 :شکند یسکوت را م

 



 به خودت بده و یه تکونیشه برادر من... ینم ینطوریا -

 ...ت بکنین وضع نابسامون زندگیا یبرا یه فکری

 دهان گرفته و نگاه از یگار را جلویکه س یل در حالیکم

 :دیگو یدارد، م یره بود، برنمیکه به آن خ یگوشه ا

 کنم... عقلت به یکار کنم من همونو م یتو بگو چ -

 ...لرکردم تو گیرسه؟ خودم که مثل خر گیم ییجا

 ...دیریه مشاوره بگیفکر کنم الزمه -

 زند: برم بگمیم یل با همان ژست، پوزخند صداداریکم

 ن دو تا زنمو اداره کنم؟ین کمک کنییایب

 

 نیقا همیدق یفکر کنم الزمه و بر یمتاسفم. ول-

 ...ات متفاوت تری... حاال با ادبیبددرخواستو 

 گار را داخلیگرداند و ته س یت سرش را برمیدر نها

 مرده و زندمو یخوای... میاندازد: بسه عل یوان میل



 فحش بدن؟

 که یکرد ید میبا یاوال که فکر مرده و زندتو اون موقع-

 ... دومایکرد یم یو عمل یدیکش یمثل بچه ها نقشه م

 ن ویروت یایزندگ ی.. مشاور برانه.یمشاور کارش هم

 تون ییآروم مشاور نشده... اونجاست که شما رو راهنما

 ید و منطقینیدن به هم بشیپر یکنه، کمکتون کنه جا

 صحبت یتا مهم و کل یک و جزئیدر مورد مسائل کوچ

 دیدا کنیکنه راه آروم کردن هم رو پید ... کمکتون میکن

 ...دینا حداقل خودتون رو به آرامش برسوی

 

 اوال من با نقشه اون کارو نکردم... تو فکرم بود اون-

 نا رفته بودن مشهد، طعمه ام بشهیکه حاج یچند روز

 دونمیشرف... خودمم نمیواسه گرفتن اون مردکِ ب

 رون ویاز من اومد ب یوون وحشیاون ح یچطور



 شیخبر رو به آتیگناه از همه جا ب یه بی ینجوریا

 دیدوما همون اندازه که من باانتقامم سوزوندم ... 

 اراد مشاوره... بذیحانه ام الزم داره که بیرم ریمشاوره بگ

 یچ صراطیزم رو دستت که اون به هیرو بر یآب پاک

 اد... از نظر اون همه عالم و آدمیشه و نمیم... نمیمستق

 ...ب دارن اال خودشیع

 ن افسارت که افتادهیو ا ییتو یفعال که مشکل اصل-

 ه کهیگریکنن دیمت... بعدم همه فکر مدست خش

 قا اونیدونن که خودشون دقیاز داره، اما نمیمشاوره ن

 که یرن... سوما اون موقعید مشورت بگین که بایکس

 ن و تو بهیخور یگفتن شما به درد هم نمیعالم و آدم م

 زدن... خودتویزا حرف مین چیاز هم یگرفتیگوش نم

 ا مخالف برادر زادهچر یوار که حاجیبه در و د یزدیم

 گفتیکرده بود که م ینیش بینا رو پیا یخودشه... حاج



 

 د به جون هم، کهیفتین مشکل، بینکه با اولینه... ا

 یرقم زد یه جورین مشکلتونو یقربونت برم تو اول

 که ییموندن چه برسه به شما ین آدمام توش میعاقلتر

 د... عاشق جمالشیشک دارم اصال فکر کردن بلد باش

 م... ما از دوریگیم یچ یدیفهم یو نم یشده بود

 د که سوایدم که شما دوتا آدمیدیم و میکردینگاتون م

 ه جا اگه جمعید اما یم خوشمزه و خوشکلیلیسوا خ

 عسل و خربزه که یه هایب تو مایه ترکید یشید ،میبش

 د ویشیدن... شما دوتاتون آتیآدمو به کشتن م

 ازیه جرعه آب نیتون به د... تو و اون هرکدومیسوزونیم

 یبدتر از خودتون... به هرحال اگه عصبان یکید نه یداشت

 نجا جنجالیاز دست دوتاتون باش... اگه امشب ا یهست

 هیکِ یر دوتاتونه... اون امشب و تو نزدیبه پا بود تقص



 د... اونین جنجالو به پا کردید و ایوانه شدیش دیسالِ پ

 قصر بدونه، حقشه کههمون قدر که حق نداره ترنمو م

 یا یرو بجوه... خودتو بذار جاش... زندگ یکیخرخره تو 

 ه روزیخته بود، عرض ید براش برنامه ریا امیه دنیکه با 

 

 نجا فکرشو بکنیا یمونیم یایم یکون شده... وقتیکن ف

 ...یرو به رو ش یزین چیکه قراره با همچ

 ن سر بزنم؟ هرچقدریست به ای؟ من قرار نیچ یعنی-

 ...نم زنمهیاون زنمه ا

 نجایو لنگرتو ا یکنگرتو بخور یاینکه بینه ا یسر بزن-

 ...م هستیحانه ایه ریادت بره یو  یبنداز

 ؟ دخترت خبر داره... هنوز هفتاد و دویبابا چه لنگر-

 که ینجا... واهلل باهلل به هرچیساعتم نشده اومدم ا

 ...شگاه موندمیه هفته تو نماین من یقبولش دار



 .ماند یشود و بحث دو برادر نصفه م یزنگ در زده م

 .رود یباز کردن در م یبرا یل با پوف کالفه ایکم

 

 یکند. لبخند یبه من م ینگاه آرام یرود عل یاو که م

 ...کند یاز پدرش م یادیزند و دل من یم

 تاب یشه... غصه نخور... نگران نباش... بیدرست م-

 ...ینطورینباش ا

 که در تک تک کلماتش نشسته، یمهر گزم. حجمیلب م

 :اندازد یدلم را به لرز م

 ...ترسم یم یلیترسم... خ یم -

 دونم که سخت یبندد: م یچشمش را با اطمنان م

 شه... حداقل از طرف تویخواهد بود، اما درست م

 ...یدرستش کن یتون یمطمئنم که م

 



 کرد یه بلد نبودم او چطور فکر میجز گر یچ کاریمن ه

 ها را دارم؟ یرانیدرست کردن و ییناتوا

 ن و کوتاهمان را خاتمهیسالم مهسا مکالمه دلنش یصدا

 شد؟ یپرسد: چ یم یدهد. عل یم

 ...... بردمش رسوندمش خونه حاج بابایچیه -

 حاج بابا؟-

 دم با همیگفتم... ترس یل میآره... داشتم به کم-

 ماچ شیلو صدا نکردم... با اجازه سوئیدعواشون بشه کم

 هیرو برداشتم ببرم برسونمش که جفت پاهاشو کرد تو 

 ...نمیرم عمومو ببیکفش که م

 

 کنه که... چرایرمردو داغون میره پیم یخوب نصف شب-

 ؟یمنو صدا نکرد

 آرومش یتونست یدم ، شمام نمیکه من د ینیواال ا-



 سوزونه،یتر و خشکو با هم م یه جوری... در ضمن یکن

 کیچار بار بزرگ و کوچینقدر لیخوره... ایبه آدم برم

 نکه اونقدریکرد، خودم نخواستم صداتون کنم... هم ا

 ن ساعتیگه ام تو ایه بار دیومد یدلم ن یخسته بود

 ...کیتو تراف یفتیب

 شود: شرمنده... شما رو هم زابراه یل معذب میکم

 ...میکرد

 یبچه تو؟ من تو مشکالتت نباشم ک یزنیحرف مفت م-

 باشه؟

 

 و یدادیدم تکونش می؟ دستت خوبه؟ دیتوخوب ترنم؟-

 ...یقرمز شده بود حساب

 که عاشق خرج یشتر از حواسین دختر، بیحواس ا

 نکه به خودمیکرد، به من بود و قبل از ا یمعشوقش م



 "آخ آخ"ان دستانش بود و یم دست مصدومم در میایب

 .کرد یم

 :غردیل میکم

 نشسته ین برا چیگم ای؟ منم میخوب یتو که گفت -

 ...یخوره... واسه چیه ساعته تاب مینجا یا

 یل مانع از ادامه حرفش میزنگ خوردن موبا یصدا

 یرون میب شلوارش بیل را از جیخزد و موبا یشود. بر م

 :خندد یبندد و با درد م یش را میکشد. چشم ها

 ...هیحاج

 

 ؟ ذله م کرده... با دست پسیکار کنم حاج یچ یگیم-

 یاهه، نمیرم خونه روزگارم سیکشه... میش میزنه با پیم

 ده ویرم سمتش محل نمیاهه... میرم خونه روزگارم س

 



 یکنم کنار م یگه دست از سرش بردارم... سکوت میم

 چیه یغ که واسه چیغ جیکنه به ج یکشم شروع م

 ذاره حرفی... همه درا رو به روم بسته... نه میگینم یچ

 کنه یم یداره سعذاره سکوت کنم... مدام یبزنم نه م

 س شدهیاده... بابا دهن من سرویبهم نشون بده از سرم ز

 ...نیاز دست ا

 کنم سرعت عملیشنوم... و فکر م یسکوتش را م یصدا

 کیر است... هنوز ینظ یحانه در مخابره اتفاقات بیر

 یبه گوش یگذشت که حاج یساعت هم از رفتن او نم

 .کرد یل زنگ زده بود و را بازخواست میکم

 دانستم که یبود. منِ تازه وارد هم م یاست جالبیس

 ... در استیل، حاج حیکم ین اهرم فشار برایبزرگتر

 

 رد و من آنقدریگ یوان آب قند را به سمتم میمهسا ل



 بر ناز و یمبن یالین آب قند دارم که خیاز به ایحس ن

 نبود، اما هنوز یپرورانم. واقعه بزرگ یقهر را در سر نم

 .دیلرز یش میپ یبابت اتفاقات ساعتهم قلبم 

 د خطایگ یگم؟ میم یمگه من گردن شکسته چ -

 ه مجازات مشخصیسادم... یکردم ؟ باشه کردم... پاشم وا

 طو تحملین شرایتونست ا ید همونو بکنم... نمیبهم بگ

 ن بدبختو عقدشینکه امضا بده من بتونم ایکنه، قبل ا

 ...کرد یکنم فکرشو م

 :دهد یکه م یل... و جوابیمو بازهم سکوت ک

 هین بدبختم یگه... ایشد د یم یه جوریباالخره  -

 یرفتیم یداشت و به همون خدا، خود شما حاج ییخدا

 یباال یبرد یو شده منو م یکرد یتشو میشکا یکارا

 ...دار

 



 دارد با آن یمهسا جوراب نازک زنانه را گلوله کرده و سع

 م جا خوش کردهکه پشت دست یز و متعددیر یغ هایت

 .اوردیاند را در ب

 که ین اوضاعیبودم تا ا یبه واهلل به اعدام راض یول -

 ...ر نشدهید... حاالم دیزیام شده آخرت یاالن دارم... دن

 ت کنه، اگه حق ویف شدم بره شکایاگه انقدر اَخ و پ

 رهیتونه حکم اعداممو بگیدم.... اگه میخواد میحقوشو م

 نیده... اینجام رسیزو... به ایه چگه تموم کنه همیاما د

 ن دختر بدبخت ازیبودن باشه ا یوسط اگه بنا به شاک

 شتر حق داره... اما اون زبون به دهن گرفته و تویهمه ب

 سرش یینه چه بالیکنه ببیسکوت داره منو تماشا م

 ...ادیم

 

 دیند و بعد باند سفینش یپشت دستم م یکِرِمِ خنک



 .شود یم دهیچیبه دور دستم پ یرنگ

 ؟ باشه همه حق بایگم اون حق نداره حاجیمگه من م-

 ک تر... شمایاونه... گردن من گردن شکسته از مو بار

 کنم... بابا خبط کردم یکار کنم همونو م یبگو من چ

 ست؟ ازین بسم نیکرد یگه باشه... همتون پشتمو خالید

 کار کنم راحت یست؟ چین بسم نیرم کردیس یزندگ

 د؟یشیم

 دهیکار کنم که بخشید چیکند: شما بگ یبار ناله من یا

 شه؟یالتون راحت میکه مهتاب رفت خ یشم؟ برم به راه

 ...یگه کم آوردم حاجید

 ...یزم... هالک شدیبسه ترنم عز-

 

 یکنم... برا یه میچه گر یدانستم برا یخودم هم نم

 یسر به فلک م یاز العالج یل که گاهیکم یصدا



 شد، یر و آرام میرزنان زیه پیچون مو یگذاشت و گاه

 آتش پشتش روشن بود یکه انگار کپه ا یدست یا برای

 د همیو با آن کرم هم قصد خنک شدن نداشت... شا

 کردم یم یخانمانم که هرچند که سع یخود ب یبرا

 یبرا یو دل ییدانستم، که اگر جا یتبرئه اش کنم، اما م

 ...حاال بودآرامتر از  یکم ین زندگید ایرفتن داشت، شا

 شود، بدون تشکر ،از یکار پانسمان دستم که تمام م

 شوم تا خودم را به خلوت یز آشپزخانه بلند میپشت م

 تنها اتاق خواب مبله خانه برسانم. حوصله مهسا که

 ...م را هم نداشتمین هاین فیچ، حوصله خودم و فیه

 را در یاما حواسم بود که به اسم قهر، داشتم گستاخ

 ...کردم یمام محق او ت

 

 



 لیره کمیرا همراه با نگاه خسته و خ ینگاه متفکر عل

 ...کنم یم میگذارم و خودم را پشتش قا یپشت در جا م

 ن نبودن فاطمه... خوب بودیبود، ا یچقدر دوست داشتن

 

 مه خودش را نرسانده بودیحانه، سراسیکه بعد از رفتن ر

 نیک نفر کمتر شاهد حال خراب من بود... همیو 

 فتهیش مرا شیمالحظه ها و به موقع بودن و نبودن ها

 ...خودش کرده بود

 کینکه قبل از آمدن، یکشد و من از ا یر میر دلم تیز

 اورده ام،یم با خودم نیخوردن داروها یون آب برایل

 .کنم یخودم را لعن م

 م رایکشم تا ته مانده هق هق ها یبه صورتم م یدست

 روم. از یسه داروها میراغ کم. به سیهم از صورتم بزدا

 چند بار و یکه مجبور بودم روز ینالیواژ یدن داروهاید



 یهر بار با جان کندن استفاده کنم، صورتم را جمع م

 که به ییایکنم. اما بازهم از صدقه سر شبه فوب

 رنگ یصورت یکاتور را از دارویلیمارستان دارم، اپیب

 ده ازیرس را که وقتشان یکنم. دو قرص یوپ پر میتو

 

 از آن ها دخل معده یکیدانم  یآورم. م یرون میکاور ب

 .م را خواهد آوردیخال

 خواهد، یم ین هستند و دلم خوابیم سنگیپشت پلکها

 ...د به عمق مرگیق... شایبس عم

 کنم که در اتاق یروم و خدا را شکر میبه سمت حمام م

 م را جبرانیها یاز حواس پرت یتواند کم یاست و م

 کنم و قرص ها را با کمک آب ی... سردوش را باز مکند

 ین دارویدهم. با لعن و نفر یبد طعم حمام فرو م

 رونیکنم و باالخره از حمام ب ینال را هم استفاده میواژ



 افه پف کردهیستم و به قیا ینه مییآ یروم. جلو یم

 که یکنم. فرسنگ ها فاصله دارم با روز یخودم نگاه م

 زان بود. حاالیلو لپ آویچهار پنج کاز هر طرف صورتم 

 ...دهیگود رفته و رنگ پر یهستم با چشمها یمن دختر

 

 ادیاورم... به یکنم آن روزها را به خاطر ب یم یسع

 یدم نمیعا یزیده ام... چیاورم که از کجا به کجا رسیب

 .ده امینکه من از ناکجاآباد به ناکجاآبادتر رسیشود جز ا

 نبودند که باعث حسرتم شوند، ییگذشته روزها یروزها

 .که در آن قرار داشتم، باعث تاسف بودند ییاما روزها

 ، همانیمن همان هشت سال اول زندگ یعمر خوشبخت

 از آن را هم ید بخشیحضور بابا بود. که شا یسالها

 .ط بودمیو درک نکردن کامل مح یون کودکیمد

 بود که با بابا دوچرخه ین روزِ خوب، همان روزیآخر



 .ان خوش رقم نخوردیم؛ اما همان هم با پایکرد یسوار

 هیدم و گریترسیم. میمارستان رفتیم در رفت و به بیپا

 م دست بزند. بابایبه پا یدادم کس یکردم و اجازه نمیم

 باشم و با پرستار و یاز من قول گرفت که دختر آرام

 زهیزه باشم. جایکنم و در عوض منتظر جا یدکتر همکار

 

 زهیداشتن جا یز بودند. برایجان انگیشه هیا همباب یها

 هم شده بود، قول دادم. قول دادم اما وفا نکردم. آنقدر

 م مجبور شدندیجا انداختن مچ پا یغ زدم که برایج

 .بدهند یهوشیب

 دمیدار شدم، بابا نبود. بابا نبود و بعد هم فهمیبعد که ب

 کردم چون یشه رفته... تا مدت ها فکر میهم یبرا

 مینبوده ام و به قولم عمل نکرده ام بابا تنها یدختر خوب

 ط را که درک کردم،یگذاشته.. بزرگتر که شدم ؛ شرا



 ن طور رفتن ها نهیدم که ایرا که شناختم، فهم یزندگ

 ک دختر بچهیه یتنب یار خود آدم است و نه برایبه اخت

 ن موضوع رایا یافتد. اما وقت یهشت ساله اتفاق م

 از قلب من مدام یر شده بود و گوشه ایددم که یفهم

 .سوخت یبند نبودن به عهدم میبابت آن پا

 ییهم روزها یزده و پانزده و هجده سالگیدر س یحت

 یفر همان بیکردم، حضور عمو ک یداشتم که فکر م

 

 ساده بودم وینجا ایحاال که ا یبه عهد است. و حت ییوفا

 کینجا مانده، یاک از آنجا رانده و از یک هوو، یخودم را 

 دم، همید یک خانه خراب کن، مید یده، و شایدازار و اذیت 

 ...زندند یبه آن روز م یزیم گریحسها

 رفت و یمثل آونگ در سرم م ین ها، سوالیو در کنار ا

 تیحانه چقدر رنگ واقعیر یحرف ها"آمد...  یم



 ل را در کنارم نگهیکم ییا من با مظلوم نمایآ "داشتند؟

 ن روزیل خودش آمده بود. مرا به ای؟ نه... کمداشتم یم

 چیانداخته و بعد هم مانده بود تا حالم بهتر شود. من ه

 ن امشبینگه داشتن او نکرده بودم. اگر هم یبرا یتالش

 رفت، من نه عرضه اش یگرفت و م یحانه را میدست ر

 .ن اتفاق شومین که مانع ایا ییرا داشتم و نه توانا

 ...بایز و زیشورانگ یتم، و آن چشم هااف یحانه میاد ری

 ینی... بیبزرگ و گوشت یده و درشت... لب هایاندام کش

 ...یلعنت ییطال یتراش خورده... موها

 

 توانست کار ین بود که؛ شکست دادن من، نمیت ایواقع

 .رفتمیپذ ین را مید ایحانه باشد، و من بایر یبرا یسخت

 ز کند، تاش را خوب بایحانه چشم هایبود ر یکاف

 یدرست ید و استراتژیش را ببنیازهایخودش را و امت



 ...انتخاب کند... اما

 ...اما من نه سر جنگ داشتم و نه اعتماد به نفسش را

 ک وجب جایا، یاز دن یخواستم گوشه ا یمن فقط م

 که سهم من نبود یزیسکوت داشته باشم... من چ یبرا

 ...خواستم یرا نم

 کرد و باعث ی، داشت کالفه ام مفشار باند به دور دستم

 ش از اندازه محکمشیخارش پوستم شده بود. مهسا ب

 را که کف دستم بود را باز یزیکرده بود. با دندان گره ر

 یت نمیحساس یبرا یلیشود. دل یکنم. باند شل م یم

 تخت دراز ینبود که نگرانم کند. رو یدم. زخمِ سربازید

 .شوم یاله مممکن در خودم مچ یکشم و تا جا یم

 کنم و دست یبدنم دراز م یدست راستم را در راستا

 

 بندم ید. چشم میایگذارم تا باالتر ب یر متکا میچپم را ز



 ...استراحت کنند یساعت یدهم برا یو اجازه م

 دانم که چقدر گذشته، یزمان را فراموش کرده ام و نم

 ینیشوم. آن هم با سنگ یدار میکه از خواب سبکم ب

 ه اش را بریکه مرا در بر گرفته اند. از پشت سا ییدستها

 عادت ین حجم از همجواریسرم انداخته. هنوز به ا

 شیش، به دست هاینکرده ام...به باال تنه برهنه و عضالن

 گرمش که یکنند. به نفس ها یکه کامال مرا احاطه م

 ...اندازند ین چانه و گردنم را به نبض میب ییجا

 ؟یرد: چرا بازش کردیگ یدستم را در دست م

 ...شمیکالفه م-

 

 یبدنش را م یم خواب آلوده و مست است. کمیصدا

 نین انجام ایکشد تا آباژور سمت مرا روشن کند. در ح

 چند یرد. برایگ یگوشم قرار م یکار، قلبش درست رو



 اندازد و من ین میقلبش، در گوشم تن یه تپش قویثان

 .بندم یچشم م

 ند. مجبوریداند تا پشتش را ببخواهد دستم را برگریم

 جابه جا شوم. تازه متوجه یکم یهمکار یشوم برا یم

 ر متکا و سرم ماندهیشوم که ز یدست چپم م یکرخت

 .بود

 ...هنوز پشت دستم متورم و قرمز است

 ...وانهین چه کرده دیبب-

 ...وانهیبهش نگو د-

 

 ع و مشهود است کهیسر یش به قدریدن ابروهایباال پر

 توان حسش کرد... باخجالت یور کم جان اتاق هم مدر ن

 ن تفاوت که حاالیگردم، با ا یدوباره به حالت قبل برم

 .کنم یپا میان چانه و گردنم چلیهر دو دستم را م



 :گرداند یبرم م

 چت شده تو؟-

 ...ستین یزیچ-

 رم. حالم را درکیگذارد فاصله بگیخواهم، اما نم یم

 ده،ینازم را نکش یه حال کسداند که تا ب یکند. نم ینم

 د زمانیداند که بایده... نمیحالم را پرس یکمتر کس

 یرا که پشت هم و ب یبدهد تا هضم کنم تمام اتفاقات

 دا کنم. نهیخودم را پ یلیگذارند خیند و نمیآ یوقفه م

 م قصد عقبیدهد عقب بکشم و نه اشک ها یاو اجازه م

 

 دن نگاهش،یند یشوم برا یدارند. مجبور م ینینشن

 م را ببندم. لبم را گازیکنم،چشم ها یه میکه گر یزمان

 ...ردیصورتش اوج نگ یم درست تویرم تا صدایگ یم

 من از پس کدام کار برآمده بودم که از پس کنترل



 ام؟یم هم بربیصدا

 کنم. بغضم بزرگتر یم را حس میاشک ها پاک شدن

 اندیها م یدن نازکشیم با دیشود. انگار عقده ها یم

 .عرض اندام یدا کرده اند برایپ

 ...ست... تموم شد رفتین یزیس... چیه-

 ...نشده بود... تازه شروع شده بود

 ...ه نکنیکند: گر یبا انگشت لبم را از اسارت دندانم رها م

 

 ...شود ین تر مید، دلم سنگیگو یشتر میهرچه ب

 واز خشم  ی... پر از نوازش... خالمحبت کردن میکندشروع به 

 تنش... آنقدر نرم

 قهیکه در شق یکند که عالرغم نبض یو آرام رفتار م

 برم. با چشم بسته یاد میه را از یکنم، گر یم حس میها

 ....کنم یخودم را رها م یچ واکنشیو بدون ه



 ...ه نکنیکند: گر یم میرها

 که در توان دارم، بسته نگه داشتن یاکشن یتنها ر

 .م استیچشم ها

 باشه؟-

 از چشمم یگریدهم. قطره اشک د یار سر تکان من بیا

 ...ه کرده باشمینکه گریافتد، بدون ا یفرو م

 

 ...گفت فردا شب برمت اونجا یحاج-

 ن چشم تایدهم. و دوباره فاصله ب یدوباره سر تکان م

 ...شود یس میگوشم خ

 ه نکن؟یگم گریمگه نم-

 .ده باشمیماند که سال ها رنگ آب را ندین میمثل ا

 .نقدر گلو و دهانم خشک استهما

 ...کنم یه نمیکنم:گریچشم باز م



 زمخت و خشک شده... و یم به طرز فاجعه باریصدا

 کردم، اما یه نمید. گریا یرون میکه ب یبازهم اشک

 نیم قصد جمع کردن بساطشان را نداشتد. با ایچشم ها

 هین اشک ها از سر گریم ایچرخد تا بگو یحال زبانم نم

 .سوزند یم میم هاستند و چشین

 

 .کند یو کارش را تکرار م نزدیکم کرددوباره سرش را 

 ... همانکندم ینوازش م

 ...ا گونهیطور آرام و رو

 که مثل تمام تنم در خلسهانم دست بهش را یپنجه ها

 .نزدیک میکندبرد،  یمحض به سر م یحرکت یو ب

 هو من در حال مرور دو خاطراو در حال نزدیک تر شدن به من 

 که یا

 .به طعم حقارت بودند یگریبه طعم مرگ و د یکی



 خواهم... او یو من رفتن م سرحال تر میشوداو 

 قدرتمند تر است.

 کشم تا یدستانم را م 

 

 میش همراه دست های. دستهاشود ی... نمدور شود

 نزدیکتر شدنش میشود...ن باعث یند همیآ یکش م

 ه نکنم. امایبود تا گرمحبت کرده ه نکنم. یگفته بود گر

 خودش دوباره اشکم را در آورده بود... با نفس تنگ،

 ه کردن ممکن نبود... به سرفه افتادم. سرفه باعرضهیگر

 .عقب برودتر از من بود. باعث شد  یتر و قو

 ...اما دوباره جلو آمد: ترنم

 ...نه-

 .اش گرفتم یبلند گفتم و دستانم را جلو

 رال و مقاومت نکنم تا کار انداختم. گفته بود تقیسرم را ز



 :کنم یرا خراب تر نکنم. اما التماس م

 ...نکن یتو رو خدا... تو رو جون حاج-

 ...نترس-

 .کنم یشونم اما سر بلند نم یبهت زده اش را م یصدا

 که تند بودند، یینفس ها یهنوز صدا

 .در گوشم پژواک داشتند

 ...زنم: توروخدایزار م

 یار دارد، که گرمان مان قریم مابیهنوز دست ها

 کنم. صورتش را یدستم حس م نزدیکدستانش را 

 

 یباال ینم تا حالش را بفهمم. اما با توجه به دمایبینم

 که هرگز در یرم که با چاالکیگ یم میدستانش، تصم

 خودم سراغ نداشتم، کنار بکشم و خودم را نجات دهم. با

 ماندازم. خودم ه ین مییعجله خودم را از لبه تخت پا



 ن فرودیزم ین سرعت و شدت رویفهمم چطور با اینم

 .کند یم درد میکشد و انگشت پایر میر دلم تیم. زیآ یم

 نییرساند و پا یک حرکت خودش را به لبه تخت میبا 

 شتریشود ب ید. گفته بود حرکات اضافه ام باعث میآ یم

 ینکه او کاریرد. قبل از ایگ یم را میشود. بازوها نزدیکم

 :.دهم یم را تکان میبزند، بازوها یحرف ایبکند 

 ...ولم کن... تو رو خدا ولم کن-

 بلند و الک خورده ام را در گوشت یفرو رفتن ناخن ها

 دا کردهیپ یزیکنم. اما انگار که چ یش حس میبازو

 

 که در یجان و ترسیاز ه یه بخشیتخل یباشم برا

 از خودم یارینکه اختیکنم. بدون ا یوجودم حس م

 :دهم یم ادامه میه باشم به فشردن ناخن هاداشت

 ... تو روخوام یمَ... من... من... نم -



 فکر یکن یم یه کاریش اون؟ چرا یپ یریخدا... چرا نم

 یدارم؟ به خدا نم یکنه من دارم با ناز و ادا نگهت م

 ه... من...یتونم... اون قشنگه... اون قو یتونم... من نم

 ...ترسمی... من م

 یم ین سرخیکند و من از ا یسرخ نگاه م یبا صورت

 تواند نشانه ین صورت سرخ میدانم که ا یترسم. من م

 باشد. دست راستش به سمت یادیشروع اتفاقات ز

 چپش، همانجا که در دستان من مچاله شده اند یبازو

 رد دستم راینکه او دستم را بگیرود و من قبل از ا یم

 کنم یوار کز مید کشم... خودم را هم... گوشه یعقب م

 

 یاز لبش خارج م "ترنم "ه به یشب یو او فقط ناله ا

 .کند

 یده و دور از انتظارم کم میدر برابر حرکات ترس یوقت



 شیرد. پاهایگ یستد. دست به پهلوها میا یآورد، سرپا م

 شود تنومند تر ین هم باعث میرا از هم باز کرده و هم

 نیین نشسته و از پاکه م ییژه از جاید. به ویایبه نظر ب

 شه خطرناک تریبتش از همیکردم، ه یبه باال نگاهش م

 به یخواست قدم ین هم وقتیهم یآمد. برا یبه نظر م

 تا شده ام فرو بردم یان زانوهایسمتم بردارد، سرم را م

 یرا تکرار کردم.تکرار کردم، اما م "نه"ر لب کلمهیو ز

 م ندارم. اویجز تسل ین مرد چاره ایدانستم در برابر ا

 طلب ، به شدت جاهچیزی را بخواهد یقبال نشان داده بود که وقت

 ...و خودخواه است

 

 کیدر خود فرو رفته بودم و صحنه نه چندان جالب تراف

 ک دست فرمان رایکه در سکوت، با  ییاو یرا به اخم ها

 کهیگرش را از آرنج به لبه پنجره تیگرفته بود و دست د



 انگشتانش جا خوش کرده بود، یال یگاریداده و س

 نییمه پایح داده بودم. پنجره سمت خودش را تا نیترج

 یرون میگارش را بیکبار خاکستر سیقه یداده و چند دق

 .ختیر

 

 قرص خورده بودم و معده ام قصد جانم را یبا معده خال

 که تحمل کرده یم بابت فشاریکرده بود. گونه ها و گلو

 ه مقاومت کردهیمقابل گرکرد. آنقدر  یبودند، درد م

 ن گونه ها جایرا با ا ید کوهیکردم شا یبودم که حس م

 ن زده ویم زانو بر زمیپا یجلو یبه جا کرده ام. از وقت

 ه نکردنیم بر گریه نکنم، تمام سعیاد زده بود که گریفر

 افتادم، دلم یشب مید یاد صحنه هایبود. هر بار که 

 یغویغ جیآن جشد که  یخواست. باورم نم یمردن م

 ...که قرار نبود بشوم یشب من بوده باشم. سالخید



 ه من که قطع شد ویگر یکه زد و صدا یادیبعد از فر

 م ماندم، باال رفتنیان زانوهایمن همچنان فرو رفته در م

 شتر در خودم جمع شدهیدستش را حس کرده بودم و ب

 سرم گذاشته بودم، یم را هم روین بار دست هایبودم. ا

 .شتر از قبل، پناه خودم باشمیخودم ب تا

 

 بلند شده و عقب رفته بود. آن قدر عقب، که من مطمئن

 یستم و با هر حرکت دستش واکنشیشوم، دم دستش ن

 ده بود ویش کشیموها یال یاز ترس نشان ندهم. دست

 نداشته، حواسش بوده یچ کاریه یبرا یگفته بود؛ قصد

 و از وضعیت روحی و جسمی خوبی ندارممن  یکه تا اطالع ثانو

 یبرا

 ن هم قصد نداشته اجازه بدهد، کنترل اوضاع ازیهم

 میات برا یتت و آمادگینکه رضایدستش خارج شود و ا



 یقبلکه هنوز در جو  یمهم بوده. و من در حال

 از یبردم، مجبور شده بودم، حجم بزرگ یبه سر م

 کنم و در همان حال یخجالت و ندامت را هم مهماندار

 .ودبرون رفته یه بودم. آنقدر مانده بودم تا او از اتاق بماند

 ار و با هجوم نور بهیباز شدنِ در، هوش یصبح که با صدا

 شده بود، یکه پرده مانع از حضور هرگونه نور یاتاق

 .دار شده بودمیب

 

 ط را درک کنم. من کناریده بود تا شرایطول کش یکم

 ن،یمپوشش ز یقسمتِ ب یوار و درست رویهمان د

 یم الیپارکت ها خوابم برده بود و هنوز دست ها یرو

 که قصد داخل آمدن ینور یحرکت جلو یزانوهام بود. ب

 .ستاده بودیداشت، ا

 کیمه تاریخودم و ن یچهره اش رابه خاطر خواب آلودگ



 :دمیدم، اما شنید یبودن اتاق نم

 ...پاشو ظهره... حاج خانم زنگ زده واسه نهارم منتظرته-

 تن خشک شده ام را تکان داده بودم و او یختبه س

 :رون رفتن از اتاق گفته بودیموقع ب

 ...یی... تا آخر شب اونجایادت نره برداریداروهاتو -

 

 یفرمان م یکه رو یگفتنش، و دست "اَه"بلند یبا صدا

 رون زده از حدقهیب یپرم. با چشم هایکوبد از جا م

 تلو تلوک ظهر پنجشنبه و یکنم. تراف ینگاهش م

 سکون باعث ینرسیو ا یحرکت ینرسیان ایخوردن در م

 ک باره اش باعثیاد یحالت تهوعم شده اند و او با فر

 ...قلبم شده یباالتر رفتن تپش ها

 ؟یکنینگاه م ینجوریه؟ چرا ایچ-

 م و آرام نگاهم را از چهره برزخ زده اشیگو ینم یزیچ



 کولیاندزم و با پوست کوت یر میرم. سر به زیگ یم

 .شوم یناخنم سرگرم م

 گه؟ید یاریه در مین ادا اطوارا چیزند: ا یاد میباز هم فر

 

 ...کد... کدوم... اَ.. اَد...اد-

 در یشوم از هر چه ضعف و هرچه لکنت عصب یمتنفر م

 م باالیکه تا گلو یع تلخیاست. و از تپش قلبم و مایدن

 دنیرون پریگذارم تا مانع ب ینه میس یآمده... دست رو

 میاریوجدانم شوم، که هرگز در موقع لزوم  یدل ب

 ...نکرده

 دن سوالم، او منظورمیعالرغم منصرف شدن من از پرس

 :دیگویبلند م یده که باز هم با صدایرا خوب فهم

 ...یشیرش میکه اس ین لکنتین... همیهم -

 یدست یمحکم رو یتا قسمت یبا پشت دست، ضربه کم



 توس آزرده احوال بود وکاک یغ هایکه هنوز بابت ت

 که مهسا داده بود، یمجبور شده بودم دوباره از کرم

 

 چم،یانه و نامرتب با باند بپیش بزنم و دورش را ناشیرو

 :کوبد یم

 هین رنگت که ینه رو قلبت... همیشیکه م ین دستیهم-

 جمع ین گوشه صندلیت گفته... همیم به میزک

 ن لبات کهیت... ادنیوار کز کردن و خوابیشدنت... کنار د

 درد یشن... گفتیقت چاک چاک میبا هر نفس عم

 یدم... گفتی، فهمیترس یم یدم... گفتی، فهم یدیکش

 و دوسرید یبگ یدم... خواستی، فهمیخوا یمنو نم

 گه... روین ادا اصوال رو دیدم... بس کن ایتم، فهمیزندگ

 ...نقدریمخ من قدم نزن ا

 ، که؛ منیشده ا م که؛ اشتباه متوجهیخواهم بگویم



 شب سر برآورده بود شرمندهیدرونم که د یفقط از کول

 خواهم؟ که؛ منظورم یگفتم تو را نم یبودم، که؛ من ک

 خواهم در قتل جوانه عشق تو و ین بود که فقط نمیا

 حانه باشم... اما، او از لکنتم بهیک جرم ریحانه شریر

 یوانگینشان دادن د یم برایاز ادا و اطوارها یکیعنوان 

 اد کرده بود و من مطمئن بودم امکان ندارد دریاو  یها

 حال حاضر دهان باز کنم و بتوانم بدون لکنت صحبت

 ...کنم

 

 که توجهش جلب ین بغلیمتوجه نگاه راننده جوان ماش

 شوم. با دقت یل شده، میبلند کم یحرکات تند و صدا

 و گرداند یل هم سر برمیزل زده به ما... با نگاه من، کم

 ...ند و نگاه کنجکاوش رایب یمرد کنار دستش را م

 ؟یخوایم یزند: چ یاد میفر



 یی"برو بابا "کنم یدهد و حس م یتکان م یمرد دست

 ل به سمتینگفته اما دست کم یز خاصید. او چیگو یم

 ین، آفتاب سوزان، و منیک سنگیرود. تراف یره میدستگ

 که یلیمخش قدم زده بودم، حاصلش شده، کم یکه رو

 ...ن آمدهییپا "برو بابا"ک یآستانه تحملش تا 

 یکه هنوز رو یدست یبا سرعت هر دو دستم را رو

 ...دیگذارم: ب.. ببخش یفرمان است م

 

 شود و او یمن زوم م ین کارم نگاه مرد جوان رویبا ا

 م تنه اش به سمت در است، امایکند. هنوز ن یست میا

 میش را تقدچرخد و خشم نگاه یسرش به سمت من م

 کنم که لکنت نداشتهیم را میکند. تمام سع ینگاهم م

 ...باشم: تو رو خدا

 دهد تا باز یک مهلت مین عکس العمل من، به ترافیهم



 یل هم مثل من برایافتد. کم یشود و جوانک راه م

 کند و بعد دوباره یپژو و راکبش را نگاه م یلحظه ا

 یصورتم م ک دور کامل دریدهد.  ینگاهش را به من م

 دستش را دور میکند.گردد. 

 رون ازیگه بیه بار دینم یبُکن تو اون المصبا رو... نب-

 ...ختن دور صورتتایر ینجوریخونه ا

 

 خوب آبگوشت معده ام را به فغان آورده. حاج خانم یبو

 ک پارچهیگذارد.  یدستم م یرنگ را رو یر قهوه ایخم

 امتم یاز خنک یش. حس خوبید هم رویسف ینخ

 کند از یرا که ادعا م یرد. بانداژ کشیگ یوجودم را م

 بود از یچد. شاکیپیاتاق طاها کش رفته، به دورش م

 یطاها، که سرگرم اردوها ین روزهایا ینبودن ها

 .بود یمسابقات جهان یبرا یمتماد



 ...ل شدهیبشکنه دستاش، دختره ذل-

 ک مرد متاهلیچشمان  یمن همان موقع هم که دلم پ

 که صاحب آن چشم ها بود، یاه به در شده بود، از زناز ر

 ن حرف ها فقطیدن ایدم. حاال با شنیکش یخجالت م

 .دیفهم یخدا احوالم را م

 

 ...ینجورین اینگ-

 ...کند یشود و نگاهم م یمتوقف م یدستش لحظه ا

 اونو خراب کرد، حق داره یحضور من بود که زندگ-

 کهیاون قلبش ت شده، یباشه... من دستم زخم یعصبان

 ...پارست

 :شود یدوباره مشغول کارش م

 ...ینه که تو خوشبخت عالم شد-

 یدم که ناراحت باشه... نمینشدم... اما بهش حق م-



 ل بشه... فقطیا ذلیا دستش بشکنه یره یخوام که بم

 ...کم آروم باشهیکاش بتونه 

 طوفان کرد و رفت... فشار ینجا کلیشب اومد اید -

 ...ل کار دستش نده خوبهین و کمیت ااز دس یحاج

 ...باد برده، حق داره طوفان کنه یکی یکیآرزوهاشو -

 ؟ینجوریا-

 نکیآورد و ع یرا از چشمش در م ینک ته استکانیع

 دیکنم که با یگذارد. فکر م یچشم م ینش را رویدور ب

 نک دور گردن سختیتحمل مداوم و همزمان دو ع

 :ردیگ یتمام شده باال م باشد... دستم را که حاال کارش

 دیشدن؟ سف یتو چ یبا آش و الش کردن تو؟ آروزها -

 رسه اون غول تشنو بزنه که هریبخت شدن؟ زورش م

 خوره گوش ین دختر به دردت نمیل ایگفتم کم یچ

 خوام دخترش یمه که نمینکرد... فکر کرد از حرص جار



 

 ازبه روح پدر و مادرم قسم،  یاد تو خونه پسرم... ولیب

 حانه چونیده بودم که ریدم... من دیترس ین روزا میهم

 چون یخواسته ب یم یتک دختر خونه بوده و به هر چ

 یده بودم که وقتیاده خواهه... دیده، چقدر زیو چرا رس

 شناسه... اما یک و برزگ نمیشه کوچیم یعصبان

 کور شده پسر من و عالقه حاج کاظم به یچشما

 خوام، اونمین گفت میداد... ا برادرزاده اش کار دستمون

 ل بهیه دونه کمیا یدخترش که دن یر پاینشست ز

 نبود بگه یکید داماد من بشه... یده و اون بایخودش د

 بچه من قرار بود اول شوهر بچت بشه بعد یمرد حساب

 م منیچ کدوم نین دوتا هر دوشون منن هیداماد تو... ا

 ...ادیشون کوتاه بیکیستن که ین

 یکردم چروک ها یاز قبل شده بود و حس مالغرتر 



 یچروک ها یعنیت تر شده اند. یصورتش، پر جمع

 

 صورت مادر من هم زاد و ولد کرده اند؟ چقدر از گونه

 اش آب رفته؟

 رمیشود دست تپلش را بگ یمادرم باعث م یاد و دلتنگی

 بر کف دستش بگذارم. لعنت به هزارن فرسخ یو بوسه ا

 رم توانست آن را کم کند و نه منکه نه ماد یفاصله ا

 .ش کردمیبرا یهرگز تالش

 ...فهیدختر؟ دستم کث یکنیکار م یچ-

 یتیمن چه اهم یدست او در مقابل انبوه دلتنگ یفیکث

 داشت؟

 ...یمرس-

 :دارد یگونه ام نگه م یفش را رویهمان دست کث

 



 تو که یه مادر شرمنده ام... مرسی؟ من فقط یمن مرس-

 ...ر مادرت حاللت دختری... شیو آرومنقدر خانم یا

 خته تکانیکه از جانش به جانم ر یره ایاسم مادرم و ش

 .دهد یبه تن قلبم م یدیبه تن من و زلزله شد یفیخف

 بغضم یشب تا به حال دندان روید از دیفهمیکاش م

 ...گذاشته ام

 نی؟ اییشنوم: حاج خانم کجا یرا م ردیحاج ح یصدا

 ل؟یبه کم یزد ومده؟ زنگیبچه چرا ن

 ...دانم کجا یاده کرده و رفته بود. نمیل مرا پیکم

 :بردیش را باال میحاج خانم هم صدا

 

 ...میینجای، من و دخترم اینجا حاجیا ایب-

 درقده سراغ مرا گرفته، دلم را به ینکه او از راه نرسیاما ا

 شود نتوانم یک پروانه سبک و شکننده کرده و باعث می



 دادم ین همه مهر را مید جواب ایم. بام بند شویدر جا

 .شوم یشدم. از آشپزخانه خارج م یوگرنه منفجر م

 زند و دست یم یدنم لبخند بزرگیدر با دیحاج ح

 ؟یعنین یکند... ایم باز میش را برایها

 ن آدم ها قصد جانیرفتم؟ ا ید به آغوشش میبا یعنی

 ازدهیدانست  ین مرد نمیبه سر کردن مرا داشتند؟ ا

 را تجربه نکرده ام و یچ آغوش پدرانه ایال است که هس

 خودم یدانست، پاها یممکن است اوردوز کنم؟ او نم

 دانست یبردند؟ مغزم که م یهم فرمان از مغزم نم

 ...ن دوز از مهر را نداشته باشمیممکن است تحمل ا

 

 فهمم ی، تازه منزدیکش میشوم یوقت

 کید یاز امروز بارم. احتماال بعد یدلگ یپدر یچقدر از ب

 بغضم نشسته یم که رویم دندان هایترم یبرا یفکر



 اند، بکنم. انگار بغضم از سنگ بود که هر چه دندان

 م نداشتید و تصمیکش یگذاشتم، عقب نم یش میرو

 .دیایخرد شود و کوتاه ب

 ح شاهیاز آن ها آغشته به تسب یکیش که یدستها

 ش رایطوالنکند. بوسه  یمقصود است، صورتم را قاب م

 را که ینشاند، و من عطر مشهد یام م یشانیپ یرو

 ده بودمیبلعم. د یزد م یش میموقع نماز به لباس ها

 ین شکل میکه ماهرخ، ماهرو و مهسا را درست به هم

 ینقدر مهربان میاش را هم هم یته تقار یعنیبوسد. 

 رم،یدلگ یخال ینقدر که از من جاهایهم یعنیده؟ یبوس

 بود؟ یدخترش شاک یها یست نامهرباناو هم از د

 

 ه چرا؟یگر-

 ن بار رایم را کرده بودم، ایه چرا؟ من که تمام سعیگر



 کرده بودم یم شنا کنم. سعیبرخالف جهت عادت ها

 آمد یم یه چرا؟ کیه سر کنم پس گریگر یامروز را ب

 م هم بریقدرت اشک ها یدم؟ چرا حتیفهم یکه نم

 د؟یماس یتوان من م

 ...دلتنگم-

 ک کلمه بود، اما صد هزارنیکه گفته بودم،  یزیچ

 یخودش، برا یرا آبستن بود. دلتنگ بودم... برا یدلتنگ

 که یپدر ینا بود، برایکه دغدغه ام فرار از س ییروزها

 که نرفته و یمادر یرفته و پشتش را نگاه نکرده بود، برا

 ...پشتش را نگاه نکرده بود

 

 تماس حاج خانم را هم امده بود.ینهار ن یل برایکم

 تذکر داده بود که با بچه طرف یجواب نداده بود. حاج

 



 .به پستش خورده یا معامله ای یست و حتما کارین

 .پدر گرفته بود یچهره حاج خانم از کم مهر

 ده بودم. حاج خانم،یخواب یک ساعتیبعد از نهار، 

 گذاشت دست یت دستم را بزرگ کرده بود و نمیحکا

 دو ساعت بعد یکیگفت  ید بزنم... میسفاه و یبه س

 یشود و خودشان کارها یشان میدایماهرخ و ماهرو پ

 .دهند یمانده را انجام م یباق

 امدهیدار شده بودم، نه تنها ماهرخ و ماهرو نیب یوقت

 ...نبود یدر هم خبریبودند، که از حاج ح

 ک سرویک به یخانواده  یاعضا یبعد، همه  یاما ساعت

 ، و آنیرعلیدا شده بود. ماهرو و همسرش امیکله شان پ

 یشان که توانسته بود برا یتپل دوست داشتن یکوچولو

 ک ساعت تمام، همه حواس مرا پرت خودش بکند وی

 ن بود فکر کنم. بعد همیکه هنوز سنگ ینگذارد به قلب



 

 خودش خسته و نق نق کنان به آغوش مادر پناه برده و

 .ودده بیر خوابیدر حال خوردن ش

 ماهرخ و دو پسر نوجوان و دخترک هشت ساله اش، هم

 ین و بیطرف تر یآمده بودند. همسرش سبحان، جزو ب

 ،یرعلیروزگار بود به گمانم. اما ام ین آدم هایصداتر

 کامال نقطه مقابل او بود... خوش سر و زبان و شوخ، و

 .ن خانهیها و مشکالت ا یریحاضر در تمام درگ

 اما به خاطر یاز همه آمده بودند. علفاطمه و مهسا، آخر 

 ش آمده بود،یمارستان پیکه در ب یا یمورد اورژانس

 .همراهشان نبود

 بودند. نه با هم، و نه با خودشان یخانواده شاد و زنده ا

 کردند و به درد هم یم ینداشتند. با هم شوخ یمشکل

 ن خنده ها و گوش دادن ها دلیدادند و با هم یگوش م



 دانم قصه تلخ مهتاب و حضور من یبردند. نم یآدم را م

 ن خانه و آدمیبود و از کجا آمده و به ا یچه وصله ناجور

 

 از یید در جاین خانه را بایده بود. اما ایش چسبیها

 "پدربزرگه"کردند و از آن با عنوان خانه  یخ ثبت میتار

 .کردندیاد می

. 

 تدس یدن باند رویس، پسر بزرگ ماهرخ، بعد از دیادر

 یکل یجد یرون رفته و جدیاز خانه ب یمن، به شوخ

 شترشیت بیوه گرفته بود و در نهایم کمپوت و آب میبرا

 خانه ین من و اهالیرا ب یرا هم خودش خورده و باق

 م کرده بود. و من کمپوت ها را نخورده، احساسیتقس

 بهتر از صبح است. حاال تمام و یلیکردم حالم خ یم

 ییرا که در کنار دا یطره روزتوانستم خا یکمال م



 ش، به من تذکر داده بود، که هرز نپرم، را فراموشیها

 در یکنم و آن خاطره را بگذارم به حساب هورمون ها

 .انشیحال قل

. 

 

 ه طاها بود. هم ازیشب یزیجان انگیس به شکل هیادر

 ادیز ین شباهت به حدیافه اش... ایه و هم قیلحاظ روح

 میش رویکردم طاها پ یمبود که تمام مدت حس 

 ش رنگ چشمیکند. فقط چشم ها یم یستاده و شوخیا

 یاهِ شب را در خود جایپدر را به ارث برده بودند و س

 یها و سر به سر گذاشتن ها یان شوخیداده بودند. م

 یل هم با اخم هایخانه بود، که کم یس و خنده هایادر

 ... ازید. خسته بود و از سردرد شاکیمعروفش از راه رس

 خواسته بود و بعد هم به اتاقش رفته بود تا یماهرو چا



 .استراحت کند یساعت

 دخترها شامشان را بار گذاشته، و با بساط عصرانه شان،

 همه را به دور خود جمع کرده بودند. پنج شنبه شب

 ز و دوستیخاطره انگ یادیدر، زیخانه حاج ح یها

 ...بود یداشتن

 

 که موقع نهار خورده بودم، از یادیز یمن به بهانه غذا

 گریکردم معده ام د یخوردن سر باز زده بودم. حس م

 ش و نه جنبه گذشته را ندارد و از حدینه گنجا

 .کرد یتم میگذشتم، شروع به آزار و اذ یکه م یمشخص

 ده شده، به بهانه عصرانهیکنار هم چ یتختها یآن ها رو

 شلنگ آب راکردند و من مشتاقانه،  یبا هم بگو بخند م

 یمار درخت ها و گل هایبه دست گرفته و در حال ت

 .باغچه بودم



 ن باغچه رایخاک ا یدر عادت داشت عصرها بویحاج ح

 درآورد و حاال در نبودش، به خواسته حاج خانم من

 بردم. گل ها و درخت ها ین کار لذت میداشتم از ا

 .خوب بودند، چون بد بودن بلد نبودند. زبان نداشتند

 شم حراف نداشتند. چند تا موجود بخشنده بودند وچ

 ا و آدمین دنیرا به ا یرا، زندگ یرا پاک ییبایبس... ز

 . ویچ توقع جبرانیه یدند، بیبخش یسنگدلش م یها

 ییزهایتوانستم در کنج سکوتشان، به تمام چ یمن م

 .ن آدم ها داشتند و من نداشتم، فکر کنمیکه ا

 

 شنوم و پر از یدر را میحاج ح "ااهللی"بلند  یصدا

 که یزیگردم تا سالمش دهم. اما چ یحس خوب، برم

 ...شتر از حال خوب استیب یلینم، خیب یپشت سرش م

 الیر و از دور، به اهل و عیست که ، سر به ز یمجتب



 .دهد یدر سالم میحاج ح

 کنم و هم غرق ین خانه، هم تعجب میدن او در ایاز 

 یبه سمت او پرواز مشوم. شلنگ را رها و  یشعف م

 یان آن ها جا میکند و من در م یکنم. دستش را باز م

 هم با آن یلیکه خ یان جمعیداند، در م یشوم. خدا م

 نیریتواند ش یک آشنا، چقدر میدن ی، دیستیمانوس ن

 یدر میو لذت بخش باشد. متوجه فاصله گرفتن حاج ح

 .بودن مرد ید عاشق ایآورم که با یمان میشتر ایشوم و ب

  نزدیکم میشود یمجتب

 :با نگاهی دلنتگ به او زل میزنم

 ؟یکنیکار م ینجا چیا-

 یه نفرو بذارم جایاومد در غرفه... گفت امشبو  یحاج-

 خواد یو دلش م یینجاینجا... گفت تو ایام ایخودم و ب

 رمردویپ یاصرار کرد، منم نتونستم رو یمنم باشم... کل



 ن و طاهایلشون شوره، ایاون کم ین بندازم... هر چیزم

 ...با مرامن

 تا به جمع ملحق ازش دور میشوم

 یآن م ی، متوجه باند رورا میبیندنکه دست مصدومم یم. همیشو

 رد، ویگ یشود. دستم را م

 شده؟ یکند: چ یبراندازش م

 ...ستین یزیچ-

 

 ستیکه ن یزیچ یست؟ براین یزیچ یچ یعنی-

 ش؟یبست

 شرفه؟یاون ب کند: کار یبه پشت سرم م ینگاه

 یل است که با اخمیاندازم. کم یبه پشت سرم م ینگاه

 آمده یکند. ک یبزرگ لبه تخت نشسته و نگاهمان م

 س بایشد او باشد و ادر یده بودم؟ مگر میبود که نفهم



 نکند؟ یمحبوبش شوخ ییدا

 مرا کنار بزند و به سمت او برود ینکه مجتبیقبل از ا

 :مانع میشوم

 د کار اون باشه... گلدونیبا یچ ی... برانه به جان خودم-

 رمش،یخواستم بگیافتاد از دستم، م یکاکتوسم داشت م

 

 هول شدم دستام شلنگ تخته انداختن، گلدون افتاد

 ...نیم من کرد... همیغاشو تقدیپشت دستم و همه ت

 :زند یخته در صورتم را کنار میر یموها

 گه؟ید یگیراست م-

 در وین حاج حیون باشه همکار ا یکن یاره.. فکر م-

 ذارنش؟یپسراش، زنده م

 ...دونمیذاره... پسراشو نمیدر، نه نمین حاج حیهم-

 ش رایپشت و رو



 :کند یبرانداز م

 

 ؟یکنه؟ در مونگاه رفتیدرد م یلیخ-

 درست یاهیب گیه ترکیکنه... حاج خانم ینه درد نم-

 از ین طوریکرده گذاشته روش عمرا ده تا دکتر بتونن ا

 ...زش بندازنشسو

 اندازد: عه؟ یابرو م

 اره... چه خبرا؟_ 

 ...خوب خوب یخبرا-

 شود حال من خوب یدارد، م یش انرژیصدا یوقت

 نشود؟

 ؟یخوب یچه خبرا -

 ...حدس بزن-

 



 یپنجه پا بلند م یکنم و خوشحال رو یفکر م یکم

 از معشوق شده؟ یشوم: خبر

 :کند ید صورتش را جمع میناام

 هین اوضاع؟ من پشتم اونقدر خالیا کدوم معشوق تو-

 ...امیپشت تو نتونستم درب

 ها یرود... روزها در غرفه، با اخالق متنوع مشتریدلم م

 ش رایف گلویچندر غاز تخف یزد و برایسرو کله م

 که یغ و داد کسانیش را با جیکرد، شب ها یخشک م

 کرد و دریرفتند، سر م یم یح به شهر بازیتفر یبرا

 از حضور یدیشد، نام یبش میکه نص یزیت چینها

 .معشوق بود

 

 بد، یخاطره ها یادآوریدوست ندارم حال خوبش با 

 ؟یناخوش شود: پس چ



 ...نو عوض کردمیماش-

: راست نزدیکش میشومشوم و دوباره  یاز عمق جان، خوشحال م

 ؟یدیخر ی؟ چیگیم

 :خندد یم

 یت میه اذی... آردیه قراضه قسطیگم.. یآره راست م -

 ذاشت، منم گفتم یه خرج رو دستم میرد و هر روز ک

 ...عوضش کنم و اون خرجو بدم قسطش

 :کنم یاخم م

 ...زم... مبارکهین داداشم نگو قراضه...مبارکه عزیبه ماش-

 

 کنم: برو آبو ببندم یماو خندد. باالخره دل از  یم

 ...امیب

 یف میچاره وبالتکلیرود و من به سمت شلنگ ب یاو م

 دارم، تا کارم را تمام کنم و ین برش میزم یرو روم و از



 راب کنم و به کنار برادرمیرا هم س یبوته گل محمد

 کند و شلنگ را از یاز کنارِ دستم گذر م یبروم. اما دست

 ل ویگردانم. کم یرد... با تعجب سر برمیگ یدستم م

 نکه صوتمیدگانم قرار دارند. بدون ایش در برابر دیاخمها

 :دیگو ی، مرا نگاه کند

 ازش؟ یدیبغل آقا داداش مزه داد؟ نترس -

 اندازم و فکر یر میکنم. سرم را ز یبا تعجب نگاهش م

 ه را در خودیتواند کدام کنا ین جمله میکنم ا یم

 

 را با یبرادرانه مجتب یداشته باشد؟ او آغوش ها

 کرد؟ یسه میز مقایچه چ

 

 ...د تنهات بذارمید: بایگو یکشد و م یرا م یدست

 ...گذرد و از زبانم: ممنون یم "شه تنهامیمن هم"از دلم



 ...ریشب بخ

 رهینم که همزمان با من دستش به سمت دستگیبیاما م

 .رمیام تا باال بعد میرود: م یم

 ...رمیست... خودم مین یازین-

 :اندازد یصبور به تمام چهره ام م ینگاه

 تونهیرو م یست واحده، همه جور آدمیه ساختمون بی-

 تونه تویم یدونم چیتو خودش جا داده باشه... من چه م

 راه پله هاش باشه و نباشه؟

 

 .در چه در اتاق گذشته بودین او و حاج حیدانم ب ینم

 رون آمده بود، به طرزیل از آن اتاق بیکم یاما از وقت

 شد یش کماکان باز نمیدر فکر بود و اخم ها واضحی

 و مهسا... سرس یادر یها یبا شوخ یشد. حتیکه نم

 کیوه ها فقط یان میسفره غذا کم خورده بود و از م



 .خودش پوست گرفته بود یب برایس

 دهد اول یکند و اجازه م ید خودش در را باز میبا کل

 بندد و من همچنانیمن وارد شوم. پشت سرش در را م

 یدهم. نم یم را در هم تاب میمنتظرم تا برود. دست ها

 یاز خانه م یشامل چه شعاع "نتا باال آمد"ن یدانم ا

 ...این جا دم در، یشود. هم

 .مانعم میشودرم، یفاصله بگ یلینکه خیقبل از ا

 کمد ید درون دستش را با صدا رویگردم و او کل یبرم

 

مز ، شال قرنزدیکم میشودکه  یاندازد و بعد در حال یرخت کن م

 کشد و یرنگ را از سرم م

 کنار یی. شال جاکند یب میچشم من دست او را تعق

 شب به من نشان دادهیکند. تجربه د یمان سقوط میپا

 ینم قرار است چه اتفاقین لحظه صبر کنم و ببیتا آخر



 ین آدمیتر ینیش بیرقابل پیل غیرقم بخورد. هم کم

 مان آن قدرییده بودم و هم عمر آشنایبود که در عمرم د

 .کنم ینیش بیش را پینبود که من بتوانم حرکت بعد

 م ویموها یپس را از رویعد از شال، باز شدن کلب

 .کنم یشانه ام را حس م یر کمر و رویختنشان تا زیر

 .را تجربه کنم یدانم قرار است چه حس یجم و نمیگ

 یق میت را تزرین هم حس امنید برود. همیگفته بود، با

 ...شبشیکند. و صد البته واکنش صبورانه د

 

د یرد. شایگ یم یبم را به بازم، قلیموها به دستشنزدیک شدن 

 اگر

 آشنا یا به طرز کم فاجعه تریم، یبود یت بهتریدر موقع

 میرفتم و چشم هایفرو م وشید در خیم، االن بایشده بود

 من با تمام توان باز بودند و یبستم. اما چشم هایرا م



 دند. یبلع یذره ذره حرکاتش را م

... 

 ...اهنیس یلیخ یلیاهن... خیس یلیخ-

 :اهش را از موهایم بر نمیداردنگ

 ...کننیتوجهتو جلب م ینخوا یاونقدر که بخوا-

 رو سرت جالب یندازین میغ مثل ایه شال جی یوقت

 ...شنیتوجه ترم م

 رنگت ید... وقتیسف یلیخ یلیده... خیپوستت سف

 ...شهیپره اوضاع خراب ترم میم

 چشمم و من یو بعد رو زل میزند م یبه ابرو

 :م چشم ببندمشو یمجبور م

 ...معصوم یلیخ یلینگاهت معصومه... خ-

 

 آرام آن قدر ین بازیکنم. ا یبا اضطراب چشم باز م



 الزم خواهد بود، یکاوریز شده که قلبم ریجان انگیه

 ...قطعا

 ن ازشونیا رو بذار کنار هم، ببیلین خیحاال خودت ا-

 ...ادیدرم یچ

 :نزدیک ترم میشود

 من ین فکر کنم وقتیامدام به  یکن یم یه کاری-

 ، کدومیرون برین وضع بیبا ا یستم و تو عادت دارین

 نیرو سر و صورتت برا خودش سور گرفته... ا بدینگاه 

 اه و نگاهیس یداغونم... درست به اندازه موها یلیروزا خ

 ...ه دغدغه رو از دغدغه هام منها کنین یتو داغونم... ا

 میباعث شده زندگ رتمیکم قلبم سبک تر بشه... غید یشا

 اه ویش دار و ندارشو گرفته، سیه جنگل که آتیمثل 

 

 ...و طراوت توش نمونده یاز زندگ یچ اثریبشه... ه یخال



 ن تعصبیبه ا یلیکنم خ یگه جرات نمینم دیهم یبرا

 ارم... اما تویگه باال بیه گند دیترسم  یتوجه کنم... م

 ...ایباهام راه ب

 ...بندمیچشم م من به چشمانم زل میزند و

 ...یلیخ یلی... خیخانوم یلیدم خیه سال فهمین یتو ا-

 ن کارویتموم کن و ا یکیرو در حق من  یا و خانمیب

 نقدرینقدر ناز نباش... ایرون، ایب یریم یبرام بکن... وقت

 ...یحی، ملی، قشنگینباش... کم سن و سال یخواستن

 ...تو یدین موها رو میا یقول بده بهم که از فردا کم

 ...شتر حواست به خودت و لباسات باشهیکم بیقول بده 

 

 دهم. قرار نبود او هم یفرو م یآب دهانم را به سخت

 ...جنگل جان مرا به آتش بکشد

 باشه ترنم؟-



 یبا همان چشمان بسته ، سر تکان م

 ...دهم

 قول؟-

 ...دهم یباز هم سر تکان م

 ؟یدارکه تو وجودت  یا یه قول از جنس تمام خانمی-

 

 ...دهم یسرتکان م

 ...یدیبگو بذار صداتو بشنوم که قول م-

 :میگویم یب است وقتیم آرام، اما ناشکیصدا

 ...دم یقو... قول م-

 یق تر مینفسش عم

 :شود

 ...حرف نزن یچ مردین صدا، با هیچ وقتم با ایه-

 



 شود. نگاهش یا میرد و قلب من احیگیفاصله م یکم

 ....د داشته باشمیبا یحس دانم چه ینم یکنم. حت یم

 نیا یموهاتو به جا یریرون که میپس از فردا ب-

 ...کنن یه کش جمع کن تا کمتر سرکشیپس با یکل

 از شبانه روز بود، کمک یمواظب خودتم باش... هر وقت

 به خودم زنگ بزن... داروهاتم یداشت یکار یخواست

 ... الم ازت راحت باشهیمرتب استفاده کن... بزار خ

 دهم. مطمئنم گونه یتمام فقط سر تکان م یا مستب

 ...چشمان او یدیم درست همان قدر سرخند که سفیها

 یلیشود، کتاب را ببندم. خ یزنگ در باعث م یصدا

 در ین نگرانیم کوچکتریوقت بود که نسبت به درس ها

 

 ن هم باعث شده بود، تایکردم و هم یوجودم حس نم

 .دیایاک به نظر ب، اوضاع دانشگاه خطرنیادیحد ز



 ن دریتواند پشت ا یم یکنم. چه کس یدر را باز م

 ...ی... مهسایباشد، اال مهسا

 شتر ازیدر دستش، ب یلبخند بزرگ و ظرف زرشک پلو

 از سر عجز و یکند. چشم یزار میاو، مرا از خودم ب

 گردم. او هم داخل یبندم و به داخل برم یم یکالفگ

 اش را یروفرش یها ییشق شق دمپا ید و صدایآ یم

 .شنوم یپشت سرم م

 ز شده اند ازیاو خاطره انگ یرا که با دست ها یپسیکل

 میموها یکنم و بدون وسواس رو یقه ام جدا میکنار 

 یخود برم یقبل یشترشان دوباره سرجایزنم. ب یم

 پسین کلین موها با ایگفت، ا یل راست میگردند. کم

 یسند، سرکش مر یدارند و به او که م یسر ناسازگار

 

 یاغیدم، دلم یرس یبه مهسا م یشوند. مثل من که وقت



 ...خواست یشدن م

 یاریگناها رو در ب یمونا و بیپش یادا یخوایم یتا ک-

 خسته شدم تو از کم محل شدن یمحل یتو؟ من از ب

 ؟یخسته نشد

 د ویایب یشام درست نکرده بودم، چون قرار بود مجتب

 نش را بهیور، و او سور ماشد دور دین جدیم با ماشیبرو

 من بدهد. به سمت آشپزخانه رفتنش، از دور شدن

 سرحال خودش به یداست... اما صدایشق شق پ یصدا

 :رساست یاندازه کاف

 مونم و داغ دلم باعثیواقعا پش یکه تو باور کن یتا وقت-

 به عقل یحت یفته... باور کنیشده بود مخ پوکم از کار ب

 

 ممکنه اتفاق ین اشتباهیچد که همیرس یجنم نم

 تو سر یدونستم چیمن اگر م یفته... که باور کنیب



 ترنم خبر یکیت تو و اون یاگر از هو یله، حتیکم

 ...گفتم یل نمیبه کم یزیم، چداشت

 :میگو یبلند م یمثل خودش با صدا

 باشه همه حرفاتو باور کردم... همه شو... حاالم غذاتو-

 ....رونیم بیاد دنبالم بریاره ببردار برو خونتون داداشم قر

 :شود یسرم حاضر م یزش باالیبا لبخند غم انگ

 هیوقته نرفتم  یلیعه؟ خوش به حالتون... منم خ-

 ...یالیخ یگردش پر از ب

 نیاندازم. امکان نداشت تا ا یبه سمتش م ینگاه خشک

 دهیبخش یکه هنوز برا یحد پر توقع باشد و در حال

 

 نتظر دعوت شدن به جشنزد، میشدن دست و پا م

 ...ما باشد یو برادر یخواهر

 :شوم یهدف مشغول ورق زدن کتابم م یب



 جز یزیتونه چ یمن نم یایتند ین همه لبخند جلویا-

 نیتونه ا ینم یچ آدمیلم تو خودش داشته باشه... هیف

 ...و اهانت رو تحمل کنه یمحل یهمه ب

 :دارلبخندش هنوز همان جاست.... همان قدر هم بغض 

 نیون ها برابر ایلیدونم م یم یتونم... وقت یمن م-

 ...شترشم تحمل کنمیتونم بیاهانتا رو بهت دادم م

 دلت سبک شه بال یو تا وقت یخوایم یتا وقت یتونیم

 و یبلند ش ین االن اجازه داری... مثال همیاریمال سرم ب

 ...یمنو بکش

 

 که یارن کیشتریاد... من بیاون کار فقط از شماها برم-

 ...بلدم، سپردنت به خداست

 شد که مثل مرغ پر و سر کنده بودم و یم یسه روز

 زدم تا آن شب را فراموش یوار میخودم را به در و د



 ن به خودمیشتر از ایب یا پردازیکنم. حق نداشتم با رو

 ل آن شب، موقع رفتن،یبه گمانم کم یظلم کنم. ول

 از جا ده ویرون کشیآرامش مرا هم از وجودم ب

 ...زان کرده و با خود برده بودیش آویچیسوئ

 نم. ازیبیرا از چشمش م یر شدن قطره اشکِ بزرگیسراز

 دادم؟ اصال از یاو واکنش نشان م یمن به اشک ها یک

 شد، و خودم یدن او، وجودم پر از نفرت نمیبا د یک

 ین مییعذاب وجدان سرم را پا یخبر نداشتم؟ با کم

 .زنمیهدف کتابم را ورق م یاندازم و بازهم ب

 

 :ندینش یکنارم م

 در کار یکه عمد یکنم تا باور کنیم یبگ یهرکار -

 اطالعات یه سریه برداشت ناقص از یه اشتباه، ینبوده... 

 مرگ مهتابم یدست و پا شکسته بوده... به خدا ترنم حت



 ...که در حق تو کردم منو شکنجه نکرد یاندازه اشتباه

 کن تموم یه کاریه دونه داداشت ین یتو رو جون هم

 ...ن همه عذابمیشه ا

 نطور مظلومانهینکه ایزم. ایخ یبندم و برم یکتاب را م

 چیت هیست. طفولین یرد، حس خوبیگ یدستم را م

 یم ین را من بهتر از هر کسیست. ایخوب ن یانسان

 .دانستم

 ه دونه... توأم پاشو برویمن دو تا داداش دارم نه -

 ...خونتون مهسا

 یدانستم چه سر یار تنگ شده بود و نمیمهد یدلم برا

 یک اسب بیدم، چون یرس یبه مهسا م یبود که وقت

 

 ش مجازاتشیشتر از عمویب یشدم و حت یم یاغیافسار، 

 ش راید چون دستِ پیدانم... شا یکردم؟ ... نم یم



 نگرفته بود، پس افتاده بود. تجربه اش را داشتم، که اگر

 .شود یه تو و حقوقت کودتا می، بر علیاشان نبیاهل طغ

 ن طورینداشت و همه ما آدم ها هم یف و قویانگار، ضع

 شیرا که اهل مدارا و دست پ یم که نان هر کسیبود

 مشیهم تقد یک تو سریم و یگرفت ینگرفتن بود، م

 میدست به دست هم داده بود یم. انگار جملگیکرد یم

 هم یرا برا "یشو یمده یا دریا درنده باش، ی "غامیو پ

 انمانیم از خودمان و اطرافیم و داشتیکرد یمخابره م

 ک نسلیم. یآورد یک نسل پرخاشگر و طلبکار به بار می

 راه "منو ببخش"و  "خوام یمعذرت م"بزرگ، از  یکش

 "کردم، خوب کردم یهرکار "میم، و داشتیانداخته بود

 را "م به درکیبخش یببخش، نم یبخش یم "و 

 ...میکرد ینش میگزیجا

 



 د قبل از آمدنیروم... با یم ییکالفه به سمت روشو

 .کردم یم را شانه و با کش مهارشان می، موهایمجتب

 ...ک قول خانمانه داده بودمی

 .م، او هنوز در خانه استیآ یرون میب ییاز روشو یوقت

 یکه سرخ ییستاده و با مژه هایا ییروشو یرو به رو

 شانیش رویپ یارد که لحظه اد یپلکشان نشان از دست

 را یکند. احتماال روز خوب یده شده، نگاهم میکش

 ریناپذ یاش مضاعف بود که خستگ یگذرانده بود و انرژ

 .تر و کفر درآرتر از هر روز بود

 ؟یدیتو چرا جواب نمیل گفت بهت بگم گوشیکم-

 همراهم یم و گوشیده بودینخر یخط خانه گوش یبرا

 لنت بود. چون بعدازظهر،یاوقات سافم و مثل اکثر یدر ک

 

 د ویآ یزنگ زده بود و گفته بود از سرکار م یمجتب



 ش بزند. چونیبه دست و رو یخواهد آبیبرسد، م یوقت

 و یزد که آمادگ یچ کس به من زنگ نمیه یجز مجتب

 .دوست داشته باشم جوابش را بدهم

 ...دمینشن-

 تو به؟ داروهایاج نداریاحت یزی؟ چینم خوبیگفت بب-

 ...د دکترید برین هفته بای؟ ایخور یموقع م

 شیچیسه روز بود ته مانده آرامش مرا سنجاق جاسوئ

 میبرا یزیکرد چه چ یکرده و رفته بود. حاال فکر م

 ش بود، ازیو قانون یکنار همسر عرف یمانده، که وقت

 کرد؟ یم یجست و اظهار نگران یاحوال من خبر م

 که شده بودم. وجدانم هم کهعاشق که بودم. نا آرام هم 

 حانهیر ریوانه ام کرده بود، آن قدر بال بال زده و تصوید

 کرد و با یبم میرا در دست گرفته و همه جا تعق

 



 ش را در برابریی، قاب عکس کذاین بهانه ایکوچکتر

 افتاد که ید میبا یگر چه اتفاقیگرفت. د یگانم مید

 فتاده بود؟ین

 تخسش یها یآن آب یدایدانست ش یرم که نمیاصال گ

 ستیش نیب یگفت دختر بچه ا یشده ام، با خودش نم

 گفت یا ببافد؟ نمیخودش رو یو ممکن است برا

 .خودش بگذارم یش را گرفته ام، قلبش را برایزندگ

 یدار میدرونم ب یست که باز هم کولیدست خودم ن

 :شود

 یچ چین هینیبین از من شماها؟ چرا نمییخوا یم یچ-

 د؟ینذاشتبرا من 

 یکباره ام باال میربط و  یمهسا بابت واکنش ب یابروها

 ک،یستریو ه یرارادیک حرکت کامال غی یپرد و من ط

 



 یت میزنم و او را به سمت در هدا یش را چنگ میبازو

 :کنم

 چیخوام ه یرون منو به حال خودم بذار... نمیا برو بیب-

 هین یا ستم... توید... بچه که نیکدومتون نگران من باش

 رم،یم ینم نمیسرم اومد نمردم، بعد از ا یسال هرچ

 د، و با دلید... انقدر نگران وجدان خودتون نباشینترس

 ...ندینک یمن باز

 هکندازم. و او یرون بیکنم تا او را از خانه ب یدر را باز م

 خودش، به یار پاهاینجا را در سکوت و به اختیتا ا

 ش را از چنگال منیبازو کند. یست میدنبالم آمده بود، ا

 قه گوش کنیه دی "کشد و در حال گفتن یرون میب

 .شانه ام بگذارد یکند دستش را رو یم یسع "ترنم

 ینکه دست او به من نخورد خودم را عقب میا یبرا

 یفیخورد و درد خف یکشم. شانه ام به کمد رخت کن م



 گذارم و بلند تر از قبل یش میچد. دست رویپیدر آن م

 :میوگ یم

 ...خوام... گفتم ولم کن... دست به من نزن یآخ... نم-

 

 در یهراسان، از ال ین لحظه مجتبیو درست در هم

 دانم یاندازد. نم یمه باز خودش را به داخل خانه مین

 ش، در ذهنشیش رویکه از صحنه پ یزین چیاول

 ک دوریست. اما به سرعت برق یشود، چ یپردازش م

 شانه ام و ین و دست روس میخ یتمام از چشم ها

 ت به سمتیگذرد و در نها یستادنمان، میت ایوضع

 ؟یکنیم یدار یبرد: چه غلط یورش میمهسا 

 ان آن هاینکه دستش مهسا را لمس کند، میقبل از ا

 عادت یدانم از ک یکه نم یشوم و طبق عادت یحائل م

 شیکنم. با توجه به پ یشده، دست دور گردنش حلقه م



 ل هر گونهیاز مهسا دارد، احتماال پتانسکه  ینه ایزم

 ...را به او دارد یب زدنیآس

 ...سین یکه فکر کرد یزیچ ی... مجتبینه نه مجتب -

 

 :کند ینگاهم م

 یخواد از تو که داشت میم ید فکر کنم؟ چیبا یمن چ-

 ست؟یزدت؟ بدبختت کرده بس ن

 ...دم به کمدی... خودم شونمو کوبینه به خدا مجتب -

 شود و من آرامتر یکم تر م یمجتب یزدن هادر جا 

 :ح دهمیتوانم توضیم

 خواست دستشویگم... میز خودت راست میبه جان عز-

 بذاره رو شونم خواستم خودمو عقب بکشم، خوردم به

 ...ن... ولش کنیکمد... هم

 یم قرار میش را هدف مردمک هایم چشم هایمستق



 نیبه اش نسبت یدهم تا حرفم را باور کند. سنسورها

 ن بهانه هایحساس شده اند و کوچکتر یادیخانواده ز

 از خشم بالقوه ید کمیکنند تا شا یکش میتحر

 .وجودش را بروز دهد

 

 آرام شده، یبه اندازه کاف یکنم مجتب یحس م یوقت

 به چه ینم مجتبیکنم تا بب یشل م یم را کمیدست ها

 یاست که موها یینم مهسایبیکه م یزیز زل زده. چیچ

 هیخته اند و خودش تکیورش بدون پوشش دورش رب

 یکند. برا یده ما را تماشا میپر یوار و با رنگیزده به د

 لحظه ین رنگ و رو حق داشت. من هم برایهم زدن ا

 .ده بودمیترس یاز واکنش، و صورت سرخ مجتب یا

 ستم: مهسایا یکنم و مقابل او م یرا رها م یمجتب

 ؟یخوب



 را که دور یت تا مِچ دسترف یدستم را که داشت م

 انیکندو خودش را از م یرد، پرت میش بود را بگیگلو

 یاط از کنار مجتبیکشد. با احت یرون میوار بیمن و د

 که یا ینکه به چادر گل من گلیگذرد و بدون ا یم

 وار اوپن آشپزخانه جا گذاشته بود، فکر کندید یرو

 

 هم به یرساند. در حال رفتن تنه ا یخودش را به در م

 وار ویزند. و من در همان حال و رو به د یوار میدر و د

 ن رفتن هراسانش رایزان ایآو ییبا دست ها یمجتب

 او را لمس ینکه دستیم. احتماال بدون ایکن یتماشا م

 شیبازو و پهلو یفردا رو یبرا ییها یکرده باشد، کبود

 ...خواهد داشت

 

 



 را یتکه کاغذکشم.  ین تر مییچ را پایکاغذ دور ساندو

 یکرده بودم، جدا م ی، زخمیکه با گاز زدن در لقمه قبل

 :شنوم یکنم و م

 ...سوزه یب من مینکه دلت برا جیمتنفرم از ا-

 که دلم یزیکه االن تنها چ یقبول کن یخواینم یوقت-

 رسوندن به اون زن خوش یه کم روزیخواست  یم

 یکارن برات یشتر از ایتونم ب یگه نمیرت بود، من دیغ

 ...ن فکر شکنجه کنیخودتو با ا یخوایکنم... تا م

 دور از یابان هایک سبک شبانه خیدر حال گذر از تراف

 که یو زن یار فالفلیدن باجه سیم که با دیمرکز شهر بود

 

 ستد ویخواسته بودم با یستاده بود، از مجتبیپشت آن ا

 کرده بودم که امشب هوس یک اُرُسیم را در یهر دو پا

 یف کرده ام. شک ندارم اگر به رستوران هم میل کثفالف



 تمین اولویاول یب مجتبیم، موقع انتخاب مراعاتِ جیرفت

 که یزیکردم، تنها چ یهوس فالفل م یبود، اما وقت یم

 .ن زن بودن فروشنده بودیدر آن موثر بود، هم

 رون منتظر آماده شدنیآن ب یکه مجتب یدر تمام مدت

 ده بودم... ویشیاند یبه زن فالفلمان بود، من یفالفل ها

 نجا بودن زن... به قدرت ویا ییبه خودم... به چرا

 ل دریک یشجاعتش که او را ساعت ده شب مثل 

 که یابان و سرپا نگه داشته بود... به گذشته ایخ

 ا قبال عاشقینکه آینطور رقم زده ... به ایاکنونش را ا

 ییبچه هاپروراند؟ به  یرا در دل م یشده؟ االن عشق

 تا چهل و پنجیا نهایکه ممکن بود داشته باشد، با چهل 

 ینکه من اگر جایداد. به ا یکه چهره اش نشان م یسال

 

 مجبور شدم ینکه اگر روزیکردم... به ا یاو بودم چه م



 فالفل درست کردن هم یرم، حتیم بگیدست به زانوها

 ازن فکر کرده بودم که مگر من چه کم یبلد نبودم... به ا

 زشیدم او چه چیپرس ید مید هم بایا شایزن داشتم؟ 

 ا مرا که طالب پر قویادتر؟ آید هم زیکم از من بود؟ شا

 ها نیده بود و او را اعوذباهلل وردست خدا؟ یبودم، خدا آفر

 نطوریشتر از من داشت که ایک جفت دست و پا بیاو 

 یم ید؟ چه کسیجنگ یو اهدافش م یزندگ یبرا

 ریدرگ یر با واحد رفع سد معبر شهرداردانست چند با

 شیتر از ترس ها یش قویا کدام اجبار زندگیشده بود. 

 د و به دستیچیپینجا داشت لقمه میبوده که او حاال ا

 یمشاور، با او حرف م ید به جاید بایداد. شا یمردم م

 سه نفره مان قرار بود با ید گره کور زندگیزدم... شا

 ...دستان من باز شود

 ...یترسوند یهسا رو بدجورم-



 

 ...شهیرش خشک نمینترس ش-

 !؟یکنم:مجتبیش میهشدارگونه صدا

 ه؟ید: چیگویهشدار گونه تر م

 در مورد من یکس یم: دوست نداریگو یغالف کرده م

 ...حرف بزنه ینطوریا

 بهت چپ ینه دوست ندارم... دوستم نداشتم که کس-

 نگات کردننگاه کنه، اما از صدقه سر اون و عموش چپ 

 ...ر و رو هم کردنیچ، وجودتو زیه

 منگاهم را به لبهیکه نش یکنم. در حال ینگاهش نم

 مه شلوغ داده ام و اویک پارک نی یمانیاستراحتگاه س

 آن نشسته، یراحت رو یلیبه واسطه قد بلندش خ

 یر نظر دارم. در حال بازیجنب و جوش اطرافمان را ز

 :میگویچ میبا کاغذ دور ساندو



 ...میدیکم کشش میم ید داریکردم شا یداشتم فکر م-

 

 یاز گوشه چشم برگشتن سرش را به سمت خودم م

 یدهان گرفته م یکه جلو ینم. با دهان پر و مشتیب

 :دیگو

 اونا بزنم لهت یخواد خودتم قات یدلم م ییه وقتای-

 ...کنم

 ؟ اون موقع که شلوارینقدر خشن شدیتا حاال ا یاز ک-

 ... نکنه کال خصلتیمهربونتر بود یدیوشپ یزاپ دار م

 پوشه بکش بکش راهیم ینه که هر کیسرسنگ یشلوارا

 ندازه؟ یم

 ین و مردانه میسنگ یاو شلوارها یل هم مثل حاالیکم

 ید و کمربندش را سفت و سخت به کمرش میپوش

 



 چشیبه ساندو ید و گاز بزرگیگو ینم یزیبست. چ

 .زندیم

 ؟یتچرا واسه منو دو نونه گرف-

 و یکه هوس فالفل کرد ید راست گفته باشیگفتم شا-

 ...ب من نبودهیج یهدفت داشتن هوا

 هوس فالفل کرده بودم نه نون باگت... در ضمن دارم-

 ...میارم که ما استاد کش دادنیمان میا

 خوب باز کن بنداز تو سطل نون اضافشو... منظورت-

 خوره تویشه می.. ول میکنیکش کش م یه هیچ

 ...تاصورت

 

 دیر شدم... فکر کنم بایر تو بخور من سیخورم بگ ینم-

 ...میکن یازش معذرت خواه

 ل ویگرد. فقط کمیتعارف از دستم م یچ را بیساندو



 ...ستند انگاریر نیناپذ یریطاها س

 دارمونین دیهر وقت عموش طالقت داد، توآخر -

 ...کنم یم یمعذرت خواه

 یبه شدت سع دوار بود ویکنم. هنوز ام ینگاهش م

 .ردیداشت اوضاعش را بهبود ببخشد و طالق مرا بگ

 ؟یکن یه؟ نگا نگا میچ-

 هی ی... مثال آوردیهست یعصب ین روزا بدجوریا-

 ...ایبهمون بد ینیریش

 

 نیکند: تو به ا یچ درون دستش میبه ساندو یاشاره ا

 ؟ینیریش یگیم

 گمین میکنم: من به ا یبا ابرواشاره به خودش م

 ...کم ترش کردهی... منتها انگار مونده ینیریش

 ...ورز دادن یادیرشو زینه نمونده، خم-



 بلند کردن دختر یخواهم برا یرم میگ ینگاه از او م

 یمانیه ام را از جدول سین خورده، تکیکه زم یبچه ا

 نیشتر از اینکه بیا یرسد. برایرم، که پدرش از راه میبگ

 چرخانم. نه به یم م را نکند، سریدلم هوس بابا مرتضا

 کمتر یبا مثل جغد سرم را کمی، بلکه تقریسمت مجتب

 یچرخانم. درهمان حال م یصد و شصت درجه میاز س

 :میگو

 ندتینقدر جز نزن برا طالق من... تو فکر خودت و آیا-

 یخونواده تشکل یرید زن بگیباش... تو فردا پس فردا با

 ...یبد

 ؟یچ-

 نکه بادیداشته. عالوه بر اده باشد هم حق یاگر واقعا نشن

 ده باشد، خودمیه دزدین زاویم را از ایتوانست صدا یم

 .ن لحن ممکن حرف زده بودمیهم از ترس با آرامتر



 

 :شود یم ظاهر میرو به رو

 تو؟ یگفت یچ-

 اندازم و او یر میده. سر به زیشوم که شن یمطمئن م

 : دیگو یم

 لیه تحوین چرت و پرتا چی... ایهست یگه عصبیبعد م-

 ه وام بردارم وی؟ فردا پس فرداست که بتونم یدیمن م

 ...ن نقطه شهرین ترییاجاره کنم... شده تو پا یه نقلی

 ...برمتیرم و با خودم میگیام دستتو میبعدش م

 د که حرفم را از نگاهم بخواند با گربهین امیبه ا

 یقه ایکنم. و دق یش مین حالت ممکن تماشایشرکتر

 ت با بهتیکند. و در نها یم میماشارا در سکوت ت

 :کندیم میصدا

 ...!ترنم-



 

 یزیگذارم و با پرش ر یلبه استراحتگاه م یدست رو

 .نمینش یکشم و م یخودم را باالتر م

 م. با نوک انگشتان دست راستمیش داریدر پ یشب دراز

 را که از یدهم تا شوک یپشت دست چپم را مالش م

 .وزنم به آن وارد شده، کم کنم

 ...یه هوو بمونیتا آخر عمرت  یم دارینگو که تصم-

 شه... اما فعایم یم چیدونم تصمیتا آخر عمرم نم-

 ...رمیتونم طالق بگینم

 ...کنمیگم زود خودمو جمع میدارم بهت م-

 

 شوند و او دست به یه گاهم میم تکیدوباره دست ها

 :ست که قرار است بزنم یپهلو منتظر حرف

 ...یستیموضوع تو ن-



 ...ه؟ بگو منم بدونمیپس چ-

 ...ستیمشخص ن ین زندگیز ایچ چیف هیهنوز تکل-

 د مشخص شه تا تو طالقیش بایف چی؟ تکلیچ یعنی-

 ...فهیه تکلی؟ طالق تو خودش یریبگ

 :دهم یسرتکان م

 به یدونم چ یجم... نمی... خودمم گیدونم مجتب ینم-

 د تنهایه روز دیگفته فعال صبر کنم و اگر  یه... حاجیچ

 ..سهیم ین کوه پشتم وایراه طالق منه، خودش ع

 ن منتظر اوامریهم یزم؟ برایمن مترسک سر جال-

 ؟یهست یحاج

 تیدونم چطور حال یده تو هم... نمیچیپ ینه... همه چ-

 گفت طالق یکنم که چرا حاج یفکر م یکنم... گاه

 

 خودم اومدم یگم من چرا؟ مگه با پایم یرم... گاهینگ



 حانه وین اوضاع ریگم با ایم یوام برم... گاهکه من بخ

 ...لیکم

 ...سایوا-

 نهیدم که از پس زمیرا د یکنم شهاب سنگ یحس م

 شود؟ یاگر آرزو کنم برآورده م یعنیچهره اش گذشت. 

 اجابت شده را داشته باشم، یک آرزویاگر امکان  یراست

 د هم شهاب سنگ نبودهیمن کدام خواهد بود؟شا یآرزو

 ...شهر اشتباه کرده ام یها ییر روشنایت تاثو من تح

 باال یدهم و او با ابروها ینگاهم را ازسنگفرش به او م

 :دیگو یرفته م

 ل و زنش به هم بخوره تایکممیونه  یتو منتظر یعنی-

 ؟یدا کنیپ ین زندگیجاتو تو ا

 

 خراب ید آرزویست... چرا باین نیمنظورم ا ینه مجتب-



 ه باشم؟ چطور بگم؟اونا رو داشت یشدن زندگ

 خوانش ویکه نم ییتو جا یچ آدمی؟ ترنم هیپس چ-

 ...د بمونهیخواد نباینم

 ...خب-

 ؟یخب چ-

 ...یکه هستم نکن مجتب ینیج تر از ایمنو گ-

 ...منو نگاه-

 ن بار بایشوند. ا یمان رد میدخترک و پدرش از رو به رو

 یکه در صورت بچه م ییو چشم ها یسه عدد بستن

 ...خندد

 ...گم منو نگاهیم-

 دهم و او را مجبور به ینگاهم را بازهم به سنگفرش م

 .کنم یزانو زدن م

 



 نییدنم پاید یحاال مجبورم که نگاهش کنم. آنقدر برا

 ناجوانمردانه یبیک جور عجیآمده که باال گرفتن سرم 

 ...دیآ یبه حساب م

 ...یدار ین زندگیبه ا یدینگو که ام-

 میکن یچرا شبمونو خراب مامشب؟  یداد یریچه گ-

 ما؟

 :گذارد یمان میس یش را دو طرف من رویدست ها

 ...ترنم-

 افتیاست که از صدا و لحنش در یتمام حس یدیناام

 .شود یم

 ؟یکه رو دوست دارین مرتیتو ا-

 صدا و لحنش یارسال ید تنها حس هایحاال بهت و ناام

 ...هستند

 زهر کردهکنم شبمان را به کام برادرم  یو من حس م



 ...ام

 

 نشسته، اسمم یز منشیکه پشت م یز جثه ایدخترک ر

 ند،یبینگاهم را متوجه خودش م یخواند. وقت یرا م

 :دیگو یدهد و م یرژ خورده اش را کش م یلبها

 ...نوبت شماست... خانم دکتر منتظرتونن -

 کنم و بلند یعرق دستم را با چنگ زدن مانتو پاک م

 شیشود. دو روز پ یمن بلند م یشوم. او هم، همپا یم

 شدم، یت میزید دوباره ویکه با یزنگ زده و از زمان

 ...نجا بودیده بود و حاال ایپرس

 ...ینجا منتظر باشیا یتونیاممم... م-

 د و تمامیایند نبود که با من به اتاق بیم خوش آیبرا

 که گفته ییزهایفتد، و چیکه قرار بود آنجا ب یاتفاقات

 ...د و بشنودنیشد، را ببیم



 

 که یشود تا مکالمه مان به گوش دو خانم یکتر مینزد

 یشان را ورق میکنار هم نشته و در سکوت مجله ها

 :زنند نرسد

 ...خوام بدونم اوضاع چطورهیام... میخوام بیم-

 دانم که با کدام ینم یم که حتیبه هستیآنقدر غر

 .به ماندن کنم یتوانم او را راض یم یکلمات و چه لحن

 ترنم؟ یهست ینگران چ-

 شفاف و براق به داخل سالن یشه هاینور آفتاب از ش

 باتر ازیاو روشن تر و ز یآب ید و چشم هایتاب یانتظار م

 میم بود. نگاهش را به چشم هایِش رویپ یگریهر وقت د

 

 گردد، اما من اجازه یدانم او دنبال چه م یدوخته. نم

 او یدر چشم ها محبوس یدا کرده ام در آسمان آفتابیپ



 .پرواز کنم یکم

 !ترنم-

 ردیگ ی، دستم را میبه منش یزنم و او با نگاه یپلک م

 رود. عالقه دو خانم به مطالعه یو به سمت اتاق دکتر م

 ینبود به نگاه ها یازیداشت... حداقل ن یخوشحال یجا

 ...کنجکاو آن ها هم فکر کنم

 ، ازمیدن کفش هایبعد از مرتب کردن لباس ها و پوش

 که یم. به خاطر دل دردیآ یرون نمیپشت پرده ب

 .نمینش ین مبل میک ترینزد یبانم را گرفته، رویگر

 

 ن خودم وین کار بیکه با ا یتوجه دکتر به فاصله ا

 .ماند یل به وجود آورده ام، از چشم دور نمیکم

 که یبه لب یکه به فاصله ما کرده بود، نگاه یبعد از دقت

 ر شکمم گذاشته ام،یکه ز ی، و دستگزم یر دندان میز



 :کند یم

 دردت اومد؟-

 زنم رایکه م یکنم و لبخند مسخره ا یسرم را کج م

 .ر کردید تفسیدانم به چه با یخودم هم نم

 ...... اون همسرتهیست خجالت بکشین یازین-

 شه دوست داشتم بدانم،یشوند. هم یم داغ میگوش ها

 یبرا ینینچنیا فقط تجربه و تکرار، باعث شده مسائل

 نکه خودشانیا ایند، یایش و پا افتاده به نظر بیدکترها پ

 طلبد، را دارند. البته ین رفتار میکه ا یه خاصیهم روح

 

 د هم تایانسال، شایزن م یخب حدس مورد دوم برا

 م بود و با شجاعت تمام،یش رویکه پ یجوان یحد

 د ویشرت سف یک تیحجابش را کشف کرده و فقط با 

 ل نشسته بود، محتمل تریکم یش روین پیار جشلو



 .بود

 :دیگو ین نگاه به تنها برگه پرونده ام میدر ح

 ...یمواظب خودت نبود یلیاد خیبخصوص که به نظر م-

 یلیوضاعت خا-دهد:  یح میکنم. توض یج نگاهش میگ

 ...نکرده یفرق

 :میگو یگذارم و م یم میشانیپ یهول زده دست رو

 هامو سر موقع و تا آخر مصرفمن تمام دارو یول-

 ...کردم

 م خوبه،یشرفت عفونتت رو گرفتیپ ینکه جلویخب ا-

 نکه عالرغمیفتاده... ایتو بدنت ن یادیاما اتفاق خوبِ ز

 

 نه، نشونیاستفاده به موقع از داروهات، هنوز اوضاعت ا

 ید، قویکه با یبدنت اونقدر یمنیستم ایده سیم

 ...ستین



 ین مشکل بستریرفع ا یشوم برانکه مجبور یاز تصور ا

 ند. چهره دکتر پشتینش یلرز به تنم م یشوم، لحظه ا

 در پرونده ام یزیش پنهان است و چیشراب یها یچتر

 یکه حاال باعث شده برگه ها یطوالن یزیسد. چینو یم

 :دیگو یپرونده ام دو تا شوند. در همان حال م

 ...میسم تا مطمئن شینو یالبته بازم برات سونو م-

 :گذارد یبرگه ها م یخودکارش را رو

 خودشو دوست یلیخب مردجوان! فکر کنم ترنم خ-

 شتر از خودش اونو دوستیدوارم شما بینداره... اما ام

 ...یداشته باش

 ...من-

 ..یخودت نکرد یبرا یچ کارینه جانم، تو ه -

 ه؟یموضوع چ-

 



 شود. دکتر است که یل میمان جلب کمیتوجه هردو

 :دیگو یم

 ه شب بای یخوا یفه منه که تذکر بدم... اگه نمیوظ-

 و بعدم یجوانت مواجه بش یادید همسر زیتب و لرز شد

 اد از فاصله خونه تایکه به احتمال ز یاونو در حال

 ش،یمارستان برسونیمارستان، تو شوک رفته به بیب

 ...یشتر به فکر باشیکم بیبهتره که 

 فهم او، یتر براج تر است. دکیل از من هم گیحاال کم

 که از رحم و ضمائم یر بزرگیمثل دفعه قبل که با تصو

 م گفته بود،یماریمن از ب یآن پشت سرش بود، برا

 :دیگو یت میکند. و در نها یح میشروع به توض

 

 رو که ییمارهایم بیخوام بترسونمتون... اما داشت ینم-

 به خاطر عدم توجه، باعث شدن عفونت وارد لگن بشه و



 که یت با کمریر کنه و در نهایخمدان ها رو درگا تی

 ان که به دادمونیتونستن راست کنن م ینم یحت

 دوارمیم، که امین مرحله هم نرسیاگه به ا ین... حتیبرس

 تونه عواقبیا میتوجه ین جور بیم، ایکشم نشینزد یحت

 ادیمثل شما داشته باشه... به احتمال ز یزوج یبرا یبد

 دید بچه داشته باشید که بتونیمند نده عالقهیشما در آ

 درسته؟

 :دیگویل است که میکم

 خب؟-

 خارج از ی، حاملگییجه نازایلوله و در نت یچسبندگ -

 د و بعدشمیتب شد یسرطان، و در موراد یرحم و حت

 هیهستن که توص یل کافیرفتن تو کما از عوارض و دال

 نید و ایبدن کار کن یمنیستم ایس یرو یکنم کم یم

 



 یآ یم به پید تا مبادا برسیریبگ یونت و زخم رو جدعف

 ...و عفونت و التهاب لگن ید

 د کرد؟یکار با یخب چ -

 ش را در هم مشت کرده واخم بزرگش بازهمیدست ها

 دکتر همچنان یش باز کرده و رویان ابروهایش را میجا

 :با من است

 ز کنم، اولینکه بتونم زخمتو فریا یقبال بهت گفتم برا-

 دیم... متاسفم که باین عفونت خالص شید از شر ایبا

 ،کنهیت میدونم معدتو اذیکاتو باال ببرم.. میوتیب یدوز آنت

 معده هم یاد بخور و دارویاما حتما همراه غذا، و با آب ز

 ی... چاره ایسم تا راحت تر تحمل کنینو یبرات م

 ...ت اول ما، درمان عفونتتهیست و اولوین

 

 :دیگو یل میرو به کم



 اگه به فعال باید از هر لحاظ مراعات کنن...._ 

 هیخود شما هم  ید برایم بایبرس دیگه ای مرحله 

 ک داره کهیوتیب یه آنتیم... یرو شروع کن یاقدامات یسر

 که یگه اید زده بشه... آمپول دیهر دوازده ساعت با

 کنه هم اوضاعیه و کمک میتیسم تقوینو یبراش م

 کاشو راحت تر تحملیوتیب یه و هم آنتاالنش بهتر بش

 آبِ  ین نوعش کمیک و بخصوص ایوتیب یکنه، چون آنت

 ن آمپولو هردو هفتهیکنه،ایف میکشه و ضعیبدن رو م

 د کهیش رو حتما به پرستار بگین سیتامیکبار بزنه... وی

 سم ک فعالینو یتو رگ بزنه... تبلت و پماد هم براش م

 دم اوضاعیه و اگر دفعه بعد دهر روز از هر دو استفاده کن

 م... اما فعال تا اطالعیکن یونشون میک روز در میبهتره، 

 باعث نشه یچ بهانه ایکنم ه ید میچ، دارم تاکیه یثانو

 ...ه نوبت از داروها مصرف نشهی یتا حت



 

 کند و دست از ترساندن من با قطار یباالخره سکوت م

 .دارد یداروها برم

 سوال؟-

 بود که مطمئن بود یه استادیبه شدت شبن لحظه یدر ا

 را که حاال ییزهایقبال کارش را درست انجام داده و چ

 دیبرو برگرد با یدهد، ب یح میش توضیدانشجوها یبرا

 .درک شوند

 ولوله به دلم ینمانده بود. به اندازه کاف یز نگفته ایچ

 انداخته بود

 :دانست یز را تمام شده نمیل مثل من، همه چیاما کم

 شده؟ ینطوریچرا ا-

 :کند یل رو به من میکم یبه جا یدکتر مو شراب

 شه با همسرت تنها صحبت کنم؟یم-



 

 ین مثنویپرند. نه، انگار ا یم ناخوداگاه باال میابروها

 یلیم خیخواهد بگو ینبود.دلم م یهفتاد من تمام شدن

 م را رد کرده ام. اما با دست،یوقت است که پنج سالگ

 کنم و یب و چانه ام نشسته را پاک من لیکه ب یعرق

 :شنوم یدکتر را م یروم و قبل از رفتن، شوخ یرون میب

 ،یموند یاحتماال اگه م یکه تو دار ین همه شرمیبا ا-

 زهیشد همسر خوشگلشو بریپت مجبور میشوهرِ خوش ت

 ...وان با خودش ببره خونهیتو ل

 :پرسم یت میکنم تا در نها یجان م

 ؟گفت یم یدکتر چ-

 ...گفت یکه به تو م یخواست تو بدون یاگه م-

 حرف حساب جواب نداشت... هر چند که من در جواب

 .زدم یلنگ م یدادن به حرفِ ناحساب هم حساب



 

 زدم ین سوال را حدس مین بود که جواب ایدرستش ا

 کردم. اما در کمال یخ نمی یو خودم را سنگ رو

 پس به سکوتم ن معامله را کرده بودم.یمهارت با خودم ا

 ...دهم یادامه م

 گذرد، که با نشستن یاز جواب دندان شکنش نم یلیخ

 پرم. کف دستش را محکمیم از جا میپا یدستش رو

 فهمم قصدش،قطعیدهد و من تازه م یرانم فشار م یرو

 .م بوده استیز، تند و البته ناخودآگاه پایکردن حرکات ر

 نیبشن، اد حذف یکه با یمهم یاز فاکتورا یکیگفت -

 نییل پاین دالیاز بزرگتر یکیهمه استرس توئه... گفت 

 یذاره داروها اونجوریبدنت که نم یمنیستم ایبودن س

 ه که به منم منتقلشین استرسید جواب بدن، همیکه با

 ترسم یمو بکنم و همش میرانندگ یذاریو نم یکنیم



 م من هر بار که دستمویکن یه کاری... گفت یکیبزنم به 

 

 قراره دخلتو یشم، تو فکر نکنیکت میا نزدیدم یم تکون

 ...ین نکنیو من خل وضعو خلتر از ا یارم واز جات نپریب

 کنم و به یشه و سکوت میام را پ یشگیکسوت هم

 کنم. به نظر، عالقه یپربار دکتر فکر م یحرف ها

 ...داشته یطه روانشناسیبه ح یخاص

 را به کنارن ی، ماشیمسافتِ نه چندان بلند یبعد از ط

 یتابلو یکند. چشمم رو یکشد و پارک م یابان میخ

 :شنوم یپارک ممنوع است که باز هم م

 هینه هات گفت... یش معایپ یپات، تو سر یایاز کبود-

 یه هایتو ما ییزایه چیکرد، و  یمشاور خوب معرف

 هیاز به ینکه ممکنه نی... به اضافه ا یعل یحرفا

 ...میداشته باشدکتر 



 

 شود. حرف از عالقه گذشته بود، یم گرد میاچشم ه

 .از آب در آمده بود یمتخصص زنان، روانشناس حاذق

 م؟یبگ یچدکتر م به یبر-

 حواسم نبوده بابت کلمه یرت کرده ام که حتیچنان ح

 دیسرخ و سف یکه در جمله ام به کار برده ام کم یخاص

 .شوم

 که یطیرت من و خیش به مدد حیباالخره اخم ها

 یاز لبخند رو یشود و رد محو یه ام، باز مکاشت

 :ندینش یش میلبها

 ست چرایمعلوم ن یزیگفت احتماال ! ... حاال که چ-

 ؟یکوپ کرد

 

 شمیاند یشود و من م یاده میزند. پ یقفل فرمان را م



 .دیکش یقه هم طول نمیده دق ینها حتیکه گفتن همه ا

 میده شده بود که من نیگفته و شن یگریچه مسائل د

 ساعت در سالن انتظار نشسته بودم؟

 نیه به بدنه ماشیشود و او تک یدر سمت من هم باز م

 :دهد یم

 ن؟ییپا یایب یخوا ینم-

 نکه کجایدر مورد ا یکنم. فکر یبه اطراف م ینگاه

 .م ندارمیآمده ا

 ...نیی؟ بپر پایهست یمعطل چ-

 م؟یریکجا م-

 خچالی که من از یدونیم برا خونه... مید کنیکم خری-

 ...متنفرم یخال

 

 رود... آن یکه با سر اشاره کرده م یینگاهم به سمت جا



 به قول یرنگارنگ، که صدا یابان. مغازه هایطرف خ

 شود ین جا هم میشان را از همیترنم، داد زدن ها

 :است ید، سرشار از تحرک و زندگیشن

 ...، هنوز نصفم نشدن یدیش خریکه دفعه پییاونا یول-

 ...هنوز خچال پرهی

 ین مییکند. پا یاده شدنم میبه پ یبا سر اشاره دوباره ا

 :دیریگ یه اش را از در میم و او تکیآ

 ی، شکیجماعت مشکل دار ینکه شما با خوراکیدر ا-

 و یمقو ین هله هوله هایکم از ایم یست... برین

 به یه تکونیشن ینم اونا باعث مینیم ببیدخترونه بخر

 البته دلتو واسه لواشک مواشکا نه... ی یتت بدیوضع

 درست ین هله هوله هایصابون نزنا... منظورم از ا

 ...درمون بود

 



 یچ هله هوله ایگر اهل هیوقت بود که د یلیمن خ

 گرینبودم... نه لواشک مواشک و نه درست درمانشان د

 .ز نبودندیجان انگیه

 

 

 را حساب یه تاکسیشود تا کرا یشه جلو خم میاو از ش

 دها رایروم تا خریمن به سمت صندوق عقب مکند و 

 .بردارم

 ...دارم یسا خودم برمیوا-

 دارد. من دریسه ها را برمیستم و او تمام کیا یعقب م

 یکند. صدا یحرکت م یبندم و تاکس یصندوق را م

 : شنوم یمهسا را از پشت سر م

 شده پس؟ ینت چی؟ ماشیسالم.. چرا تاکس-

 بت من است که بابتروم. امروز نو یبه سمتشان م



 کنم. درست از یمعذرت خواه یبرخورد خودم و مجتب

 را به کاممان ین مجتبیماش ینیریکه ش یهمان شب

 ز رایم یرو یزهر کرده و برگشته بودم، و زرشک پلو

 

 دارمان بعد از آنین دین اولیده بودم، منتظر اید

 م گذاشتهیش که تنهایو اخم ها یفضاحت بودم. مجتب

 زیخوردن آب به آشپزخانه رفته بودم. م یابودند، بر

 خوردن ها یده شده بود. سبزیچ یجمع و جور

 ظرف غذا برگردانده یرو یده بودند و بشقاب گودیپالس

 یش حفظ شود... صحنه شرمنده کنیشده بود، تا تازگ

 ...بود

 پارک ممنوع پارک کرده بودم... درست یر تابلویز-

 ...انت اون وره سین ور نه یه سانت ایرش نه یز

 :خندد یمهسا م



 مگه؟ اونجا چرا؟ یاز پشت کوه اومد-

 ...دم تابلو رویحواسم نبود... اصال ند-

 ...سالم-

 

 ؟ توأمین عاشق شده تو چیزند: سالم... ا یلبخند م

 ...تابلو رو یدیند

 ای "عاشقه"بود.  ی!... جمله قابل تأمل"عاشق شده"

 ؟"عاشق شده"

 م... بعدشمیفتیکردم زود راه مفکر  یدم ولیواال من د-

 ادمیش اومد، کال یپ یگه ایه بحث دیتا خواستم بگم 

 ...رفت

 انباشته از یباال رفته و چشمان یل با تک ابرویکم

 :خندد یکند ومهسا دوباره م یمنظور نگاهم م

 ...نیپس جفتتون عاشق شد-



 

 نیش به ظاهر ساده اند و محض مزاح، اما همیجمله ها

 ...کنند یک سره میکار دل آدم را  یمزاح ها گاه

 گفتم یمن چه خوشحال بودم و م یدون یحاال نم-

 پارک؟ ساک ین همه جای، تهران و ایعجب روز خوب

 باباتو برام یایه دونه از راحتیخونه  یلباسامم برد. رفت

 ...اریب

 ده بودم. اما فکر کرده بودم قرارین دیساک را پشت ماش

 از آن ها یکینکه از یا ایرود... ا استخر بیاست باشگاه، 

 خودش آورده بود؟ یک ساک لباس برایآمده باشد... 

 کنگر بخورد؟ مهسا یمگر چند وقت قرار بود به قول عل

 زند تا از طبقه آخر ید آسانسور را میخندد و کل یم

 :دیاین بییپا

 ...سنیم یبابا که رو زانوت وا یشلوارا-



 

 نی... بهتر از امیکن یخب ما شلوارک حسابشون م-

 ...ناراحته که ینایج

 یکشد تا من جلوتر از او وارد خانه شوم. م یکنار م

 :میگو

 ...امیتو برو االن م-

 بهیم هم، هنوز غریگو یکه م یساده ا ین جمله هایهم

 ن ویروت ین مکاله هاین منم که ایکنم ا یاند و باور نم

 کیصل که حا ینیروت یرا با او دارم. مکالمه ها یمعمول

 ...مهسا یها ین هستند. درست مثل شوخیروت یزندگ

 یه را جمع میاندزاد و قبل از من مهسا قض یابرو باال م

 :کند

 

 ن شلوار بابا کدومه... خدا رو چهینم بلندتریبرم بب-



 م که هنوز بابا وقت نکردهیژامه نو داشتیه پید یشا یدید

 پاهاشوکم ینو یا ایاونقدر غر بزنه به جون مامان که ب

 ...کوتاه کن

 یر لب زمزمه میرا ز "یپدر صلوات"، یبا نگاه مشکوک

 :کنم یشود. رو به مهسا م یکند و وارد خانه م

 ...مهسا من اون روز -

 :گذارد یمه میجمله ام را ن-

 ...ست ترنم... بهش فکر نکنین یمشکل-

 ...خوام یترسوندت... معذرت م یدونم مجتب یم-

 واقعا یان پس بدم اما تو ببخشگم حاضرم تاویم یوقت-

 کنم ترس اون شب یحاضرم که تاوان پس بدم... فکر نم

 ...ل به تو دادهیباشه که کم یک هزارم ترسیمن 

 ...من اون شب-

 



 م چرا آنیکنم تا بگو یدا نمیپ یکلمه و جمله مناسب

 ن لحظهیتا آخر یشب از کوره در رفتم. به گمانم حت

 گذرد را بر زبان یدر دلم مکه  یزیم هم نتوانم چیزندگ

 .اورمیب

 :دهم یرون مینفس کالفه ام را ب

 د اگهیست... ببخشیکم حالم خوب نین روزا یمن ا-

 ...دچار سوءِتفاهم بشه یباعث شدم مجتب

 شه لبخندیزند... درست مثل مهتاب که هم یلبخند م

 ...به لب داشت

 وقته که یلیفهمم... خینم هم میبیدونم... هم م یم -

 ن حالت منمی... تو ایست... حق داریالت خوب نح

 ...مقصرم

 

 :گذارد یم میبازو یدست رو



 خوامین حالت... میتو ا یک بدونیخوام منم شریفقط م-

 در موردش یدونم چطور یاونقدر متاسفم که نم یبدون

 تو دست و پات بودم... منم یادیح بدم... فکر کنم زیتوض

 ...کم زمان بگذرهیم ید بذارید بایاشتباه کردم، شا

 ...رو مخت رفتم یلیاحتماال خ

 که یهمان روز یگفت. درست از فردا یدرست م

 غامیپ ینبود که به نوع یقت برمال شده بود، روزیحق

 ش را به من نرساند. فقط مانده بود با دودیمعذرت خواه

 ...غام بدهدیپ یو به روش سرخپوست

 وت نشانشش را با سکین قسمت از حرفهایموافقتم با ا

 یدهم و او م یم

 :دیگو

 

 ...ارمیل بیکم یه شلوار برایسا برم یوا-



 بلند سالم گفتنش یگذارد و من صدا یمه باز میدر را ن

 .شنوم یرا م

 یرنگ را به دستم م یگردد شلوار خاکستر یبرم یوقت

 :دهد

 رهیش میکمیپوشه یم ین شلوار باباست که وقتیبلندتر-

 ...ر پاشیز

 ...ممنون-

 :کند یم مینکه وارد خانه شوم، صدایل از اقب

 رم رویو نم یام اون وریگه نمید یخودت نخوا یتا وقت-

 ...مخت... قول

 زنم. خوابیدست پا م یداریان خواب و بیم ییجا

 که نه کابوس است و نه ینم. خوابیبیستم، اما خواب مین

 مهم یبا تمام آدم هایا ... نه سر دارد و نه ته... تقریرو

 دانم چه یم هستند... نمیچشم ها یروزها جلو نیا



 حانه استیس ریخ یکند. فقط چشم ها یچه م یکس

 ن نگاهیشود. عذاب وجدان ا یکه توسط مغزم پردازش م

 

 کنم چشم یم یشانه ام وزن انداخته. سع یس رویخ

 .شود یباز کنم... نم

 .شوند یر میحانه درگیشود. با ر یل هم ظاهر میکم

 دانم یند. مینش یل میصورت کم یوحانه ریر یلیس

 که در راه است، در حال یخواب است، اما استرس تنش

 یدار شوم، چشم باز میخواهم ب یگرفتن جانم است. م

 افتد و یهم م یکنم. اما عالرغم مقاومت من دوباره رو

 .رندیحانه درگیل و رینکه هنوز کمیب ایعج

 .کنم یچشم باز م حضور کسی یبا حس گرما

 کنند که یم یم قصد هم آغوشیمژه ها بازهم

 :شود یل مانع میکم 



 ...ینیبیخواب م یترنم باز کن چشماتو... دار-

 م رایبسته شدن چشم ها یکه به زور جلو یدر حال

 :کنم. یش میگرفته ام، تماشا

 خواب ی؟ داریشنو یدار شو دختر... صدامو میترنم، ب-

 ...ینیبیم

 که حاصل یدانخورم تا از زن یم میدر جا یتکان

 او و مبل است، آزاد شوم. هدفم را ی دست هایِهمدست

 کند. بعد از ی، کمکم م فهدیم

 م، بستریرم و زانوهایگ ینشستن، سرم را در دست م

 م دوریاز موها یختن حجم بزرگیشوند. ر یم میآرنج ها

 دهد. و یم شدن پشتشان را به من میسرم امکان قا

 که به طرز یبه تن نزدیک شدنش

 .شودیلرز دارد و باعث ضعفم م ینامحسوس

 سردته؟-



 

 ...خوبم-

 ؟یدینجا خوابیچرا ا-

 ...دونم ینم-

 تو خواب؟ یدیدیم ین... چیمنو بب-

 ...ستیادم نی-

 وانهیس داشت مرا دیخ یک جفت چشم آبیادم بود... ی

 ...کرد یم

 گاه سرم کنم که بایم را جایخواهم دوباره دست ها یم

 :شود ی، مانع مش به صورتمنزیک شدن دستهای

 آخه؟ یکن یم یتابینقدر بیچته ترنم؟ چرا ا-

 

 دانستم. منتها آنقدر یم یعنیدانستم...  یخودم هم نم

 از یان انبوهیسر قلب و عقلم شلوغ بود که هر دو م



 رت به دهان گرفته ویج و گنگ، انگشت حیپرونده ها گ

 .مدآ یاز دستشان بر نم یچ کاریکردند و ه یتماشا م

 د اول در دستیدانستند کدام سر کار را با یاصال نم

 .رندیبگ

 ؟یوونه تر نکنیچقدر التماست کنم منو د-

 ن باینجا ایا یای، میذاریهر شب که منو تنها م "جمله 

 دیبارِ شا یبرا "دارهینجا نگه میغش و ضعف تو رو ا

م یتا رها مانع نزدیک شدنش میشومشود.  یصدم در سرم اکو م

 :کند

 ...خوام یمعذرت م-

 

 مانع ریزشمن هستند.  یاو زورگو تر از دست ها یدست ها

  یاشک

 :میشودکه خودش را به لبم رسانده 



 ..لرزونت ین صدایه روز منو... تو و اید یکُش یم-

 شناختم، و با همان کم ها هم یرا نم یادیز یآدم ها

 نیآن قدر مراوده نکرده بودم که بدانم همه زن ها ا

 ین دست وا میاز ا ییا فقط من با جمله هایاند  یشکل

 .روم

 ن باریکنم و ا یش میهمان طور شل و وا رفته تماشا

 کیو تار یاوست که مسافر شهر قهوه ا یها یآب

 .چشمان من شده است

 

فت توانی برای مخالفت ندارم.مخالد، یآ ین مییصورتش پا یوقت

 برای محبت هایش.

 چ از یچ... هی. ه

 ا در پس کوچهیمدام  یز، وقتیفهمم ن ینم ردنشمحبت کن یا

 گر دست بهید یک جفت آبیا یزنم، یخاطره قدم م یها



 اورد. یدست نفس لوامه ام داده تا پدرِ مغزم را در ب

 ین جز عذاب چه میا

 تواند باشد؟ اصال عقل و قلب و تن من چه مرگشان بود

 ک نفر بودند و باهم، هم آوا نبودند؟یکه از آن 

 ممکن بود قلبم با تمام وجود او را بخواهد و عقلم چطور

 ن دو آواره باشد؟یان ایاز خواستنش بترسد و تنم م

 بودم که روح سه نفر در آن حلول کرده یاحتماال من تن

 نیزم ین آدم رویعاشق تر یکه روز یبود... روح زن

 

 که شغلش عدالت و قضاوت بر اساس همان یبوده و زن

 ده بود بهیه تا لحظه مرگ نفهمک یعدالت بوده و زن

 گر چه مرگ پرین دیگردان باشد. اید رویکدام مذهب با

 بود که به سراغم آمده بود؟ یزجر

 کنم تا به نقطه عطف احساسش یهر چه قدر صبر م



 ب شود، او آرامیمانم تا ناشک یبرسد، هر چقدر منتظر م

 دن به دستمیترس یبرا یماند و نوازشگر... بهانه ا یم

 سعی در به مچش و ین منم که با فشاریهد. اما باز هم ا ینم

 یم نزدیکین ی، خواستار اتمام ادوری از او

 کشد. یشوم. و او چه آرام کنار م

 ی... به طرز ناجوانمردانه ا

 .کرد یخوب تا م

 

 انین منصفانه نبود. زنِ المذهب حق داشت که میا

 د وید یحانه را میف باشد. گاه ریاذهان مختلف بالتکل

 یفته ایداد، گاه قلب مرا که چطور ش یبه او حق م

 گفت حق یشد و با خودش م یها م یها و آب یمهربان

 ...فقط مال اوست و بس یعاشق

 ی؟ بهم بگو چیچته ترنم؟ چرا آروم و قرار ندار-



 کنه؟یتت میاذ ینجوریا

 شد که بتواند یدا میپ یگفتم؟ اصال کلمه ا یچه م

 احواالتم را شرح دهد؟

 ؟یاریسر جفتمون م ییچه بال یدار-

 

 ایک نفر در دنی یدهم. شک داشتم حت یبغضم را فرو م

 دایدا شود که بتواند درکم کند. کاش هرگز هم پیپ

 ...بود درد من ینشود. دردِ دردناک

 ...یبا عقل و قلب من چ یخوایم-

 نیشتر از اید تمام شود. بیگذارم تمام شود... نبا ینم

 حانه اظهار وجودیکه ر یمن، در حال عاشق شدنِ قلبِ 

 ن لحن نوازشگرین صدا و ایست. ایکند، درست ن یم

 تواند داشته باشد. قلب یشتر نمیب یجز وابستگ یتبعات

 کرد، ید مین حجم از خواستن چه بایچاره من با ایب



 داشتن او ممکن نبود؟ یوقت

 به اتاق رفته و او را یش، وقتینکه دو ساعت پیمگر نه ا

 ده و خودم غرق لذت از حضورِ آرامش،یخواب د غرق

 ده بودم؟ مگر عقب گرد نکردهیآرام شده بودم، ترس

 ده بودم؟یبودم؟ مگر از عادت کردن به حضورش نترس

 

 ال اویشد و خ یتمام م یمارین بیرا که ا یمگر فکر روز

 یشد را نکرده بودم؟ مگر برا یم راحت میاز سالمت

 مبل اتراق نکرده بودم؟ نیا ین عادت نکردن، رویهم

 تختش یخفته رو یاگر از اتاق و آرامشِ دوست داشتن

 ...کردم ین جمله ها هم فرار مید از ایده بودم، بایترس

 ینکه تشنه باشم بطریکنم. بدون ا یخچال را باز میدر 

 زم. همه آب رایریخودم آب م یدارم و برا یآب را برم

 نید از ایباد حواس قلبم پرت شود. یکشم. با یسر م



 خچالیآب را به  یرد. بطریامان فاصله بگ یب یتپش ها

 یگذارم خنک یبندم. م یگردانم. اما درش را نم یبر م

 .برم یش صورتم را خنک کند. درجه اش را باالتر میفضا

 خچالیدارم. سرم را به لبه در  یشتریب یاز به خنکین

 یخودم را مهمان کم یال آسوده تریچسبانم و با خ یم

 .کنم یخنکا م

 :شود یخچال است گرفته می یکه رو یدست

 تو؟ یکنیم یکار دار یچ-

 خچال رایبستن در  یالزم برا یدن دستم، فضایبا کش

 :کند. دستش به سمت پیشانی ام می اید یجاد میا

 

 ...که یتبم ندار-

 نکه منیشود. ا یمان شروع میشگیهم یبازهم باز

 نیپر تکرار تر از یکیبخواهم بروم و او نگذارد، 



 مان شده.یبرخوردها

 

 ...منو نگاه ترنم-

 ررس نگاهم خارجیمردانه و بزرگش را از ت یشانه ها

 تاکند  یکنم. مجبور م ینم

 ن چشم هایا یشوم خدا وقت ینگاهش کنم. و مطمئن م

 که از مادر یریده، تنها هدفش در آوردن شیآفر یرا م

 .خورده بودم، از دماغ من بوده

 

 یکن یونم مید ی؟ داریتاب یر ترنم... چرا بیگآروم ب-

 ؟یبگو چته نصف شب

 ...برو-

 ؟یچ-

 ...عذاب وجدان نداشته باش-



 !ترنم-

 ده شدن نباش... من همون شبینگران بخش -

 ...دمتیبخش

 ؟یزنین حرفو میچرا ا-

 یکیتو بکن... منو به بودن یحانه و زندگیش ریبرو پ-

 ...م عادت ندهیمثل خودت تو زندگ

 ؟یگیون میچه مرگته ترنم؟ چرا هذ-

 نمیهم یعادت کردم... برا ییه عمره به تنهایمن -

 راحت تونستم ببخشمت... اما اگه قرار باشه منو به بودن

 ، فکر کنم کارم سختیاما نباش یخودت عادت بد

 این راحتیگه نتونم به اید اون وقت دیبشه... شا

 ...ببخشمت... برو

 :دیآ یک تر مینزد

 اد؟ینقدر از من بدت میست؟ انزدیک شدنم ا ینا برایاهمه -



 یگریاز شرق و د یکیم... انگار یدیفهم یزبان هم را نم

 ...میده بودیاز غرب آمده و به هم رس

 ؟یم اوکیزو باهم مشخص کنیف چند تا چیا تکلیب-

 

 زِین شدن غم انگییگردانم تا باال و پا یم را بر میرو

 د از او بدمیفهم یچرا نمنم. آخر یش را نبیبک گلویس

 د؟یآ ینم

 :دهم ی. با چشم بسته گوش م

 ه هفتهیگم... عادت کن منو یحانه گفتم به توأم میبه ر-

 ک... دو، از من نترس... تاین ی... ایون داشته باشیدرم

 ن منوینجا خوب نبودم حق با تو... اما بعد از ایا

  روجن و بسم اهلل ین بازیبشناس...سه ازم فرار نکن و ا

 که یوونیدم اون حیهم تمومش کن... چهار قول م

 یحت ی... اصال تا تو نخواینیگه نبیرو د یدیدوبار قبل د



 اافته، ام ینمون نمیب یچ اتفاقیه بیماریت همبعد از درمان 

 نکه بهیبا فاصله گرفتن، امکان ا یگم حق نداریبازم م

 ... هرچقدرمیریرو ازمون بگ یخودم و خودت فرصت بد

 

 یخوام داشته باشمت و برایاد، من میکه تو از من بدت ب

 ...ارمین داشتن تالش کنم... فرصت بده دلتو به دست بیا

 :میگویبا همان چشم بسته م

 ...حانهیر-

 رم... تو نگران اون نباش... بذایرس یجه میبا اونم به نت-

 که یگمو بکنم... تنها کاریمن فکر اون قسمت از زند

 ین من و تو برایب ییجا یکه نذار نهیا ید بکنیبا

 ن کارو کرده تو نکن... اون تو ویخودش باز کنه... اون ا

 که احساس منو به یاشتباه منو کرده همون بهانه ا

 ده، خواهشا تو اون اشتباه منو نکن بهانهیکشتن م



 ...رمیگ ین خونه میکه از ا ین همه آرامشیکشتن ا

 کید. آنقدر نزدیآ یکتر مینزد

 :صله ای نماندفاکه 

 باشه؟-

  محبت کردننطور یقرار بود با ا یدهم. تا ک یجواب نم

 که یی، قول ها

 رد؟یلش بود را از من بگیباب م

 باشه؟-

 ...باشه-

 قول؟ -

 ...دهم یسر تکان م

 ه قول از همون جنس خانمانه خودت؟ی-

 ...دهم یسر تکان م

 ...گهیز دیه چی-



 :دیگو یکنم و او م یچشم باز م

 ...کلت دوست دارم یشتر از تکون تکونایصداتو بمن -

 :کشد یکنار م

 

 ...شونیبندین که میبازتم جذاب تر از وقت یچشما-

 نت هایرم و او به سمت کابیگ یخچال میه ام را از یتک

 ...رود یم

 .کنم یکه داده ام فکر م ینم و به قولینش یمبل م یرو

 ینکه می. اا نه..یتوانم به آن پابند باشم  ینکه میبه ا

 نیبزرگتر یا حتیحانه را به عنوان قسمت بزرگ یتوانم ر

 یل به خود او بسپارم با نه...نمیکم یقسمت زندگ

 نیدانستم، ا یکه در حال حاضر م یزیدانستم. تنها چ

 زود یلیم، خیش گرفته بودیکه پ یه این رویبود که با ا

 یشدم و او فقط با کم یل به مستعمره او میمن تبد



 توانست قول یخت، میر یش میش که در صدانواز

 .ردیرا از من بگ یزیهرچ

 

 گذارد و نگاه یز میم یل را رویبا بزرگ آجیظرف تقر

 کینزد ییرود. عقربه کوچک جا یمن به سمت ساعت م

 عدد یبه عدد سه خانه کرده و عقربه بزرگ درست رو

 ...ده خوش نشسته

 نشده ام یفهمد و سوال بر زبان جار ینگاهم را م یمعن

 :دهد یرا پاسخ م

 هالک بودم اما مطمئنم ی... از خستگیخوابمونو پروند-

 ...تو عمرا بذارن من بخوابم ین چشمایگه اید

 تیشکا ین خستگیر وقت آمده بود. از بدو ورود از اید

 داشت و شامش را با سرعت تمام خورده و پناهنده اتاق

 .خواب شده بود



 :رود ینما میبه سمت س

 

 ؟یدار یلم چیم ملیف-

 ده بودم رایش خریشب عروس یرا که برا ییهمان ها

 یرا در دست دارد و همانطور که رو یداشتم. قاب بزرگ

 یگذارند، تکانش م یلم ها را از نظر میزانو نشسته و ف

 :دهد

 یدیدیه که اون شب که من اومدم میلمین همون فیا-

 نه؟

 ودم مردهاده بین نبود. من شنیده بودم، ایکه شن یزیچ

 ک کار تمرکزیشتر از یب یتوانند رو یدر آن واحد نم

 با قلب و یکنند. اما انگار او آن شب هم در حال باز

 ون توجهیزیمن بوده و هم به صفحه تلو یشه هایاند

 اورم که در آن لحظه هایاد بیکنم به  یم یداشته. سع



 .مانم ین تالش ناموفق میده. در ایکدام صحنه ها را د

 

 رم. اویگ یل میک شدنش نگاهم را از کاسه آجینزدبا 

 کند و یم میکوسن ها را پشت سر من، گوشه مبل تنظ

 یک تر میل را نزدیشود و ظرف آج یند. خم مینش یم

 

 یو عاشقانه درام یلم زبان اصلیف یآورد. حواس من پ

 .شود یشروع م یکیدر تار یسیرنویست که با ز

 مرا به خود نزدیک میکند 

 گرش ظرفیدست د. با 

 .گذارد یشکم من م یدارد و رو یل را بر میآج

 قلب من یدن هاین پرییحواسش به باال و پا یعنی

 ست؟ین

 :پرسد یرد و میگ یدهانم م یل را جلویاز آج یتکه ا



 ؟یلم ترسناک دوست داریف-

 :میگو یدهم و آرام م یسر تکان م

 ...نه-

 

 ت چپر دسیدن قلبم زین پرییباال و پا یحواسم پ

 ...اوست

 ؟یکرد ینگاش م یپس برا چ-

 :دهم یج سرتکان میبازهم گ

 ...دونم ینم-

 !ترنم؟-

 هوم؟-

 ...فتهین یچ اتفاقیه یمن بهت قول دادم تا تو نخوا -

 ...فهمم یربطش را به بحثمان نم

 ...ید کمک کنین کار توأم بایتو ا یول-



 ...فهمم یبازهم نم

 ین قدر بیتو ا یوق مونم... اما یقولم نم یگم پاینم-

 ... فکریشیم یمن خواستن یبدجور برا یتاب و گنگ

 

 ... وگرنهیمنو داشته باش یکم هواید یکنم توأم با

 ...شمایت میاذ یلیمن خ ینجوریا

 یفهمم... از من م ین بار منظورش را میفکر کنم ا

 خواهد که ید میا نه شایخواهد که ماست نباشم. 

 ...باشم

 گذارد . یل در دهانم میجگر از آید یتکه ا

 حانهیدادم. چه خوب که ر یچه خوب که راحت قول م

 گرم و نزدیکی حضورن یاو گذاشته بودم. وگرنه در ا یرا برا

 شآرام

 ...دادم که ید جان میبا



 

 نجا؟یا یچرا اون شب اومد-

 ین هم برایم... خب ایگفته بود بگذارم با هم آشنا شو

 .ک شروع بودیخودش 

 د باورت نشه کهین شایهم یبرا یشناسیو نمحانه ریر-

 پاشو گذاشت تو خونمون شروع به شکستن یاز وقت

 مون بود کهیزیجه ۀنیم که شکوند آیزین چیکرد... اول

 دش تو اون... خود منمیکفششو ازپاش درآورد کوب یوقت

 گه از نویه بار دید یدم بایتازه اون شب بود که فهم

 ...حانه رو بشناسمیر

 :کشدیم یقیآه عم

... درست نزدیکش بشم و محبت کنمکردم آرومش کنم.  یسع-

 نزدیکم

 ...چ وقت نتونم فراموش کنمید هیبهم زد که شا ییحرفا



 یدوست دار ینم باشیزم ین آدم رویاگه گناهکارتر

 

 همسرت تو رو با عشق انتخاب کرده باشه نه از سر

 که ازت یبشنو ی... دوست دارینده نگریمصلحت و آ

 ن دوست داشتنیره اما هنوز دوستت داره و همیدلگ

 ن بود کهیدم ایکه من شن یزیده... اما چیداره عذابش م

 یتموم یکه انتخاب شدمم همه چ یاز همون روز

 تیب خودم بوده و وضعیتم بوده... دستم که تو جیموقع

 ر و بهیل و شناس بودنم... سر به زیخوبم... فام یاقتصاد

شب  هیو تبودنم... اما من همشو  ه ننه بودنمپاک و بچا یقول امروز

 از

 دست داده بودم... حقم بود... اما خوب نتونستم تحمل

 نمونیب یکنم که بدونم از اولم عشق درست و درمون

 خواستم اون منو یکه من اونو م ینبوده... اونقدر



 د من صبور نبودم کهیه لحظه... شای ینخواسته... حت

 ...دمیو عقب کش گه نخواستم آرومش کنمید

 که آن شب هر یزیکند و من به شب غم انگ یسکوت م

 نهیکه آ یکنم. به عروس یدو تجربه کرده بودند فکر م

 ش باشد را شکستهیخوشبخت یکه قرار بود تمام نما یا

 ان کار را بید برسد که بتواند ایبود... آدم به کجا با

 خودش بکند؟

 

 ...باز-

 ...حانه را به او واگذار کنمیشوم... قرار بود ر یمنصرف م

 م؟ پنج تا؟یچند تا قرار گذاشته بود—

 :دهم یسر تکان م

 ...چهارتا-

 ؟یبگ یخواست یم ینم پنج... چیحرفاتو نخور... ا-



 تون تنهاشیشه تو شب عروسیل نمینا دلیبازم ا-

 ...یبذار

 که یزیه سال چین یتو ا یشه... ولیل نمیآره... دل-

 حانه از منیاه من باعث شده رنه که اشتبیدم ایفهم

 چون چراش بشمو داشته باشه... نه ینکه برده بیانتظار ا

 

 که یکه همه جا آماده به خدمته ها... برده ا یبرده ا

 چ رقمه نتونستمیه... هیمدام در حال معذرت خواه

 ...مومدیم از دستم برنیشتریقلبشو آروم کنم و کار ب

 شکستن یدوباره صدادم و رفتم تو اتاق یکنار کش یوقت

 دم با همون لباس عروسش رفته تویاومد... برگشتم د

 شکونه... خواستمیدم دستشه م یآشپزخونه و داره هر چ

 شو پرت کرد سمتم... رفتم عقب ینیبرم جلو بشقاب چ

 ن عضو خونوادمویاز آبا و اجدادم شروع کرد تا کوچکتر



 دم اگه بمونم تاین... منم دیبست به فحش و نفر

 ...رونیگره زدم بیره آروم نمیمون نمیکی

 گاهیک پایکه در  یزن و مرد یبه تماشا یقه ایچند دق

 م. ویپرداز یماران هستند میدر حال درمان ب ینظام

 :دهم یبازهم من طاقت از کف م

 باشه؟ ین همه عصبانیبه نظرت حق نداره ا-

 

 یس ها را میر نویاز ز یکند. کم یجواب عجله نم یبرا

 ...است یماریمشکوک به ابتال به ب یکت خوانم.

 وتونم زمان ر ید داره... اما من واقعا نمیدونم... شا ینم-

 نید ایتو با یتونستم اول برا یبه عقب برگردونم... اگه م

 چیه ینجاست که برایا یکردم... بدبخت یکار رو م

 ...ادیاز دستم برنم یکدوممون کار

 د؟یب نکشنقدر براش سخت بود، چرا عقیاگه ا-



 یماریاد بیرند. یخواهند دست هم را بگ یزن و مرد م

 یافتند و قبل از لمس هم، دستشان را عقب م یزن م

 ...ست ییدر چهره زن در حال شکوفا یدیکشند. ناام

 

 ه اشتباه... اما من اسم اشتباهو روشیبه قول خودش -

 ...گفتم عشقیذاشتم... من بهش مینم

 ن آغوش را ترک کنم. اگریو اد بلند شوم ین حاال بایهم

 ک دفترچه امنین کار را بکنم و بروم ید ایعاقل باشم، با

 ادم نرود،یادداشت کنم تا ی یید جایدا کنم. بایپ یو ابد

 مید، به او بگویپرس یزیدر مورد عشق چ یکس یوقت

 در همان ب بسم یکنیم یکه بعد از عاشق ین کاریاول

 ید مجبور نشویشااهلل اعتراف باشد. اعتراف کن تا 

 ...یعاشقانه را گوش کن یو اعتراف ها ینیبنش

 حانهیرنو خانواده ی... اخیلی بهم نزدیک بودیم یما تو نامزد -



 م ویریبگ یم عروسیکردن... قرار گذاشت یهرگز قبول نم

 ...میه خونه بعدش فکر بعدو بکنیم سر یبر

 

 :شود ین مییباال پا ینه اش به طرز محسوسیس

 ت داد که تو رو عقدیکنم اگه رضا یفکر م یگاه یحت-

 تیت و شکایکارو به شکا ین بود که حاجیا یکنم برا

 ...ده بودمیده بود... ترسیاز طرف تو نکشونه... ترس یباز

 داشت و ممکن بود حکمم اعدام یبه قاض یبستگ

 نکه بتونهیشدم اون امکان ا یباشه... اگه من اعدام م

 داد... فکر یاز دست م رفع و رجوع کنه پاکیشوه یقض

 تیمرگمم به اندازه منافع و وجه اون اهم ینکه حتیا

 کنم اگه بنا باشهیفکر م ی؟ گاهیدونینداشت سخته... م

 ...ید باشیه نفر تو بایه نفر بشم اون یا برده یمن تو دن

 یمنو بفرست یتونستیبچه م یان ا یه دیکه با  ییتو



 ...دار یباال

 تونستم یه مدت من چطور مدم نه... بعد اونهمیشا-

 ل خودم نبوده؟یثابت کنم به م

 ...شد یدم میدونم... بهش فکر نکردم... شا ینم-

 ...نقدر حالش بد نبودیرفتم ا ید اگه من میشا-

 نه با هم حرفیاتاق قرنت یشه هایزن و مرد از پشت ش

 .زنند یم

 :دهد یباز هم بدون عجله جواب م

 ...دم نهید... شایشا-

 ...د: دوستت دارمیگو یمرد م

 ...د بهتر باشه من برمیشا-

 نقدریلم شده که ایف ید او هم مثل من مسخ فضایشا

 ...دیشا-ر دارد: یدر پاسخ دادن تاخ

 



 جواب ها بگذرد یگذارد به اندازه قبل از رو ین بار نمیا

 :دیگو یو خودش م

 یستم بعد از رفتن تو هرگز بتونم رویاما حاال مطمئن ن-

 ...ا نهینم یبآرامشو ب

 ؟یپس اون چ-

 ده نهیگه نه فحش میدونم... فعال که آرومه ، د ینم-

 شکونه... انگار دردش اون گلدون کاکتوش بوده کهیم

 که روش آب یشیاد و بکوبنتش به دست تو... مثل آتیب

 ه موضوع مهمتریخته باشن ساکت شده... به هر حال یر

 ...از ما دوتا هم وجود داره

 ؟یچ-

 ...تو-

 ...شهیداره خراب م یاما همه چ-

 ...فکر نکنم با رفتنتم درست شه-



 

 که باال یآغشته به خون ینه با صورتیزن در اتاق قرنت

 جان یادیدهد. با درد ز یآورده، در آغوش مرد جان م

 ...دهد یم

 از زن،جان یشتریدهد. مرد با درد ب یزن با درد جان م

 ه داشته. اماخود سفت و سخت نگ کناردادن او را در 

 ست که مرد به تن دارد. لباس یلباس یفکر من در پ

 شود. بعد از آن یم یماریت بیکه مانع از سرا یدیسف

 ماند مگر؟ ید زنده میهمه درد و مرگ عشق، بازهم ام

 "اج دارمیبه کمکت احت"

 یرا رو یکنم و بعد هم گوش یسم و ارسال مینو یم

 نیحاضر آنال گذارم. در حال یم میچمن ها، کنار پا

 او پر است یست. گوشیست اگر باشد، هم مثل من نین

 که یرکت و چه و چه... در صورتیاز صفحات چت و دا



 ن ها همیرسند که هم یمن به ده تا هم نم یچت ها

 همجنس خودم و یها یشترشان مربوط به همکالسیب

 .در رابطه با درس هاست

 

 یخنک را به نشستن رو یچمن کم ینشستن رو

 گردانم تا هم مواظب یح داده ام. چشم میمکت ترجین

 چمن ها یآمدن نگهبان و تذکرش بابت نشستن رو

 یروز برگشته بود و میباشم و هم دنبال طاها بگردم. د

 که با خود ارمغان آورده خانه یتیدانستم به خاطر موفق

 حمیاز مهمان نخواهد بود. نرفته بودم. ترج یشان خال

 د خانوادهیحراف و شا یها و نگاه ها هین بود که با کنایا

 م او بودند رو به رویت یعتا تویکه طب یحانه و کسانیر

 .نشوم

 نکهیکرده بود، از ا یطاها صبح زنگ زده بود و گلگ



 یست،حتیده ام. نگفته بودم که چند وقتیحالش را نپرس

 .ستمینه هم نیآ یاحوال دخترک تو یایجو

 

 ده اند. کماکان همانز تازه شروع شییترم پا یکالس ها

 هستم که روز اول وارد دانشگاه ییدختر ترسو و تنها

 دانم یده ام. نمین مدت ندیشده بود. ترنم را هم در ا

 ا که او بازهم سر به راهِیست یمان مشترک نیکالس ها

 دم کهیاز کالس ها شن یکیان است. البته در یطغ

 انرا به زب "حاضر"او کلمه  یبه جا یبه ایدخترک غر

 .آورد

 نا را منتظریرون زدم، باز هم سیاز در دانشگاه که ب

 دم. البته حدس زدم که منتظر من باشد. مگریخودم د

 بود که ین حد با حوصله و لوس میر تا اینکه تقدیا

 ن باریکند. ا ید او را با من هم دانشگاهیعشق جد



 ده شوم، باینکه دینتوانستم فرار کنم. دفعه قبل بدون ا

 نیتاخت، خودم را ب یده میرم یه همچون اسبک یقلب

 ط آنجا دور شدهیانبوه دانشجوها گم و گور کرده و از مح

 

 ار نبود و تعداد دانشجوهاین بار بخت با من یبودم. اما ا

 .انشان گم شومیآنقدر نبود که من در م

 ام یکیبلند خودش را به من رساند. به نزد یبا قدم ها

 .تاقش را در صورتم گرداندستاد. نگاه مشید ایکه رس

 شد هنوزیهم به لب داشت. باورم نم ینیلبخند غمگ

 ت کنارین احساس خودش مانده باشد و با واقعیر ایدرگ

 .امده باشدین

 که یید. عقب رفتم. فضایایجلو ب یگرید یخواست قدم

 خواست تا او یگر میک قدم بلند دین مان بود فقط یب

 .ردیبتواند مرا در بربگ



 م آمده بودیکه به سمت شانه ها یا از دستتش رین

 ها نبود. هر چه که بود، یزین ناپرهیده بودم. اهل ایفهم

 ک خانهیکه در  یشرف نبود و در تمام مدتیدله و ب

 تیش هرز نرفته بود. حکایم، دست هایکرده بود یزندگ

 ن بار چه بود؟یا

 

 ...سالم-

 ن طوریدانم چرا دهانم ا یآب دهانم را قورت دادم. نم

 د از ترسیک تشت آب شده بود و پر بود. شایل به یتبد

 ه او ویر سایکه ز ییروزها یادآورید از بغض و یشا

 که ید از وحشت تکرار روزیپدرش تجربه کرده بودم. شا

 ...دیده بود. شاین جا دیطاها مرا با او هم

 :جواب سالمش را ندادم و او گفت

 ؟یخوب-



 یست، به معنیبودن ننداشتم... منظورم بد  یفیتعر

 د، منیپرس یم ینداشتم. اگر کس یفیکلمه تعر یواقع

 ک جوریف کنم. یم را توصین روزهایتوانستم حال ا ینم

 یکردم. نم یو معلق بودن را تجربه م ییپا در هوا

 

 یخواهم. حت یدانستم چه م یتوانستم فکر کنم. نم

 ن روزها زنده بودم فقطیخواهم. ا یدانستم چه نم ینم

 نداشتن یفیبهتر از تعر یلین... به نظرم بد بودن خیهم

 ...بود

 ...تنگ شده یلیدلم برات خ-

 یعقب گذاشتم. رفتارش نرمال به نظر نم یگریقدم د

 .فته و دلتنگ بودینگاهش ش یرت آوریآمد. به طرز ح

 که در خانه بودم، و یآخر یمتفاوت تر از روزها یلیخ

 یگلگ ین که برادارماین دیمتفاوت تر از آخر یحت



 .کردین جا راهم را سد کرده بود، رفتار میهم

 ؟یخوا یم یم یچ... چ-

 ...دونم یزو میمن همه چ-

 

 به عالمت ین جمله اش نداشتم. سریدر مورد ا یفکر

 ...دن تکان دادمیندانستن ونفهم

 دم... رفتم از مامانتیو مامانتو شن یمجتب یحرفا-

 یکه راست م شده... گفت یدم... گفت که چیپرس

 ...یگفت

 آخر یکه در روزها یزیچ یادآوریاز  یلحظه ا یبرا

 خانه آن ها تحمل کرده بودم، فشرده و سخت شدن

 ر نظریکه اطراف را ز یکنم. در حال یقلبم را احساس م

 بر سرمان آوار شوند، یا مجتبیل یداشتم، تا مبادا کم

 :پوزخند زدمم



 

 ...است گفته بودمدونستم ر ی... نمیم..ممنون که گفت-

 ینطوریا یخوام کس ید برم... نمیحاالم برو کنار با

 ...نتمون و فکر اشتباه کنهیبب

 یکردم و به سخت یم یکلمه ها مکث محکم یرو

 خواست. اما یه کردن میکردم. دلم گر یشان میادا

 نیل دچار اینزد کم یها وقت یمتوجه بودم که تازگ

 .ستیک ننقدر دردنایم ایشوم، برا یحالت م

 یکرد. ب ین سخت حرف زدنم اخم نمیل در برابر ایکم

 شد. به طبع من هم مجبور نبودم یتاب و متتظر نم

 .عجله کنم

 یکه بود م یزیمرا خرابتر از چ یشه کارهایعجله هم

 کش بودم که دریها اگر انقدر نزد یتازگ یکرد. حت

 دسترسش باشم، موقع حرف زدن، با سر انگشتانش



 

 کنار لبم را، یکرد. گاه یرتم را نوازش ماز صو ییجا

 ینیغه بیبه ت یدست یم را... گاهیابرو یگونه، گاه یگاه

 ریم درگیشتر اوقات دستش با موهاید، اما بیکش یام م

 کرد. کلماتم را با یبود و نگاهش تمام صورتم را گز م

 نیتر ین و معمولیساده تر ید. حتیبلع یتمام وجود م

 یکرد که کمتر احساس کنم وقت یم یکلماتم را... کار

 .شود یز میشوم، صبر مخاطبم سرر ین حالت میدچار ا

 الم راحت تر باشد ویکرد موقع حرف زدن خ یم یکار

 ده شدن را همیها حس شنیفتم. تازگیکمتر به تته پته ب

 یم ساده و معمولیاگرحرف ها یکردم. حت یتجربه م

 .بودند یم

 .دم تا برومید چرخبه عقب گذاشتم و بع یگریقدم د

 .گفتن نبود یبرا یحرف تازه ا



 راهم قرار داد و نگاه من یبا سرعت خودش را جلو

 :ر نظر گرفتیده اطراف را زیبازهم ترس

 

 د کاریش برات درس عبرت نشده نه؟ حتما بایدفعه پ-

 گن دور بر منیم یوقت یتا بفهم یدست هردومون بد

 ؟یچ یعنی ینباش

 ...ز دلمی... خودم پشتتم عزیترس یقربونت برم که م-

 ...یخواد نگران من باش ینم

 نیدن ایم گم شدند با شنیان موهایم ییم جایابروها

 جمله ها. من پشت خواسته بودم مگر، که اعالم حضور

 ن جمله ها مملو ازیا یکرد؟ اصال تک تک کلمه ها یم

 رت بودند. تک تکشان... از قربان صدقه اشیو ح یبگیغر

 یدلمش... از مهر نشسته در نگاهش تا ب زیتا آن عز

 ...حرف ها و لحنش یربط



 

 :م را با زبان رفع کردم و گفتمیلب ها یخشک

 ... مشتاقمیفکر مکن یو چ یدیشن یدونم چ ینم-

 یتموم شده... ماجرا یگه همه چیستم بدونم... اما دین

 ...که بوده تموم شده یاون خونه ام هر چ یمن و آدما

 ازم دور بمون و حال خوبمو بد نکن... برو حالمم خوبه...

 ...دا نشویگه پیو د

 م را تند و بلندیراهم را گرفتم و پشت به او قدم ها

 ...برداشتم

 یگفت چون پشت تو و دستا یبه مامانت م یمجتب -

 ...... خودم پشتتمیریطالق بگ یه نتونستیاون خال

 

 یکه از کنارم م ییستادم. تک و توک دانشجوهایا

 بلند و جمله ها نامتداولش یشتند، به واسطه صداگذ



 .نگاه کردند

 :برگشتم

 بهت گفته؟ ینا رو مجتبیا-

 ...دمیگفت که من شن یبه من نه... به مامانت م-

 دنیکه هنوز نگران رس یدم و در حالیکش ینفس راحت

 بودم که بر سرم آوار شود، کلمه ها را یعجل معلق

 : بلند ادا کردم یسخت و با صدا

 واد با تو درد یمردتر از اونه که ب یحا حاال شد... مجتب-

 ون قابل قبول تره که تیا یمنو بگه... ول یدل که نه، رازا

 ...یساده باشیفالگوش وا

 

 صورتم آمد و مانتو به تنم ید مقنعه تویوز یباد

 ک دست مقنعه را از صورتم جدا کردم و باید، با یچسب

 ش برگرداندم و بازیرجامانتو را س یگر لبه هایدست د



 :دمیشن

 ه؟یمنظورت چ-

 یمجتب یه روزینه که بر فرض محال اگه یمنظورم ا-

 ین باریخواست با تو درد و دل کنه احتماال از آخر

 ل منید دلید و فهمیش کشیگه که حرف طالقو پیم

 ...ستین یپشت و پناه یطالق نگرفتن فقط ب یبرا

 وقت یلیمال خنا یخ مصرف اطالعاتت سر اومده ایتار

 ...شنیپ

 ...جلوتر آمده بود

 

 ...میه بگو حلش کنیپس چ-

 که ییشه بود. از جایشش کمتر از همینگاهش کردم. ر

 تند ادکلنش را حس یتوانستم بو یستاده بودم، هم میا

 یقه اش نبود. رنگ آجرین سلیکه تا قبل از ا ییکنم. بو



 ...راهنش هم گرمتراز قبل بودیپ

 ادیفاصله مان ز یند قدم رفتم تا کمعقب گرد کردم. چ

 شیدایپ ییدم عجل معلق از جایترس یشود. هنوز هم م

 دور شده ام یمطمئن شدم به اندازه کاف یشود. وقت

 :ستادم و برگشتم و نگاهش کردمیا

 ...دوستش دارم-

 ن ها همانیبه خودم شدم. ا یدو نفر یکیمتوجه نگاه 

 و نگاه دهیاو را شن ینبودند که جمله ها ییها

 

 دیمعنادارشان را در سفره نگاهم گذاشته بودند. اما شا

 متفاوت هم ین جمله ها توسط افرادیدن ایشن

 .توانست کمک کندیم

 :دمیشن

 ...امکان نداره-



 یمن یمن داشت. برا یاو نه، اما برا ید برایداشت. شا

 او و با او یبرا یل نداشتم. آرزویبا کم ینده ایکه آ

 من امکان داشت که یز او نداشتم. براا ینداشتم. توقع

 نیگاهم شوم. من هم یگاه و ب یعاشق مرد کابوس ها

 ...قدر احمق و تنها بودم

 

 یند را به مدد بوینش یچشمم م یکه رو ییدست ها

 :میگو یدهم. و م یص میادکلن صاحبشان زود تشخ

 چ کس قرار نداشتم، پس جز طاهایمن جز طاها با ه-

 ...یباش یتون ینم

 ...اوه چه با هوش-

 ...یکم خنگیستم... تو یمن با هوش ن-

 

 :ندینش یاندازد وکنارم م یدستش را دورشانه ام م



 ؟یجد-

 از یل و علیافکار مخصوص به خودش را داشت. مثل کم

 هیشب یلیرون آمده بود، اما خیدر بیر دست حاج حیز

 لیوکم یه خودش بود. علیشب یلیآنها نبود. طاها خ

 دادند. او اما با یربرادرشان دست هم نمبا همس یحت

 رونیکه ب ید هم مثل دوستانیمن درست مثل مهسا، شا

 گفت فاطمه یکرد. م یط خانواده داشت، رفتارمیاز مح

 ن خودش و او و همهیک پرده حرمت و احترام بی

 ک فاصلهیه ین خودش وبقیحانه بیده. ریانش کشیاطراف

 ه بهیشب هستم یزیجاد کرده. اما من چیمشخص ا

 ...ریدست و پاگ یاز دغدغه ها ی... دوست و خال یمجتب

 

 گفت خدا یگرفت، م یراد میش ایده هایهرکس از او و ا

 ک مغز هم به او داده،ین یزم یرو یمثل تمام انسان ها



 نکهیدهد با مغزخودش فکر کند، تا ا یح میو او ترج

 گران را تماشا کند ومغزیات مغز دیند و محتویبنش

 .ننده اش بدهدیل آفریرا مثل روز اول تحو خودش

 ن اندام بزرگ و آنیکردم اگر او ا یشه فکر میهم

 لسوف بایک فیبوکس را نداشت، حتما  یدستکش ها

 ... شد. و آواره یبلندم یش هایموها ور

 ...یجد-

 خنگ حواست هست؟ یتواالن به من گفت-

 رنگ را به یسه کوچک قهوه اید وکیآ یلبخندم کش م

 :دهم یش هل مسمت

 

 ...شما قابلدار حساب کن یقابلتو نداره... ول-

 !اووووو... کادو؟-

 ..دهم یسر تکان م



 :کند یدستش را دراز م

 تعارف کنم... همه آدما یتونم الک یشرمنده که نم-

 ن آدم تو تعارف در موردیعاشق کادوئن... و من ناتوان تر

 ...که دوستش دارم، هستم یزیچ

 تین علت حس امنیرد درست به همن میخندم. ا یم

 ست که ازیست، همانیکه بر زبانش جار یزیدهد. چ یم

 قلبش گذر کرده... درست برخالف من... حرف دلم هرگز

 شتریافت. بیدن بر نوک زبانم نخواهد یرس یبرا یراه

 .افتد یه سکوت مین اتفاق در سایاوقات، ا

 

 نهدن ساعت یکند و با د یجعبه کوچک کادو را باز م

 یک درونش لبخند میچندان گران، اما از نظر خودم ش

 :زند

 ...یقه ایچه سل-



 دهیرا که به ذهنم رس یزین چینبود و اول یه خاصیهد

 .ده بودمیبرادر شوهر جوان و قهرمانم خر یبود برا

 .بود ین دوستین رابطه و همیه همین هدیا یخاص

 ...نیهم

 سست... حین یز قابل و خاصیدونم چ یخودم م-

 ...خواهرانه منو تنگش بچسبون تا خاص بشه

 :کند ینگاهم م

 

 کیکه بهشون نزد ییزایتونه تمام چ یقلب مهربونت م-

 ...یرو خاص کنه... تو دوست خوب من یشیم

 یکه او م یشود با حرف یزود جمع م یلیبحث کادو خ

 :زند

 ...ییه جایخوام ببرمت یم-

 کجا؟-



 تا من هم بلند کند یشود ودستش را دراز م یبلند م

 :شوم

 ...ینیرو بب یکید یبا-

 .شوم یگذارم و از جا بلند م یدستم را درون دستش م

 :کنم یکنارش شروع به قدم زدن م

 ؟یک-

 

 ..یکی-

 یرنگش نگاه م یآب یچشم ها یستم. اوهم... تویا یم

 م را محکمیکنم که چقدر زنده و خندان است. چشم ها

 .دیا یبازهم کش م کند. لبخندم یو بااراده نگاه م

 کند و ین مییند، سرش را باال و پایب یلبخندم را که م

 به یش پلیان چشم هایکند تا از م یلبخندش را رها م

 .ش بزنندیسمت لبها



 خوام باهم یم... بهش گفتم میشاپ قرار دار یتو کاف-

 ...آشناتون کنم... مثل خودت آروم و ناز و مهربونه

 ن همه آدم کهین اینکه بیست. این یلبخندم جمع شدن

 ش هست، مرا انتخاب کرده تا با دختریدر زندگ

 ز است. من هرگز تایجان انگیش آشنا کند، هیآرزوها

 ...ن حد مهم بودن را تجربه نکرده بودمیا

 ؟یا از اون بدبخت بد گفتی یف کردیاالن از من تعر-

 

 نباریکند. ا یستد و من را هم متوقف میا ین بار او میا

 :کند یم نگاه میو در چشم هاهم ا

 ...یهست یگفتم و چ یکه چ یدون یخوب م-

 به یدانستم. بدون حرف سر یچ نمیدانستم... ه ینم

 نیدانم ا یدهم. خودم هم نم یب تکان مینشانه تکذ

 بزرگم یان لبخندهایک باره از میقطره اشک از کجا و 



 :آورد یسر در م

 ...دونم ینم-

 :مه داردمان همچنان ادایتماس چشم

 هیکه داره داداش منو شب یهست یتو همون کس-

 کنه... ساکت و کم حرف و آروم... فقط یخودش م

 

 قهیخواد برم  یه تو نگاهت، که من دلم مین چیموندم ا

 سر دوست یدار ییکه چه بالیرم و بگم مرتیداداشمو بگ

 ؟یاریمن م

 یزنم و با حالت حق به جانب یر بغل میم را زیدست ها

 :رسمپ یم

 شه؟یه من داره میکه شب یچ یعنی-

 آورد بایمرا در م یزند و ادا یر بغل میدست ها را ز

 :لحنش



 ن آرامشتیا یعنی... یلو از خودش گرفتیتو کم یعنی-

 ...چاره خودش کرده وخودش خبر ندارهیداداشمو ب

 :اندازد یش را میدست ها

 ...دونمیدم داره... نمیشا-

 

 :ردیگ یمرا م یوآرنج ها

 خود ید حتیچ کس نفهمه... شاید هین ترنم شایبب-

 داد یوقت یل حتیفهمم... کم یل نفهمه... اما من میکم

 ل گذشتهیگه کمیکنه هم دیزنه و اولدورم بولدورم میم

 ...ستین

 را ین تماس چشمیبندم و باالخره عمر ا یچشم م

 .دیآ یافتم واو هم دنبالم م یکنم. راه م یکوتاه م

 خندن نگات نه؟ یکه لبات مکار کرده  یچ-

 :دهمیسر تکان م



 ...چیه-

 ...ترنم-

 

 :دهم یرم و به رو به رو میگ یم مینگاه ازنوک کفش ها

 ...چیباور کن... ه-

 یلیکند... اما خ یشه میشود که سکوت پ یانگار قانع م

 :ش را دوباره بشنومیکشد تا صدا یطول نم

 داره که روز به روز یلیبپرسم: کم ین جوریبذار ا-

 یکار نکرده که تو لبات م یشه، چیه تو میشتر شبیب

 خندن اما نگات نه؟

 یست و هر دو به هم فرصت کافین یپاسخ عجله ا یبرا

 ...میشه حرف زدن را داده ایدن و با اندیشیاند یبرا

 مین حد برایسخن گفته که تا ا یگانه اید به زبان بیشا

 .ر قابل فهم استیغ



 :دهد یپاسخ نگاه گنگم را م

 

 ش تندشویه من نشده طاها... چوب آتیاون شب-

 ...نیده... فقط همیخورده و ترس یبدجور

 قرار و نا ینهمه بینگاهشم از صدقه سر همون چوبه ا-

 تونست تاصبح یکه م ین تو جمعیهم یآروم شده؟ برا

 فهمم یکنه و من م یه نفس بگه و بخنده، سکوت می

 شتر از ننهیمن بست؟ ترنم یه که نیکی یکه نگاهش پ

 یم... باهم بخاریل بودم... با هم بزرگ شدیبابام، کنار کم

 یتابستون یابونایرو که صالت ظهر از آسفالت کوچه خ

 قمونیم...چون عالیدیه هامون کشیشد، به ریبلند م

 بود که پشتم در یمشترک بود و اون همون داداش قلدر

 شه بهشیه پستونک همیمثل  یه سنیومد تا یم

 نیکه منو با ا یزون بودم وبعدشم اون شد همون کسیآو



 خودش تالش کنه ینکه برایشتر از ایراه آشنا کرد... ب

 د و پشتمیه گذاشت و اونقدر دنبال کارام دویمن ما یبرا

 تا چه حد یبفهم یتونین...میدر اومد تا من شدم ا

 

 قایه تو شده، دقیگم شبیم یشناسم نه؟ وقت یلو میکم

 نبود متلک یل آدمیه تو شده... کمیکه شبله ین دلیبه ا

 داینبود که متلکا ادامه پ یبشنوه و سکوت کنه... آدم

 نکه بزنه تو دهن برادر زنش، دستیا یکنن و اون به جا

 ...ستیو اغراق ن یره برن خونه... شوخیحانه رو بگیر

 هیشب یش بود حتما دیل دو سال پیل اگه کمیکم

 یرادر زنش و کارد تو دهن بیکوب یمشت خوشگل م

 ایرم که یقه طرفو بگیکرد بعد از رفتنش، من برم  ینم

 یومده برایا اگه ناراحت بوده نمیزبونشو غالف کنه 

 باعث شده تو به اندازه ی... حاال بگو چیک ومهمونیتبر



 ...یل آروم نباشیکم

 آرومه... اون وقت یگیکنه م یل سکوت میکم یوقت-

 ؟یاریروم به حساب بشه من ساکت رو ناآیباعث م یچ

 

 ل پر ازدغدغه ست... پر از چه کنم... امایترنم کم-

 دنمیست و هشت سال باهاش نفس کشینا رو بیآرومه... ا

 اما یده و شاکیگه... اما تو هنوز همون دختر ترسیبهم م

 ...که روز اول اومد توخونمون یهست یساکت

 یشد، م یش ومو بلندِ آواره نمیلسوف رید اگر آن فیشا

 یب گویک غید یشود. شا یتوانست آدم شناس خوب

 آدمها بود و اگر ینگاهها یبرا یلماج خوبیکالش... او د

 ن نگاه هایتوانست از هم ید میخورد، شا ینم یترش

 ...آدم ها را از آغاز تا انتها بخواند یتمام زندگ

 ...شوم یکند، من تابعه او نم یتوقف م ین بار وقتیا



 :کشد یدستم را م

 ...ترنم ازت سوال کردم-

 

 :پرسد یکنم و او م یبه اطراف م یکالفه نگاه

 چته ترنم؟-

 نیا ین جمله هاین سوال و مشتقاتش پرتکرار تریا

 "شده ترنم یچ" "چته ترنم "من بود...  یزندگ یروزها

 ..."ترنم یکن یفکر م یبه چ " "ترنم یتابیچرا ب"

 نه؟ یستیول کن ن -

 :دهد یدستم را فشارم

 ...هن-

 :کنم یتخسش م"نه "به یخنده ا

 ...ن رفتن وموندن معلقمیب-

 



 مکتین یپشت یدستش را از پشت سرم رد کرده و رو

 انیدر م یکه حت یدن جمله ایگذارد. بعد از شن یم

 

 انش نکرده بودم، مرا بهین وضوح بیافکار خودم هم با ا

 ...دهیمکت کشین نیک تریسمت نزد

 شده؟ یچ-

 ...ر دارمیسر به ز

 ...چیه یز تازه ایچ-

 ...کهنه ها کدوم رفته رو مخت یاز تو-

 ز را حس نکرده اند نگاهییکه هنوز حضور پا ییبه گل ها

 ...کنم یم

 ...ترنم-

 ....ترس-

 ؟یترس از چ-



 

 ...یینده... تنهایآ-

 ن همه آدم مگهیه؟ ایچ ییترنم؟ تنها یگیم یچ-

 .. من،شه.یونت میل داره دی؟ کمیذارن تو تنها باشیم

 زود با یلی، حاج خانم وحاج آقا... مطمئنم خیمجتب

 ...شهیو اونم مال تو م یکن یدار میمادرت د

 :کند یر میرا به دلم سراز یجمله آخرش غم بزرگ

 رم... امایازش دلگ یلیاون االنم مال منه....فقط من خ-

 ...ستین نیمنظورم ا یدونیتو خودتم م

 ذارد. پاشنه پا راگ یزانو م یشود و آرنج رو یخم م

 تمِ یکند وبا ر یم یله سرگرمیه گاه وپنجه اش را وسیتک

 کند ودوباره یآنرا بلند م یکنواختیبه شدت آرام و 

 ...کوبد ین میزم یرو

 



 :رمیگ ینم یمکت فلزیه ام را از نیتک

 ...میکن یم ازش فرار میم به اون راه... داریخودمونو زد-

 تو بود و نبود یرییتغن یمش... اما اینیم نبییخوا یم

 دیکه با یقا به همون شکلیت دقیده... واقعیت نمیواقع

 ...میکن ینم یباشه وجود داره... اما تو عهد بوق زندگ

 د، تمامایشود فهم یر افتاده و میحاال سرش هم به ز

 ...خودش رفته یتو

 م... من ازینگاه کن ین زندگیم عقب وبه اید بریکم بای-

 دادم... نه من آدم ید انجامش میباترسم اما  ینم میا

 دوال دوال هستم، نه ین شترسواریدووم آوردن تو ا

 ه چارقد بندازهیهمون عهد بوقه که  یه زنایحانه شبیر

 

 ه روزیسرش و بله آقا چشم آقا بگه و با هوو بسازه... 

 دمیحاج آقا گفت نرو... گفت فعال بمون... گفت اگه د



 دونم چرا گفت،یام... نمیخودم پشتت در م یهست یرفتن

 دمیزا ترسیچ یلیده هم موندم... ازخیاما گفت... مِن ترس

 ...و موندم

 :پرد یوسط حرفم م

 ...دونم یمن م-

 نم درستین که ببیکنم تا او به من شانس ا یسکوت م

 ...ا نه، به من بدهدیحدس زدن را بلد هستم 

 م رفتن و موندن تویدون ی، هم همه ما میهم حاج-

 ن دو تاین دو تا نداره... ایا یبه حال زندگ یریتوف

 شیپ ید... حاجیدن که نبایدن و شنیاز هم د ییزایچ

 ...گه بمونیاون روز و کرده که م ینیب

 

 ...دمیتو آب نمک خواب ین چند ماهو حسابیپس ا-

 .ن باشدید موضوع ایدانستم که شا یخودم هم ته دلم م



 ش رایم و هوایایبا دلم راه ب یاما دوست داشتم کم

 زده بودم تا چند یداشته باشم. خودم را به نفهم

 ید میش برسد. اما از کجا بایهم او به آرزوها یصباح

 دانستم کار سخت تر خواهد شد؟ مگر من چند بار

 ک سقف با معشوقیر یعاشق شده بودم؟ مگر چند روز ز

 مانده بودم؟ مگر چند بار او تا صبح تمام تنم را نوازش

 نکه او به هوسید و من آرام شده بودم، بدون اکرده بو

 ده باشد؟یدلش رس

 :رساند یکند و خودش را به من م یکمرش را باز م یتا

 

 یعنیده بودم یه؟ تو آب نمک خوابین چه حرفیا یه-

 ؟یشناخت ینطوریرو ا ی؟ تو حاجیچ

 ...از شناختن خودم هم عاجز بودم یمن حت

 ن... منم ازیابوده اال  یزیمطمئن باش هدفش هرچ-



 ا باشهیه نفر تو دنیارم... اما اگه فقط یافکارش سر در نم

 تشید نیه ترنم... شایکه قبولش داشته باشم، اون حاج

 حانهیبه نجات ر یدیاز شما دو نفر بوده و ام یکینجات 

 ...ال تو بشهیخ یا بین راحتید نخواسته به اینداشته... شا

 خوابونده تو آبپسر خودش ن یاما مطمئنم تو رو برا

 ایحانه گفت یه که به ریهمون حاج ینمک... حاج

 ن دختر و عقد کنه که اون بچهیت بده پسرم ایرضا

 ...دار یفرستمش باالیخودم م یا با دستایحالل بشه، 

 

 "...که یشد؟ قهر بود یچ"

 "هنوزم هستم"

 "پس مزاحمت نشم، برو به قهرت برس"

 "ندارم یحوصله نازکش"

 "هیمتم باقیون ه قورتیبگو "



 

 سمینو یهستم که بتوانم بحث کنم... م یکالفه تر از آن

 "باشه اشتباه شد... ببخش وقتتو گرفتم"

 نییکشم. باال پا یسر و صورتم م یدستم را محکم رو

 یجهت قلبم کالفه ترم م یخود و ب یب یدن هایپر

 تختم و در آرامش و سکون و یاتاقم، رو یکند. تو

 رونیب یقلبم به سان ماه یته ام، ولسکوت خانه ام نشس

 ست... درستیافتاده از آب در حال تقال و جان سپار

 نکه به زبانیدهانم در حال جان کندن است. ا یتو

 ن همهیکه درست است، باعث ا یزیشدن چ یجار

 .ترس و وحشتم شده خودش هم ترس آور است

 میش رویرا پ یآالرم تلگرام دوباره گوش یدن صدایبا ش

 خوانم یرم و میگ یم

 



 "شده؟ یچ"

 "دونم ینم"

 خواهم یکمک م یک کلمه بفهمد وقتین یکاش با هم

 ...دانم چه مرگم شده، حالم را بفهمد یاما خودم هم نم

 "یکسالت آور یلیاوه... توهنوزم خ"

 ...فهمد ینم

 که چهار یکرد و از من یر میابرها س یحق داشت. رو

 یاش سر م دم حوصلهیخز یخاک م یدست و پا رو

 رونیکنم و از اتاق ب یتخت رها م یرا رو یرفت. گوش

 .روم یم

 اجاق یرو ییچ غذایست، هیکه او ن ییمثل تمام روزها

 .کنم یخچال را باز میست. در یهم گرم ن یندارم و چا

 

 .رنگانگ است یها یخچال پر ازخوردنیست و یاو ن



 دجایزه اید، انگیکه با یشکمم هم به اندازه ا یصداها

 خوردن یبرا یزیکند که دستم را دراز کنم و چ ینم

 هیآن تک یام رو یشانیبندم. پ یاورم. درش را میرون بیب

 نیان بازوان او و ایکه م یبود، شب یدهم. شب خوب یم

 نبود اما یلم خوبیگُر گرفته بودم. ف یشیله سرمایوس

 نه گرمش تماشا کردهیان بازو و سیکه آن شب م یلمیف

 لم هم عقل وقلبم راید همان فیه بودم. شاو منجمد شد

 " به اصطحکاک انداخته بود و حاال جرقه اش شده بود؛

 زن یزوله مرد، وقتی... لباس ا"ن رفتن وموندن معلقمیب

 یزد، از جلویاد میسپرد و او فر یدر آغوشش جان م

 ن موردیرفت... اگر حرف زدن در ا یم کنار نمیچشم ها

 یام دادانش تا چه حد من حد سخت است، انجیتا ا

 زم کند؟یتواند رقت انگ

 



 .گردم یمن بر میزم. به نشیر یکاسه م یل تویآج یکم

 لم هنوز در دستگاه است. دوبارهیروم. ف ینما میسراغ س

 ک عاشق غمیز به اندازه مرگِ یچ چینمش. هید ببیبا

 یدیبعد از مرگِ معشوق هنوز ام یست. وقتیز نیانگ

 چارهین حد بید تا اید هست، من نبایزنده ماندن ام یبرا

 ...باشم

 لیگردم. موبا یلم برود، به اتاق بر مین فیتراژ آغازیتا ت

 رون از خانهیدارم. هنوز سر شب است و او اگر ب یرا برم

 زند. اگر جواب ندهم یا زنگ میدهد  یام میباشد پ

 .کند یشود. اگر نگران شود، مهسا را زابراه م ینگران م

 سرنوشت غم یگر براید بار دیگردم. با یر ممن بیبه نش

 نلم تمام نشده. اما میتراژ فیه کنم. هنوز تیزِ زن گریانگ

 .کنم یاشکم را رها م

 



 ست. ترک یدنیروز که با طاها حرف زده ام، دیحالم از د

 ک قصه ناتمام عاشقانه را دارد ویم حکم یوار هم براید

 دلبر چشم وار،یآورد. بدتر از ترک د یاشکم را در م

 .کرد یوانه ام میطاها بود که داشت د یعسل

 خوشگل و آرام و یادیطاها ز یحیمس یدلبر چشم عسل

 دنشان کناریبه هم رس یبرا یناز بود. اگر خدا قصه سخت

 هیان گریت جان دادن در میگذاشته بود، من قابل

 ین و خواستنیشان را داشتم. دخترک آنقدر دلنشیبرا

 م اضافهیبه حال طاها هم بر دردها روز تایبود که از د

 .شده بود

 بود که دل داده بودند و از ترس مخالفت یدو سال

 طاها کنار یاورده بودند. وقتیش را در نیخانواده ها صدا

 ،خودش را به او نزدیک کرددخترک نشست و 

 لبخندی از روی عشق زدهانا  ی، وقتبه چشمانش زل زد یوقت



 ی، وقت

 لبخند یمق عشقش را روچشمش را بست و من ع

 

 یکه توانستم بکنم اجازه برا یدم، تنها کاریاش د یواقع

 .رفتن بود ییرفتن به دستشو

 شد، در یر میگونه ام سراز یآخر اگر اشکم رو

 تانیگفتم دلم برا یگفتن؟ م یهش چه داشتم برایتوج

 سختتان یگفتم از روزها یتان مرد؟ میرفت؟ دلم برا

 داند یکس به اندازه من نمچ یگفتم ه یدم؟ میترس

 دارد؟ یسر ناسازگار یچرخ گردون تا چه حد با آدم

 د هم قرار نبود همه قصه ها مثل قصه من تلخ شروعیشا

 م، داشتمیر تجربه هایو تلخ تمام شوند و من تحت تاث

 ن بغض خودمید همیگرفتم. شا یز را سخت میهمه چ

 میبرا بودن معشوق طاها را یحیوار و مسیبود که ترک د



 .کرد یز میغم انگ

 

 طاها و هانا و یه برایدست از گر یآالرم گوش یبا صدا

 میبدون دهان برا یموجیدارم... ا یوار برمیترک د

 سمینو یفرستاده... م

 رو سرت و عالم آدمو یصداتو بنداز یگه حق ندارید "

 "یاز قصه من خبر دار کن

 ...تعجب یموجیا

 

 یم داد نزن.. بابت بسر یله خب حق باتوئه... ولیخ"

 ن اخالقم بهیم سرکوفتم نزن... خودم بابت ایعرضگ

 شه کوتاهیست که همیتم... دست خودم نیاذ یاندازه کاف

 "امیم

 گه سرمینکن... بعد م یشه ترنم؟ باز منو کفریمگه م"



 "... دست عمه دختر خاله مادر منه؟یزنیداد م

 م بهیبر ین موضع جنجال کنیسر ا یخوا یبازم"

 "میهرمون برسق

 ره کهیجان تو تو کتم نم یخوام ناراحتت کنم..ول ینم"

 و یزندگ یه هرطور دوست دارن برایبق یبذار

 "رنیم بگیسرنوشتت تصم

 نیره و منم همیله خوب حاال که تو کتت نمیخ"

 ر و منو بهیمونم که هستم، تو رو به خ یم یمزخرف

 "سالمت

 "ترنم"

 

 چیچ کس و هیتحمل هحوصله ام...  یبه خدا خستم، ب"

 یمنقدر تنها نبودم مزاحم تو نیز و ندارم... االنم اگه ایچ

 "شدم



 "پس کارت افتاده"

 م؟یبا هم دار یآره کارم افتاده... اصال من و تو چه صنم"

 ا من عاشقی؟ یه توئم که تو جذب من شده باشیمن شب

 "عجق وجق تو شدم؟ یاون چشم وابرو

 اطالعت من عاشقمحض  ی... ولیاوپس چه عصبان"

 نکهیقه ام بابت ایه دقیگه یتو شدم... و د یچشم و ابرو

 ستم. چون االنی، ناراحت نیمن تو اون خونه ا یتو جا

 ه ذره ام بابتی یکنم ممکنه اون شب حت یگه فکر مید

 "ینجات خودت تالش نکرده باش

 ک دور از اول تایدهم.  یه میم تکیشانیرا به پ یگوش

 کنم. به نقطه مد نظر او که یور مآخر، آن شب را مر

 یکه م ییم، چنگ هایادهایفر یاد آوریرسم، از  یم

 

 نام خدا یادآوریم؛ و از یم، اشک هایانداختم، التماس ها



 دهیند یکرده و معجزه ا یکه با تمام توان بر زبان جار

 افتم که تا چند روز در گلو یم ییاد زخم هایبودم، 

 شه که ترسیف همکردم... آن شب بر خال یحس م

 دست و پا یلیکرد خ یدست و پا و حنجره ام را فلج م

 ...م التماس کردم. امایزدم. با همه لکنت ها

 "خداحافظ یاوک "

 ...گفتن دارم یست که برا یزین تنها چیا

 ال قهرت با منیخینقدر واجب بوده که بیاگه کارت ا "

 ترنم، یکن ید خداحافظی، نبایچاک و دهن بش یب

 تن... پر از قهریپر از طعم تلخ واقع یواقع یایدوست

 "ودعوا

 

 لرزد یم میموقع نوشتن انگشت ها

 "د بکنمیکار با یدونم چ یخسته ام، تنهام... نم "



 خورد. با یل زنگ میکشد که موبا یطول نم یلیخ

 شود و یصفحه بغضم بزرگتر م یدن شماره اش روید

 ...کند یم چانه ام نقل مکان یم رویلرزش از انگشت ها

 ...الو-

 .کشد یگوشم نفس م یتو یکند کم یسکوت م

 :دیگو یم یبعد از مدت

 با خودت احمق؟ یکار کرد یچ-

 ستادهیم ایشه به دست، باال سر درخت آرزوهایچ... تیه

 ینم یادینبود و انداختنش کار ز یبودم. درخت تنومند

 .کرد یش دلم را کباب مین جوانیخواست... هم

 

 :شکند یممکن م ین حالت و صدایربغضم با بدت

 ...ینامرد یلیخ-

 



 اده شده ام، حرکتیکه ازآن پ یکنم تا اتوبوس یصبر م

 که با من هم ینیکند و راه من باز شود. تعداد مسافر

 ه از همیپرداخت کرا یاد است. برایمقصد بوده اند، ز

 .زنند یهم به هم م یگرند. گاه تنه ا یم یشیپ

 فرار از یکه برا یلیخدا باشد نه دل قرار بود باران رحمت

 یچند ساعت یذهنمان برا یآن، تمدن را در پستوها

 .میم کنیقا

 که به خاطرچند قطره باران یکیتوقف اتوبوس مثل تراف

 نیکه با کوچکتر یچند برابر شده، مثل همه مشکالت

 یشوند، مثل من که برا یبهانه هزاران برابر بزرگتر م

 برد. اما نه یدم، حوصله سر مکر یه میوار گریترک د

 م حکمِ ین اتوبوس سوار شدن هم برایکه هم یمن یبرا

 شد و من یاو سر نم یرا داشت که ب یتلف کردن وقت

 .کشتنش بلد نبودم یبرا یراه



 

 یکه او نبود، خانه پر بود از وقت اضافه، از ب ییها یوقت

 نمک و یشور و ب ی، غذاهایآبک یال های، سریحوصلگ

 شدن. و سکوت... و یعاص یگر برایبهانه دهزاران 

 حین هم ترجیهم ی... برای... و دلتنگی... و دلتنگیدلتنگ

 یاده رو هایدادم وقتم را در اتوبوس و کتابخانه و پ یم

 ن رایبنز یخته به بویعرق آم یپر تردد بگذرانم... بو

 یکور"بخورم وبشنوم  یتنه ا یاستشمام کنم. گاه

 من که به تو نخوردم، تو منو "و پاسخ ندهم "مگه؟

 . از پسر بچه فال فروش فال بخرم وبدون باز"یزد

 ...بم بچپانمیکردنش، آن را در ج

 چ کدامین مکان ها بود، هیکه در ا ییزهایحداقل چ

 ر و رو شده را نداشتند. اتوبوسیز یاز او ییرنگ و بو

 شه گرسنهی، همیدنش دلم برایخچال نداشت که با دی



 دار شدهیکه از خواب ب یصبح یا براید. بودش تنگ شو

 خچال،ی یحساسِ تو ییده بودم که تمام مواد غذایو د

 خنک یکه من باال برده بودم تا کم یبه خاطر درجه ا

 خرد کاهوها و گوجه ها و یخ زده اند. با اعصابیشود، 

 

 خته بودم و او باینک ریس یخ زده را روی یوه هایم

 دا کرده بود تایپ یو بهانه ا ، ماجرا را بسته بودیلبخند

 .میرون بروید بیخر یباز هم با هم برا

 فتد که چقدر آرام شدهیادم بیکتابخانه تخت نداشت تا 

 می، احوال چشم هانزدیک شدنست. قبل از یل قبل نیو کم

 شود. اگر خوب نباشم، یکم میزند و نزد یرا محک م

  کشد یقب م. کوتاه... بعد هم عمحبت مکیند و دور میشودفقط 

 م خانه نکند،یا نه، اگر فرار نکنم، اگر ترس در چشم های



ر افتند. د یبه تکاپو مهم ش یدهد. دست ها یرا کش م همه چیز

 که یحال

 شان. یآرام و مهربان است تکاپو

 نکه خودش بهیبه موقع و بدون ا یلیو خ

 ن کهیکنند. مثل ا یم ینیده باشد، عقب نشیمراد رس

 یم یابر یهوا یواقف باشند و تا کمبه مکنونات دلم 

 در کار است و یکشند تا بدانم نه اجبار یشود، کنار م

 انین نوازش ها پای... و هر وقت من بخواهم اینه تنش

 .اندی یم

 ز توالتیم یشلوارش را رو یب هایش که جیدو هفته پ

 نیماش یش راهیه لباس هایکرده بود تا همراه بق یخال

 انیرا درم یموسسه روانشناس شود، کارت ییلباس شو

 ن بدل شده بودیقیده بودم و حدسم به یش دیله هایوس

 کند تا آرام باشد و آرام یدارد به او کمک م یکه کس



 .بماند

 یزد، نمیکه طاها از آن حرف م یشک تمام آرامش یب

 ل به سمت من باشد. امایتوانست مربوط به کشش کم

 .کرد ینتقل مهر چه که بود، آرامشش را به من هم م

 را که در کنار من نبود، چطور یک هفته ایدانم او  ینم

 

 ن آرامش را با خودش داشت، امایگذارند و چقدر از ا یم

 یکه مال من بود، در آرامشِ حداقل ظاهر یک هفته ای

 من کنار یگذشت و او صبورانه با سکوت ها یم ینسب

 فرارر دستش یآمد. البته اگر من از ز یم

 .زدمیو دامن به آتش هنوزشعله ورش نم کردم ینم

 :. گفتنزدیکم شد کارت هنوز در دستم بود که 

 ؟یایبا من ب یخوایتو نم-

 ید میرفتم چه با یدا نکردم. اگر میگفتن پ یبرا یحرف



 گفتم؟

 

 ه... حرف زدن از اونم خوب تره... فکر کنمیدکتر خوب-

 و ادی... به نظرم خوشت بیبد نباشه تو هم امتحانش کن

 باشه... اگه یختنِ همه چین تو خودت ریبهتر از ا

 هیبا  یتون یو سختت باشه م یدوست داشته باش

 ...یروانشناس زن حرف بزن

 سکوت، در ید و بعد از لختین ها را با صبر و تاکیتمام ا

 ملهجداد تا من  ی. اجازه منزدیکم ایستاده بودگفت که  یم یحال

 اش یقبل

 ین میبعد از هر جمله فقط به اکنم. اما من  یرا حالج

 م؟ید به روانشناس چه بگویدم که بایشیاند

 ک سرش به روم ویهستم که  یم در به در جاده ایبگو

 م حکمیکه برا یشود؟ راه یبه زنگ ختم م یگرید



 ک طرفیگفتم  ید میدو سر باخت را داشت؟ با یباز

 ین تالش و نقشیهستم که بدون کوچکتر ین قصه منیا

 دانم که یشده ام و خودم را محق م ین زندگیوارد ا

 نگران یداشته باشم و از طرف ین زندگیسهمم را از ا

 ش به واسطه حضور هر چندیهستم که زندگ یحانه ایر

 گفتم ید میشد؟ با یم یناخواسته خودم، داشت متالش

 یآب یک دلم براینزد یلیدور و نه خ یلینه خ یروز

 شانین اتفاقات هوایتمام ار او رفته و قبل از ینظ یب یها

 یشعوریگفت عجب کله خر ب یبه سرم افتاده بود؟نم

 حقت است؟ که دل یکش یگفت هر چه م ی؟ نمیهست

 د تاوان بدهد؟یبا بد

 .دیت من کنار کشید از رضایمن سکوت کردم و او نا ام

 ک دل نبودم و هنوز داشتم دوال دوالیمن هنوز با خودم 

 تینها یب یر سوارک شتیکردم.  یم یشتر سوار



 ن معلق بودن چهیدانستم بابت ا یسخت... من هنوز نم

 نکه اوید خوشحال باشم از ایدانستم با یدارم. نم یحس

 نین نوع حضورم در ایا ناراحت باشم از ایرا دارم، 

 ...ن حضوریو تداوم ا یزندگ

 یاز به کمک دارم. اما نمیده بود که نیل خوب فهمیکم

 از ییبه رها یلیهستم که م یرمایدانست من همان ب

 

 من یماریاش ندارد. من به او مبتال بودم. او ب یماریب

 ...بهبود نداشتم یبرا یلیبود و من تما

 یاگر م یمارین بین بود که این سکه ایگر اید یرو یول

 .کرد یگرفت و مرا تمام م یماند، ذره ذره جانم را م

 دتر شدهشوم که باران تن یرد م یچ کوچه در حالیازپ

 یکه مرا م یزیچ یست. ولیدر کار ن یگر نم نمیود

 که با مهارت و یست. کسیترساند تند شدن باران ن



 یشود باعث وحشتم م یم سبز میجلو رو یقبل یآمادگ

 برخورد نکردن با او دست یکنم و برا یم "عیه"شود...

 دن به دریرس یرم. برایگ یم یوار سرخرنگ آجریبه د

 .ست قدم الزم باشدیر ازبد کمتیخانه ام شا

 یم و با وحشت به اطراف نگاه میبگو یزیتوانم چ ینم

 یکند. نم یبه دوروبرش م یکنم. او هم به تبع من نگاه

 ست و آدرس را از کجاینجا آمدن چیدانم منظورش ازا

 رد زودتریم بگیل امروز تصمیآورده، اما خدا نکند کم

 

 ن امروز بهیهم قا ازیل کند. دقیکارش را در باشگاه تعط

 آمد، بد به حال من و یآمد و اگر زود م یخانه من م

 .ر شده بودیبود که به گمانم از جانش س ییاو

 ؟یترسین همه ازش میکار کرده که ا یچ-

 بندمیم کش دار ونا منظم هستند. چشم مینفس ها



 ق خودم را جمع کنم ویک نفس عمیکنم با  یم یوسع

 بعد در خانه پهن یقیقاتوانستم د یجوابش را بدهم. م

 .شوم

 ...بد... بدتر.. از...تو...نکرده-

 

 یام م ید. کوله پشتیآ یجلو م یزند وقدمیپوزخند م

 مان خواهد بود وین تن هایکه مانع ب یشود همان حائل

 :دیگو یگلمه مند م

 نکه عاشق تو بودم؟یمن؟ من بدبخت چه کردم جز ا-

جسمت بی احترامی  بهکه  ی؟ اونیکن یسه میمنو با اون مقا

 ؟کرده

 تا حاال آدما از عشق یگفتم؟ ک یکمتر از گل بهت م

 کنن؟ یفرار م

 که آدم ها اسم هر حس مربوط و ید از وقتیشا



 ن الکن بودنمید ایرا عشق گذاشتند، و شا ینامربوط

 در حضور حجم انباشته حرف ها در دلم را ینقش بزرگ

 ع حرف زدنتوانستم مثل ترنم موق ید اگر میداشت. شا

 ت از شدت وحدتیدر موقع عصبان یچهچه بزنم و حت

 یم باال میگرفتند، صدا یم یشیکه از هم پ ییحرف ها

 یا آب دهان پرت میشد و  یم خشک میرفت و گلو

 نین نبود از حضور بار به این قدر سنگیکردم، قلبم ا

 

 تین موقعید آن وقت درست در همی... شایبزرگ

 ... توینه از گل نازکتر نگفته ا" گفتم ینامناسب به او م

 چون یسوال و ب یب یاز وقت یدمار از روزگار من درآورد

 "و چرا نامزدت شدم

 نیلکنت حرف زدن در ا یدرست و ب ییاما نه من توانا

 یبرا یکاف ییبایبهبهه و استرس را دارم و نه او شک



 ...من یمِنمِن کردن ها

 دایو ازکجا پنجا ریاز جونم؟ ا یخوا یم یبرو عقب چ-

 ...یکرد

 برد که او وقت ین جمله آن قدر وقت میگفتن هم

 گم شدن در نگاه مرا داشته یبرا یکاف

 یاد است که حتیگر شدت باران آن قدر زیباشد. حاال د

 زند. اما اویفرار از آن به سرشان م یعاشق ها هم هوا

 .همچنان غرق در خودش و من است

 

 ام یشانیده به پیسبچ یآورد تا مو یش میدستش را پ

 :دیگو یرا کنار بزند و م

 روز از دانشگاه... اومدم حاال که تویبت کردم... پریتعق-

 ی، با خودم ببرمت... میدل و جرات تموم کردنشو ندار

 چ کسیکه نه دست اون و نه دست ه ییه جایبرمت 



 یگه منو نمیبابام... اونم د یگه بهمون نرسه... حتید

 ...فهمه

 نکهیستند و قبل از ایمانند زبانم نا کارآمد نم یدست ها

 :زنم یر دستش میم برسد، زیشانیدستش به مو و پ

 ...گ... زده بهیم یچ-

 .توانم جمله ام را تمام کنم. وقت حرف زدن نبود ینم

 یده ام، به نظر برایکه من شن ییزهایرفتم. چ ید میبا

 .کند یت میوانه بودن او کفایبه د یصدور را

 

 هیکه هنوز ته ما یحسرتاز غفلتش و یحظه ال یبرا

 دم، استفاده کردم و با هولید یش را در چشمانش میها

 

 ، او را به عقب راندم. همه وجودم پایدادن کوله پشت

 نیدانستم که ا یشدند و مرا به در خانه رساندند. م



 یکه صدا یینایس یصدا کردن ها "ترنم"تم و یوضع

 دود،یو هم با تمام وجود من بود که این ایش مبیقدم ها

 سخت نبود اگر یت بعدااتفاق ینیش بیخطرناک است. پ

 دهید. اما آن قدر ترسیرس یل از راه مین حاال کمیهم

 یدن او را میا غلط از راه رسیبودم، که حاال به درست 

 نیکه بود، ا یید و به هر بهایایخواستم ب یخواستم. م

 .وانه را از من دور کندید

 میم به اندازه پاهایرزان از ترس و سرمال یدست ها

 د بهیآوردند در رساندن کل یدر م یستند و بازیوفادار ن

. و دستی مانع ام میشودد قفل را لمس نکرده که یقفل. هنوز کل

 گردم یممانعت از تماسمان برم یمن برا

 نیاست را ب یم را که همان کوله پشتیوباز هم سپر دفاع

 .دهد یخودمان قرارم

 



 ...کا یچ -

 ن طاقتیشتر از ای... زود باش... من بیایبا من م -

 و نه بابام پا یدیندارم... حاال که نه تو به حرفم گوش م

 .کنم یذاره، منم به روش خودم عمل میش میپ

 خواست با همه یآمد. م یبه نظر نم یروشش روش خوب

 که در یز غلطیا هر چین عشق یا یفتد برایا در بیدن

 .دلش بود

 یاو ناج ینبردند که صدا بودیم در

 :شود یم

 نجا؟یچه خبره ا-

 م تاین صدا برایا یافت، که روزی یله ام راه میبه مخ یک

 شود؟ یوخواستن ین حد ملکوتیا

هش نگافاصله گرفتن از من نا بدون یا التماس و سیک دنیمن با 

 یحین حاال به فکر توجیم. ازهمیکن یم



 ن استیز این چیا مهمتراورم، امیش بید برایهستم که با

 

 که به دست دارد و با یمن است. با چتر یکه او ناج

 .صدر بازندید به قاعده علیکه شا یچشم و دهان

 یده بود واو را میل فقط طاها را دیاز خانواده کم

 ن هم با اعتماد به نفس کاملیهم یشناخت، احتماال برا

 :گفت

 ...ستیه ... به شما مربوط نیشخص -

 خواست مرا مجبور ین حالت ممکن میانه تربا متحجر

 ن حدیتوانست تا ا یش کند و در آن واحد میبه همراه

 شتریآداب باشد و لفظ قلم حرف بزند. هر روز ب یمباد

 دم که من در شناختنیرس یجه مین نتیروز به ایاز د

 .آدم ها تا آخر عمرم عاجز خواهم ماند

 ...رازش فاصله بگیر بی شعوه؟ یخصوص یچ یعنی-



 

 که در مقابل ییبر تصورم... از مهسا یقین هم تصدیا

 آن طور وا رفته بود، انتظار داشتم زودتر از من یمجتب

 نایت محکم داشت از سیبه غا ییغش کند اما او با صدا

 که در دست یخواست که مرا رها کند، و با چتر یم

 .داشت، ژست حمله به خودش گرفته بود

 نیخانم محترم... چرا تو ا ستیگفتم به شما مربوط ن-

 ست؟یچ کس سرش تو کار خودش نیخراب شده ه

 که با چترش گرفته یمهسا جلوتر آمد و بر خالف گارد

 :به شانه او زد یفش ضربه ایبود، با ک

 سرش تو کار خودش یچ یعنینم... یولش کن بب-

 خواد از جونت؟ یم ین چیست... ترنم این

 

 کیکرده بود، نه  یحالک جمله به او یهوشمندانه و با 



 ن را ازیمن است... ا یر، که آشنایِا خَیرهگذر کنجکاو 

 .دمینا فهمیسدور شدن  ی، فقط کمیکم

 م نکرده بود. از حضور مهسا و شجاعتش،یاما هنوز رها

 .کردمیشتر تقال میجان گرفته بودم و ب

 ...ولم کن بیشعور-

 حاضر بودم جان یکه روز ییجالب بود که با حضور او

 .ر چترش نباشم، لکنتم هم کم شده بودیبدهم، اما ز

 از دارم، رسما به اویمهسا که مطمئن تر شد به کمک ن

 ش از دستهیکه قدمت و مستحکم یحمله کرد و با چتر

 ش مشخص بود، به جانش افتاد و با تمام توان بریفلز

 یم نمیزد. اما او مصرانه رهایسرش ضربه م یکمر و حت

 

 همچنان مرا تحت کنترل داشت و با ک دستیکرد و با 

 .مهسا را دفع کند یکرد ضربه ها یم یگر سعیدست د



 از پس او ییشود که به تنها یزود مهسا متوجه م یلیخ

 غ زدن و همزمان بایم آمد، و شروع به جیبر نخواه

 ار است کهیکند. شانس با ما  یش طلب امداد میادهایفر

 هم که در موردبلند، آنقدر ها  ین شاسیراننده ماش

 ست و سرعتش را کمیتفاوت ن ین اغراق شده، بیمرفه

 یاده میست پ یکند. راننده که مرد متوسط القامت یم

 :ند.ینش یعقب م ینا کمیشود و س

 ... تا اون روزیاینبار خودت باهام میام... ایبازم م-

 ...مواظب خودت باش

 بلند سوار به یدن مرد شاسید و قبل از رسیگو یم

 .کند یقدم تند م یابان اصلیخسمت 

 

 ید وچه میگو یچه م یدانم مهسا با مرد ناج ینم

 در یتک پله جلو یرو یدانم ک یشنود. اصال نم



 ریم که او زیآ یبه خودم م یآوارشده ام. فقط زمان

 یکه خودش هم بغض کرده، میم را گرفته و در حالیبازو

 :دیگو

 .میده شدیم تو، موش آب کشیبلند شو بر-

 لرزان ییکند. با پا یشوم و او در را باز م یند مبل

 نسور باز است، اما قبل از رفتنروم. در آسا یدنبالش م

 رم و به سمت پله هایگ یمهسا را م یبه سمتش، بازو

 طبقه اول یه هایکه احتماال جز همسا ییبرم. جا یم

 قهیچند دق یدوارم برایکند. ام یدر آن تردد نم یکس

 رون آمدن از خانهیباران قصد بآن ها هم از ترس 

 .شان را نکنندیها

 

 شوم و او هم کنارم یپله نشستن که نه، پخش م یرو

 .ندینش یم



 بود اون؟ یچه خبر بود ترنم؟ ک-

 ...کم بهم وقت بدهی-

 شیهستند که رو ین تر از پله اییم دو پله پایکف پاها

 ک پله فاصله بایآورم و حاال  یرا باال م یکینشسته ام، 

 تیگاه نشستنم دارد. به خطر ارتفاع کم پله ها موقعیجا

 هیق تکیچند دق یشود، که بتواند برا یم یم طوریزانو

 یزند. سر رویگردنم لخ لخ م یباشد که رو یگاه سر

 یفکر نکنم. برا یزیکنم به چ یم یگذارم و سع یزانو م

 قهین چند دقیمثل من، ا یه و کم تنشیآدم در حاش

 نیشتر ازهمیرا داشت... ب یجانیه ک اکشن فوقیحکم 

 ین خونم را باال میدها آدرنالیقه اگر ها و شایچند دق

 مهسا یل به جایده بود...اگر کمیبرند. اگر مهسا نرس

 

 شد مرا با خود ی... اگر موفق میده بود... اگر مجتبیرس



 ...ل بفهمدیببرد... اگر کم

 نییاند، دست از باال پینش یشانه ام م یدست او که رو

 ...دارمیکه از سر گذرانده ام، بر م ییکردن ماجرا

 ترنم؟ یخوب-

 ...نه-

 ه دونهی یکی یم باال نفریم؟ پاشو برینجا نشستیچرا ا-

 ...میوان آب قند الزم داریل

 :میگو یرم و با التماس میگ یدستش را م

 ...نه-

 ؟ین جا بمونیهم یخوا ی؟میچ یعنینه -

 

 نخواهم یلینم خهنوزتپش قلبم باالست و مطمئ-

 ...توانست بدون لکنت و با تسلط حرف بزنم

 :گذارم ینه میس یدست رو



 ...ه لحظه بذار نفس بکشمی-

 م لباس عوضی... بلند شو بریلرزیم ی... داریسیخ-

 ...میکن

 

 یام است م یشانیرا که در حال پاک کردن پ یدست

 .رمیگ

 یکند آب باران را زدوده. اما من م یاحتماال گمان م

 ...سرد عرق را کنار زده یدانم که قطره ها

 مگه نه؟ یگیچ کس نمیبه ه-

 نکهیدونم چه خبر بود... اما بعد ا یمن خودمم هنوز نم-

 ...ا نهید بگم یرم که بایگ یم میبفهمم،تصم

 :شود ین مینگاهش غمگ

 

 ...ارمید سر از ماجرا در بیتجربه ثابت کرده اول خودم با-



 دونم نه حقشو... اما یو م م نه قصدشو دارمیازطرف

 ...ومد و من نگرانت شدمیساده به نظر نم یلیموضوع خ

 ...تونم حرف بزنم یستم... نمیگم... االن خوب نیبهت م-

 م باال حالمون بهتریگم... پاشو برینو میمنم دارم هم-

 ...میزن یحرف م یشد، اگه خواست

 نجا... االناست برسه... شانسیاد ایل میامشب کم-

 ده، و گرنه االن جنازشو پشت اونیم تا حاال نرسیردآو

 رم... بعدا سریدر انداخته بود... تو برو خونتون منم م

 یگم... اما تورو خدا تا اون موقع، تا وقتیفرصت برات م

 یزیچ یدم به کسیجه درست درمون نرسیه نتیمن به 

 ...نگو

 

 دهد. چند بار یم مینگاهش را تک به تک به چشم ها

 :پرسد یت میکند و در نها یار را تکرار من کیا



 ...شه ها بعدا براتیکارت درسته؟ دردسر م یمطمئن-

 :دهم یسرتکان م

 ...رسم یجه میزود به نت-

 :میگو یکند و من م ید نگاهم میبا ترد

 که یکین زمان با یع تریکنم تو سر یدم سعیقول م-

 ...عاقل باشه مشورت کنم

 ا چه حد خطرناکه؟بود... بگو ت یالاقل بگو ک-

 ر شدن با دوتا زنیپسر عموم بود... در حد درگ-

 ...د در رفتیکه تا مرده رو د یدیخطرناکه... د

 

 :د مرسدیبا ترد

 پسر عموت؟ همون نامزدت؟-

 ....دهم یسر تکان م

 خواست؟ یم یچ-



 ...بعد؟ واقعا جون حرفزدن ندارم یم برایبذار-

 .اندازد یم میر بازویدهد. دوباره دست ز یسرتکان م

 زاا من به او، اما با هم یکند  یه میدانم او به من تک ینم

 یم و خودمان را به آسانسور میرو ین مییپله ها پا

 ....میرسان

 .کند یکشد و در را باز م ید را از دستم میمهسا کل

 اش را یدهد و دوباره نگاه قهوه ا ید را به دستم میکل

 :دهد یبه چشمانم م

 

 ...گردم یاد برمیل بیتا کمام تو؟ یب-

 :دهم یسر تکان م

 ...نه خوبم-

 ...میده یمان را هول میهر دو با مکث در باز خانه ها

 را هم یکنم. کوله پشت یسم را از پا میخ یکفش ها



 نکه قدم از قدمیکنم. و قبل از ا یدها رها میکنار کل

 :شنوم یرم، میبردارم و نگاهم را باال بگ

 ه؟ین چه حال و روزیا-

 لحظه یپرم و بعد هم برایاز جا م واضحیاول به طرز 

 یکنم. همزمان فکر م یم مکث می، شوکه در جایا

 ..."دیایشد نگذاشتم مهسا ب خوب "کنم

 ...س...سالم-

 

 دور گردنش یاست و حوله کوچک بدون پوشش استباال تنه اش 

 دمیفهم ین خانه میدلنش ید از گرمایخوش نشسته. با

 :دیآ یدم... جلو مینفهم که آمده، اما

 ترسوندمت؟-

 یرود و از سرم در م یدستش به سمت مقنعه ام م

 عه آزارمس مقنیند پارچه خیآورد. خش خش ناخوشا



 یم یاز آن خودم هم همکار ییرها یدهد و برا یم

 ...کنم

 ؟یس شدین همه خیا یه؟ کجا بودین چه سر وشکلیا-

 دوست دارم دم. از نظر خودم رعشه گرفته ام.یلرز ینم

 به یغش کنم و وقت حضورشن جا در یلم ها همیمثل ف

 ...م، موضوع خود به خود فراموش شده باشدیآ یهوش م

 

 :میجان در بدن دارم که بگو یاما هنوز آنقدر

 ...سردمه-

 یو در حال رفتن به سمت شوفاژ م کمکم میکند

 :دیگو

 یاده روین بارون پی؟ تو ایسین همه خیا یواسه چ-

 ؟یدکر یم

 ...اده بودمینجا پیز سر کوچه تا ان...نه... اِ.. ا-



 .مدا نکرده بودیاز پین یعنیتا به حال دروغ نگفته بودم... 

 خواستم که هرگز به یجان میه یرا ب یآن قدر زندگ

 اش کنم. اما چند یدروغ چاشن یده بود کمیفکرم نرس

 میجان خود به خود چترش را بر سر زندگیبود ه یوقت

 دانمیبود. حاال هم که دروغ الزم شده بودم. نم گسترده

 کرد یلم چه بود، اما عقل ناقصم حکم میدر آن لحظه دل

 ...مینگو یزیفعال چ

 

 :به تته پته کردنم انداخت وگفت ینگاه مشکوک

 ارتت تا جلو در؟ین بیماش یچرا نگفت-

 ...با... با اتوبوس او...اومدم-

 .شد یب میش درهم و نگاهش عجید هم اخم هایبا

 زدم، یتنش حرف م یبود در برابرش ب یکه مدت یمن

 ...م پر از سکته شده بودندیحاال جمله ها



 شده ترنم؟ یزیچ-

 ...نه...نه فق..فقط سردمه-

 شود تا صورتم را یاندازم و او خم م یر میسرم را ز

 :ندیبب

 ؟یدیترس ی؟ از چین... مطمئنیمنو بب-

 

 دهم که از تنم در یم یسیکامال خ ینگاهم را به مانتو

 یبه نظر م یکند. راه خوب یمبل پرت م یآورده و رو

 فرار ید، برایآ

 ...کمیدم یترس یکردم خونه باش یآره خوبم... فکرنم-

 :شوم یبه دنبال مانتو خم م

 ...ف کرد همه جا روینندازش اونجا کث-

 

 :به تپش شدید قلبم اشاره میکند



 کشه؟یداره خودشو م ن المصب برا سرماین تو! ایمنو بب-

 کردم. یزد که نبضش را هم حس میحق داشت. آن قدر محکم م

دن از بین برتنم، علنا قصد  نزدیکی زیاد او با. حاال هم که 

 داشت خودش را

 ...شه ناکوکین همیا

 

 ن بار و درستیاول یو برا نزدیک دستش میبرمدست رو 

 یرود پ یت ممکن حواسم مین موقعیدر اشتباه تر

 :مان و رنگ پوستمانیت اندازه دست هاتفاو

 ...کردم زود خودمو برسونم خونه یدونم... سع ینم-

 ...نهیهم یبرا

 نا تمام و کمال بریکه هنوز جو حضور س یدر تمام مدت

 یتکلمم حاکم، و با جان کندن توام بود، سع یفضا

 جه اش جزیرا از تنم فاصله دهم و نت بدنشکردم 



 یک تر می. مرا نزدشدنزدیکتر شدن او به من ن

 ...کشد

 یقلبت مشکل یزنه... تو مطمئنیم ینگاش کن چه جور-

 ...رونینت بزنه بیخواد از سین بهانه مینداره؟ با کوچکتر

 ن سرعت وقدرتشو؟یا یکن یچطور تحمل م

 

 او  یدهم نوازش ها یم. اجازه میگو ینم یزیچ

 حواس قلبم را

 نوازش هایمثل  یا ش بهانهیتپش ها یگذارم برا یپرت کند. م

 .، داشته باشدعاشقانه اش 

 .را انتخاب کرده ام یشود. هدف دور از دسترس یاما نم

 ودست های او به قصد نوازش جلو میایند 

 که ینامحرم حضور نزدیکمچ دست من از درد و از 

 .کند یشده بود، فغان م نزدیکم



 و مغز من حضورش را در کنارم پر رنگ تر میکند

 ک شدهینزد منرا که به  یفیکث حضورخاطره 

 ین خلوت جا نمیست. در این یکند. شدن یبود، مرور م

 .کرد یبا قدرت اعالم حضور م ینفر سوم یشوم، وقت

 ...رمیگ یکباره ازاو فاصله میست که یدست خودم ن

 

 ...رمیرم دوش بگیزنم... م یخ میدارم -

 من  یخال یش از شوک جایهنوزدست ها

 ه به سمت اتاق خواب پا تندامده اند، کیدر ن

 ....کنم یم

 زنگ یکنم. از صدا یشود. چشم باز م یدر اتاق باز م

 .نداشتم یداریبه ب یلیار شده بودم، اما میفون هوشیآ

 م که در هم گرهیبه بازکردن گره دست و پا یلیم یحت

 .زده بودمشان و در خودم فر روفته بودم هم نداشتم



 .کنم یسرم حس من رفتن تشک تخت را پشت ییپا

 رونیاز حمام که ب

 ات مغزمیبا محتو یکردم به اندازه کاف یآمدم، حس م

 نکه حولهیا یده ام. بیجه نرسیکلنجار نرفته ام که به نت

 خط قطر تخت دراز یعوض کنم، رو یتنپوش را با لباس

 

 که احتماال در شرف یدم. ازسرما و از ترس اتفاقیکش

 حاال درست در همان وقوع بود، در خودم جمع شدم و

 از یکه تکه ا یشدم. در حال یدار میحالت از خواب ب

 .ده شده بودیم کشیلحاف بنفش رنگ از دو طرف رو

 ین بود که موقع ناراحتیم ایصه هاین خصیاز بدتر یکی

 به شدت یگریو خشم و غم و هر حس آزار دهنده د

 شترین هم بیهم یشدم. برا یکرخت و خواب آلود م

 یکرد، برا یذهنم را مشغول م یموضوع اوقات اگر



 دن و ادامه دادن هم که شده مجبور بودم در جمعینخواب

 یبه آن فکر کنم تا بتوانم راه یا در حال انجام کاری

 یم یاده رویشستم، پ یدا کنم. ظرف میچاره پ یبرا

 ...دمیگز یا در جمع انزوا میخواندم و  یکردم، درس م

 ...کنمحضورش را نزدیک خودم حس می

 

 ...شه های؟ غذا گفتم آوردن... سرد میشیدار نمیترنم! ب-

 هم در اتاق یچ المپیک بود و هیرون از پنجره هوا تاریب

 ییبود که از روشنا یروشن نبود. تنها منبع نورمان همان

 ن هم عالرغم چشمیهم ید. برایکش یهال سرک م

 .م نشده بودیداریبازم، متوجه ب

 ...دارمیب-

 او بودم یخمار و بم است که اگر جا یقدرم به یصدا



نم سعی در بیدار کردگر بخوابد. اما او ید یگذاشتم من کم یم

 .دارد

 

 ینطوریشه ای؟ همه تنت له میدیخواب ینطوریچرا ا-

 یشین اکثرا خسته و کسل از خواب پا میهم یکه... برا

 ...گهید

 شه همیدم و همیخواب ین گونه میوقت ها جن یلیخ

 شدم. از نظرخودم یدار میاز قبل از خواب بخسته تر 

 یشتر شب تجربه میبود که ب ییها یدارخوابیعلتش ب

 دنیغلطم درخواب حالتلش را یکردم اما او حاال دل

 .دانست یم

 !ترنم-

 آورم یدر م ینامفهوم یصدا

 ... ریر او از آن، همان جانم باشد و الغیدوارم تعبیکه ام



 چته؟-

 .کنم یند، اما من درهمشان میب یم را او نمیاخم ها

 ن سکوتتیرو با ا یکی... پدر من یشه ساکتیهم-

 هست؟ ی... چته؟ مشکلیا یه جوری... امروز یدرآورد

 

 رمان از مشکل چه باشد. اگر اهلیمشکل... مانده بود تعب

 د به نظرمانیا بایم، دنیبود "هوم"ر کردن یتعب "جانم"

 از اول هم ن همه مشکل را کهیگلستان باشد. اگر ا

 ریتعب "جانم"را  "هوم"د، حتما ید یوجود داشتند نم

 بودن من دنبال یک جوری یکرده... حاال او داشت برا

 ن نفریاو، آخر یشک برا یکه ب یلیگشت. دل یل میدل

 .کردم یفش میا تعریدر دن

 ...خوبم-

 ...م قصد کوتاه آمدن نداردیزخم صدا



 ...اما من نگرانتم-

 ت، و از موهباو دور میکنمزود خودم را از  یلیهانه خیمن سف

 یب مینص یب حضورش خودم را

 که به تن دارم  یخواهم حوله ا یگذارم. نم

 دلبری ماهر که او  یی. ماجراشود ییک ماجرا جویختم به 

 و من شوم همان دختر شاه

 ن و خسته کننده اش فاصلهیروت یکه از زندگ یانیپر

 رد... یگ یم

 جز برگشتن به ید که چاره ادان یاما ته دلش م

 نیندارد. هم ییکسالت بارش در کنج دربار تنها یزندگ

 گذارد از لحظه یکند. نم ین میده و غمگهم او را افسر

 طنتید لذت ببرد. او هر چقدر هم که شیها آنقدر، که با

 دن بزند، هر چقدر هم که بایکند، و خودش را به نفهم

 احساسن یان ایو در م را بخواهد عشق و محبتشتمام وجود 



 داند که سرانجامش همان گوشه یها عاشق شود، م

 ن آن گوشهید عزلت نشیاست و او تا عمر دارد با ییتنها

 .بماند

 

 مرد تن دادن به خواسته یلیاما تجربه ثابت کرده او خ

، اوست بلند میشوم یست. درست وقتیان و پنهان من نیع یها

 حاضر در نزدیکی امکه 

 فرار از حضورش یبرا ینکه من بتوانم کاریاز ا شده و قبل

 گرداند.  یکنم، مرا به سمت خودش بر م

 جز نگاه خودش نداشته یزیو نگاه من گر

 ...باشد

 .ش... هنوز به اندازه روز اول خوش رنگندیها یآه...آه آب

 بزرگ در نگاهش یتفاوت ین تفاوت که حاال آن بیبا ا

 یداده... ترنم چه م یه به مهربانیشب یزیش را به چیجا



 

 ن مرد و دلیم حرف زدن با ایگو یم یدانست وقت

 زنم. نه تنها یکندن از او سخت است، از چه حرف م

 دانست یشد، نم یتا ترنم نم یگریچ کس دیترنم، که ه

ده را تجربه نکر یمردانه ا محبتچ یکه ه یکشد. من یترنم چه م

 را در برابر خود یلی، حاال کم بودم

 تبرا بروز محبتش چیزی کم نمی گذاشبود،  یکه تا وقتداشتم 

 نین مرد به کنار، ایم با ای. تمام تجربه ها

 آرام کردن و خو دادن من به خودش، به یتالشش برا

 اگر خودم یل عاشق کردن مرا داشت. حتیپتانس ییتنها

 یک نگاه را نمینه درخشان عشق در یشیاز قبل آن پ

 ین تالش میدن ایباز هم با د داشتم و متنفر بودم از او،

 .توانستم عاشقش شوم

 یرون میبحضورش سخت خودم را از  یلیخ



 ینم ین بابت که تنم با عقلم همکاریکشم. سخت از ا

 یسخت با دلم راه م یلین رو که او هم خیکرد و هم از ا

 

 ستم کهیکند. آنقدر کم هوش و نادان ن یم مید و رهایآ

 نم. اما کاش او هم بهینگاهش را نب یتو یسرخوردگ

 سکوتمد در پس یفهم یکرد و م یاندازه من هوش خرج م

 که سر منشا ییده. چه دردهایچه ها خواب

 ...بود ها یفیهمه شان بالتکل

ه بن . مم را میپوشمیماند. لباس ها یکنارم م یبا تمام سرخوردگ

 یروم و او دنبالم م یز توالت میسمت م

 ستد. ماسک مو رایا یم نم و او پشتمینشش ید. من میا

 :دیگو یرم. میگ یبه دست م

 ینقدر لخت مینا موهاتو ایباا-

 ؟یکن



 اتشیکردن محتو یوپ و خالیدر حال باز کردن در ت

 :میگو یکف دستم م

 

 ...زنم راحت تر شونه بشنینو مینه... خودشون لختن... ا-

 ینو نزنم جونمو میبلندن... بعد ازحموم اگه ا یلیخ

 ...هاشون بازبشه رن تا گرهیگ

 هیرد و با تکیگ یدستم را که آغشته به ماسک موست، م

 ات آن را به کفیغه دستش به کف دستم، محتویدادن ت

 یکند. در سکوت نگاهش م یدست خودش منتقل م

 :دیگو یکنم و او م

 ...بلندن یلیآره خ-

 ...د سخت باشهیشون باینگهدار-

 ... آنرا بهاز ماسک هنوز در کف دست خودم مانده یکم



به ادامه کارش مشغول مالم. یم میموها یقسمت کوتاه جلو

 :میشود

 

 کوتاهشون یاما هر چقدرم سخت باشه، حق ندار-

 ...یکن

 قرار نبود شامل حال یچ وقتیچ، هی... ه"چ وقتیه"

 چ اتفاقیه یمن و نه برا یموها یما شود. نه برا یزندگ

 یلیم خم داشتیدانستم و تصصم ین را می... ایگرید

 که با قاشق و یان بگذارم. تمام مدتیزود او را هم در جر

 

 بشقاب افتاده بودم، به یچنگال به جان کباب برگ تو

 توانم ینکه چطور میکردم و به ا ین موضوع فکر میا

 یجانم را موقع حرف زدن کنترل کنم. البته اگر راهیه

 ید میبود با یکردم، به هر جان کندن یدا نمیهم پ



 د با ترسیکردم. با یشروع م ییک جاید از یبا گفتم.

 شدم تا متوجه شوم آنقدرها هم که یم رو به رو میها

 ستند. حداقلیشاخ و دم ن یکردم، غول ب یفکرش را م

 .ستندیشاخ و دم ن یب

 ن به او زنگ زدهیهم ین ها را ترنم گفته بود. اصال برایا

 .ن حرف ها را از دهانش بشنومیخواستم ا یبودم. م

 ک شجاع دلِ اهل عملیخواستم، الزم بود  یشعار نم

 مغزم را شست وشو دهد. ترنم همان شجاع دل اهل

 .عمل بود

 

 یکرده بودم تا بتوانم بخش خال یدوباره با او آشت

 پروا و یخواستم مثل او ب یوجودم را با او پر کنم. م

 د و مرایایشجاع باشم. به او زنگ زده بودم تا رسما ب

 یاز به کسیمم را گرفته بودم، فقط نیند. تصمک کیآنتر



 م از ترسناکیداشتم که مرا رو به جلو هول بدهد. برا

 .دیبگو یینبودن تنها

 شتر از دویهم سن و سال خودم بود که ب یترنم دختر

 موفق یکند و هنوز کس یم یسال است که تنها زندگ

 رهن شیکر اینشده بود او را بخورد و او زنده بود، و در و پ

 .شناخت یکر را میدر و پ یب

 با او یشد که از دوست یمن مثل او گرگ نبودم، اما م

 .میسود بجو

 ک گرگی یتوانستم با همجوار یگرگ نبودنم را م

 یکرد؟ در هر صورت کس یم یجبران کنم. چه فرق

 

 ن دویکرد. تمام ا یدا نمیک شدن به من را پیجرات نزد

 من دل و جرات دادههفته را در گوشم خوانده بود. به 

 یتات یتات یبود. وعده داده بود کمکم کند و تا وقت



 رد. قول داده بود راهیرم، دستم را بگیاد بگیکردن را 

 هم سخت نباشد. حداقل آنقدر که یلیدن خیرفتن و دو

 ...کنم سخت نباشد یمن فکر م

 یزان کسینکه سربار و آویخواستم بدون ا یمن فقط م

 مجبور شود به یخواستم مجتب یمکنم. ن یباشم، زندگ

 ن سرعتیش سرعت ببخشد و در ایخاطر من به کارها

 را که داشت ینده ایحاصل شود و آ یدقت یدادن، ب

 .ندازدیساخت به خطر ب یال میال به ریر

 ر باریها مجبورم کنند دوباره ز یخواستم سخت ینم

 یا حتیبروم  یگریا هر آدم اشتباه دینا و یازدواج با س

 ... چتر عمو ریز

 

 در چشم در چشم شوم و جوابیخواستم با حاج ح ینم

 جه برسد کهین نتینکه چرا صبر نکرده ام تا او به ایا



 بهتر از من یده، را بدهم. چه کسیوقت رفتنم فرا رس

 ده؟یدانست وقت رفتن رس یم

 گر طاقتیکرد که دلم د یبهتر از من درک م یچه کس

 را ندارد؟ یینطور پا در هوایا

 ک بخش وجودم مربوطیمن هم مثل همه آدم بودم و 

 ک من منطقشیکم بود. خواسته تاریتار یبه خواسته ها

 ...چ بودیا هیا همه ی

 داد. گفته بود از ین ها را ترنم به داده بود و میهمه ا

 گردد. گفته بود یم دنبال کار میش برایق آشناهایطر

 ان کنم،زیبتوانم دخل و خرجم را م یتوانم تا وقت یم

 سقف خانه او حساب باز کنم.... او گفته یتوانم رو یم

 نیکسر ایم گرفته بودم باالخره یبود و من باالخره تصم

 

 رم و ببازم و در عوض از نویچوب دور سر باخت را بگ



 .مطلقه اش آشنا کرده بود یشروع کنم. مرا با هم خانه ا

 زیهم چ یلیخ ییدانستم که تنها یو من حاال م

 ...ستین یاکترسن

 کنم و ی. با تعجب نگاهش مدستش نردیک دستانم میشود

 ...دارم یان بشقابم بر میکردن با گوشت م یدست از باز

 چته نه؟ یبگ یخوا ینم-

 ن باختن و از نو شروعیکنم....اوه... نه! ا ینگاهش م

 هم راحت باشد. بخصوص حاال یلیتواند خ یکردن نم

 م. هر چند نصفه وکین حد به داشتنش نزدیکه تا ا

 زین داشتنِ ناقص هم آن قدر وسوسه انگیمه، اما همین

 ...که انتخاب کرده ام مردد شود یاست که دلم در راه

 

 !ترنم-

 ...!جانم-



 ن صدایمش کرده بودم که انگار ایتقد یجانم را با لحن

 ینمان است. براین اتفاق بیکردن و جواب دادنمان آخر

 یا در جانم خالصه و نثارش من بار، تمام احساسم ریاول

 .بود یا شجاع شده بودم و به نظرم قدم بزرگیکردم. گو

 ن جواب وحسیالبته که مطمئنم او هم متوجه تفاوت ا

 .شد یک جورینهفته در آن شد که رنگ نگاهش  یها

 دانست یر افتاده. نمیشد که در برزخ گ یه کسیشب

 که در یزان عشقیکه استفاده کرده بودم، و م یکلمه ا

 را که در یا حجم بزرگ بغضیآن بود را باور کند، 

 ...م بودیصدا

 

 .ک تر آوردیش را نزدیش را کنار زد. صندلیبشقاب غذا

 و چنگال را از نزدیک شدکه چنگال در آن  یدستبه 

 .بشقاب گذاشت ید و تویرون کشیان انگشتانم بیم



 ش دستور داد تایبدون کالم، با استفاده از ابهت دست ها

 که چنگال را از من گرفته یبه سمتش برگردم. دست

 به قصد نوازش به موهایم نزدیک ن بار یبود، ا

 

 ریم را اسیدر خانه است، موها یخودش گفته بود وقت

 گفت موها ینکنم. م یپسیره و کلیچ کش و گیه

 ت را باز دوست دارم. یوچشمها

 ...بال یب-

 

 ندازههم درست به ا "بال یب "ن یخورم ا یقسم م

 د درست به اندازهیپر از حس و بغض بود. شا "جانم"آن

 یهمه عاشق و معشوق ها یها "بال یب"ها و "جانم"

 ...ن مکالمه کوتاهمانیعالم حس داشت ا

 مم را گرفتهین بار... تصمید آخرین بار... و شایاول یبرا



 که از او سراغ داشتم، ینه ایش زمیبودم و با توجه به پ

 .ماند ینقدر عاشقانه نمیبعد وضعمان ا یاحتماال ساعت

 شده؟ یچ یبگ یخوا ینم-

 از جوارحم واکنش عضوینکه یخورم، بدون ا یکه می

 داند و یم یزیده بود که انگار چیپرس ینشان دهد. جور

 م. به نظر من مثلیایمنتظر است تا خودم به حرف ب

 

 ستاده و دارد به نفریبود که در موضع قدرت ا یکس

 دهد... اما امکان نداشت بداند. جز یم مقابل فرصت

 نا خبر نداشت جز مهسا که بریاز موضوع س یمهسا کس

 ن همیزم ین آدم روین تریفرض محال، اگر سخن چ

 اورده بود که او راین فرصت را هنوز به دست نیبود، ا یم

 یبنیخواب بودم... بدب ید هم وقتیان بگذارد. شایدر جر

 شود. نه! امکان یبم مباعث مچاله شدن قل یو بددل



 خود یگر برایطان صفت بودن دین حد شینداشت. تا ا

 .بود یادیطان هم زیش

 موقع یک خواب بیدانست من  یاصال او از کجا م

 نکه جز همانید. کما ایایش بیداشته ام که به سراغ عمو

 که با اطالعات ناقص و غلط او رخ داده بود، یاشتباه

 ن حدیبخواهد دال بر تا ا ده بودم، کهیاز اوند یا یبد

 ، خودم راییایخولیاو باشد. من داشتم با افکار مال یبدذات

 ...کردم یمار میب

 

 ؟یا رو به من بگین موش و گربه بازیل ایدل یخوا ینم-

 نقدریا یچ یبگ یخوا یترنم؟ نم یکن یچرا ازم فرار م

 یونه می؟ دارم دیحرف بزن یخوا یکنه؟ نم یتت میاذ

 یت شدنتو نمیل اذیکه من دل یا حرف نزنشم ترنم... ت

 کم تو جبران اشتباهم بهمی یخوا یفهمم... چرا نم



 تا یدینم ی؟ چرا چند تا سرنخ به من عاصیکمک کن

 ...ن همهید از کجا شروع کنم آخه؟ ایبدونم با

 ...خوام یطالق م -

 کند. بعد یم میمنجمد شده و در بهت تماشا یلحظه ا

 رد و بهیگ یجماد فاصله مکم کم صورتش از آن ان

 شود. لب یرود که ملتهب م یگمان، روبه گُر گرفتن م

 به نظرم دماغش هم یش و حتیش، چشم ها وابروهایها

 ...رندیگ یزان به خود میحالت آو

 من؟ ین بازار شام زندگیگه ازکجا در اومد تو این دیا-

 

 .میگو ینم یزیچ

 !ترنم-

 ه اسمم قشنگ... نیعاد یلیکند. خ یم میصدا یعاد

 بزرگش یان لب هایاز م یشود وقت یا مین اسم دنیتر



 تش دست و دلم را به لرزهیشود و نه عصبان یخارج م

 .اندازد یم

 رد ویگ یندارم. فاصله م یشتریح بیاما من بازه هم توض

 ق،ین دقایند. تمام اینش یخودش صاف م یدر جا

 یکوچک را که پر از گل ها یکیاز پارچ پالست یقسمت

 .م کرده امیبل نگاه هایست، س یوصورت یآب

 

 ش رایحاال هم موضع چشمانم عوض نشده، اما پنجه ها

 ک مشت بزرگیل به ینم که تبدیب یاز گوشه چشم م

 ...تپدینه اش میدر س یشود. عجب قلب گنده ا یم

 ده اش با تمام توانیدرهم تن یپنجه ها یاما درست وقت

 هم یلید خیکنم شا یشود، فکر م یده میز کوبیم یرو

 رد، ویگ یسرش را باال م یم نکرده بود. وقتیصدا یعاد

 یکند، مطمئن م یدن میبا دهان بسته شروع به خند



 شیخنده ها یم نکرده. وقتیصدا یهم عاد یلیشوم خ

 دیزود با یلیفهمم که خ یشوند م یل به قهقه میتبد

 .نجا را ترک کنمیا

 ند ویب یرا مچشمانش باز است و مطمئنم که حرکات م

 به کارم یخواهم فرار کنم، اما کار یفهمد که م یم

 .ندارد

 

 کند یش را قطع میق و حساب شده خنده هایدق یلیخ

 رند و من درستیگ یش را میقهقه ها یو کلمات جا

 :شنوم یقبل از خروج از آشپزخانه م

 ...نو گفتمیحانه همیشب به ریمنم د-

 هبوزنم را دارند.  یارایبرند و نه  یم... نه فرمان میپاها

 ل تکانیم یبه قدر ذره ا یده اند حتین چسبیزم

 .خوردن ندارند



 ستم. قلبم هم رهیکه گفته است را بلد ن یر جمله ایتفس

 .خورد یم شده... به نظرم او هم تکان نمیرو پاها

 ید، تن ضعف کرده ام را تکان میسخت تر از آنکه با

 ست ویحرفش چ یند بفهمم معیگردم. با یدهم و بر م

 شتر از حد نرمالیکنم ب یحانه چه گفته. فکر میبه ر

 .فرشته صورتم نگران شده ام یهوو یبرا

 فتادن تنمین ینگاهش با من است. دست لرزانم که برا

 یها یکند، را با آب یزان میآو یخودش را از صندل

 

 میبگو یزینکه من چیکند. قبل از ا یخاموشش دنبال م

 :کند یتم میند و با دست اشاره به وضعک یاو لب باز م

 ؟یچ یعنین یا-

 ؟یگفت یحانه چیبه... به ر-

 یم یآهسته اما لحن خشن یشود و با صدا یبلند م



 :دیگو

 لرزون ین دستایگفتم... تو بگو ا یچ یدون یخودت م-

 ؟یچ یعنید به آسمون ببرتت یکه با یدن خبریازشن

 ه دریچند ثان شتر ازیب یست که برا ییجزو معدود بارها

 که یآورم. عالرغم ضعف یش زل زدن را تاب میچشم ها

 کند و یر کرده، زبانم خوب عمل میروح و روانم درگ

 :میگو یبدون لرز م

 ...ترسمیازت م-

 

 :نزدیکم میشود

 ...ینو ثابت کردین نحو ممکن ایقبال گفتم که به بهتر-

 ...یه ازش بگیاد دم به ثانیخوشم نم

 یشک را از گوشه چشم راستم حس مزخوردن قطره ایل

 افتد و با یک چشمم میک قطره که تنها از یکنم. فقط 



 .شود یب میاو تعق یچشم ها

 نیست... عشق این نیدم ایکه من از عشق شن یفیتعر-

 حانهیوانه ریست... مهتاب بهم گفته بود تو دیقدر ترسو ن

 ن حد براتید تا اینطوره گفتن اون جمله نبای... اگه ایا

 ...آسون باشه

 

 م رایشل شده، چشم ها ییبسته و دست ها ییبا لب ها

 :خندد یکند. زهر م یرصد م

 ست خانمیا سرجاش نین دنیا یزایچ یلیوقته خ یلیخ-

 بویدون به در شدن رقید از میخانما... مثال تو االن با

 د به فکر خودشیبا یا هر کسین دنی... تو ایریجشن بگ

 ...زهیهووش اشک بر ینکه برایباشه... نه ا

 ...نه-

 :دهم یسر تکان م



 خودم یسر جاشه... من دارم برا یمن همه چ یایتو دن-

 یخودمه که طالق م یبرا یزم... از سر نگرانیر یاشک م

 هنکیخته به هم... من از ایه ریبق یایانگار دن یخوام... ول

 نیکنم نگرانم... ا یترسناک زندگ یاین دنیمجبورم تو ا

 عشق یست... چطور ادعایموندن ن یه جاگیا دیدن

 د؟یریطالق بگ یازش خواست ین راحتیو به ا یکرد

 

 دانستم... مگر خودم جانم را کف یجوابم را خودم م

 دستم نگرفته و به جنگ احساسم نرفته بودم؟ به همان

 داد که من عاشق داده یدر خواست طالق م یراحت

 نم. جوابشبودم. اما دوست داشتم جواب او را هم بدا

 ...با بودید هم زیتلخ، شا

 یدم. و قطره اشک بزرگیش را دیس شدن چشم هایخ

 یفتاد و باعث شد چشم هایکه از چشمش فرو ن



 :خوشرنگش قرمز شوند

 گفته راحت بود؟ یک-

 مانده غذاها یکنم. باق یز را جا به جا میم یل رویوسا

 .زمیر یز را هم دور میم یزم. تکه نان رویر یرا دور م

 

 ارشورها ویزم. خیر یدورن بشقاب را دور م یسبز

 ختن ها را گذاشته ام جمعین دورریازها راهم... اسم ایپ

 ...و جور کردن آشپزخانه

 یمه پر ازدوغ است میکه تا ن یوانیدستم به سمت ل

 پارچ را هم دور یزم. دوغ تویر یرود. آن را هم دور م

 و اگر خانهنبود  یصنعت یزم. اهل خوردن دوغ هایر یم

 شد. آن هم پر از یدا میدر خانه پ یبود، حتما دوغ محل

 ...معطر یها یسبز

 یزم چون تمرکز ندارم. چون نمیر یز را دور میهمه چ



 امتوانم نگه دارم و کدام را نه... تم یرا م یکیدانم کدام 

 هال گذرانده یمبل ها یست که رو یر ساعتیفکرم درگ

 .میا

 حانه تا چه حدیاش از ر ییداج ین تقاضاید اید یوقت

 رونم برد. نهیمتاثرم کرده از آشپزخانه ب

 

 ا رفتارش نرمیطالق مرا فراموش کرده،  ینکه تقاضایا

 ه حرکاتش بودیکه ته ما یتر شده باشد. با همان خشونت

 با پرتم کرد و کنارم،یمبل تقر ی. رو

 نکه خودشیم نشست. و قبل از ایدرست زانو به زانو

 :دین مرا روشن کند پرسبخواهد ذه

 یعنیخوامت  ین طالق مینم ایخوب اول تو بگو بب-

 شده؟ ی؟ باز چیچ

 .ده بودیپر کش ین زودیعمر شجاعتم کوتاه بود و به هم



 لکنتم برگشته بود. استرس تمام امعا و احشا بدنم را

 خ زده هر دو دستمی یر کرده بود. نوک انگشت هایدرگ

 گشتم یم ییبال کلمه هارا به هم چسبانده بودم و دن

 دانم طبق معمول کجا گم و گور شده بودند به یکه نم

 ...وقت لزوم

 ...م... من-

 رنبود که بتوانم د یین بود... امروز از آن روزهاییسرم پا

 کنارش آرام باشم و با آرامش حرف بزنم. او هم آرام

 

 م و توقعیگذراند یرا هم از سر نم ینبود. چالش آرام

 ...بود یادیتن زآرامش داش

  به سمت دستانم امد دم قرار گرفت ویدستش در معرض د

 و

 :نگاه من باال آمد



 آروم باش خب؟-

 د با هریکردم نبا یم یحال ین دل لعنتید به ایچطور با

 فتد؟ چرایاو به جان من ن یبار نگاه کردن در چشم ها

 یده بود آبید؟ به گمانم خود او هم فهمیفهم یزبان نم

 یدابِ وجود من است و مرا به سمت خودش مش گریها

 ن ترفندِ زل زدنیکند که از ا یت غرقم میکشد و در نها

 کرد. همان یداشتن نفوذ استفاده م یم برایبه چشم ها

 :ن کردییره در نگاهم سرش را باال پایطور خ

 

 باشه؟-

 عانه سرم را باالیمط یزم شده ایپنوتیمثل موجود ه

 :ن کردمییپا

 ؟یطالقش بد یاخو یچرا م-

 ... اول تو بگو.... بعدشمیخوا یطالق م یاول تو گفت-



 ....نوبت منه

 ...من-

 فتد کهیر بیرفت که به ز یسرم داشت م

 :گفت 

 ....تو چشمام نگاه کن و بدون ترس حرفتو بزن-

 ...خواست را کردم یکه م یکار

 

 نیدونم ب ی... من میدون یشه... خودتم مینم ینطوریا-

 ازت خواسته برا یدونم حاج ی... میر کردیگ ما دو نفر

 شه... توینم ینطوری... اما ایچ کدوممون کم نذاریه

 ...نداره یگه هوو معنیم... دیکن ینم یعصر سنگ زندگ

 هینکه یم خالصه بشه تو ایخوره که همه زندگیبهم بر م

 گهیه هفته منتظرش... دیهفته کنار شوهرم باشم 

 نشستن به دست و دهن یکه زنا م یگذشته زمونه ا



 ...کردن یمرداشون نگاه م

 دهم تا عقل و قلبم دست و یبه خودم زمان م یکم

 خودم یرا که برا یلیشان را جمع کنند و من دالیپا

 ش بکشم، ازین موضوع را پیآنقدر معقول بودند که ا

 ...ح دهمیش توضیدا کنم و برایمغزم پ یهزار تو

 ه که توش گرفتاریتین وضعیا ناخواسته ایخواسته -

 تونم یش نمیدونم اشتباه منه... اما کاریم... میشد

 

 تونم یتونم زمانو به عقب برگردونم... نم یبکنم... نم

 تیاذ ین زندگیست تو، تو ایجبران کنم... اما قرار ن

 ی... میدونم دلخور یدم.. مینو بهت قول می... ایبش

 و یلج کن یدونم حق دار ی... میترس یدونم ازم م

 وونه نشدمیدونم اگه هنوز د ی... میریانتقام بگ یبخوا

 ست... از سرین راهش نیازصدقه سر خانم بودنته... اما ا



 ....که یریگ یم یمیه تصمی یدار یدلخور

 ...ی... نه از دلخوریخوام برم... نه از سر لجباز یمن م-

 خوام یکنم... م ینش میوقته دارم سبک سنگ یلیخ

 ...ستین ین زندگی... چون جام تو اد برمیبرم چون با

 یر کینکه تقصیم... این اتفاق گرفتار شدیناخواسته تو ا

 ن اتفاقیخوام تو ا ینکه نمیست... ایبود هم بحث ما ن

 چیناخواسته بمونم و بپوسم؛ و انتخاب من بحث مونه... ه

 نکه نفریم نداشتم، اما ایزندگ یبرا یوقت برنامه درست

 ...هم برنامه من نبوده باشم، زندگیه ی رقیب

 نیاز سه نفر ا یکی... تو یستین زندگین یا رقیبتو -

 و یرتر اومدیدونم د یدونم سنت کمه... می... میا زندگی

 دارم و یدونم چه حس ی... من نمیدر عوض محق تر

 ست نگرانیالزم ن یاد ... تو ولیبه سرم ب یقراره چ

 ست و گذشته اونیدونم عصر سنگ ن ی... منم میباش



 یدلشون م یکه مردا به اسم مرد بودن هر غلط یزمون

 اما بدون از نظر منم یکردن... منو نشناخت یخواست م

 افتاد ین غلطا اضافه است... اگه اون اشتباه اتفاق نمیا

 م نبودم... از نظریمن هرگز آدم آوردن زن دوم تو زندگ

 ومدن که تحت امر مردا و منتظر مردایا نیمنم زنا به دن

 ویکه زنا تو قلعه د ییباشن... از نظر منم گذشته روزا

 ادیشدن تا شاهزاده قهرمانشون ب ید منتظر میپل

 تین اتفاق و موقعیطلسمشونو بشکنه... منو تو بدتر

 

 که چه جور یندون یو حق دار یت شناختیزندگ

 گه ام ویتا زن د م... اما من اگه برادر و پسر چندیآدم

 نم در نظریدوست دارم با انصاف باهاشون رفتار بشه، ا

 ه عدهیرم که طرف حساب منم خواهر و دختر یگ یم

 یت گند نزده بودم تو همه چیگه ست... اگه با عصبانید



 که من تو یکرد یدا نمیرو پ یا یط عادیچ شرایه

 مموینگاه کنم... به هر حال من تصم یگه ایصورت زن د

 نیترنم...پس نگران ا یستید بره تو نیکه با یفتم... اونگر

 ...کنم ینباش... تمومش م زندگی رقابتی

 ان آشپزخانهیکه در م یدم... قطره اشکیر شنیسر به ز

 ن تمام کردن بود امایاز راحت نبودن ا یده بودم، حاکید

 :میگو یباز هم م

 رحمانهی... چقدر بیزنیچقدر راحت در موردش حرف م-

 ...یگیز رفتن اون ما

 

 :شنوم یدردناک پوزخندش را م یصدا

 ی؟ تو مغزمیراحته؟ تو تو دل من یدون یاز کجا م-

 ن کردم؟یکنه از بس سبک سنگ یچقدر درد م یبدون

 ...ه... درست به اندازه منیاما اونم قربان-



 حالش از تو هم بدتر باشه... تو به ید حتیآره... شا-

 ن که مدام دری... همیستیقرار ن یاندازه اون ناآروم و ب

 تونه کنارینم یعنیت کردن منه، یاذ یحال تالش برا

 کردن مدام ذهنشو یزندگ یاد و آروم باشه... به جایب

 نیگه کشش اید یر من و رابطم با تو کرده... ولیدرگ

 ن رابطهیخواد از ا یکشه... نم یگه نمیطو نداره... دیشرا

 یکیم یتقد یدو دست کنه حقشو یدل بکنه چون فکر م

 د بذارمیدونم که نبا یدونه اما من میگه کرده، اون نمید

 اقتشو نداشتمیمردم بشه... من ل یحرفا یندش قربونیآ

 یا یچ آرامش و خوشبختیکه اون داره، ه یو با اخالق

 یست... برایچ کدوممون نیر اون سقف منتظر هیز

 یکارا خوام تو قفسیخوام آزاد شه و بره... نمینم میهم

 ...من و افکار خودش بپوسه

 



 .دهد یه اش را به مبل میو تک ازم فاصله میگیرد

 برد، یسرش را عقب م یقدش آن قدر بلند است که وقت

 ریکند و کامال ز یدا میش حکم بالشت را پیمبل برا

 .بندد یرد. چشم میگ یسرش قرار م

 م من هم مثلیچ وقت نخواهم توانست بگویمطمئنم ه

 ...شتر دوست دارمیبازت را ب یاتو چشم ه

 لیکه به هر دل یتونه بفهمه دل کندن از آدم یم یک-

 تونه سخت باشه؟ یچقدر م یعاشقش یدرست و غلط

 ن تک کلمه آنی... هم"یعاشقش بود"نه  "یعاشقش"

 ستند تاین ین بغض کمرنگ... گواهان کافیقطره اشک، ا

 حانه؟ین قصه من هستم نه ری ایِمن بفهمم رفتن

 

 ن مدت، دست من شجاعت بهین بار در تمام ایاول یبرا

 رود. یدهد و جلو م یخرج م



 . حتما

 کند و ازهمان جا یاو هم تعجب کرده که چشم باز م

 ...کند یر چشم نگاهم میکه سرش قرار دارد از ز

 ست که بدون عالقه بشه سر پا نگهشین یزیچ یزندگ-

 ونه کوتاهت یم ییه جایوجدانش تا  یداشت... آدم برا

 اد و قلبشو مجبور کنه که تحمل کنه... هر چقدرم منیب

 ی، زندگیجبران کن یمحق باشم و هر چقدرم تو بخوا

 شه... هرینم یزندگ یریت پذیاز سر اجبار و مسئول

 ر هریکه ازسرمون گذشت، تقص یکه افتاد، هر چ یاتفاق

 هممونو خراب کرد... از ینجا، زندگیکه بود، تا ا یک

 ن خرابه پابندیم به ایستیبه بعدش مجبور ننجا یا

 نیشناختمت که بدونم آدم ا یم... منم اونقدریبمون

 ه اشتباه بزرگیه حس پررنگ غلط و یو  یا نبودینامرد

 



 ست از سر عذابین یازیر خودش کرد... نیهممونو اس

 ه روز دو روزی... حرف یبا من بمون یوجدان بخوا

 نباشه زود خسته وکه دلش خوش  ییست... آدم جاین

 م دلم خوشیگم که از ده سالگیم ینو منیشه... ایر میپ

 از روح یخال یه زندگینبوده... پابند موندنمون به 

 حانه ام بهیه ظلمه.... بماند که هنوزم معتقدم ریخودش 

 در کاره ین ماجراست... اگه جبرانیا یاندازه من قربان

 ...اشهد سهم داشته بیاونم به اندازه من ازش با

 ...ندینش یصاف م

 نقدری... اینقدر بزرگ باشیباعث شده ا یدونم چ ینم-

 خوش ید همون دلت که از ده سالگیخوب و عاقل... شا

 حانهین خاطر که به رینبوده.... اما بدون منم درست به ا

 ی؟ مشاورم میدون یکنم... م یظلم نکنم دارم رهاش م

 حانه باشم،ینکه عاشق ریشتر از ایگفت احتماال من ب



 

 م... اهل به دستیصش بودم... من کال آدم جاه طلبیحر

 یخواسته هام... برا یآوردنم... اهل تالش کردن برا

 یحانه رو خواستم و به راحتیگه چون رین میهم

 ارم، مصرانه خواستم که مال منینتونستم به دستش ب

 کرده و فکر کرده ین، مغز و قلبم قاطین بیباشه و ا

 دونم ین کردن میا سبک سنگیه دنیاما بعد  عاشقشم...

 ...حانه رو دوست دارمیکه من واقعا ر

 زینکه ماندن جایگر دال بر ایک گواه دینهم یا

 ...ستیست...که گناه بزرگین

 هیبدون عشق  ی، زندگیگیاما همون طور که تو م-

 ...انتهیه خیبدون عشق دوطرفه  یگم زندگیظلمه، من م

 هینباشه... همون  یباشه و ک عاشق یکنه کینم یفرق

 تیانت به دوطرف کفایخ یست برایکه عاشق ن یطرف



 درد یلیدنش خیست... فهمیحانه عاشق من نیکنه... ریم

 

 ط سختین شرایته.... ایه واقعین یداشت... اما خوب ا

 ...میط ما همو شناختین شرایبود... بد بود... اما تو هم

 حانهیستم که رین یحانه منو دوست نداره، منم مردیر

 تونم... هر بار که نگاش یگه نمیانتظارشو داشته... من د

 ...ن تو ذهنمه که اون منو دوست ندارهیکنم فقط ا یم

 ن ظلم کنم... اونیشتر از ایتونم به خودم و به اون ب ینم

 شده بدون ین زندگیمحض وارد ا یبا دو دو تا چهارتا

 به هردومون یبه اندازه کاف یعنین یعشق، و ا یذره ا

 ن فکریبه ا یدم.. وقتین ظلمو ادامه نمیظلم کرده، من ا

 افتاد قرار بود چند سال ین اتفاق نمیکنم که اگه ا یم

 وونهیکنه د ینکه عاشق من باشه با من زندگیبدون ا

 ر برف بمونه ویسرم ز ینکه قرار بوده تا کیشم... به ایم



 هیو  یت عالیه موقعیشتر از همسر، ینفهمم که من ب

 کنم یه عاشق خر باشم؟ همش فکر میو  یکارت بانک

 ...دادم یم یرابطه ما خوب بوده چون من خوب سوار

 نی، با اولین ورشکستگیگه... با اولیه مشکل دین نه، یا

 نو بفهمم... به تو ظلمینقص و خسران ممکن بود من ا

 

 نین موضوع با اتفاقِ به ایدن ایشد، اما حداقل فهم

 ن نفرت اونو داشته باشه، باعث شدیارزش اکه  یبزرگ

 ....من الاقل بتونم سر پا بمونم

 ش را به زانویرد و آرنج هایگ یه اش را از مبل میتک

 :دهد ینامعلوم م یه و نگاهش را به نقطه ایتک

 کنم، یکه کنارشم، نگاش م یبه هر حال تمام مدت-

 ن فکر تو سرمه که اون منویکنم مدام ا یمحبت م یحت

 نیخوام بره... چون ا ینم میهم یوست نداره.... براد



 ذاره ازیشه و نمیه زهر تو تمام قلبم پخش میفکر مثل 

 م اونیاالن که آرومه... از طرف یبودنش لذت ببرم... حت

 یگه ایز دیو هر چیهر چقدرم از نفرت و خشم و بعد ماد

 شتریدونم که عمرش ب یمون نگاه کنه، من میبه زندگ

 ت حاال هرچقدرمیه حرص و عصبانی ین برااز تلف شد

 مییایخوام به خودمون ب یبه حق، ارزش داره... نم

 نکهیا یمون بر باد شده... اون برایم همه جوونینیبب

 از عشقو تحمل کرده یخال یه زندگینکنه  یدونو خالیم

 ه عمر عذاب دادم و عذابیه طرفه یه عشق ی یو من برا

 خوام یم گرفتم حاال میصمبا قلبم ت یه روزیدم... یکش

 با عقلم حرکت کنم... سخته برام گفتنش، انجام دادنش

 کنه، یکه رگ گردنم قبل ازعقل و قلبم کار م یمن یبرا

 

 ش من بره، بتونه عشقید اگه از پیسخت تر اما... شا



 تونه آروم باشهیدا کنه... فقط اون وقته که میرو پ یواقع

 صش بودم،یگه من حریکنه... مشاورم م یو واقعا زندگ

 ...ن کار و براش بکنمیاما من اونقدر دوستش دارم که ا

 .دادم یگفت. با او موافق بودم. به او حق م یدرست م

 که در یاما او چه؟ خودش خبر داشت که با هر جمله ا

 که یلیل به دالیک دلیگفت،  یمش مین تصمیه ایتوج

 استخو یکرد. او نم یرفتن داشتم اضافه م یخودم برا

 ک طرفه بود، بماند،ی یکه انباشته از عشق یدر رابطه ا

 ن کاریکردم؟ او ا ین ظلم را به خودم مید ایمن چرا با

 دانست، اگر من مرتکبش یانت به هر دو طرف میرا خ

 حانه را دوست داشتیانت نبود؟ او آن قدر ریشدم خ یم

 را تجربه کند، من یواقع یش کند تا زندگیکه رها

 م؟عاشقش نبود

 



 حانهیده بود ریبود که او فهم ین ها در صورتیهمه ا

 کردم که معشوقم در ید میست... من چه بایعاشقش ن

 گفت؟ یم یگریبرابرم نشسته و ازعشق به د

 دی، چرا بایکن یبدون عشق با اون زندگ یخوا یتو نم-

 ؟یتو با من تجربه کنین وضعیا

 یازهمان جا که رو به جلو خم شده، سرش را برم

 ...قی... عمیکند. طوالن یگرداند و نگاهم م

 یه آدم نمی... مسلما یکن یج میدونم... تو منو گ ینم-

 حانه ام،یگم عاشق ریم یتونه عاشق دو تا آدم باشه... وقت

 هیداشته باشم، اما کنارت  یگه اید یتونم ادعا ینم

 ...الت بشمیخیتونم ب یآرومم که نم یجور

 

 یبه جا یخوا یه که میت خودخواهین اما نهایا-

 ...یذاریخوام برم و نمی... من میریم بگیهردومون تصم



 ...بره یخوا یخواد بمونه و م یاون م

 نه؟یدوزد: نظرت ا یم مینش را به چشم هاینگاه غمگ

 ...کنم یش میدر سکوت تماشا

 که بهش فکر نکردم، خودم یاما باور کن تنها کس-

 ماشینه کارا و تصمدو یآدم نم ییه وقتایبودم... ترنم 

 عمرمو ینجایچقدر اشتباهن... درست مثل من که تا ا

 حانه ویچاره شدن تو و ریکردم... ب یاشتباه زندگ

 ن بود کهیمن داشت ا یکه برا یهممون تنها حُسن

 کنم... حاال یرفتار و فکر م یدم تا چه حد اشتباهیفهم

 کنم، یحانه نگاه میر یرون که به کارا و تقالهایاز ب

 رو از یگدکنه، داره حق زن ینم که داره اشتباه میبیم

 هیاقت یستم، اما اون لیره... من مهم نیگ یخودش م

 

 کنم یبهتر رو داره... و در مورد تو... کتمان نم یزندگ



 ...یکن یکم خودخواهم... تو منو اروم میکه در مور تو 

 ست... کار منین نی... اما تنها ایدیت بهم میحس امن

 ین برده... با عشق و بیتو رو از ب یشتوانه هاتمام پ

 ...نه کنمیتو هز یخوام همه عمرمو برا یعشق نداره، م

 ن موضوع مطمئنم تو باینو بهت بدهکارم ،اما کنار ایا

 هر دومون ین که اجازه بدیت این همه آرامشت قابلیا

 چ وقتی... اون هیمو داریتو آرامش کنار هم بمون

 هبخشه... مطمئنم... اما بذار بی.. نمتونه قراموش کنه.ینم

 ...دوار باشمیتو ام یبخشش و فراموش

 شدن داشت تا بفهممیازبه ساعت ها اندیش نیجمله ها

 ن هم حاال در آشپزخانه بودم ویهم یچه... برا یعنی

 یمحض به هم م یحواس یظرف و ظروف را با ب

 نیهم یست. برایگفت که عاشق من ن یدم. علنا میکوب

 



 ند خودش نگه دارد و او را رهایتوانست مرا پا یهم م

 .کند

 دانست من در چه یدانستم. او که خودش نم یمن م

 نطور ناجوانمردانهینکه ایگرفتار آمده ام، اما ا یبتیمص

 نکه سرشار ازیاورد عالوه بر ایم میت را به رویواقع

 شد که هم یصداقت بود، درد هم داشت... اما چطور م

 هم در کنارم آرام باشد؟ آن هم آن قدر عاشقم نباشد و

 زتوانست مرا ا ین نمیالم شود... بهتر از ایخیکه نتواند ب

 ...د کندیخودش ناام

 د عشقیکرد تا شا یش میحانه را دوست داشت و رهایر

 خواست یدا کند. مرا دوست نداشت و میرا پ یواقع

 خودش نگه دارد، صرفا چون آرام بودم و آرامش یبرا

 بود؟ و در یگر چطور ابراز عالقه نکردنین دیم... اکرد یم

 خواست خودش را به من و مرا یم یعالقگ ین بیکنار ا



 ...به خوش متعهد نگه دارد

 

 طلبم. با یخوررم. نوک کفشم را به کمک م یتلو تلو م

 شوم تا تعادلم یاده رو موفق میبه سطح پ یفشار کوچک

 د رنگیسف و یان آبیک در میکه  ییجدول ها یرا رو

 .شده اند، حفظ کنم. از من جلوتر افتاده

 

 م را پشتیشوم، دوباره قدم ها یموفق م یباالخره وقت

 کنم خودم را به او برسانم. از یم یسر هم بردارم، سع

 .کند تا خودم را برسانم یست و صبر نمین کارم کفریا

 دانم آوانسیک، که میک بوتی یباالخره با توقفش جلو

 رسم. همچنان یه به من داده، به او مست کیا یعمد

 جدا کننده یجدول ها یکنم تعادلم را رو یم یسع

 ن کاریابان حفظ کنم. ایاده رو خین رو و پیقسمت ماش



 ین امکان را به من میبا جذب تمام تمرکز و حواسم ا

 درونش غافل شود. عالوه یاهویاز ه یدهد که مغزم کم

 ییاز کارها یکیک یبار یجدول ها یبر آن، راه رفتن رو

 دانم، یل او را نمیدهد. دل یاد انجام میست که ترنم ز

 به یتوجه ینم بیدهم تا بب ین کار را انجام میاما من ا

 ینگاه ها و به افکار مردم که او همواره تجربه اش م

 یمن عذاب آوراست، اما م یدارد. برا یکند، چه حس

 یدخواهو خو یتوجه یخواهم ب یخواهم ادامه بدهم. م

 ید راه رفتن رویگو یشروع کنم. ترنم م ییک جایرا از 

 .کند یک و جدول ها حالش را خوب میخطوط بار

 

 پرت کردن یهم برا ید راهکار خوبیآ یبه نظر م

 کند، چون نگاه یحواس من باشد، اما حالم را خوب نم

 یکنم و م یکه حس م ییمعنا دار و گاها متلک ها یها



 یب ین تر از کمیرا سنگ یخشنودم کفه نایشنوم، برا

 .کند یم یدغدغه گ

 یکن یم یسع یترنم؟ چرا دار یکن یم یکار دار یچ-

 ؟یحرصم بد

 مان نه تنها جبرانیستاده. اندک فاصله قدیم ایرو به رو

 ...کنم یشده، که حاال من از باال به او نگاه م

 :کنم یبه چادر و دوز متانت نهفته در ظاهرش م ینگاه

 ؟یکش یمردم خجالت م یو نگاها از حرفا-

 :بندد یش را میچشم ها

 

 ...ستین نیکه موضوع ا یدونیخودتم م-

 که منو به زور از ین تو بودی؟ ایشیم یپس چرا عصب-

 ...رونیب یخونه کشوند

 وارد خونت یتو نخوا یآره... چون قول دادم تا وقت_



 ...دم بشمیکه د ییزایال چیخیتونمم ب ینشم... اما نم

 گذشته یبه خاطر اشتباها ی؟ داریفهم یانتم نمنگر

 سکوت کنم... اما یکن یو مجبورم م یریگ یازم باج م

 ...ینیم که قراره اون آدمو ببیمن همش نگران دفعه بعد

 نیقراره به دادت برسه؟ اگه موفق بشه ا یاون وقت ک

 سر تو و یی؟ اون وقت چه بالیبار واقعا ببرتت چ

 ...تو یبرا یبم نبرده از نگراناد؟ شب خوایوجدان من م

 ،یریشه تو لک و گوشه گیکه هم ییبعد اون وقت تو

 یتوجه به من و حرفام دار یرو جدول و ب یاالن رفت

 ...یکن یح میتفر

 

 ست که یحین تفریخندم. خنده ام هم از جنس هم یم

 که او ییدهم. از آنجا یاو معتقد است دارم انجامش م

 نجایم. اما از ایآ یح به نظر میستاده، من در حال تفریا



 یزتر به نظر میغم انگ یلیستاده ام، موضوع خیکه من ا

 شهیکل ید از کارهایکنم با تقل یم ید، که دارم سعیآ

 ریرا که ز یدا کنم. خودیم را پی، خودِ واقعیگرید یا

 ان مانده بود ویقلب اطراف یم برایها ینگران یدست و پا

 یاگر م یدم. حتید یش را نمیگر چهره واقعیمن د

 ر همان دست و پاها ویشناختم، چون ز یدم هم نمید

 ت خودش را دستیر، تمام هویغ یمن برا یدغدغه ها

 .ش نمانده بودیاز چهره واقع یزیگر چیداده بود و د

 ل از خانه، زنگیش، بالفاصله بعد از خروج کمیپ یساعت

 یتانو زمس یزیید پایواحد ما را زده بود تا او را در خر

 که با هم یکنم و در مورد خاطره فول اکشن یهمراه

 

 داشت یم. تمام مدت سعیم، حرف بزنیتجربه کرده بود

 ان بگذارم ویل در میمرا متقاعد کند که موضوع را با کم



 نیل اشتباه تریافکارم معتقد بودم که کم یمن در انتها

 ن موضوع است. دست بهیمشورت در مورد ا یآدم برا

 با توجه به یشده و من گفته بودم مجتب یدامن مجتب

 از یم دارد، حتیکه ازعمو و عموزاده ها یدل ناخوش

 ل هم اشتباه تر است. طاها را رد کرده بودم، چونیکم

 لیبا گفتن به کم یریگفتن موضوع به او عمال توف

 .نداشت

 متوجه یجد ی؟ انگار جدیخند یم یترنم دار-

 بذار بهت بگم کهها؟  ینشد یریکه توش درگ یموضوع

 وانه به نظرید یادیدم تا حد زیروز دیکه من د یاون آدم

 که به نظرم یریوانه زنجیه دیوانه ترنم... یومد... دیم

 خودت یکم برایاد... به نظرم وقتشه یازش برم یهرکار

 ...دختر خوب ینگران بش

 



 کیم و مغازه ها یاز صبح فاصله نگرفته بود یلیهنوز خ

 شتر هدفش، حرفینکه بیودند. وضوح اان بسته بیدر م

 .دیاد است که نتوان دید، آنقدر زیزدن با من بوده تا خر

 ابان احتماالیکنم. آن سمت خ یبه پشت سرم م ینگاه

 .گشت و گذار ما باشد یبرا ید مکان مناسب تریبا

 ل گزیک هفته نبودن کمیابان ها را در ین خیتمام ا

 مت از شهر و کدامقا کدام قسیدانم دق یکرده ام و م

 م به مایخواه یرا که م یزیتوانند چ یک ها میبوت

 .بدهند

 

 زنانه یک هاینِ بوتیتریابان و پشت وید آن سمت خیشا

 دهینا دیروز از سیکه د یزیکنم؛ چ یبتوانم به او حال

 کهیل نهفته در وجود اوست. و مردیت پتانسینها

 ند، پا بهبل یاده شدن راننده آن شاسیبالفاصله بعد از پ



 من خطرناک یتواند برا ینم یلیگذارد، خ یفرار م

 .ا بداندین آدم دنیاگر خودش را محق تر یباشد... حت

 شناخته یهشت سال هم خانگ یکه من در ط یینایس

 محبوبش را یرا داشت که اسباب باز یبودم، حکم طفل

 داشت با ین برده بود و حاال سعیخود از ب یبا دست ها

 

 نش را مجبور بهیش گرفتن، والدیست پو د یفرافکن

 که یاش بکند. اتفاق ید اسباب بازیم و بازخریترم

 ...ستین یدانست افتادن یخودش هم م

 ن رویم را به قسمت ماشیرم و پایگ یدستش را م

 :گذارم یابان میخ

 اون ور یکایزه تو بوتییه مانتو پایم اون ور... یا بریب-

 شتر راست کاریب ن وری... ایدم به نظرم بپسندید

 ...مرداست



 یک سال تمام عمرش را صرف معذرت خواهیب به یقر

 نگرفته یجه ایو به دست آوردن قلب من کرده بود و نت

 ن مدت کوتاه که مرا به حالیبود. اما ظاهرا در هم

 ریغ یانید هم نسیا شایخودم رها کرده بود، بخشش، و 

 

 گذشته منفورگر به اندازه ی، باعث شده بود او را دیعمد

 .نمینب

 با به زور او رایدن دستش هستم و تقریدر حال کش

 از من عقب تر است یکشم، و او قدم یدنبالم خودم م

 ...شنوم یادش را میفر یکه صدا

 یدر م یکند و بعد خودم را در حال یاسمم را صدا م

 چم و کنار همانیپ یابم که از درد آرنجم به خود می

 ن پهن شده ام. مهسا همیزم یرو ییکذا یجدول ها

 یاش را بر پا کرده و با نگران یمه چادر مشکیکنارم خ



 ابانیکند. او بود که با هول دادنم به کنار خ ینگاهم م

 نیده بودم، ماشیکه د یزیم شده بود. تمام چیناج

 .آمد یبا سرعت نور به سمتمان م ییبود که گو یدیسف

 

 .دهد ین میرد و به ماشیگ یمهسا نگاهش را از من م

 سرش یدرنده را رو یینم که صدایب ین بار میاول یبرا

 :ندازد یب

 ...محترم حواست کج یآقا-

 یاحتماال نوجوان یدن راننده به شدت جوانو حتیاما با د

 ن بارش را همین اولیشود، هم یاده مین پیکه از ماش

 .کند یدر نطفه خفه م

 نیشرمگدوزد که نه تنها  یم ییبا بهت نگاهش را به او

 از یست که برزخ نگاه و گره ابروانش حاکیده نیو ترس

 .ست که او از ما دارد یطلب



 یز مهسا را میر یرسد، صدا یسرمان م یمرد که باال

 :شنوم

 

 ...!آقا فردوس-

 به مرد، یشود و با نگاه یهمزمان از کنار من بلند م

 :کند یدوباره لب باز م

 ...شما-

 دن بار با زانو زدنِ مریند، اما یمه میاما باز هم حرفش ن

 به من یدر کنار من. مرد نگاه غضب آلودش را در حال

 نیتا ا یدانم به چه جرم یدوزد که خودم هم نم یم

 .ده امیحد از او ترس

 دِ آرنجم، خودش را کناریده ام که دردِ شدیترس یتا حد

 .کند یم میده و با ترس تماشایکش

 ...و جهنم کردهخواهر من یکه زندگ یاون ییپس تو-



 

 .کرد ین نحو ممکن خودش را معرفیبه بهتر

 خواد واسه تو یآخه که م یدار یالکن چ یعوض یتو-

 خواهر منو طالق بده؟

 ...ابم. حاالی یم یکلمات را به سخت یدر حالت عاد

 :زند یمهسا هم کنارمان زانو م

 !آقا فردوس-

 دست آقا فردوس به سمت من آمده یناگهان یدر حرکت

 ند. ماهرانهینش یم میگلو یشال قرمز رنگم رو یازروو 

 ک دفتر خاطراتیم حکم یکه برا یهمان شال یو از رو

 میگلو یرا دارد، انگشتانش را به بر آمدگ یصد صفحه ا

 لم بهیکند، تما یکه وارد م یدهد. با فشار یفشار م

 

 شود و یشتر میه زده بودم بیکه به آن تک یسمت دست



 ...ردیگ یول قرار مجد یعمال سرم رو

 ر گوششیز یدونم چه ورد ی! من نم ین پاپتیبب-

 یاون شوهر خواهر ب یبرا یو چه ناز و عشوه ا یخوند

 رو یانین جری، اما اومدم بهت بگم ایز من اومدیهمه چ

 و دمتو یکن یزود جمعش م یلیرو خ یکه راه انداخت

 یشیخواهر من گم م یرو کولت و از زندگ یذار یم

 ...رونیب یریم

 ابان است. بماند که از ترسینگاهم به آسفالت کف خ

 فراموش یتوان نگاه کردن به سمت او را ندارم. حت یحت

 ان انگشتان اویکه در م ینفس یکرده ام از شدت تنگ

 ...فتمید به خس خس بیحبس شده، با

 

 کند تا نگاهش کنم و یبا فشار انگشتانش، مجبورم م

 ...نشسته در نگاهش را یت ونترسیزان جدینم میبب



 ل و نه ازیگم... نه از کمیم ین چیخوب گوش کن بب-

 ترس ندارم... اما تو از من یگه ایچکس دیز و هیچ چیه

 رون... وگرنهیبترس و پاتو از تو کفش خواهر من بکش ب

 ین زندگیدم که خودتم از اینان میدختر خانم بهت اطم

 تیدگه من رو زنیشه سای... چون همینیبینم یریخ

 ...خواهد بود

 آورم؛ یمان میشود، به شجاعت مهسا ا یبلند که م

 :دیگو یستاده و با تحکم میرخ در رخ او ا یوقت

 ؟ید سراغ صاحب حساب اصلیریچتونه شماها؟ چرا نم-

 ...وانهیش دیکشت یم یداشت

 

 به سمت من یلحظه ا ینم که برایب ینگاه او را م

 :شود یل میمتما

 ش نشه... مطمئن باش تویزیبود چ نه نترس... حواسم-



 ن گوشه، االن حالشیا یکرد یپرتش نم ینطوریاگه ا

 که دست فرمونم حرف یدون ین حرفا بود... میبهتر از ا

 

 ید اگه به حرفم گوش نده، چینداره... اما بدم نشد، فهم

 ...منتظرشه

 شنوم، ینش را میماش یک هایغ الستیج یصدا یوقت

 هستم و ناتوان از جمع و جورابان یهنوز فرشِ کفِ خ

 .کردن خودم

 مهسا را یشنوم. صدا یاطراف را خوب م یاما صداها

 کِیتراف یکند چشمم را بازکنم. صدا یکه التماس م

 را ینیهمهمه تک و توکِ عابر یابان را و صدایقِ خیرق

 رند کهیاد بگید در سرنوشتشان نبود که هرگز یکه شا

 اورند ویرون بیران بگید یبان زندگیسرشان را از گر

 خودشان ینامنظم زندگ یتمرکزشان را به پالس ها



 آن ها که از نظر خودشان پاک تر بودند و یبدهند. حت

 هش به نظریکه من شب یزیاز چ یبید آسیآن ها که شا

 ده بودند، و آن ها که احساس شجاعتیآمدم د یم

 ا آمده اند تا آدمیکردند به دن یداشتند و فکر م یشتریب

 

 زدند یحرف م یها را اصالح کنند، عمدا و سهوا طور

 یشم میرا که به ر ییکه من بتوانم بشنوم؛ لقب ها

 را که پشت یین هاینفر یبستند... قضاوت ها را و حت

 ...شدیف میسر من و امثال من رد

 خواست بفهمد در مقام قضاوت قرار یچ کس نمیچرا ه

 کردند یست؟ چرا فکر نمیها ن ین راحتیگرفتن به ا

 ن من و امثال من کمتر از چتر گشودنیبِ همیگناه تخر

 ست؟ین یک زندگی یبر رو

 از ییرها یمهسا و برا یباالخره به خاطر التماس ها



 دنم بود،یدرحال بلع یکه چون باتالق یعذابِ حقارت

 که ییکنم و بدون نگاه کردن به آدم ها یچشم باز م

 شوم یبلند م میدشان، ازجایدانم هرگز نخواهم بخشیم

 کشد تا ین بار منم که مهسا دست سالمم را میو ا

 ...همراهش شوم

 

 عیاما وس یزخم سطح ین را رویپنبه آغشته به بتاد

 که به یاط و لطافتیکشد. عالرغم احت یآرنج و ساعدم م

 .توانم مانع آخ بغض آلودم شوم یخرج داده، نم

 

 وز هرهن یزمان فراموش شده، وقتیقول و قرار و همه چ

 .میآور یاسممان را هم به خاطر نم یدو از ترس، حت

 ز که الزم دارد را از داروخانهیمجبورش کرده بودم هر چ

 رد تا باز هم موضوع را مسکوت نگهیسر راهمان بگ



 ه خانهیاول یخواست جعبه کمک ها یم... اگر میدار

 یه باال میخودشان را وارد ماجرا کند، امکان لو رفتن قض

 ...رفت

 رو یکین یدم ترنم... ایگه بهت باج نمیشرمنده که د-

 یرت مین زیارو رسما داشت با ماشیازم نخواه... 

 ؟یکن یپنهون کار یخوا یه همش میگرفت...فازت چ

 همچون یه نکردن، احساسیگر یتالش برا

 که در یداد. گلوله درد آلود یم میبه گلو یسرماخوردگ

 ن بدون تنشکردم، مانع از فرورفت یم حسش میگلو

 ...شد یبزاق دهانم م

 

 ه؟ خبر بردن و آوردن؟ اتفاقا به نظرمیفاز خودت چ-

 نیفتونو... همیر و طایا تی یشناسیلو نمیا کمیکه  ییتو

 ست و همهیل نیثابت شد فقط کم یکیامروز به من 



 عقلشون از غضبشون فرمان یل به جاین فامیا یمردا

 با یودن تا بدوننب یتو کاف یرن... تجربه ها برایگیم

 تو یتون یم ین موضوع چه جنجال و طوفانیگفتن ا

 ؟یخانوادتون راه بنداز

 یبکوبون یه خودتو سرکوفت بکنیست دم به ثانیالزم ن -

 تو سر من... ترنم موضوع جونته... کم مونده بود

 رو خودت یکینو نگو اونو نگو... یبکشتت... چته تو؟ ا

 ؟ بذاریکار کنیچ یخوا یرو م یکیاون  یکن یحل م

 م هریبخش یببخش نم یبخش یالتو راحت کنم... میخ

 ...نیحرف زدم شد ا یه بار اشتباهی... من یطور راحت

 سکوت کنم و به یگه ام اشتباهیه بار دیخوام  ینم

 

 تو، تاوانشو ین بارم با جون و سالمتینم ایام ببیخودم ب

 وتونم به طوفان  یجونته نم یدم... موضوع وقتیپس م



 ...جنجال خانواده فکر کنم

 ...نینه تو ا-

 م و قبلیپر یبلند بسته شدن در هر دو از جا م یبا صدا

 ل جلویم، کمیداشته باش ینکه مهلت پردازشیاز ا

 ییآشفته و ابرو یشود. با ظاهر یمان ظاهر میرو

 اش خشک ینیب یکه کنار سوراخ ها یشکسته و خون

 ...شده

 !لیکم-

 ...دیگو یرت میو حن را مهسا با بهت یا

 

 شده؟ یچ-

 ان پنبه در دست مهسایکه نگاهش در م یلین را کمیو ا

 ...پرسد یکند، م یز گردش میم ین رویاست و بتاد

 کیکند و به او نزد یمهتاب پنبه را در دستش مچاله م



 :شود یتر م

 ستی؟ قرار نیر شدیدرگ یه؟ با کین چه وضعیا-

 اد؟یدرب یان حالت جنگ ستاره یتو، از ا یزندگ

 شکسته اش یل دست مهسا را که به سمت ابرویکم

 :زند یرفته، پس م

 

 یکار م یه؟ چین برا چیشده؟ پنبه بتاد یگم چیم-

 رون؟ین بیرین می؟ مگه نگفته بودیکرد

 ...ه زخم کوچولوئه... جواب منو بده توینشده  یزیچ-

 ...یافتاده؟ مردم ازنگران یتو چه اتفاق یبرا

 گفتن ندارم و مغزم یبرا یزیاما چمن هم نگرانم 

 دن بهانه است ویاو، و تراش یبرا ین نگرانیسرگردان ب

 ...ج و ناموفقیدر هر دو گ

 ...ر شدمیحانه درگیر یست... با برادراین یزیچ-



 ؟ سراغ توأم اومد؟یچ-

 ثمر مغزم و یب یتوانست به تالش ها ین نمیبهتر از ا

 ...د بزندم، گنیزد یش میپ یقیکه دقا ییحرف ها

 

 رفتن؟ یگه سراغ کیسراغ منم؟ مگه د-

 .امانند ینطور در حال کوبش بیو مغز و قلب من هم

 یامان که کم کم تنگ شدن نفسم را حس م یآنقدر ب

 یا یرند از هر تالش و نگرانیگ یم میکنم. باالخره تصم

 یان چترینم. انگشتانم را در مینش یانصراف دهند... م

 رانم. انگشتانم، ینها را عقب مکنم و آ یم فرو میها

 ره به صحنهیکنند و دست به سر خ یم را ترک نمیموها

 .مانم یم یش رویپ

 کند و دوباره به یبه من م یانه و نگران نگاهیمهسا ناش

 :گردد یش برمیسمت عمو



 ...زهیچ-

 خراب کار به یمهسا یل هم از روینگاه مشکوک کم

 یمن م چرخد و با شتاب خودش را به یسمت من م

 ند و در حال کنکاش در صورت وینش یرساند. کنارم م

 :پرسد یکلم میه

 

 ...ا سراغت اومدنبیشعوراز اون  ینگو که کس-

 نه ممکن خواهد بود اگر عاقلین گزیخب سکوت بهتر

 ن مورد به من باجیباشم... مهسا قول داده بود که در ا

 که یخالف اتفاق ین گفتن هرحرفینخواهد داد، بنابرا

 ...عبث خواهد بود یافتاده، تالش

 :ل به من و مخاطب غضبش مهساستینگاه کم

 !!!مهسا-

 ...ابون راهمونو بستیحانه توخیبرادر ر-



 دنیکند. احتماال از د یر میهنوز نگاهش تنم را س

 ن داشتهیاز به آن بتادیکه ن یدن جراحتین و ندیبتاد

 ه،ستادیسرمان ا یج شده. مهسا که حاال باالیباشد، گ

 

 ش شاهکار پسرعمویگرداند، تا عمو یدست مرا برم

 ...ندیوبرادرزنش را بب

 ش بهیشود. چشم ها ین دست مسها میدستش جانش

 :رسند ین حالت ممکن میبزرگتر

 جرأت کرد روت دست بلند کنه؟-

 کرد؟ مگر من چه یدا مین جرأت را پید ایچرا نبا

 ن جرأت را نداشته باشد؟یداشتم که او ا یقدرت

 ه خراشه فقط که اونم خودم از ترسیست... ین یزیچ-

 ...نیخوردم زم

 



 که انگار قصد یمحکم و حوضِ قرمزِ گداخته ا یبا فک

 رنگ مرا دارد، براندازم یمحبوب آب یذوب کردن ماه

 .کند یم

 ن؟یزم یخورد ینطوریا یاون وقت از ترس چ-

 مانم و او نگاه و توسلش را یدن بهانه عاجز میدر تراش

 :دهد یبرادر زاده اش م به

 ...!مهسا-

 ست تا مهسا مثل بلبلیک خطاب پر حرف و اخطار کافی

 :ش بخواندیبرا

 ن اومدیم که با ماشیشد یابون رد میم از خیداشت-

 دمیدم اولش نفهمیاد بود... ترسیسمتش...سرعتش ز

 

 اونه... کم مونده بود بکشتش، هولش دادم، افتاد دستش

 ...خورد لبه جدول



 ش باال نرفته، امایتعجب دارد که هنوز صدا یم جایبرا

 یشانیشود، و پ یکه در هم فشرده م یبزرگ یمشت ها

 ست که یمنتظَر یقا همان حالت هایقرمزش دق

 ...منتظرشان بودم

 ...شیبق-

 ...کم چرت و پرت گفت رفتی یچ چیه-

 ها فرق یبا قبل یرین تو بمیده ایانگار مهسا هم فهم

 شید آب و تاب ماجرا را از حد واقعدار یدارد که سع

 دیکه نبا یزید چیکمتر نشان دهد... اما خبر ندارد شا

 ...شده، شده یم

 

 گفت؟ یم یقا چیدق-

 ..رونیشما بکشه ب یبهش گفت پاشو از زندگ-

 ن اومده کهین جمله با ماشیگفتن هم ین؟ برایهم-



 بکشتش؟

 ننه نه... گفت حواسش بوده بهش نزنه و هول دادن م -

 ...کارو خراب کرده

 ست که یطوالن ییه هایدهد. ثان یسرش را تکان م

 ست. اصال اگریگر نگاهش نه به من و نه به مهسا نید

 حواس جمع و مربوط به موضوعش نبود، یسوال ها

 ...ستین عالم نیکردم در ا یحس م

 

 نا رویگم فقط همیمهسا... بهت م یدیمنظورمو فهم-

 گفت؟

 ...کم آب و تابیود با ن بیآره لپ کالمش ا-

 !مهسا-

 :کند یر دارش مهسا را بلبل تر میآرام، اما نف یصدا

 حانهین تو ریب ینه خب... ترنمو مسئول کدورتا-



 رونیشما ب یدش کرد اگه پاشو از زندگیدونن... تهدیم

 ....نهیبینم ین زندگیاز ا یرینکشه، خودشم خ

 لبش یدهانش گرفته را چند بار رو یکه جلو یمشت

 نیکه همچنان در نامعلوم تر یکیکوبد. نگاه بار یم

 کند، با یق میر کرده ترس را به تنم تزرینقطه عالم گ

 .ستمینکه مخاطب آن نگاه من نیوجود ا

 

 .شود یک باره ازجا بلند میبه 

 یشنوم. روبه مهسا م یش را م "دم ینشونش م"زمزمه

 :کند

 شون بود؟یکیکدوم -

 ...کهیکوچ-

 :ندازدایابرو باال م

 فردوس؟-



 کند. و مخاطب او انگار خودش ید مییمهسا با سر تا

 ش به گوشیرساندن صدا یبرا یاست که همچنان تالش

 :شنوم یما ندارد. اما من م

 ش تموم شدهیگم اون نبود... فکر کردم مرخصیم-

 ...برگشته پادگان

 

 زدیاش را تمام کرده و در  یمهسا گفته بود تازه آموزش

 که به یست ساله ایب -. پسرک نوزده کند یخدمت م

 شده بود تا با آتش تند و یاجبار یاجبار پدر راه

 که بر یقبل یان چرک هایگر در مید یمعروفش کدورت

 ...دل دو خانواده نشسته بودد، رقم نزند

 لیتنها دل یداست که کم سن و سالیاما از ظاهر امر پ

 تند یاست. قدم هین خانواده نیرقم زدن کدورت ها در ا

 لید کمیگو یل میهمچنان گره شده کم یو مشت ها



 ن خانواده ها را بر همیتواند احوال ا یساله هم م یس

 .بزند

 رند، چون مغزیگ یم از کدام مغز فرمان میدانم پاها ینم

 که در راه است، یل و فاجعه ایکم یمن در حال حالج

 ان او ویابم که می یخودم را در م یبود... فقط لحظه ا

 :در قرار گرفته ام

 

 کجا؟-

 ده ام،یکه از آن پرس ینشان دادن بداهت موضوع یبرا

 :کند یش را تا حد ممکن گرد میچشم ها

 

 رم حقشو مثل برادراش بذارم کفیکجا؟ ... م یچ یعنی-

 ...یچ یعنیمن شدن عزیز کرده ک یدستش تا بفهمه نزد

 سر و یداند چه بر سرشان آورده که وقت یفقط خدا م



 ن است، اعتقاد دارد که حقشان را کفیخودش ا شکل

 که من ی... اعتقاد خاص"غیرت و تعصب"دستشان گذاشته... و 

 ن نقطه رسانده و بهیفهممش ... که همه ما را به ا ینم

 ...اه نشانده بودیخاک س

 فهمم با مهسا یرد تا کنار بروم. و من میگ یم را میبازو

 در یب سعیغر یتشتر معاشرت کنم. با شجاعید بیهم با

 یدن به در و گذاشتن دست رویمقاومت دارم و با چسب

 ...در تکان نخوردن دارم ینه او سعیس

 :غرد یم یعصب

 

 ش اونا دامنین ور ترنم حوصله ندارم نذار آتیا برو ایب-

 ...رهیتو رو بگ

 :دهم یسر تکان م

 ...کنم یخواهش م-



 نده رون... اون زخم گیترنم؟ رنگ و رو تو بب یگیم یچ-

 اب؟ اگه واقعا یبرات افتاده بود چ ین... اگه اتفاق بدتریبب

 راه تو رو ینا، به چه جرأتیزد؟ اصال نه این بهت میماش

 بسته؟

 خواهرش... تو رو خدا بسه یبچه ست... اومده هواخواه-

 د... ول کن بذارید و شکستید و زدیر شدیدرگ یهر چ

 حال من کهکنه؟ به هر  یم یتموم شه بره... چه فرق

 رم... اونیرون میب ین زندگیزود از ا یلیبهت گفتم خ

 ه خود به خود تمومیرن و قضیگیوقت اونام آروم م

 ...شهیم

 

 رود و نه من یکه نه فرو م یم بابت بغضیهنوز گلو

 نیکند... باهم یختنش دارم، درد میرون ریم به بیتصم

 که یل به آتشفشانیدرد و بغض و با جمله آخر، او را تبد



 تا به حال در حال هشدار بوده و حاال فورانش شروع

 ...کنم یشده م

 :کوبد یدستش را به در م

 ال طالقیخ یره؟ گفتم بیتو چرا حرف تو سرت نم-

 ن بهونهینکن از ا یدم، پس سعیشو... من تو رو طالق نم

 ...یخودت بساز یه فرصت برایها 

 :بزنداندازد تا مرا کنار یم میبازو یدوباره دست رو

 ...نه نه ش بچهست یبچه ست بچه ست... اون فقط برا-

 ...غمبر و دارهیوگرنه سن خر پ

 

 :شود یتر م یمن عصب یبا تقال

 نم چه مرگشونهین ور... بذار برم ببیا ایگم گم شو بیم-

 ص بدن... غلطیشونو تشخیتونن طرف حساب اصلیکه نم

 ...کرده با هفت پشتش اومده سراغ تو



 ین مرد هم حساب نمیفت پشت خود اهفت پشت او ه

 شدند؟

 میخ گلویکه ب یدردِ بغض یت او هم رویروس عصبانیو

 ستم کهین من نید هم ایشود. شا یده، سوار میچسب

 یپشت سر هم و ب یو خسته از تمام تنش ها یعاص

 نه اویس یرو یوقفه، با کف هر دو دست ضربه محکم

 انستم درتو یکه م ین ضربه اید محکم تریزنم. شا یم

 ...گر تکرار نشودیتمام عمرم بزنم، و د

 

 :زنم یغ میج

 ...برو عقب... برو عقب... چه مرگته؟ خسته شدم -

 شم...اون بچه ست... آرهیوونه می... دارم دیخستم کرد

 خواهرش اومده یگم به دادخواهیبچه ست... دارم م

 و خواهر اونو یمنو نگه دار یخوایسراغ من... چون تو م



 سال سن ی... خوب کرده اومده... مگه تو با سیبدطالق 

 ست سال نکنه؟یکه اون با کمتر از ب ین کارو نکردیا

 ی؟ مگه تو منو برایگه نزدید یکیمگه تو منو با چوب 

 ؟ مگه برا خواهرت منویرون نکردیگه وید یکیانتقام از 

 ؟ینکشت

 نیم ادامه دارند. او هم حتما منتظر چنیمتوال یضربه ها

 ش نبوده کهیاز دختر ساکتِ تا به امروزِ زندگ یشواکن

 ک قدم عقب رفته... اما من همچنانیبا هر ضربه ام 

 :دوست دارم بزنم

 

 هید یه؟ توحش تو خونتونه... دست بزن شایچ یدونیم-

 ه، اما هرین شکلیدر ایدونم چرا بچه حاج ح یژنه... نم

 ه... حرفین همه... موروثیهست اخالق همتون ع یچ

 اهد... مدام از چاله به چیستید... راه بلد نیستین بلد نزد



 حرف از ید... به چه حقیساز یبرا خودتون راه حل م

 ؟یین کارایخودت استاد ا یوقت یزنیحق نداشتن اون م

 ...... خسته شدم... به خدا خسته شدمیاستاد خراب کردن

 د اون قدرین همه جنگ و دعوا خسته شدم... چرا بایاز ا

 زو ازتیشوهرم بترسم که بخوام همه چ یکنشااز وا

 تو یل قاتل شدنو تویم کنم؟ چرا؟ چرا پتانسیقا

 برام مونده؟ تو جز ینم؟ هان؟ مگه من جز تو کسیبیم

 دچار بودن یفهمی... میخودت همه راهارو به روم بست

 ...یچ وقت دچار نبودی... تو هیفهمی؟ نه نمیچ یعنی

 گم... من توین آدم زندیرحم تر یمنم که دچارم...به ب

 ندارم... من از خود تو هم یگه ایا جز تو چاره دین دنیا

 ...پناه ببرم یگه ایتونم به کس د یبه جز خودت نم

 

 هین یتا من هم یر زدن و کشتنیاون وقت تو همش درگ



 ...ال بشمیخیراه رو هم ب

 م را که همچنان در حال پرتیکند دست ها یم یسع

 ...گذارم ید و من نمریکردن او هستند بگ

 

 ترنم آروم... چت شد؟ -

 بشه؟ یخواست یم یخوام... دست به من نزن... چ ینم-

 یکه حت یاهل کشتن یشدم... تو اون قدر اهل زدن یروان

 ...شده؟ یچ یپرس ی، تازه میبچه خودتم کشت یزد

 ... اون وقت منِ خر اون قدر جز تو راه حلینابودم کرد

 بچه خودم ینتونستم برا ینداشتم که حت یگه اید

 ن رفتهیدونستم خوبه که از ب یکنم... چون نم یعزادار

 گناه ویکه ب یشه کباب اون بچه ایمگه م یا بد... ولی

 پشت یمظلوم اومد و مظلومتر رفت، نباشم؟... اما تنشا

 ید براید بفهمم باینذاشت یکه تو مسئولشون یهم



 نزن... بروکارکنم... نکن... دست به من  یچ یسوگوار

 ...عقب

 

 یینم که زور مردانه او بر من و ناتوانایبیم یباالخره وقت

 یکشم. هنوز و حت یافت، عقب میال خواهند یم استیها

 از عشق را در خود حس یط هم حس بزرگین شرایدر ا

 رد. دوستیچ دوست ندارم دستم را بگیکنم. اما ه یم

 وضرم را عیکشم و مس یندارم مرا لمس کند. عقب م

 نصفه مانده ام به اتاق پناه یکنم تا همراه حرف ها یم

 توان یست که مین کاریببرم. اصال همان سکوت بهتر

 ن باریم. اما اوست که ایآ یکرد و من از پسش بر م

 :کند یم میصدا

 ...سا ترنمیوا-

 :دارم یغ و زنگ داریج یرم. هنوز صدایعقب عقب م



 ... برویخوایهرجا مسا... برو... برو ینه... همون جا وا-

 دیبکش... برو حقشونو بذار کف دستشون... برو شا

 رو درست یه کاریگه یه گند دی ینبار به جایا یتونست

 اد سراغیاز اونا دوباره ب یکی...تو برو اونو بکش...یکن

 

 یله هاید که آخه...مثل قبیستیبلد ن ین راهیمن... جز ا

 ...دیریاز هم زهر چشم و انتقام بگ یه یحجر

 کند. با یر میست، گیدانم چیکه نم یزیم به چیپا

 د، بایم. به علت عدم دیآ ین فرود میزم یباسن رو

 او بود، یسم پسر عمویساد یکه زخم یهمان آرنج

 آخ بغض یکنم تعادلم را حفظ کنم و صدا یم یسع

 توجه به درد یرود. اما ب یزده، اما خشکم باال م

 شوم تا خودم را جمع یاستخوانم زود چهار دست و پا م

 او فرز تر است که قبل از بلند شدنم، یوجور کنم. ول



 ...زند یم زانو میپا یجلو

 ...نمتی؟ بلند شو ببیکن یم ینجوری؟ چرا ایشد یچ-

 

 یادم میهمزمان با او مهسا هم کنارم نشسته و من تازه 

 نجا و هم درید که او هم بوده... حضور داشته... هم ایآ

 ...گذشته تلخم

 زنم و یرا که به سمتم دراز شده، پس م یهر دو دست

 :شه حق به جانب استیل همیباز هم مخاطبم کم

 این... تا دنیچاره کردین... بیچاره کردیشما دو تا منو ب-

 ...شمینم یه آدم عادیگه یاست دیدن

 ان حالِ بدم متوجه حرفیروم. م ینشسته عقب عقب م

 :شوم یمهسا م یها

 خت تویده بود...ریترس یصبح بدجورل... یشوکه کم-

 ادیدا کنم... به نظر نمیبراش پ یزیه چیرم یخودش... م



 ...حالش درست شه ین راحتیبه ا

 

 نیصش غلط است... ایداند تشخ یرود و نم یمهسا م

 اند که هرگز ییستند، حاصل عقده هایادها شوک نیفر

 .گشوده نشدند

 را دراز ک شود. دستشیکند نزد یم یزانو سع یاو رو

 در پس زدنش دارم و باز هم او یکند. باز هم سع یم

 یم را میقصد کوتاه آمدن از موضعش را ندارد. بازوها

 رد تا تقال نکنم. دوباره ضربه زدن به سر و صورتش رایگ

 .کند یشتر میش را بیرم. فشار انگشت هایگ یاز سر م

 :زند یهوار م

 ی.. هالک شدوانه.یخودتو... نزن د ینکن ترنم... کشت-

 ...بسه

 اما نه، بس نبود... تازه شروع شده بود. زخم من سر باز



 خت، دستیر یرون میکه ب یین عفونت هایکرده بود و ا

 ...ابراز وجود یدا کرده بودند برایمن نبود... راه پ

 

 زنم یزنم... او را نم یگفت نزن... حتما دردش آمده... نم

 :رمیگ یخودم را در چنگ م ین بار موهایو ا

 دیرم... چرا بایرم... ولم کن بمیخوام بم یرم... میبذار بم-

 میتونم برا خودم تصم ینم یحت یزنده باشم وقت

 ییا برو...تویبمون  یبگ یتون یفقط تو م یرم؟ وقتیبگ

 هینکرده منم به گردنته...  یاینِ عزادارید یکه حت

 بود که اونم یه دوست تو تمام عمرم واقعیدوست...فقط 

 یبرا یحت یبا مرگش روبه روم کرد یه جوریمرد... 

 ...ه کنمیاونم نتونستم گر

 کند، و یکه به مچ هر دو دستم وارد م یبا فشار

 م رایکند تا موها یتحملش از توانم خارج است، وادارم م



 رد و طرهیگ یک دستش میرها کنم... هر دو مچم را در 

 

 یانشان خارج میانگشتانم جا دارند، از م یرا که ال ییها

 :زند یکند. هوار م

 ه خوبیلیگم آروم باش... خی؟ میکارشون کردین چیب-

 ...رمینم

 ده ندارد و آن آتش فشان من بوده ام. منتهایگر فایاما د

 م رای... دست هایه ایچ هشدار و عالمت اولیبدون ه

 ن هم فرصت چنگیک صورتم مهار کرده. همینزد

 از ینکه قصدیدهد. نه ا یانداختن به صورتم را به من م

 کنم اگر دست نگه ین کارم داشته باشم، فقط حس میا

 نجا سکتهیاد نزنم، همینکنم و فر یدارم، اگر زخم

 .زنم یغ و چنگ میخواهم کرد. با تمام توان ج

 



 گه... برو... برو عقب...برو به بکش بکشتیخوام د ینم -

 در خودمبرس... ولم کن... دست نزن به من...برو بذار به 

 ش من...برویپ ید بمونیبا یرم... تو آخه واسه چیبم

 تیبزرگ و قو یتو با دستایگمشو...برو بزن... برو مردونگ

 ...ثابت کن

 رد و با تن و با پا و دستانشیگ یم را میدوباره دست ها

 یکنم. تقال یم یرد. احساس خفگیگ یتمام مرا در بر م

 یکه برا یشاد خسته ام کرده. سخت حرف زدن و تالیز

 م کرده ام، خسته ترم کرده ... هریجمله ها یتسلط رو

 م. آنقدر سفت مرا بهیزانو ماوا دار ین و رویزم یدو رو

 دن همینفس کش یجا یدهد که حت یخودش فشار م

 گر دریستند که دین ییادهایادها، فرین فرینمانده. اما ا

 ه سال است که درن-شتر از هشت یکنترل من باشند. ب

 نه اش دلینفس و در س یالنه کرده اند. همانطور ب من



 .زنمیم

 

 .شود یش کم میاز دست ها یکیحضور  یلحظه ا یبرا

 نکهیشود. مگر نه ا یم شروع میدوباره ضربه زدن ها

 یکین بار ین راه حل کردن مشکالت است؟ ایزدن بهتر

 ...زنم یبه خودم م یکیبه او 

 :شنوم یادش را کنار گوشم میفر یصدا

 ی؟ داره سکته میمهسا تو رو قرآن برس کجا موند-

 ...کنه

 :شنوم یرا م یعل یصدا

 شده؟ ینمونده...چه خبره اونجا چ یزیام چیدارم م-

 ...زت برس زودتر از دستم رفتیدونم، جان عز ینم-

 ده تو دستم...کبودی... االن جون میشم علیچاره میب

 



 ه... اصالکنیگم داد نزن ول نمیم یشده به قرآن... هرچ

 ...شنوهینه نه میبیانگار نه م

 درمانم ی، امان از درد بیاد است... خفگیدرونم پر از فر

 زنم ویبشنود ...داد م یآنکه کس یزنم بیده... داد میبر

 کند...حفره یدن محبوس میاز نشن یتمامِ من را، درد

 یم، درونم دهان باز کرده...میبه عمق تمام دردها یا

 ...بلعد یبلعد...م

 ...بلعد یبلعد... م یتمام مرا م

 ست. گردنم دردیت نیز قابل روئیچ چیه یکیجز تار

 خورم، متوجه سرنوشت یدارد. تکان که م یفیخف

 شوم... بعد از نشستن، درد در یقه ام میمشترکش با شق

 .شود یشتر میه بیهر دو ناح

 نییزنم تا از تخت پا یم کنار میپا یلحاف را از رو

 شوم. هرگزعادت یپوششم م یب یوجه پاهابروم، که مت



 ...دن نداشته امیپروا خواب ینطور بیبه ا

 

 کنم با یم یگذارم. سع یپارکت م یم را رویکف پاها

 ن دردهایقه دردناک، علت ایفشار نوک انگشتانم، به شق

 .اورمیاد بیدن را به ین نوع خوابیو ا

 خجالت آور در ییکشد تا صحنه ها یطول نم یلیخ

 که ییند. صحنه هایایش در بیدگانم به نمایل دمقاب

 باشند که من یین کارهایدتریکردم بع یگمان م یروز

 ست کهینه ستبرین صحنه، سیدهم. آخر یانجام م

 خودم پس یغ هایج یصورتم در آن پنهان شده، و صدا

 ...ن صحنه استینه ایزم

 نیسرم را کنترل کنم. اول یج زدن هایکنم گ یم یسع

 یدن کشو، به دستم میرون کشیکه بعد از ب را یشلوار

 یرون میکوتاه از اتاق ب ییکنم. با قدم ها ید، تن میآ



 یمطلق فرو رفته. به نظر م یکیروم. هال هم در تار

 م گذاشتهیکه به بار آورده ام، تنها یرسد، بعد از فضاحت

 .باشد

 

 از المپ ها را یکید. ینما یخود نم ین نوریکوچکتر

 دا کنم. خودم را بهیر را پیتا بتوانم مس کنم، یروشن م

 به یرسانم، تا فکر یخچال میآشپزخانه و بعد هم به 

 مه اش را علم کرده،یم خیکه در گلو یحال برهوت

 ...بکنم

 ؟یدارشدیب-

 یکه دو بار پشت هم پر و خال یوانیپرم و ل یازجا م

 .گذارم یکانتر م یشده را، رو

 ؟یینجایهنوز ا-

 کم اوضاعش داغون بود... خواست بمونمیل یآره... کم-



 ؟یمراقبت باشم... خوب

 ....خوام یستم و مراقبت نمیمن بچه ن-

 

 یر و بزرگ نکن... کسیرو به خودت نگ یانقدر همه چ -

 بیه بچه آسیشتر از یب یلیروز خید ی... ولینگفت بچه ا

 و حرف ی... به اندازه تمام عمرت خستگیر بودیپذ

 ...فکر کنم یبودنگفته تلنبار کرده 

 توان یک نه چهره اش را میمه تارین ین فضایدر ا

 همان چشم یش را... اما تویخواند و نه رنگ چشم ها

 هیرود و پا یزنم تا از روبرود... نم ینامعلوم زل م یها

 ن لحظهیاز ایسکوت ن ید کمیماند. شا یره ام مینگاه خ

 .هاست

 ساعت چنده؟-

 ...اذانه-



 نیست. ایسلما اذان ظهر منظورش ناندازم. م یابرو م

 ...سابقه است یوقفه هم در کارنامه ام ب یهمه خواب ب

 

 مغرب؟-

 ...صبح-

 یم، عقربه ها تالش میبا او به خانه برگشته بود یوقت

 اعالن ساعت دوازده ظهر آماده یکردند خودشان را برا

 توانم محاسبه کنم چند یکنم، اما نم یم یکنند. سع

 .امده یساعت خواب

 ...شد یست چیادم نیدرست -

 ص ترید. چهره خواب آلودش قابل تشخیآ یک تر مینزد

 .ندینش یش میکشد و رو یرا کنار م یشود. صندل یم

 :کشد یبه صورتش م یجانانه دست یازه ایهمراه با خم

 م خودشویه سال و نیکه  یه آدمیدرست به اندازه -



 روزمی... شوک اتفاق دیخورده و دم نزده خسته بود

 

 ... چقدریشده بود یاومده بود روش... تصور کن چ

 ج از همون اول که حالتاتویده... مِن گیر و بریب پذیآس

 برخورد یعاد یادی... زیدم شوکیفهم ید میدم، باید

 غیکه برات افتاده بود... ج ینسبت به اتفاق یکرد یم

 ...غات که شروع شد، تازه سنسورام فعال شدیج

 یکرد بدون نسخه آرامبخش نم یمت یداروخونه اذ

 فت داشت... ازیشب شیداد... زنگ زدم به بابا که د

 ...شانس، تو راه بود و خودشو رسوند و آرامبخشو گرفت

 بهم زنگ زد که زودتر برسم، رسما داشت یل وقتیکم

 م خودت ویدیرس ی... وقتیچارگیکرد از ب یه میگر

 تو سر و صوت سالم یه جای... یلو از پا انداخته بودیکم

 چ کدومتون نبود... بابا آمپولو زد کم کم یه



 ...نی...همیدیخواب

 ...نیهم

 

 ه ام را از کانتر، و راه خروج ازیدهم و تک یتکان م یسر

 رم. حق دارد که نماندهیگ یش میآشپزخانه را در پ

 یسر و صورت ناکار شده اش، هم برا یباشد. هم برا

 یطر دارم، هم براکه تک تکشان را به خا ییحرف ها

 با ینکه علین خانه... از تصور ایرون رفتن رازمان از ایب

 ده، خودمیمه دین تاپ نصفه و نیما، و مرا با ا یبتیچه ه

 ...هم دوست دارم خودم را ترک کنم

 ...یشیت میممنون از کمکتون... رومبل نخواب اذ -

 یم عادت دارم. تو که مییبروخونتون... خوبم... به تنها

 ...یندو

 زند، یل میکم یشنوم، که حرف از نگران یجوابش را م



 دانم یاز تجربه دارم و م یدهم. کوله بار یت نمیاما اهم

 به خوشامد یازیکنند و ن یکه همه کار خودشان را م

 

 یه کار خود هم هزاران بهانه میمن ندارند. در توج

 .تراشند

 وارش بایدهم در و د یشوم. اجازه م یوارد اتاق م

 ن و عرقم رایبتاد یبان بماند. بویدست به گر یکیتار

 رم نه به سمت حمام که به سمتیکنم. اما مس یحس م

 یم یخزم و سع یر لحاف میشود. ز یم یتخت منته

 اورم. اما خسته تر ازیاد بیرا به  یشتریات بیکنم جزئ

 م بپردازم وین بتوانم به خود آزاریشتر از ایآنم که ب

 ...شوم یم یخبر یب یواد یاهزود بازهم ر یلیخ

 کنم، اتاق آنقدر روشن است که ین بار که چشم باز میا

 ساعت که هر دو عدد ده را هدف یبتوانم عقربه ها



 ادمیاعمال فشار به ذهنم،  ینم. با کمیگرفته اند، را بب

 .ن ساعت در کالس باشدید امروز اید که مهسا بایآ یم

 .داده ام ن ساعتم را از دستیخودم هم کالس ا

 توانست یکه م یمطمئنا از صبحانه حاضر و آماده ا

 ن دلید ایست و باین یمهسا باشد، خبر یحاصل مهربان

 از بهین یلیگر خیشتر تحمل کنم. دیب یضعفه را کم

 کمتر از یدانم کم یست و حاال میحساب و کتاب ن

 

 ن حجم ازیده ام، پس ایست و چهار ساعت خوابیب

 .باشد یعید طبیزان خواب باین میا یبرا یکوفتگ

 که یتند یم، و بویگردن و موها یسیمنزجر از خ

 ن است، خودم را به حمامیب عرق و بتادیحاصل ترک

 ییگونه، ناسزا یم رویناخن ها یدن جایرسانم. با د یم

 یدار نکردنم، و کالسیرا که نثار مهسا کرده بودم، بابت ب



 یپس مبتش هم رقم خورده بود، ین جلسه غیکه سوم

 میرم، و به خودم بابت عالقه ام به بلند بودن ناخن هایگ

 ک هفتهین چهره نه امروز، که حداقل یبخشم. با ا یم

 ...کردم یتردد م یوارین چهاردیرون از اید بینبا

 خورد و یکه به در م یمتعاقب ضربه ا یبلند "نیه"

 یکشم و دست رو یل میگفتن همزمان کم "ترنم"

 .گذارم یه ام منیپوست سرخ شده س

 

 ؟یشد؟ خوب یچ-

 ...... خوبمیچ چی...هیه-

 یمه رفتیه ساعت و نیت ی؟ فیکن یم یکار دار یچ-

 ...اون تو

 ک و ساعت ویشدم؟  یحمام م یمن راه یخانه بود وقت

 ستاده و از زمان غافل شدهیر آب کامال داغ ایم زین



 هم داشت؟ ین غفلت حاصلیبودم؟ ا

 ...شه یرون حالت بد میا بیب-

 مِ از دست رفتهیک ساعت و نیجه یش و از نتیاز صدا

 ک و ساعتیشود و بعد از  یرم نمیچ دست گیعمرم، ه

 یت خودم را گربه شور میم در حمام بودن، در نهایو ن

 .روم یرون میکنم و ب

 

 .نمیب یشوم. باز هم او را نم یحوله به تن وارد اتاق م

 کرده یده و سعیوکه دنبالم د ین مدتیاحتماال بعد از ا

 کدل و همراه کند، بعد از شاهکاریبود، مرا با خودش 

 یر چندانیده که من هم توفیجه رسین نتیروزم، به اید

 قشرق به پا کن ندارم، و همه زن ها سر و یحانه یبا ر

 کنند یک کرباسند. همان طور که زن ها فکر میته 

 .نطورندیمردها ا



 را ناکار کرده ام،گفت سر و صورت هر دومان  یمهسا م

 کیحانه از من یده ام، حاال رینه دیکه در آ یزیبا چ

 ش هرگزیدرجه بهتر بود. او عالرغم جار و جنجال ها

 ن اوصاف،یبه همسرش نزده بود. با ا یکیزیب فیآس

 ده بودم، بهیل دین چند وقت از کمیکه ا ییدن روید

 فرار ازتنش ها و یکه برا یلیوست. کمیپ یافسانه ها م

 صدا پناهنده ین خانه و منِ بیحانه به ایر یها ینا آرام

 .شده بود

 

 .نمیبیم یمبل تک یشوم، او را رو یاز اتاق که خارج م

 بلور را یگاریر سیبه گمانم قصد جان به سر کردن ز

 .گارهاینطور تا خرخره پر کرده از ته سیداشته که او را ا

 ن و آرنجییدم است. سرش پایم رخش در معرض دین

 ان انگشتیزانند و میزانوست. دست ها آو یش رویها



 مه سوخته در حال جانین یگاریشصت و اشاره اش س

 .ستیسپار

 مار زجهین حد بیبود و تا ا یط بهتریکاش دلم در شرا

 نیکردم، با ا یم ینظر باز یزد، تا او را مهمان کمینم

 ...که او از خودش ساخته بود یلیبد یب یتابلو

 نیکنم و شرمگ یدر کف دستم حس منشستن عرق را 

 ن بار روبهیاول یست برایروم. واقعا حس مزخرف یجلو م

 خودم و یکه رو یا یرو شدن با او بعد از کار خراب

 

 حانه نداشتم و کل رگ ویت او کرده ام... کم از ریشخص

 .کرده ام یشه شان را متهم به خشونت و نابلدیر

 یدر هم مم را یدهم .انگشت ها یم یسالم کوتاه

 چم، و او بدون نگاه کردن به من همراه با تکان سرشیپ

 .دیگو یدر جوابم م ینا واضح "سالم"



 ن رفتار را نزده بودم؟یداشتم؟ مگر حدس ا یچه انتظار

 جنجالِ یکردم که اگر با کم یمگر با خودم فکر نم

 ن حرکات ازیدن ایحانه، از او زده شده، در صورت دیر

 نیزِ ایاهد گذاشت؟ پس از چه چمن، مرا هم کنار خو

 ین حد بلند در خودم میشده تا ا ینیش بیواکنش پ

 شکنم؟

 بهتر از آن یزیرسانم. دست آو یم یخودم را به کتر

 ریخواهم درگ یم ندارم. نمیسرگرم کردن حس ها یبرا

 .ست شومیط شدگیه خیکه شب یو حس یدیحجم ناام

 

 یاز را مگذارم و هر چه فندک گ یگاز م یرا رو یکتر

 یافتد. دست او جلو م یبه دلش نم یل همکاریزنم، م

 کند. سر یرنگش گاز را روشن م یید و با فندک طالیآ

 .روم یر عقب میبه ز



 روزیم؟ منم مثل خودت از دیبخور یبد یدار یزیچ-

 ...نخوردم یزیتا حاال چ

 :گذارم یم قدم به عقب میدهم و ن یسر تکان م

 ...ا... ال... االن-

 ر و شرمنده، اما خوشحال از ترک نشدن،یز سر به زهنو

 شیخچال و گوجه هاید به سراغ یکنم. با یفکر م یکم

 تواند هم صبحانه یبروم. با توجه به ساعت، تنها املت م

 .مختصر یباشد و هم نهار یمطبوع

 :زندیک قدم بزرگ مردانه پس میم قدم مرا با ین

 

 ؟یخوب-

 ت بود که موقع حرفوق یلیپرسد.خ یبه خاطر لکنتم م

 ...شدم یزدن با او دچار تنش نم

 :کنم یسرم را بلند م



 ...خو... خو.. خو-

 

 کنم، "خو"توانم وصل به  یرا نم "بم"کنم، یهر کار م

 نم. شاهکار منیب یصورتش را غرق در زخم ها م یوقت

 رچشمش کهیز یدرکنار زخم بزرگ کنار لبش و کبود

 ...دیآ یبه چشم نمروز نبوده و حاال هست، اصال ید

 م رخ مخالفیو هم زخم لبش درست در ن یهم کبود

 یبار نم یش دلم را برایقه پیست که چند دقیم رخین

 ن در شوک شدن،یهم یدانم چندم تکان داده بود. برا

 .رکرد دارمید

 تیخچال، اما نه به نیروم. به سمت  یدوباره عقب م

 مطره اش را بر دلیس یطور یدیش. ناامیگوجه ها

 همان املت ساده را هم دوست یگر حتیگسترانده که د

 ....ندارم بپزم



 

 .گذرد یدگانم میاز مقابل د یه ایروز به ثانیتمام د

 که ییم، مشت هایادهاینرفتنش، فر یالتماس اولم برا

 که به صورت ییدار کردنش زده بودم، خراش هایب یبرا

 یم، التماس هایه هایهر دو مان انداخته بودم، گر

 یآرام کردن من، ترس، بغض و نگران یخودش برا

 التماس یپشت تلفن به عل یش وقتیچمبره زده بر گلو

 میآداب با ن یشه مبادی همیِعل یکرد تا برسد، جلو یم

 وقفه در یست و چهار ساعت بیوجب تاپ ظاهر شدنم، ب

 که از دست رفته... همه و یسر کردنم، کالس یخبر یب

 .دهمه به باد هوا رفته ان

 :روم ید و من عقب میآ یجلو م

 ...س...سراغش یر.. ر... رفت-

 مرخین وضع نیه ایدهم. توج یپرسم. خبرم ینم



 ...تواند باشد ین نمیجز ا یزیراستش چ

 

 ج زنانهیگ یم قدم هایمحکم مردانه بلندتر از ن یقدم ها

 من خودش را بهاز ندارد تا بتواند ین یادیاند و او به تالش ز

 ...نزدیک کند

 باز لکنت یدیترس یره... از چیگ ینکن دلم م ینجوریا-

 ؟یگرفت

 ، و اویدیاردها تُن ناامیلین شده از وزن میتَن من سنگ

 .نگران ترس و لکنت است

 کند در مقابل مقاومتم یقطره اشک آن قدر مقاومت م

 .کند یه نکردن، که آخر سر خودش را رها میگر یبرا

 سوزاند، یصورتم را م یرورود. زخم  یر چانه ام میتا ز

 .ردیگ یو او زحمت پاک کردنش را به عهده م

 



 د نگام نکن... همه حرفات هنوز تویناام ین طوریا-

 از ینم تا هر نامردیال بشیخیتونستم ب یگوشمه... اما نم

 دیکنه... با یش از منو سر تو خالیرسه دق دلیراه م

 ...گه سر راه تو سبز نشنیکه دکاری میکردم 

 ر کرده... بهیمه خشک کنار لبش گیزخم ن یاهم رونگ

 سر باز کرده و قطره خون یواسطه حرف زدن، کم

 برم  یش نشسته. دست جلو میرو یکوچک

 ، تا نگاهمنزدیک میکندم یانگشت خوندستش را به قصد گرفتن 

 را

 :مال خود کند

 

 گهیدونم اونقدر چوب خط خودمو پر کردم که د یم-

 نینمونده، اما قبول کن ا ییمم جالیبا دل یکارا یبرا

 ن که چپ و راست راهتویشد... طاقت ا ید میبا یکی



 ...ببندن ندارم ترنم

 ن غمیدتر از آنم که این است، اما من ناامیش غمگیصدا

ر از حضور حمایتگرش خودم را دود. یایبرب یدیاز پس آن ناام

 ست ویگر نید یاز به قدمی. نمیکنم

 د املتیکنم. با یل را باز مخچایک عقب گرد در یبا 

 در سر ندارد، یسازگار یمن سودا یدرست کنم. زندگ

 .میاید کنار بین منم که بایا

 ...!ترنم-

 ...د استیاو هم به اندازه دل من ناام یحاال صدا

 

 

 کوچک از نان یتکه ا یاز املت را ال یمقدار قابل توجه

 شقک قایان ینان را م یم؛ تکه ایگذارم، بهتر بگو یم

 لم بهیکنم م یکنم. اما هر کار م یاملت پنهان م



 یرود. شکمم هم از صرافت آوازخوان یخوردن نم

 ...افتاده

 

 رخچال رو کردم، او هم کنایوس از او، به ینکه مایبعد از ا

 یگریگار دیآشپزخانه ولو شد. س یصندل یده و رویکش

 ه دستش را ازیه داده و بقیز تکیروشن کرد. آرنج به م

 یکه ط یمن نشست. من یزان کرد و به تماشایآو زیم

 محض مشغول درست ید، در خونسردیبع یحرکت

 .کردن املت شده بودم

 ر دستش گذاشته و دوباره مشغول کارمیرا ز یگاریرسیز

 ین کار، درحال دم کردن چایمان از ایشدم. اما پش

 :گفتم

 ...کنه یتم میشه خاموشش کن... اذیاگه م-

 کرد که زحمت چرخاندن زبان در یتم نمیآنقدر اذ



 اش یاو و معده خال یدهان را به خودم بدهم، اما سالمت

 

 کرد، خودم یآنقدر مهم بود که اگر به حرفم گوش نم

 یینک ظرفشویگرفتم و در س یگار را از دستش میس

 .کردم یک سره میحسابش را 

 :شنوم یگفتنش را م "نچ" یصدا

 ؟یخور یچرا نم-

 ...خورم یدارم م-

 مین کارم تماشایگذارم. با ا یو لقمه را در دهان م

 .کند یمه تمامش را درست میکند و بعد لقمه ن یم

 ریمزه، که از خ یمزه است. آنقدر ب یغذا کم نمک و ب

 گذرم و یام م یست و چهار ساعت خالیپر کردن شکم ب

 ن انصراف را بهیم اییبا برداشتن قند و استکان بزرگِ چا

 نم که تکه نان دریب یم. ازگوشه چشم مگذار یش مینما



 

 زیکه وسط م یتابه ایماه یت تویدستش را با عصبان

 .کند یخت است، پرت میبدر یگذاشته ام و پر از املت

 ...!ترنم-

 بله؟-

 رم پاسخش رایام بگ ییوان چاینکه نگاهم را از لیبدون ا

 و تند و خشن مجبورم میکند به چشمانش گاه کنمداده ام... 

 :شود یهم را صاحب منگا

 یذارم باشه؟ حق ندار ینم ین! حق نداریمنو بب-

 تونم یچون نم ی... حق نداریو دور ش یدوباره بر

 ذارم دوباره ازم یب بزنن... نمینم نگاه کنم بهت آسیبش

 ...یریفاصله بگ

 

 گفتن ندارم و او دوباره اسم مرا با هشدار یبرا یزیچ



 شده چهره اش از صورتش باعث یکند. زخم ها یصدا م

 ه مبارزانِ یشتر شبید و بیایبا دربیو ز یریآن حالت اساط

 .دیایبه نظر ب یابانیه خیپر حاش

 ن زخم ها اوید ایا نه شایشناسمش.  یکنم نم یحس م

 یدرست تر و واضح تر از قبل نشانم م یلیرا و مرا خ

 ندیگو ین زخم ها میکه ا یینهاید ما ایدهند. شا

 ینم یزیچ چیکه احتماال ه یپرخاشگرم... او مرد یهست

 که یدش منصرفش کند، و من زنیده ها و عقایتواند از ا

 والیک هیل به یطاقتم طاق شود، تبد یاگر روز

 زارم.نه اویو ب یکه به شدت از آن فرار ییوالیشوم. ه یم

 ست که من عاشقشیخوش و برو رو یمرد چشم آب

 فته خودیکه او را ش ینیشدم و نه من زن آرام و مت

 که تاکنون در آن ها نگاه کرده ام، یینه هاید آیکرده. شا

 نیاز ا ین ها هستند که تا به حال ذره ایدروغگوتر



 .ده امیخودم را در آن ها ند یرو

 

 فاصله گرفتن دوباره ندارم، یکه برا یاو همچنان از حق

 صورتش به جا یکه رو یان آثارید و من درمیگو یم

 .مگذاشته ام، سرگردان

 شیمعن ینکه رفتم سراغ اون عوضیترنم؟ ا یفهمیم-

 روزتو...بهیا اون حال دیادم رفت یست که حرفاتو ین نیا

 د اونینم بودم، االن باین مرد رو زمیتر یخدا اگه خنث

 ...نه قبرستونیا سیا تو بازداشتگاه باشه، یجوجه خروس 

 .درو ین خراش صورتش میق تریعم به سمتدستم 

 ن زخمیا یزانم، حواسشان هست که طورلر یانگشت ها

 یازارند. لبم را از تو گاز میرا لمس کنند که جانش را ن

 :چکدد یرم تا اشکم نچکد، اما میگ

 ...خواستم ین... نم-



 

 هیشب یدانم، اما من حال یشود. حال او را نم یساکت م

 که تا به دن حالتییکنم از د یبه مرگ را تجربه م

 ودم خبر نداشتم. دوست دارملش در خیحال از پتانس

 .شود و تنم را ببلعدد یل به درنده ایم تبدیر پاین زیزم

 ل بهیاشک ها تبد

 :شوند یهق هق م

 ...دیببخش-

 :کنند. یچشم و نفسش استپ م

 ...ه نکنینکن... بغض نکن... گر ینجوریا_

 

 نیکند خوب است. حداقل ا یه نمین که او ر به ر گریا

 زخم یتن نمک اشک رواز نشس یناش یسوزش ها

 .کند یصورت را تجربه نم



 :بندم. ید و من چشم میآ ین مییسرش پا

 ...یذارم ازم دور ش ینم -

 شود و  یساکت م

 ناچار چشم باز

 شناور در یک جفت آبینم یب یکه م یزیکنم... چ یم

 از تمام یخواب یبه رنگ خون است. ب یبرکه ا

 شبشانیو د روزیداست. انگار سهم خواب دیوجناتشان پ

 حال شده ین طور کدر و بیده اند که ایرا به من بخش

 .خواب اند یجرعه ا یاند و در تمنا

 

 که در نگاهش نشسته  یاما حال

 .ندارد یخواب یبه ب ی، مطمئنم که ربط

 .عطش خواب است ین نگاه ورایالتهاب ا

 قصد سر به حضورش یاق براین اشتیشرمنده از ا



 :ا میشنومصدایش رکنم که  یم یریز

 ... ذارم ی... نم یرینگاهتو ازم بگ یحق ندار -

 و نزدیک شدن عصبی و خودخواهانه اش باعث ازارم میشود

 ش را یمهر ی، بنگاه گرمشه را از سر گرفته ام. یگر

 :کند یجبران م

 نمت... ید... ببی؟ ببخشیدیجانم، ترس-

 

 ده ام،یهم نترس یلیدهم. خ یسر تکان م

 شحضور شوم.  یه هم سبک نمیا گراما بغض دارم و ب

 یشه نبود. متفاوت تر بود. انگار چاشنیهم حضور

 دید بغضش، شاید ترس او، شایاضافه تر داشت. شا یا

 یاش مرا نگران کرده... و باز اوست که نم یفیهم بالتکل

 د قصد کرده تمام روز، مرا بهیرم. شایگذارد فاصله بگ

 .نه بزندیخودش پ



 ...ترسم یست... می.. حالم خوب ند.ید...ببخشیببخش-

 ...یین روزام تویا یاین نگرانینگرانم ترنم... بزرگ تر

 به سرت بزنه ترنم؟ ییوفا یب فکره وقت ینکنه 

 ستیمن ن یایبدم، اما رفتن تو چاره بد یلیدونم خ یم

 پدر یکه برام مونده... حت یهست یبه خدا تو تنها کس ...

 م پشت کردن... اما تو بان اشتباهم بهیو مادرمم با اول

 چ وقتی، هیمن شده بود یبل خطاهاینکه سیوجود ا

 

 تا یه سنگ صبور نشستی... تو مثل یبهم پشت نکرد

 اد از رفتنیشت سبک شم... حاال چطور دلت میمن پ

 د و ترسوندنیه تهدی؟ بذار حرفات برام در حد یبگ

 بمونه... باشه ترنم؟

 .افته بودیم راه نله ایال ترساندن او به مخیهرگز خ

 ...دنیاو به هدف رس ید... به مدد نقطه ضعف هایتهد



 یاد نگرفته بودم. اصال من کال بازیکردن را  یف بازیکث

 ...ف هم نداشتیز و کثیکردن را بلد نبودم... تم

 :دیگو یم یش زخم دارد وقتیصدا

 تونه وحشتناک ینم یچ چین روزا هیبگو باشه ترنم... ا-

 ی، هوایپرست یم یباشه... تو رو به هر ک تر از رفتن تو

 ...کنم یم یرفتنو از سرت بنداز... هرکار بگ

 

 شهیمن سکوت پ

 ...کرده ام

 ...الم راحت شهیه باشه بگو بذار خیبا توأم...  یلعنت-

 ...ترکهیمغزم داره م

 ریگفتم و قائله را ختم به خ یم "باشه"ک ید ید بایشا

 که نتوانم یا "باشه"تندم از گفیترس یکردم، اما م یم

 میدا شدن سر و کله فردوس در زندگیش بمانم. پیپا



 یشتر از آنچه فکرش را میب ین زندگیداد، ا ینشان م

 دهیچید پینده شایده شده و احتمال دارد، در آیچیکنم پ

 ...تر هم بشود

 !ترنم؟-

 

 التماس یهم خشم... حت یخواهش، انتظار، ترس... کم

 .... امادم..یش شنیرا در صدا

 ...... دویم...من... نم...نم-

 ن باریپرم و ا یز از جا میم یده شدن دستش رویبا کوب

 ده سریرم. ترسیمانم تا فاصله بگ یمنتظر اجازه اش نم

 .ستمیا یپا م

 ر منوینترس... لکنت نداشته باش... لعنت بهت لکنت نگ-

ه کبود فقط... من  نزدیک شدن سادهه یزار نکن... یاز خودم ب

 تیکار



 ...ندارم

 رود. نه مهرش ثبات دارد و نه یش کم کم باال میصدا

 .دهد یم یر استراتژییتغ یه ایخشمش... در صدم ثان

 ازید نیگذارم. شا یعقب م یست. قدمیحالش خوب ن

 ده بودم مردها در زمانیداشته باشد. شن ییتنها یبه کم

 

 م، دنبالمحبتیبحران بر خالف ما زن ها که طالب 

 .گردند یم ییاتنه

 یحانه را خالیه رخانشده که  یه شبیحاالتش شب

 ن بر سر من آواریسنگ یو غم یزخم یگذاشته و با دست

 ...رانیف و حیده، بالتکلیج، ترسین، گیشده بود. خشمگ

 کند تا دست یرد و دراز میگ یکف دستش را باال م

 دارم . کلماتش یدرونش بگذارم. اما من قدم دوم را بر م

 :دیگو یم یاز عجزند وقت یسنبل



 ...ر ترنمینترس ازمن... دور نشو... خودتو از من نگ-

 ن باریستد و ایا یدارم. سر پا م یقدم سوم را بر م

 وانید که لیآ یز فرود میم یدستش چنان محکم رو

 :شود یمن سر نگون م ییم خورده چاین

 

 شتریکنم تو فاصلتو ب یمن التماست م یکجا؟ هر چ-

 دم؟یت جون میدارم از فکر دور یفهم یرا نم؟ چیکنیم

 بلند... آنقدر بلند که یلیب است. خیش بلند و غریصدا

 پرم. چطور انتظار دارد نترسم؟ او یبار دوم از جا م یبرا

 تازه عروسش، بر یغ هایغ جیکه از دست ج یشب یحت

 .اد نزده بودین قدر بلند فریسر من آوار شده بود، هم ا

 که سرنوشت مرا به سرنوشت یشب نحس یا حتی

 ... زد یخودش وصله م

 کنم. قطرات یخته را دنبال میز ریم یکه رو یرد چا



 یخورند و رو یسُر م یکیپالست یزیروم یاز رو یچا

 ریچانه تا ز یزند. قطرات اشک من از رویر ین میزم

 یرنگم راه باز م یشرت مشک یقه تیر یگردن و از آنجا ز

 .کنند

 بار یدن من برایشود با از جا پر یف مقدم اول او مصاد

 .ل به رفتن و فرار دارمیدانم چرا میسوم... خودم هم نم

 .ل تنها گذاشتن او و خلوت کردن با خودمیم

 ن حجم از اصرارش به ماندنم، مرا شوکه وید ایشا

 حانه است. گفته بودیمتعجب کرده... گفته بود عاشق ر

 و یعاشقکند تا او  یش مین عشق رهایاز سر هم

 

 یآرامش را تجربه کند. و مرا چون دوست نداشت، م

 یزیخودش محکوم کند. اما چ یتوانست به زندان زندگ

 .بود یز ناشناخته تریدم، چید یکه حاال م



 یدانم هر قدم یآرام شود. م ید بمانم تا کمیدانم با یم

 یده تر میتر و ترس یدارم او را عاص یکه به عقب بر م

 ن وسطیست... ایماندنم ن یل و پایم کند. اما واقعا

 اد... هر چه بود، حساب کتابمید هم زیکم بود. شا یزیچ

 .زد یرا بر هم م

 گردانم... اما قبل از خروجم از آشپزخانه، یم را بر میرو

 .دیآ یوار فرود میک دیسرام یدست بزرگش با شدت رو

 ...شوم یر میکنم خودم را جمع کنم، و اس یوقت نم

 

 م از من نترس؟یگیممگه ن -

 یدن دارد. نمید نترس اما قلب من اصرار به ترسیگو یم

 ده ام... خشم و بغضیده ام اما واقعا ترسیدانم از چه ترس

 ست و هم سو بایر نیتاث یخودِ او هم ب ینشسته در صدا

 .قلبم، قصد از پا انداختن مرا دارد



 دهد. مراقب است ی. آزارم نمنزدیکتر میشود

 نکنند. اما من یش از حد قلدریش بیتا دست ها

 او پیشخواهم و نماندن در  یهمچنان رفتن م

 نمکنم تا بروم و او اصرار دارد به نگه داشت یرا... تقال م

 ... 

 

 

 ید باهات چطوریدونم با ی؟ چرا نمیکنیونم میچرا د -

 ازم؟ یکن یرفتار کنم؟ چرا فرار م

 :به قلبم اشاره میکند

 پره؟ چرا ین مییباال پا یجور نیچرا ا ین لعنتیا -

 تو یل جلویش نشده کمیرون؟ هنوز حالیخواد بزنه ب یم

 دهیاست؟ هنوز نفهمیبدبخت تر و شرمنده تر از همه دن

 رو که بخواد تو رو یکنه دست یل خودش خُرد میکم



 ت کنه؟یاذ

 .شود یان تر مید، خشمش عیگو یکه م یبا هر کلمه ا

 ه تا خودش را رها کند. وبود ییانگار منتظر راه در رو

 ...ش بازکرده اندین راه در رو را برایکلمات ا

 

 گر رسما خودم را باخته ام ید

 مگه نه؟ اصال یده بودین قدر ازم ترسیاون شبم هم-

 چهاون ب یفتادی... از پله هام نماز بین رفتن یبچتم واسه هم

 و ...از دست دادیمگه نه؟ اون بچه رو از ترس من  ازدست میرفت

 ن اتفاقیعمو و پسرعموهات ا یر کتکایگرنه که قبلش ز

 ...فتادیم

 فشارم یم را میها من لب

 .ترش نکنند یم بلند نشوند و عصبیه هایگر یتا صدا

 د. قلبم جداً قصد ترک تنم را کرده کهیگو یراست م



 .نه ام بر آمدهیوانه وار در صدد شکافتن سینطور دیا

 .تا حال او بدتر نشود کنم یه ام را بلند نمیگر یصدا

 .کند یروز مرا دارد تجربه میه به حال دیشب ید حالیشا

 

 یشتر واکنش نشان می... هر چه بیک حمله عصبید یشا

 شتریشود. درست مثل من که هر چه ب یدهم او بدتر م

 یاد و چنگ میشدم، نا آرام تر فر یدعوت به آرامش م

 .زدم

 قرار ی، چه کسباشد یک حمله عصبین یاما اگر واقعا ا

 نجا یرا به امداد بطلبد؟ نکند ا یاست مهسا و عل

 آنقدر نگهم دارد 

 جان بدهم؟ یکه از ترس و کم نفس

 ه بعدیچند ثان یبه هوش اومد پیشم یاون شبم وقت-

 ... اصال از ترست بودیدیلرز ین طوریهم یشروع کرد



 مارستان مگه نه؟ اونقدریمت بیرون تا ببریب یومدیکه ن

 ...تا بچه مرد موندین تخت رو او

 

 یده تر میتر و تشنج او مرا ترس یترس من او را عصب

 کرد

 می. صدا

 م گمیانگشت ها یخفه شده رو یان هق هق هایرا م

 .توانستم با کلمات آرامش کنم ینم یکرده بودم و حت

 ...روم تا آرام شود یم ؛ نمیبگو

 ات... جیریچ جا نمینو تو گوشت فرو کن ترنم... هیا-

ه واسپیشم و  یمون یخودم... ور دل من... مپیش نجاست... یهم

 نی... واسه بهتریکنیم یبچت عزادار

 یکن ی... غلط میزن یخودم حرف م پیشدوستت... 

 ؟یدیفهم یفتیروز بیگه به حال دیه بار دی



 م در گوششیگفت که هنوز تمام حرف ها یراست م

 ...هستند. تک تک کلماتم را به خاطر سپرده بود

 که با دست یدر ابعاد قفس یم کمیدوست دارم بگو

 د راحت ترید نظر کند، تا شایم ساخته تجدیش برایها

 .امان قلبم راحت شوم یب ینفس بکشم و از شر تپش ها

 ؟یدیفهم-

 

 ...دفعات قبل ین بار نه به بلندیاد... اما ایبازهم فر

 شده، یروند. به هر جان کندن یم یاهیم سیچشم ها

 د سلولیده ام. شایدهم تا بفهمد که فهم یان مسر تک

 ...غیفراختر شود. اما در یتنش کم

 کشمت یشدم ترنم... م یروز داشتم از ترس خل مید-

 ه باریکشمت اگه  ی... میش یگه اونطوریه بار دیاگه 

 و یتو خودت که تا سکته بر یزیگه اونقدر حرفاتو برید



 ...یبرگرد

 .که در شرف سکته قرار داردن بار اوست یخبر ندارد... ا

 هیگر گریکه جان خواهد داد، احتماال منم که د یاما کس

 ست ویم جاریتوانم بکنم. عرق از سر و روینم یهم حت

 ده... همهیقلبم از مرز تپش گذشته و به خط درد رس

 

 د تایآ یاز دهانم در نم یز محو شده، اما کلمه ایچ

 ن جا ،یاز هم یم نکنیم اگر رهایبگو

 ...غسال خانه خواهم شد یما راهیستقم

 ؟ اونقدر از منیکن ینذاشتم واسه بچت عزادار-

 ه هات واسه خواهرمم تو خودتیگر یکه حت یدیترس

 ؟یخفه کرد

 .از راه برسد... کاش مهسا زنگ خانه را بزند یکاش کس

 یکه حرفاتو تو خودت دفن م یترس یاونقدر از من م -



 ؟ آره ترنم؟ آره؟یکن

 

 م؟ چند باریا حرف بزنیو بده... چند بار گفتم بجوابم-

 ؟یش مشاور، لعنتیم پیا بریگفتم ب

 

 ...ینگام کن لعنت-

 یتوانم... ول یوار بدهم. نمیه ام را به دیکنم تک یم یسع

 :رسد یاد تنم میبه موقع به فر

 ترنم!؟-

 رم. اما قلبمیآزاد شده نفس بگ یکنم تا از هوا یم یسع

 .رود قصد برگشت ندارد یکه م یکند و نفس ینم یاری

 

 :.مینینش یآشپزخانه م سرد سطح یهر دو با هم رو

 ...!منو نگا-



 من کمتر؟ ییا شنوایش آرامتر شده، یصدا

 ...نفس بکش دختر خوب...ترنم-

 سوزد. اما یکنم... صورتم م یش را حس میضربه ها

 ...شترینه ام بیس

 

 به صورتم

 د. نگاه سرخ ویگو ینم یزیخورد. چ یزل زده. تکان نم

 .ردیگ یخسته اش را نم

 ن ژست را داشت. چشمیبه هوش آمدم هم هم یوقت

 .دیکش یقیخورد و نفس عم ید، تکانیبازم را که د یها

 

 :دیپرس

 ؟یخوب-

 :دیسرتکان دادم و او دوباره پرس



 ؟یدرد دار-

 میزند. لب ها و گلو یدانستم از کدام درد حرف م ینم

 یستان قلب و روحم را مماریب یخشک بود و فضا

 تکان دادم یفشرد، اما درد نداشتم. سر به نف

 یزیگر چی... د

 نگفت و من مجبور شدم دست متصل به سرمم را باال

 و دهانم کنار ینیب یژن را از رویاورم تا ماسک اکسیب

 :دمانعم ش بکشم

 ...بذار باشه-

 

 نیوکتم نخورد و ایکرد دستش به ست آنژ یم یسع

 ن منیهم یکرد. برا یشتر میار مرا بیموضوع اخت

 ن آوردم، وییدان بودم و ماسک را تا گردنم پایروز میپ

 :گفتم



 م؟یینجایه؟ چرا ایگه چینا دیخوبم... ا-

 ...حالت بد شد-

 م بگذارد کهینیب یش آورد تا ماسک را رویدستش را پ

 :...مانع شدم

 م؟یشه بر ینو... میخوام ا ینم-

 نه ام رایس یصد سوار شدن رواتاق ق یوارهایکم کم د

 یدم. ماسک را رویکش یتند نفس م یداشتند. کم

 :صورتم برگرداند و گفت

 

 ...ادید دکترت بیگم بذار باشه رو صورتت... بایبهت م-

 ...ش ازت گرفتنیچند تا آزما

 یش میکه از جواب ها یو خشک... تنها حس یتلگراف

 .گرفتم

 تم. احتماال تپشنگف یزیدند، اما چیم باال پریابروها



 نیبعد از آن علت ا یهوشیقلبم و ب یباال

 ح دادم،یچکاب بود. سکوتم را با سکوت پاسخ داد. ترج

 ینداشتم، ماسک رو ینکه مشکل خاصیعالرغم ا

 کنم. نفس یصورتم بماند تا بتوانم تا آمدن دکتر صبور

 مارستانیبد ب یکرد و مرا از بو یدنم را راحت تر میکش

 .رهاند یم

 

 را با من در امتداد یت همکاریحاال او همچنان نها و

 کرد. دستم به خاطر باال بودن از سطح بدنم یسکوت م

 یکرد و من برا یش نمیخسته شده بود، اما او رها

 یدستم را تحمل م ین خستگی، احضورشداشتن 

 یا و لب هاینداشتم. اما نگاه گو یکردم و اعتراض

 .داد یساکتش آزارم م

 شد و ینمش، اما نمیگردانم تا نب یبرمم را یرو



 بود که خود به خود جهت یسینگاهش مغناط ینیسنگ

 .کرد یگردنم را به سمت خودش عوض م

 جواب نگذارم. من یم گرفتم نگاهش را بیرانه تصمیدل

 نیتوانستم سال ها ا یدادم، م یاگر دل به دلِ دلم م

 یها را تماشا کنم و خسته نشوم. بخصوص با جال یآب

 ن تماشایا ین چشم ها داشتند، برایکه حاال ا یخاص

 .مشتاق تر بودم

 

 یبه نظر م یش راه حل خوبیچشمها ینگاه کردن تو

 ...مارستانیپر استرس ب یکنده شدن از فضا یآمد، برا

 که یتوانست از نگاه یکه کردم، مسلما که نم یتک لرز

 یلحظه ا یتماما متوجه من بود دور بماند. برا

 ن نگاه از فکرم گذشته بود، اما نگاه او بهیتن افکرنداش

 از آن یسقف رفت که باد گرم کم یه رویچه تهویدر



 از دست یکیبار دوم مجبور شد  یشد. برا یخارج م

 ،از دستهایم دور کندش را یها

 د یشکمم باال کش ی. پتو را از رو

 ن شده بودند که دوباره ماسک را کناریم سنگیچشم ها

 ت ابتدا دست و بعدیدم که با حساسیو را دزدم و نگاه ا

 ...را نگاه کرد صورتمهم 

 ؟یکم آب بهم بدیشه یگلوم خشکه... م-

 

 ر سر تکان داد، ویر کرده بود، و با تاخیگ صورتم یرو

 .دم خارج شدیش بلند شد. پرده را کنار زد و ازدیاز جا

 انگشتان دستِ تا کنون حبس شده ام را چند بار باز و

 .دیایدر ب یدم تا از کرختبسته کر

 او مرد یزود دوباره پرده کنار رفت، اما به جا یلیخ

 :وارد شد یجوان و خوش قد و قامت



 ...سالم سالم-

 فکرکردم اشتباه آمده و برخواهد گشت، اما به هر حال

 معذب شده بودم. با یکه نبود کم یبه خاطر حجاب

 ختت یکه در خانه به تن داشتم، رو ییهمان لباس ها

 .دراز کش بودم

 سرم یکه باال یرون که نه، به سمت پرونده ایمرد ب

 :زان بود رفت و همزمان گفتیآو

 ...ینم که به هوشیب یخب خب خب...خانم خانما م-

 خوش گذشت اون ور؟

 

 پرسم. کاله یسوال دارد، اما نم یجا "کدوم ور"میبرا

 که از یاهیش داشت، کراوات سیمو یکه به سر ب یکج

 دا بود، روپوشیرنگش پ یشمیور یقه هفت پلیر یز

 که به چهره اش یکه به تن نداشت، سن و سال یدیسف



 هیفاخر و لوکسش او را شب یادیآمد، و کال ظاهر ز یم

 ... ک دکتریکرد، جز  یم یزیهر چ

 درون ید، نگاهش را از تخته شاسیسکوتم را که شن

 :دستش گرفت و به من داد. لبخند زد

 ، آره؟ی؟ انگار تازه به هوش اومدیکرده چرا کوپ یچ-

 بدون پوشش بودنافشانم و  یالبته که کوپ کرده بودم. موها

 ...گریم کوپ کردن داشت دیبازوها

 ...سالم... نه-

 

 ؟یندار ی... مشکلیماسکتو برداشت -

 ...نه-

 ینم دختر علی... ببیکم حرف یض سفارشیچه مر-

 ؟یهست

 یعنید، یچسب یم "یعل "به  یوقت "یسفارش"



 ...بود یمارستان خودیب

 ...زنداداششونم-

 :نگاه دوخته شده اش به صورتم رنگ تعجب گرفت

 ؟ مگه چند سالته؟یازدواج کرد-

 پرونده ید سنم تویکردم که با ید اشتباه فکرمیشا

 ادداشت شده باشد. نتوانستم حساب کنمیدرون دستش 

 

 کیست ویفاصله گرفته و به ب یچند ماه از نوزده سالگ

 ..."ستیب"ک شده ام، اما گفتم ینزد

 یخاله باز پسراتو االن دارن با  یهم سنا-

 ؟ چه خبر بود؟یکنن... عجله داشتیم

 ...من عجله داشتم-

 یو خاص یستیت آرتدکتر باال رفت و با ژس یابروها

 را که از پشت یلیگردن و شانه اش را چرخاند تا کم



 .ندین حرف را زده بود، ببیسرش ا

 ش قدمیک تر آمد و دکتر در سالم دادن پینزدل یکم

 : شد

 ...س بخش قلب و عروقیب هستم... رئیسالم... عندل-

 ...ضشون بزنمیبه مر یه سریسفارش کردن  یدکتر مقام

 

 رهیکه خ یگرش داد و در حالیوان را به دست دیل لیکم

 یاو بود، حس کردم محکم تر از حالت عاد یچشم ها

 :دست داد

 ...ی... برادر علیل مقامیکم خوشوقتم...-

 ... با اجازتون اومدم طبق دستورین جناب مقامیهمچن-

 شونیال اینه کنم تا خیدکتر شخصا زنداداششون رو معا

 ...و شما راحت بشه

 د تا دکتر راحت تر بهیل سرتکان داد و عقب کشیکم



 ب نگاهش را به پروندهید. دکتر عندلیایسمت تخت ب

 :رداددوخت و مرا مخاطب قرا

 

 نتیه بار خودم معایر بخورتا ی؟ بگیآب خواسته بود-

 ...نداشته یز خاصیکنم... هرچند که نوارت چ

 ییجا به جا یباال تنه ام به مدد تخت باال بود و فقط کم

 وان رایبود تا نصف ل یل کافیبه کمک کم

 .ک نفس بنوشمی

 د ویرون سرک کشیپرده به ب ین فاصله دکتر از الیدر ا

 :رون گفتیبرو به 

 ...اریمن ب یبرا یه گوشی یخانم قهرمان-

 :رو به ما کرد

 ...ستمین مجهز نیهم ید من آف بودم... برایببخش-

 یساده را نم یهوشیک بین همه بزرگ کردن یعلت ا



 رنگ همزمان یبا فرم سورمه ا یو پرستار یدم. علیفهم

 تیم به مدد وضعیکه در آن بود یکوچک یآمدند تا فضا

 یکه بود، شود. دکتر و عل یزیتناک تر از چمن وحش

 بابت یکردند. عل یدست دادند و خوش و بش کوتاه

 اخالص یتوجه به درخواستش از او تشکر کرد و او مدع

 .شد یو حلقه به گوش

 :رو به من کرد یدکتر از پرستار شرح حال خواست و عل

 ...سالم-

 او در سالم دادن و پوشش خودم یش دستیشرمنده از پ

 ل احوالمیبه کم یپاسخش را دادم. با نگاه معنادار و تند

 ...ا شدیرا جو

 یان حتیرون کردن اطرافیده بودم، بیکه من د یزیچ

 ب در مقابل سهینه بود، اما دکتر عندلیمعا یمحارم برا

 ینفسها ید که براینه کرد و نفهمیجفت چشم مرا معا



 ...اش نفس کم آوردم یق درخواستیعم

 

 یزیم چیکه گرفت ینوار یاالست... ولتپش قلبت ب-

 ؟ االنیکش ینقدر تند نفس مینشون نداده... چرا ا

 ؟یکن یاحساس م یمشکل

 ...سر تکان دادم

 ...دینطوره که بایاگه ا-

 تینجا اذیمارستان حساسه... ایب یکم نسبت به فضای-

 ...شهیم

 ل کرد و دوبارهیبه کم یدکتر با همان ژست قبل نگاه

 :به انکار تکان داد ید سریرد. با تردبه من نگاه ک

 ا؟یفوب-

 ...نه... اما-

 



 :دهد یسرتکان م

 ...فهمم یم-

 

 یقلبم در گذشته م یراجع به تپش ها ییسوال ها

 کشد و چه ینکه چقدر طول میپرسد و دوامشان... ا

 یام م یهوش یدهد. از قبل از ب یبه من م یحس و حال

 

 یکه قبل از بکند  یف سرم را مشخص میپرسد و تکل

 دهدم، اما یج رفته... پاسخ میا گیسبک شده  یهوش

 نبوده ام که بتوانم یدانم تا چه حد درست... در حال ینم

 .ز ضبط و حاال پخش کنمیز به رین حد ریت را تا ایواقع

 :کند یل میو کم یرو به عل

 نان ویاطم ینم.... اما برایب ینم یمن مشکل خاص-

 با توجه به ضربان االنش و ال شما و البتهیخ یراحت



 ن تپش قلبش قبالینکه گفتیتفاوت اون با نوار قلب، و ا

 هیچهل و هشت ساعت  یبه دفعات اتفاق افتاده، برا

 که ینجا و تو حالت عادیرون از ایپوشه تا ب یهولتر م

 م ضربانشو ثبتینجا رو هم نداره، بتونیا یاسترس فضا

 یداره و بن یالمون راحت بشه که مشکلیم و خیکن

 بوده که یژنیچند لحظه کمبود اکس یش فقط برایهوش

 ...به خاطر تپش باال دچار شده

 

 ن قدر حواسش را به من داده بود، که ازیل ایکم یک

 امان قلبم خبر داشت،در یب یمکرر بودن تپش ها

 ک بار لب به شکوه باز نکردهی یکه من حت یصورت

 ...بودم

 :دیگو ین بار دکتر رو به من میا

 ت هات، عالئمین چهل و هشت ساعت تمام فعالیتو ا-



 اینه ینفس، درد قفسه س یتپش قلب؛ پرش ضربان، تنگ

 رو یکه حس کرد یز خاصیسرت... و کال هر چ یسبک

 اجیدن نتیدوارم بعد از دیو من ام یکن یادداشت می

 نان بهت بگم که حالت خوبهیادداشتات با اطمیهولتر و 

 ...یکرد یشوهرت ناز م یابر یو تمام مدت داشت

 دهم، یم را کش میزند و من لب ها یپروا حرف م یب

 .شود یه لبخند میدام چقدر شب یاما نم

 

 یکنه... اگه امر یپرستار در مورد هولتر کمکت م-

 ...ست من مرخص شم از خدمتتین

 :دهم یسر تکان م

 ...د باعث زحمت شما شدمیممنون... ببخش-

 :زند یلبخند م

 شتریفه بود بانو... بیز ما هستن... وظیعز یه علخانواد-



 ...مراقب خودت و قلب کوچولوت باش

 ست؟ین یبه بستر یازیپس ن-

 ن از من و تو سالم تره... داشتهی؟ نه بابا... ایبستر-

 نجام که خوششیکرده... از ا یخودشو برا تو لوس م

 ...اد، ورش دار ببرشینم

 

 را با یانه گله و شوخکه رند یپرستار هم با لحن با نمک

 :دهد یم یان مکالمه جایهم دارد، خودش را م

 نجا دکترید ایم خوب لوس شده ظاهرا... نبودیلیکه خ-

 ...رفتن یم داشتن از دست مید خود جناب مقامینیتا بب

 اد اونقدر سر و صدا کرده بودنیتا خانمشون به هوش ب

 ه دونه سکته رو رد کردن ازی یکیکه پرسنلم 

 ...ندستشو

 :خندد یبلند م یب با صدایعندل



 ...گهیاز محاسن دلبر بودنه د-

 .رود یزند و م یل میشانه کم یرو یدست

 ک تریش باریک تر و چشم هایل به هم نزدیکم یابروها

 همکارش ین سبک رفتارهایبه ا یشوند. اما انگار عل یم

 

 به یبعد از رفتن آن ها نگاه یعاد یلیعادت دارد که خ

 ینکه همراه همکارش شود میدازد و قبل از اان یما م

 :دیگو

 ...گردم ید بر میگه همو نکشیقه دیاگه تا دو دق-

 ...بیشعورکه یمرت-

 ن رایماش یدوزم. از وقت ینگاه گرد شده ام را به او م

 نثار یک بار کلمه قصاریقه یروشن کرده، هر چند دق

 ...نوا شدهیب بیدکتر عندل

 ؟ کم موندهیدی؟ ندیکن یه؟ چشاتو چرا قلنبه میچ-



 بود چشاشو رو سر و صورت و موهات جا بذاره بره

 ...نکبت

 ...شود یم مین لب هایلبخندم بدون اجازه خوش نش

 وشت اومده؟خ-شود:  یاو گرد م ین بار چشم هایا

 :کشم یشود و لبم را به دندان م یلبخندم پاک م

 

 یهوشیگه قبل بیاد حرف مهسا افتادم... دفعه دینه -

 ...کنم حتما یچادر سر م

 که مهسا آورده بود هم، ییدن لباس هایدر فاصله پوش

 یکه تو یآنقدر غر زده بود تا او جان به لب، در حال

 :دیشد به من بگو یش براق میصورت عمو

 هوشیشه خواهش کنم دفعه بعد قبل از بیترنم جان م-

 زم؟یعز یشدن چادر چاقچور کن

 :مچنان براق ماندد، هیش را که دیبُر شدن عمو



 یهوش ید لباسش، تو بیه خب؟ االن دغدغه شما بایچ-

 زنم ایروز اید... اون از دیه نگاه به خودتون بندازیباشه؟ 

 د بایکار دار یر بگذرونه... چیامروز، خدا فرداتونم به خ

 

 س به حالینه سرویه نگاه تو آید؟ برو یکن یخودتون م

 ....ایو روز خودت بنداز بعد ب

 ...ه بحثشان شده بودیل اختتامیغره کم چشم

 ...ادت باشهینو یست ترنم! ایدر کار ن یگه ایدفعه د-

 حسابتو برسم... عادت یدونم چطور یوگرنه خودم م

 ...یریر که بگیاد بگی... اما یریبگ یحرفامو جد یندار

 دادم با سکوتم آرامشش را یح میزد و ترجیغر م

 ...برگردانم

 رم نه؟یبگنصیحت ک یو کوچ اد از بزرگیخوشت م-

 



 نکهیست... قبل از ا یعل یاحتماال منظورش به حرف ها

 م رخ در رخیمارستان خارج شویاز ساختمان اورژانس ب

 :برادرش شده بود و هشدار داده بود

 نکه دخالتیل... ایشتر حواستو جمع کن کمیکم بی-

 ست کهین نیم برا ایش یتون نمیم و وارد زندگیکن ینم

 ...دیتون گند بزنید به زندگیبلد یم هرجورید یماجازه 

 دیم اونقدر بزرگ شدیکن ینه که فکر میبلکه به خاطر ا

 هید... یص بدیکه خودتون راه درست و از نادرست تشخ

 بمونه و خودم یو حاج یبرا مجتب یینکن که جا یکار

 ...رمیرو ازت بگ یکین یحانه طالق ایر یبه جا

 ن انداخت وییاما او سرش را پا دم،یل را دیبرزخ نگاه کم

 ...نگفت یگریز دیچ "چشم"جز 

 

 مارستان دست روین همه بیکه تو ا ین تو بودیا-



 ر منیکه برادرت اونجاست... تقص یگذاشت یمارستانیب

 ه؟یچ

 این دنیه لحظه از ایتو  یه جورینه که یر تو؟ ایتقص-

 د بکنمیبا یدونم چه غلط یکه من از ترسم نم یکن یم

 ه... اونم ازیرسه علیکه به ذهنم م ین نفریولو ا

 ...فرسته یمارستانشون آمبوالنس میب

 ...مارستان رفته امیدانستم با آمبوالنس به ب ینم

 دارن بذارن تو یطاها چ یس و حاجیم ادرینیبب-

 ر بگذرونه امروزو من از کوره دریکاسمون... خدا به خ

 ...نرم فقط

 

 ایست همه دنیم الزم نداره؟ بعد یس چه ربطیبه ادر-

 ...بفهمن امروزچه خبر بوده

 ادت نره امروز پنجشنبه ست و از صبح ده دفعهیاوالکه -



 نیبرا حاج خانم بهانه آوردم که چرا نبردمت برا نهار... ا

 خونن ینن خودشون تا ته ماجرا رو میرنگ و روتم بب

 مشتلوق بدن... دوما آره یست مهسا و علیاز نیاصال ن

 ست ازیس ربط نداره اما معلوم نیبه ادر یگ یراست م

 ادید نگران تو باشه و میده که بایجه رسین نتیکجا به ا

 یپ دوستایخواد تو رو هم وارد اک یگه میبه من م

 در یین کسالت و تنهایکم از ایکوهنوردش کنه تا 

 ...یایب

 با ییآشنا یبرا ین موضوع خبر داشتم و خودم رغبتیازا

 .نداده بودم پ مذکور نشانیاک

 

 که در خانه یانیک هفته در می ین پنجشنبه هایدر ا

 ش آنقدریطنت هایس و شیگذشت، ادر یدر میحاج ح

 ر، کهیغل و غش و جذاب بودند و به سمت من سراز یب



 ها بود. پسرک سرزنده و یگرم نگرفتن با او جزو نشدن

 یخنده دار م یپ هایم کلیبرا یکه گاه یخوش قلب

 میلب ها یو کوتاه رو یه را شده سطحفرستاد و خند

 .آورد یم

 :اندازم یر میسر به ز

 ؟یشه نگه داریم-

 :اوردین مییسرعتش را پا

 ؟یشده؟ خوب یچرا؟ چ-

 :اندازم یرون میبه ب ینگاه

 ...هیپارک قشنگ و خلوت-

 : زند یدوباره استارت م

 

 مارستانین االن دارم از بین هوا؟ همی؟ تو ایخل شد-

 ...م آیایم



 :افتد یراه م

 سرمت بگذره بعدا وقت یجا یکم از رو کبودیبذار -

 ...یض بشیدوباره مر یدار

 ...ستمیمن بچه ن-

 کم غافل شم،یکه اگه  یم کردی... اما شرطیستینه ن-

 ...رو دستم یفتیب یغش کن

 ...دور شدن ید دارد، برایراند. انگار تردیآرام م

 ...نچ-

 ...هاست یتکه کالمش در کالفگ

 مارستانی، تازه از بیده، گرسنه ایوا سرده، بارون باره-

 گهیمنتظرمونن... پارک رفتنت د ی، تو خونه حاجیاومد

 ه؟یچ

 ...دیببخش-

 



 ه بارم ازمی ین مدت حتیست... تو این نیمنظورم ا-

 ببرمت اون وقت عدل االن هوس پارک ییجا ینخواست

 ...یکن یم

 ...س بودین خیزم-

 پارک؟ یبر یاخو یس مین خیبرا زم -

 نیکم جون بود... با ا یلینه... هوا تازست... بارونم خ-

 دیتونم برم حموم... گفتم شا یم که بستن بهم نمیزیچ

 مارستان از دماغم برهیبد ب ین بویتازه ا یهوا یاز بو

 ...رونیب

 هر ی... بویزیمارستان به اون تمیکدوم بو ترنم؟ ب-

 ...مارستانیداد جز بیم یزیچ

 

 ن بو تو مغزمه نه تو دماغم... اماید ایونم... شادینم-

 ...کنهیتم میاذ



 نه بغلیزند، و از آیراهنما م "پوف"همزمان با گفتن 

 ینم یزیکند تا دور بزند. چ یپشت سرش را چک م

 باران زده در سرم ی، هوایهم هوا یلیگر خیم، اما دیگو

 ...ستین

 یم ظاهر مین، جلو رویاده شدنم از ماشیبه محض پ

 نیست. بدون مکث از ماش یشود. سرعت عملش ستودن

 

 نین فاصله خودش را به اینکه در ایاده شده بودم و ایپ

 ممکن بود که مثل یطرف رسانده بود، تنها در صورت

 .داشته باشد یر قدرت خاص و خارق العاده ایادوارد ومپا

 م جلوتریموها یآورد شال بافت را رو یدستش را باال م

 :کشد یم

 نا باز برا خودشون راه افتادن هر جا دلشون خواستهیا-

 ...پخش شدن که



 م را درونیها یاز چتر یبرم و تکه ا یدستم را باال م

 ند وینش یدهم. کارم به دلش کامل نم یشال جا م

 .کند یتکرارش م یشتریخودش با وسواس ب

 

 د نقطه ضعف آدم کجاست... تا از همونیه بفهمیکاف-

 ...دیدار ید دست بر نمیننداز نقطه آدمو از پا

 دونست من بعد حموم عادت ید که مهسا نمیببخش-

 ذارمشون تا خودشون یندارم موهامو خشک کنم و باز م

 د برام عالوه بر لباس، کش مو همیخشک بشن و با

 ...ارهیب

 ...خوبه-

 ؟یچ-

 ...یکن یم یبلبل زبون یادت رفته و دارینکه لکنتت یا-

 :اندازم ین مییو سرم را پا ندینش یغم به دلم م



 

 چ وقت از نقطهیمن ه یه... ولیمقابله به مثل خوب-

 از پا انداختنش سوءِاستفاده یچ کس برایضعف ه

 ...نکردم

 .تا نگاهش کنم مجبورم میکند

 :زند یچانه ام م یبا همان انگشت رو یضربه آرام

 حین نبود که ناراحتت کنم... ترجیقصه نساز... منظورم ا-

 تو خودت که یتا اونقدر بر یکن یم بلبل زبوند یم

 ...یه آتشفشان خاموش بشیل به یتبد

 کیدر حال نزد

 :افتد یکردنم به خودش راه م

 ...ستیلباسات کم نباشه؟ سردت ن-

 ...یو نگران یست... دست بردار از پرستاریمن حالم بد ن-

 



 ... دوست دارمیکن ین نمیینو تو تعیدارم... ا یبر نم-

 ه؟یت باشم... حرفمواظب

 :دهد یبه شانه ام م یدهم، تکان یجواب که نم

 ه؟یهوم؟ حرف-

 ...نه-

 ...من دخالت نکن یخوبه... پس تو کارا-

 ...باشه-

 ...نجا تا برگردمین این... حاال بشیآفر-

 سهیگردد ک یبعد که برم نم. کمیینش یمکت مین یرو

 کیوه و کیاتش آبمیدر دست دارد که محتو ید رنگیسف

 :دهد یوه آناناس را به دستم میک و آبمیاست. ک یرول

 

 دیتا منم فکر نکنم همش با ین زار نشیشتر از ایبخور ب-

 ...یمواظبت باشم و کالفه نش



 یک است که میگر درون پالستیوه دینگاهم به آبم

 :دیگو

 ؟یخواینم میا-

 ...نه-

 ه پس؟یچ-

 ...آناناس دوست ندارم-

 ...کنمیتعارف قبول م یب رد.یگ یسه را به سمتم میک

 ...منم آناناس دوست ندارم-

 :اندازم یباال م یشانه ا

 ؟یگرفت یپس واسه چ-

 

 د دوست داشتهین دو مزه رو داشت... گفتم شایهم

 ...یباش

 ...ندارم-



 ...نگفتم یزینداشته باش...من که چ-

 یک را از دستم میخورم. ک یوه را میاز آب م یکم

 یکند و به دستم م یارجش مخ یرد و از بسته بندیگ

 ...دهد

 یمیزند. باد مال یکنم. پرنده پر نم یبه اطراف م ینگاه

 جا مانده از دست خودش یوزد و تک و توک برگ هایم

 س حالم را خوبیخ یگرفته. سنگ فرش ها یرا به باز

 .ن استیم رخم سنگین یکند. نگاه او رو یم

 ...بخور-

 ...خودتم بخور-

 

 یک خودش را هم باز میگذارد. ک یمرا درون پاکت  ین

 دیآ یک تر میکند. نزد

 زند... بعد از او من هم گازیکش میبه ک ی... گاز بزرگ



 برگ یزنم و دوباره مشغول آوارگ یکم میبه ک یکوچک

 یشوم که هر بار از سمت یف میها در دست بادِ بال تکل

 .وزد یم

 ...امشب یخوریسرما م-

 ...یزنیغر م یلیخ-

 نم، اما خودش گفته بودیدم تا چهره اش را ببگر یبرنم

 ین هم بلبل زبانیدهد بلبل زبان باشم... ا یح میترج

 ده و آرام ادا شدهیگر... حاال هر چقدر هم که کشیبود، د

 ...باشد

 

 قد بلند یشه بهار هایهمچنان نگاه من به برگ ها و هم

 ...م رخ منیر نیاست و نگاه او درگ

 زنم تو یرم... اما حدس میم یو کجا م یدونم ک ینم-

 ...یتوش داشته باش یسهم بزرگ



 من؟-

 ...آره تو-

 ...بهت ندارم یمن که کار-

 ...گهیقراره منو بکشه د یبهم ندار ین که کاریهم-

 ...ینیبینکه منو نمیا

 کنم. دستم به سمت یک را با دست جدا میاز ک یتکه ا

 نمیا ببنکه او ریا یداند برا یرود... چه م یدهانم نم

 نشان ندادن یداند برا یشوم؟ چه م یتاب م یچقدر ب

 فهمد هر لحظه یکنم؟ نم یچقدر جان م یتاب ین بیا

 ...از عمرم تمام حواسم به اوست... چه باشد چه نباشد

 

 کم رنگ و روت بهتر شه... استرسیبغ نکن بخور... بذار -

 ...رهیگیداره جونمو م یجواب دادن به حاج خانم و حاج

 ...اندازد یبزرگش م یبه ساعت مچ یاهنگ



 

 م؟ی؟ بریعجله داشت-

 ز کاراتویز به ریکه گفت ریمگه؟! ... مرت یدینه... ند-

 یمکت مین نید بدونم چقدر رو ایم؟ بایادداشت کنی

 ...گهید یشیو از سرما تو خودت جمع م ینیش

 تیصادره از طرف اطبا حساس ینسبت به دستورها

 یدم که هشدارهایان زمان فهمن را همیدارد. ا یادیز

 و به من سخت گرفت تا یمتخصص زنان را آنقدر جد

 کامل حاصل شده و یباالخره دکتر اعالم کرد که سالمت

 دن به منیه در روز اذن نفس کشیتواند چند ثان یاو م

 ت داشتم،یزیاز به ویبت زده را بدهد... هر بار که نیمص

 شد، و هر بار خواسته یش و سونوگرافیهر بار که آزما

 ماند و یداد، آنقدر کنارم م یم یکه دکتر دستور خاص

 



 م بود که توانستیحواسش به زمان درست داروها

 .مرا به دستم بدهد یت دکتر را جلب و حکم آزدیرضا

 موقع، که خودم یب یهوشین هولتر و آن بیو حاال ا

 یچ مشکل قلبیبه ه یچ ربطیدانستم ه یخوب م یلیخ

 ر و استرس بوده،یاخ یفقط حاصل فشار هاندارد، و  یا

 ...حبس حداقل دو روزه ام بود یگر براید یسند

 ...چ وقت اون بچه رونخواستمیمن ه-

 رفته که در اوج خشم ییبدون مقدمه سراغ حرف ها

 ...ک سالیشتر از یگفته بودم. بعد از ب

 ...منم-

 

 ...مشترک یم با دردهایبود ییگناهکار ها

 ک فشار کوچک از طرفین یهم سرم انگار منتظر

 ...به سمت شانه او برودانگشتان اوست تا 



 ...مشیخواست یالبته که نم

 ا باطنایظاهرا  یک زندگیوسط  یکدام آدم سالم

 خواست ؟ یرا م گی دومدزنک یک بچه از یعاشقانه، 

 

 که او یدخترانه و کسالت بار یزندگ یا وسط بلبشوهای

 رساند که یجه مین نتیا روز بهیشتر از دیرا هر روز ب

 ه بهیگر شبید یکس یا آمده، پایاشتباه کرده که به دن

 کشد؟ یدان میخودش را وسط م

 م شدهیکردم باعث بدبخت یکه فکر م یاما تمام مدت-

 یه لحظه ام به نبودنش فکر نکردم... من نمی یهم حت

 ...ن بره ترنمیخواستم از ب

 ... اما هم دست وادیفکر کردم... ز از بین بردنشمن به -

 ...پاشو نداشتم، هم دلشو

 ...ست چند بار اومدم پشت در اتاقتیادم نیاون شب -



 یمناما اومدم... دستم باال اومد، اما نتونستم درو بزنم... 

 یداشت یه بار گفتم اگه مشکلیشد، اما شد...  یدونم چ

 

 هی... یگفت یطاها اومده بود سراغت، بهش م یحتما وقت

 ینا در برابر سر و صورت کبودت وقتیتم اگف یبار م

 ه بار گفتمیست... ین یزیخونمون چ ین روز اومدیاول

 مه بار غرور مزخرفینداره...  یخواهرِ قاتلِ خواهرم دلسوز

 مین... اما به جان حاجییاد پاینذاشت دستم رو اون در ب

 ن اتاق خودم ویتا صبح گوش به زنگ و تو رفت و آمد ب

 داد و صدام یحاج خانم تکونم م یقتخودت بودم... و

 سر بچه مردم یینم چه بالیکرد که بلند شو بب یم

 یقه بود که خوابم برده بود... وقتیتازه چند دق یآورد

 دم، خون تویداومدم تو اتاقت و تمام ملحفه رنگی رو 

 خیتو  یخ بست... بخصوص وقتیتنم 



 ...یبود

 

 ایه دنی. مارستان..یم بیدیمردم و زنده شدم تا رس-

 فتهین یچ کدومتون اتفاقیالتماس خدا رو کردم که برا ه

 ن تر نشه، اما اتفاقه افتاد، ویمن سنگ یتایو گناه و جنا

 دکتر گفت بچه از دست ین تر شد... وقتیجرم منم سنگ

 شد، یر پام خالیگه زیم یکی یدم وقتیرفته، تازه فهم

 دو تا خواستم ترنم... شما ین اتفاقو نمی... ایچ یعنی

 دیبود ید، اما اشتباهیا نبودین دنیمن تو ا یخواسته ها

 یاست پاتون وایا دنیکه مرتکبش شده بودم و تا دن

 کردم، یتت میدونم بد اخالق بودم و اذ یسادم... میم

 ، اما فکر کنم، همونیکن یدونم حرفمو باور نم یم

 دونستم چه اشتباه و ینکه هنوزم نمیموقع ام با وجود ا

 نکهیاتفاق افتاده، ته دلم از ا یفاهم مزخرفسوء ت



 مو پس بدم،فتونم تاوان غلط اضا یو من م یبرگشت

 چ وقت مرگ اون بچه رویخوشحال بودم... من ه

 تلخ اون موقع رو هم ناخواسته یروزا ینخواستم... حت

 ضِ رگِ گردنم ویبرات درست کردم... ترنم من مر

 ...وانه بودمی... دج بودمیرفتن مهتاب بودم... گ یاونجور

 خوام خودمو تبرعه کنم یدم... نمیفهم یرو نم یچ چیه

 به خدا که من یارم ولیه واسه کارام بیل و توجیا دلی

 و اذیتت کردکه اوون شب  یوونینبودم اون ح

 طان تو وجودمیه شی... انگار ازارت میداداون روزا 

 ندم از اول تو وجودم بود و فقط میخونه کرده بود... شا

 ...ازش خبر نداشتم

 

 د و من گوشیگو ینه دارد ... میچقدر حرف در س

 جز یهستم که روزگار ییسبک شدن او یبرا ییشنوا



 .گ نداشتیآزار برا

 یرفتن م یدونم...اما امان از شبا که همه مینم-

 بالشت بذارم... تو یدن و منم مجبور بودم سر رویخواب

 من اما هر یدیددونم چند بار کابووس اون شبو  یرو نم

 ...نمیب یم یاالنم گاه یدمش... حتیشب و هر شب د

 هیکه زدمو جمع کنم...  یدونستم قراره چطور گند ینم

 هیرفت و  یبود که جونم براش در م یحانه ایطرف ر

 ،یبود یمعور شیکه هرچقدر خواهر اون ب ییطرف تو

 و من به ناحق مجازاتت یبازم مقصر اون اتفاق نبود

 کرده بودم... اما به یکیارو یم و خودمو با اون کرده بود

 خدا منم از رفتن اون بچه ناراحت شدم... اون یخداوند

 خواستم باهات حرف بزنم... گند زده بودم، یشب فقط م

 

 ار خودمو داشته باشم اون کارو کردهینکه اختیبدون ا



 دم.. بعدیشتر از تو عذاب کشیب یلیبودم... و باور کن خ

 شه حالمو وصف کرد... تویگه نمیت که دیقعدن وایفهم

 من هر روز از وجدانم و یخورد یاگه از عموت کتک م

 یحاج یخوردم... هر بار که تو چشما یاز عقلم کتک م

 کردم و هر بار که حاج خانمم قربون قد و باالم ینگاه م

 ن... همشیر زمیخواستم آب بشم برم ز یرفت م یم

 ن بالین شکل و با بدتریدترمنتظر بودم جواب کارمو به ب

 زام... اما بالیگه از عزید یکینم.. با ازدست رفتن یبب

 ینم یبود که شب و روز از فکر تو خال ییدرست اونجا

 همون شب اتفاق شروع کرد به یشدم و درست از فردا

 وار اعصاب و رفتارمیروز اختیشتر از دیافتادن... هر روز ب

 نشدم و رابطم با همه یاز دست دادم و از دغدغه تو خال

 م و فاصلهیحانه سرد شدیبد و ترسناک شد... با ر

 دهیکه د یذاشتن به حساب داغ یم... همه میگرفت



 رو به یدونستم چه مرگمه... نامرد یم... اما خودم مبود

 ن خر توین مرحلش رسونده بودم و خودم عیآخر

 

 یر کرده بودم... خودم فقط میبودم، گ درست کرده که لیگ

 ر شده بودم کهین گیزم یه جوریه... یدونستم دردم چ

 زیهمه چ یتونستم دنبال اون تارخ نام ب یگه نمید یحت

 ش زدن تو خودمم خاکستر شدهیبگردم... انگار با آت

 نکه دلم خنک نشده بود،یه اما عالرغم ایانصاف یبودم... ب

 تونه منو آروم یدم انتقامم نمیبعد از اون اشتباه فهم

 یدم موضوع آدمیاره... تازه فهمیکه درد رو دردم مکنه، 

 بود که ین کار و کرده بود، نبود... موضوع اتفاقیکه ا

 بی شعوره یدل به  یلیکه به هر دل یافتاده بود... مهتاب

 شده بود، خدشه دار یلیکه به هر دل یداده بود، عفت

 گفتنش یکه باعث شده بود به جا یا یسکوت و دور



 غو به عنوان راه آخر انتخاب کنه... ترنمیتتو خونه، اون 

 ر پوستیه که زیتو رو کشتم تا بفهمم موضوع فاصله ا

 ان داره... مهتاب و سکوتش... من ویخانواده ما جر

 یم یختنم... کیخودم برنامه ر یکه توش برا یسکوت

 فته و همهیا تو اون خونه اتفاق افتاده و میگه چیدونه د

 دونه ما کنار خنده یم یک م...یخبر یاز حال هم ب

 

 ...است شرمندتمیا دنیم... تا دنیهامون چقدر از هم دور

 دم که ازتینو به خودم نمیتونم و حق ا ینم یحت

 ...ببخش یتونیبخشش بخوام... اما اگه م

 د و منیگو یدر خانه م یمحتمل جار یاو از سکوت ها

 که دو سال یافتم و دل یطاها م یحیاد دلبرک مسی

 ...چ کس در آن خانه از آن خبر نداردیفته و هاست ر

 در دل یگرید یداند چه رازها ید، خدا میگو یراست م



 لش هر چه است،یکنند... دل یم یخانه زندگ یآدم ها

 ا به خود گرفته،یکه به اشتباه اسم ح یا شرمیتابوها 

 د قضاوت، هر چه... هرچه که هست،ید ترس و شایشا

 ...در به ارمغان آوردهیح خانه حاج یبرا یدرد بزرگ

 

 کشد ازعمق جان اوست وسوزاننده هر یکه م یآه

 م راه گرفتهیاشک ها یدانم درست از ک یدومان... نم

 ...صدا یه بین گریان ندارد ایاند، اما قصد پا

 

 من همش عذاب وجدان دارم... همش نگرانم... همش-

 من خدا اون بچه رو ید به خاطر ناشکریکنم شا یفکر م

 ریز یتد وقیبود، با از بین رفتنشرفت... به قول تو اگر بنا به گ

 

 ...افتاد یدادم، م یعمو و پسراش جون م یدست و پا



 د بهم که با افتادن از دویچسب یتمام مدت چهار چنگول

 ا؟ین دنیتا پله دست بکشه از ا

 خوبش را یها یآب

 :رمیگ یهدف م

 یچ چیه دونستم ینم یچ چیده بودم... هیاما من ترس-

 که یا یواریا رو در حد چهار دین دنیبلد نبودم... من ا

 ر رفت و آمد دانشگاهیبرادرم ازش رونده شده بود و مس

 زنده یشناختم... مجبور شدم برا یو مهتاب و ترنم م

 یخدا م یموندن خودمم که شده برگردم سراغت... ول

 م گرفته بودم موضوع رو بهیدونه که همون شب تصم

 یم گرفتم برای... تصمیدونستم متاهل ی... منگم یکس

 نا ویس یفاش نشدن رازمم که شده، با تموم وجودم جلو

 نم باعث شد بهم شکیسم... اصال همیازدواج با اون وا

 



 دن چند تایکنن که من بعد چند ماه دانشگاه رفتن و د

 ینو عفتمو به باد دادم... وقتیجنس مخالف، دل و د

 ... منو و اون بچه رو عاملیداومدم تو بد اخالق بو

 ... اما به خدایدونست یحانه میبدبخت شدن خودت و ر

 ...نداشتم یگه ایچاره د

 منتظرم یگل و بلبل یدونستم روزا یاومدم م یوقت-

 ...اد بود... همش نگران بودمیست اما اون همه ام زین

 ن که اگر قرار باشه با بچه ام مثل من برخوردینگران ا

 بدتر از یکینکه قراره بشه یشه... ا یم یچ، حالش یکن

 یدست و پا... همش دعا م یده و نگران و بیمن، ترس

 ت سرنوشتیبه خدا شکا یکردم دختر نباشه... گاه

 کردم که یگله م یکردم... گاه یخودم و بچمو رو م

 

 ن بچه رو بهیا حداقل ایشد من  یازت کم م یمثال چ



 ود، اما به خدا سختدونم کفر ب ی... میآورد یوجود نم

 دمش... نه اون اشتباه مسخره رو که اگریفهم یبود... نم

 افتاد، و نه وجود اون بچه یخواست اتفاق نم یاون نم

 بخوره و گره از یدم که قراره به چه دردیفهم یرو نم

 هیم وسط یعدل افتاده بود یا باز کنه، وقتیکدوم کار دن

 ...کم نداشت یزیکه چ یمونیعاشقونه و پر و پ یزندگ

 کردم تا آخر ازم گرفتش... بعد اونم یاون قدر ناشکر

 بشه مثل یکیکردم اگه قرار بود  یفکر م یحت یگاه

 یبود، اما نم یخودم، همون بهتر که مُرد... نامرد

 ینا فکر نکنه... اما میرم که به ایمغزمو بگ یتونستم جلو

 ه؟یچ یدون

 آرام یاو براباز هم کلمات کش دار و مقطع شده اند و 

 ...دیگویم یآرام "س... آرومیه"ر لب یکردنم، ز

 



 م از اومدنشیکرده باشم و هر چ یم ناشکریهر چ-

 کردم و باهاش یاگه حسش نم یده باشم، حتیترس

 ه موجود زندهیکردم  یفکر م یزدم، بازم وقت یحرف نم

 از گوشت و یکیداشتم...  یبیه حال غریتو وجودمه 

 لمایچ وقت مثل تو فی؟ من هیدون یپوست من... م

 ه کلمه... اما ته تهش کناری یباهاش حرف نزدم... حت

 ره... اونیخواستم که بم یهمه غرغرام به جون خدا نم

 م دکتریبا مهرانه رفته بود یقلبشو وقت یزنده بود... صدا

 بود که از یو پر از زندگ یده بودم... اون قدر قویشن

 ه بودم... به خدا ازدیخودم و از غرغرام خجالت کش

 یاز وجودش نداشتم... نم یتیچ شکایگه هیهمون روز د

 یرو نم یزیچ یشه... تا وقتیم ین جوریدونم چرا ا

 خوامش از دستم ین که میفته و همیخوام برام اتفاق م

 ...لیبود کم یبد یلیه خین تنبیا یخوره... ول یز میل



  نه بهکرد اصال یداشت مجازاتم م یبد... خدا وقت یلیخ

 ...م توجه نکردیط روحیسنم و نه به ترسام و نه به شرا

 

 من فقط از سر ترس و احساس بد حقارت اون همه غر

 ...شد مرگ بچم ید تاوانش میزدم... نبا یم

 صدا باشد، دل خودم را یکنم ب یم یکه سع یزجه ا

 یلیآورد. مطمئنا دل او را هم... وگرنه کم یهم به درد م

 کینبود که در  یشناخته بودم، آدم ن مدتیکه در ا

 از تردد، ی، حاال هر چقدر هم خلوت و خالیمکان عموم

 :زمزمه کندو  خود نزدیک کندپروا مرا به  ین طور بیا

 ترسم بازم حالت بد بشه یجانم! آروم... نکن ترنم م-

 نقدر خودتو سرزنش نکنیها... مقصر همش منم، من... ا

 و بهم فرصتین کنم... اگه برزم... بمون تا برات جبرایعز

 ابونید سر به بیکه من با ین همه دردو ندیجبران ا



 ....بذارم

 

 :دیآ یتخت م به کنار

 ...ایزیبه هم بر ینجوریقرارمون نبود با چند تا جمله، ا-

 ؟یاخماتو وا کن یخوا ینم

 ...اخم نکردم که-

 

 ...یدادباد فنا دونم... اما خوب من بدبختو به  یم-

 کالمش... لحنش تند یگزم از گستاخ یشرمزده، لب م

 ست... اما تمامیش بلند نیست. اخم ندارد. صداین

 که به دهان او یک کلمه نامانوسین یاعتراضش را با هم

 د هم موضوع تنها ازیدهد. شا یست، نشان میبرازنده ن

 جانم آن قدر ین قدر بغرنج است و به قول ترینظر من ا

 ی "ادب یب"م همانین ناسزایل تری، که ثقزه امیپاستور



 ک ویچ کلمه رکیکنم و ه یست که گاه نثار خودش م

 .دانم ینم یچ دهانیرا برازنده ه یکیمه رکین

 نید حق را در ایبه هر حال اگر بخواهم منصف باشم، با

 ...به او بدهم یر پوستیشکوه ز

 ...خواستم یمتاسفم... نم-

 

 یبسه... وقت یاین حالت دربیخوام... از ا یتاسفت رو نم-

 خواد سر به تن خودم یدلم م یکن یبِغ م ین طوریا

 درست یبرا یچ تالشیو بازم ه یدونینو مینباشه... ا

 ...یکن یکردن اوضاع نم

 ...نباش یعصبان-

 ک و بزرگیکوچ یشد یخوشحال م یشه؟ تو بود یم-

 چپ چپ نگات کنن؟

 ...یحق دار-



 کشد  یم د. درازیگو یم یپوف کالفه ا

 ر چانه امیو پتو را تا ز

 :آورد یباال م

 

 کنن تو آروم و حرف گوش ی؟ همه فکر میدون یم-

 ه موجودِ کم حرف وی... تو فقط یستی، اما نیکن

 ه بار ازشیزو یه چیست یکه براش مهم ن یخوشگل

 ...کنه یا صد بار... به هر حال اون کار خودشو میبخوان 

 ده ام. اما دوست دارمیهمم. حرفش را نفیگو ینم یزیچ

 یاورم...سعیبه کله خودم فشار ب یدن، کمیقبل از پرس

 نم ویم کنار هم بچیرا که گفته ا ییکنم جمله ها یم

 ..رسم یجه نمیباز هم به نت

 ... همه حقو به ناحقمیچ وقت به من نگو حق داریه-

 یکمم شده، از گذشته بیشده بده به خودت تا 



 نیگم ایمن همش دارم بهت مختمون جبران بشه... یر

 ... اونقدریکن یهمه مظلوم نباش، تو باز کار خودتو م

 یچ کس بهت شک نمیکه ه یه دنده ایآروم قلدر و 

 

 ن چرک مایکم سر وصدا کن بذار ایوقتا  یکنه... گاه

 ...ادیکمتر به چشم ب

 نینکه ایکشم. مگر نه ا یناخنم م یجا یدست رو

 من بودند؟ وجود یخراش ها چرک و لک ها

 هر دومون یکه برا ین سر و صورتینگران نباش... با ا-

 دن که منم تا چه حد آلوده ام ویساختم، همه د

 خشماز  یز و خالیکنن تم یه فکر میاونقدرام که بق

 ...ستمین

 :چرخاند. یصورتش را م

 



 نامیدونم ا یم یندونه خودم که بهتر از هر کس یهر ک-

 همش یباعث و بان خودَمن... یچرک و لکا یحت

 چیتو به وجود اومدن، ه ینکه با دستایخودمم... حاال ا

 ...کنه یتو اصل ماجرا نم یریتوف

 .شود را دوست دارم یکه از چشمش ساطع م ینور

 ید هم اندکیمهر، شا یآرامش، آغشته به کم یکم

 ن نوری... هر چه هست، ایشرمندگ یادیزان زیترحم، م

 از برق جهنده و ی... خبرآرام است و من دوستش دارم

 ...ستیاول ن یل روزهایکم یچشم ها یبرنده 

 یدن منم به وقتش برا خودم میه فهمینه که بقیمهم ا-

 ...ادم بی اعصابه یشم 

 

 حاج خانمو نوش ین تمام شب چشم غره هایبرا هم-

 جان کردم؟ نه خانم خانما! امشب همه با نگاهشون بهم



 نمو جون بهکه تر یهست یگه کین تو دیگفتن بب یم

 اد از اون دریوار صدا در بیکه از د ی... ترنمیلب کرد

 ...ادینم

 حراف طاها و یحق با او بود... از همان دم در با نگاه ها

 که دور هم به یشب یرو به رو شده بود، تا انتها یمجتب

 ...ده بودیانتها رس

 دریدن به خانه حاج حیدست خودم نبود که تا رس

 ده امیبه هم چسب یته بود. مژه هام نرفیچشم ها یقرمز

 نیداد و صورتم مز یک ساعت قبلم را لو میهم احوال 

 ...خودم بود یناخن ها یبه خراش ها

 

 ادهیپ ین مجتبیهم از ماش یهمزمان با ما، طاها و مجتب

 در جا یلحظه ا یدنم برایبا د یشده بودند و مجتب

 :خشکش زد. اما بعد به سمتم قدم تند کرد



 ؟شده یچ-

 فیلبخند زدم و سالمش دادم، تا دلهره اش را تخف

 ...دهم

 :دیسالمم نگرفتم و او غر یبرا یجواب

 سرت اومده؟ ییشده؟ چه بال یگم چ یترنم! م-

 ل بود. احتماال او تا ابدیکم یدگرش روینگاه تند و تهد

 ...ر سر او خواهد دانستیع کهکشان ها را هم زیوقا یحت

 خودم بر گرداندم، وبا دست صورتش را به سمت 

 

 به نگاه تند برادرم یل پاسخینکه کمیخوشحال از ا

 :دهد و عمدا خودش را با طاها مشغول کرده، گفتم ینم

 ...گم براتیر خودم بود همش... میست...تقصین یزیچ-

 ن آدم ها، و به خصوص با توجه بهیه کردن ایتوج

 ل از سخت هم سخت تر بود،یصورت کم یها یکبود



 ...شد ید میاما با

 

 را چند هفته در یشده بود که مجتب یم عادیگر براید

 ن خانوادهیا یین خانه و مراسم دورهمایان، در ایم

 ک زوج ندار را به خودینم. او و طاها کم کم شکل یبب

 ق گرمابهینداشت که رف یطاها کار یگرفته بودند و برا

 چند، یکند تا دم یو گلستان تازه مکشوفش را راض

 دریک تماس حاج حی یاو و خانواده اش باشد. گاهکنار 

 نیمن عامل حضور برادرم در ا یها یدلتنگ یو گاه

 ...ل ظاهرا گرم و خوشبخت بودیجمع به قول کم

 ل حفظیموضع خودش را نسبت به کم یهنوز هم مجتب

 با او رد و یکرده بود. سالمش از سر اجبار بود و کالم

 

 تیضاح بابت وضعیستد و ایکرد، مگر به تهد یبدل نم



 ل،یر کمیاخ یمن... که همان هم بابت مالحظه ها

 .نادر، اما واقع شده بود یل به واقعه ایتبد

 ، در برابریتند مجتب یل اما... در برابر نگاه هایکم

 یموزونش، فقط سکوت م یل و نگاه هایکلمات ثق

 کالفه گاه و ینکه به او بر نخورد، که نگاه هایکرد. نه ا

 حال نامساعد روح و ذهنش یبرا یش برهان کافگاه یب

 دهد. خودش یدانستم که حق را به او م یبود. اما م

 انتقام خواهرش به من تاخته یبود که برا یهمان مرد

 بود، چطور ممکن بود برادر مرا درک نکند؟؟

 شد، اما درهمان یگرفت و صورتش سرخ م یگُر م

 نگار کهانداخت و ا یمن م یبه چشم ها یلحظه نگاه

 آمد و راه را ین مجازات بداند، کوتاه میق ایخودش را ال

 نجور مواقع که نگاه شرمندهیبست... ا یشتر میبر تنِش ب

 ، با خودم فکریشد بر آتش خشم مجتبیم یل، آبیکم



 

 نید که برادرش از ایگو یراه هم نمیکردم؛ طاها پر ب یم

 یل عاصیو کجا ممکن بود کم یرو به آن رو شده... ک

 د؟یاین حد کوتاه بین خانه تا ایاولِ ورودم به ا یروزها

 در دلم از یا نه، حسابین آرامش بودم یو من مستحق ا

 کردم، اما هنوز وقت نشده بود از او بابت یاو تشکر م

 ...هم کنم ین صعه صدر تشکر زبانیا

 دهیفهم یکه همزمان با مجتب ییو طاها یبعد از مجتب

 که یکرده بود، مقصر سر و شکل د هم تصوریا شایبود و 

 داخل یبه هم زده بودم، فقط خودم هستم، نوبت به اهال

 دهخانه بود. البته برادرم قانع نشده بود، و تنها کوتاه آم

 دن سر وشکل من شبش زهریدانستم با د یبود... اما م

 .خواهد شد

 امدنم پدر و مادرش را نگرانیه که نین توجیل با ایکم



 در یبه آمدن کرده بود. اما تازه وقت یضکند مرا را یم

 

 ش قرار گرفتم،یران دامادها و خواهرهایدگان حیبرابر د

 یکه احتماال متقبل م یآن ها و زحمت یدم نگرانیفهم

 نید به تحمل نکردن ایارز یدن من، مید یشدند برا

 ...اوضاع خجالت آور

 ه و قسم، حاج خانم را مجاب کرده بودم کهیآ یبا کل

 ...ندارم یا اَمن و اَمان است و مشکلهمه ج

 خانواده اش را دوست داشتم. آن ها هم مرا دوست

 یسوال ب یگذاشت. کس یسر به سرم نم یداشتند. کس

 ریغ یدانستند چقدر زندگ یکرد. انگار م یجا نم

 و سکوت دارد ییاز به تنهایمن و برادرشان ن یمعمول

 یها یدادند تا من تنها سرگرم خوش یکه اجازه م

 س باشم و شبم را با آنها پریادر یها یخانواده و شوخ



 .کنم

 

 لیدر انگار به اندازه کمیحاج ح

 به اسم مهتاب را نه در آبرو و نه یعمق فاجعه ا ،

 مسکوت مانده یبه اسم تارخ، که در ماجرا یدر شخص

 ا درکه ماه ه ید که مرا به اتاق مهتاب خواند. اتاقید یم

 ده بودم....کابوسیاز خودم و فرزندم د ییآن کابوس ها

 یم را... گاهین شب زندگین و سرنوشت ساز ترینحس تر

 ...خواب مادرم را ینا و گاهیکابوس س

 ستاد و منظره باغ را تماشا کرد، و منیاو پشت پنجره ا

 ...تخت نشستم یرو

 آن یرو "بحار االنوار"نشستم و جلد شصت کتاب 

 ن کتابیا جلب کرد. کتاب را به دست گرفتم. اتوجهم ر

 وقتش را در یداشت که گاه یریت از دلِ تنگِ پیحکا



 کتاب را باز یگذراند. ال یش میوفا یاتاق دخترک ب

 ست و چهارده آمد. خطوطش را از نظریکردم. صفحه دو

 

 ن روزها هر چقدر کهیگذراندم و اجازه دادم مردِ آرام ا

 .ا تماشا و فکر کندرون ریخواهد، آن ب یم

 د کهیپسرش پرس یطولش نداد و باالخره از خطا یلیخ

 یمرا به مرز جنون رسانده.... مجاب کردن او به سادگ

 هیمجاب کردن حاج خانم نبود. دست به دامن همان آ

 ها وقسم ها شدم، تا قبول کند که مشکل فقط از دلِ 

 ادش زدهیکه فر یتنگِ من بوده و سکوت چند ماهه ا

 .دمبو

 .مادرم، همه ماجرا نبود، اما دروغ هم نبود یبرا یدلتنگ

 درون مغز و قلبم بود یاز هوار زن ها یکیشه او هم یاند

 وانه استشمامِ یکه مرا به مرز جنون رسانده بود. قلبم د



 تنش بود و مغزم بابت جورِ به مادر یگر، بویبارِ د

 نکه چرا آتش و جهنم رایت ایکرد. حکا یسرزنشم م

 .دمیفهم یکرده بودند، را نم یرد قصه مادر و فرزندوا

 

 ن تنهایگذاشتند طرف حساب فرزندان و والد یچرا نم

 ترساندند؟ ین میدل باشد و دل؟ چرا مرا از عاق والد

 ن ترید کفه اش سنگیکه از او به گردنم بود با ینیچرا د

 شد که در دل داشتم؟ چرا اصرار داشتند یم یاز مهر

 گذاشتند یآتش و جهنم بشناسند و نم یخدا را خدا

 کند یبخشد و عطا م یم را آنچنان که میمن خدا

 بشناسم و از او نترسم؟

 

 

 ه ها کارگر افتاد و نه قسم ها... اعتقاد داشت هرینه آ



 مادرم باشم، عالرغم یچقدر هم دلتنگ و سرگردانِ بو

 را که با یستم که گره این ی، باز هم آدمیو خام یجوان

 .شود، را به دست دندان کور کنم یاز مدست ب

 یریحانه گفتم و از درگیر یش از برادر هایناچار برا

 و تنش ها جان به لبم یها یرینکه از درگیل... از ایکم

 یل برایم کمیده... به طبع و از سر اجبار از تصمیرس

 ن بلبشو شده بود همیحانه، که باعث شروع ایاز ر ییجدا

 ل و پسریکم ینان داد ماجرایاطم گفتم... من گفتم و او

 ن کش نخواهد داشت، اما در موردیشتر از ایش بیعموها

 چ وعده سفت ویل هیاو و کم یحانه و ادامه زندگیر

 کردم چرا او یدانستم و درک نم ینداد. نم یسخت

 

 فرزندش یواریخواهان برادرزاده اش در چهار د یلیخ

 در بهیج حکه حا یزان عالقه این موضع با میست. این



 ن تا آسمان را دریزم یبه بلندا یبرادرش داشت، منافات

 میدم و در مورد تصمین مورد نپرسیبر داشت... در ا

 .نگفتم یزیخودم هم چ

 "ترنم"

 "ترنم"

 "نمتیبازکن چشماتو بب"

 "ترنم جان"

 "دخترخوب ینیب یخواب م یدار"

 " نیباز کن چشمتو منو بب"

 ...خواهد را بکنم یکه م یشوم تا کار یباالخره موفق م

 یکه منبعش را نم یچشم باز کنم، و از شر استرس

 ه گاه تنش شده یدم رها شوم.... آرنجش تکیفهم

 رون رفتن ازیو در حال ب لبخند پر محبتب به من میزند

 :دیگو یتخت م



 ...ارمیرم برات آب بیم-

 :مانعش میشوم

 ...خوام ینم-

 چرخاند تا یبا پشت به من است و گردنش را میتقر

 :ندیصورتم را بب

 ...کم بخوری... یدیترس-

 ...دمینه... نترس-

 رد حرفم رایگ یم میکند و باالخره تصم یمردد نگاهم م

 شوم و یبه پهلو م قرار دهد. من هم حجت

 

 م را داخلین شانه و دستم مچاله و زانوهایمتکا را ب

 .کنم یشکم جمع م

 مرا تماشاکنم. نشسته و  ینگاهش را حس م ینیسنگ

 کنم که بعد از یفکر م یکند. و من به نگاه مهتاب یم



 ین همه مدت به خوابم آمده. دوست ندارم خرافاتیا

 رهیباشم و فکر کنم دخترک پسِ آن نگاهِ ساکت و خ

 دهم ربطش یح میخواهد. ترج یاز من م یزیاش چ

 ن همه مدت در اتاقشیکه بعد از ا یدهم به ساعت

 که پدرش سکوت کرده بود و من یگذرانده ام و در مدت

 گذراندم، در اصل خاطرات یخطوط کتاب را از نظر م

 ...نمان را دوره کرده امیریتلخ و ش

 د در عذابی، توجهم را از روح شانزدیک شدنشبا حس 

 دهم، و با چشم یهمسرم م یدوستم، به وجود واقع

 خواهم هر چه را که در مورد عقوبت یبسته از خدا م

 

 ن آرامشیده ام دروغ باشد و روحش را قریشن این گناه

 .کند



و من در او سعی در نزدیک شدن و باز کردن صحبت با من است 

 ...حال خواندن فاتحه در دلم هستم

 ؟یدید یخواب مامانتو م-

 کند. شب یک میم را به هم نزدیربطش ابروها یسوال ب

 از نبودین من که به هم خورده بود.نیو خواب بعد از ا

 

 خواهر از دست رفته، آن یاد خاطره هایرا هم با  یادربر

 ...ن شکل، دل آزرده کنمیهم به بدتر

 ...یلیمونه خ یادم نمیخوابام -

 ...یکرد یمامانتو صدا م-

 ...تنگ شده یلیدلم براش خ-

 را که از گوشه چشم و یمانده اشک یبا انگشت اشاره باق

 کند.  یافتد را پاک م یمتکا م یام رو ینیب

 



 فیست. مثل من تکلیحال آسمان هم انگار خوب ن

 یداند چه م یداند چه کند. نم یخودش را گم کرده. نم

 خشک یاد زمستان هایکند. برف زودتر از موعدش مرا 

 یبوست زمستانیاندازد. نه به آن  یکه گذشته م یریاخ

 ...یزیین برف تند پایو نه به ا

 

 از یودتوان تحت شعاع محد یبرف را فقط م یدیسف

 رونین ها. هوا آن بید و چراغ ماشیرِ چراغِ برق دینورِ ت

 ...ک ترینجا تاریک است. اما ایتار

 ن جا، و سرپا اطراق کرده ام. خانهیاو رفته، هم یاز وقت

 .غرق در سکوت مطلق است

 نه ام هنوزیاشک بار. س ییگن و با چشم هایرفته... غم

 چ ازی. هکه آمده بود یوقت ینین است. به سنگیسنگ

 ... آن کم نشده یوزن رو



 ن است که ازیتَن خانه سنگ یوزن سکوت آن قدر رو

 د را در قفلیدن کلیچرخ یتوانم صدا ین جا هم میهم

 ...باز و دوباره بسته شدنش را. و یبشنوم. صدا

 

 ...ترنم-

 ستادهینگران است. رو به پنجره ا یش مردد و کمیصدا

 یکه کم یفیر و ضعتوانم انعکاس نور دو یام، اما م

 دهد، حس کنم. و یل میفضا را تقل یاهیحجم س

 .خواند یاو که مرا م یدوباره صدا

 د... مرا در مقابلیرم؟ شایدهم. دلگ یپاسخش را نم

 که در مقابل یعمل انجام شده، قرار داده بود. من

 یم را گم میهم دست و پا ینیش بیاتفاقات قابل پ

 ر قابلیغ یت هایموقعن ین چنیکردم، در برخورد با ا

 .جان دادن از شدت استرس را داشتم ییتوانا یکنترل



 سوار بر یباز و بسته شدن تک تک درها یاز صدا

 یهمه المپ ها م یخانه، و روشن شدن نوبت یوارهاید

 د که در ذهن او آشپزخانه و پنجره تمام قدشیتوان فهم

 .دا کردن من هستندیپ ین احتمال ممکن برایآخر

 

 .شود ینه وارد آشپزخانه مین گزیره به عنوان آخرباالخ

 ینه کرده و میل به آیشه را تبدیرون، شیآن ب یاهیس

 اش را در درگاه آشپزخانه یه ایتوانم مکث چند ثان

 د تایآ ینم. بعد هم با چند قدم محتاط به سمتم میبب

 یه شانه چپ من شود. منظره برفیراستش همسا یبازو

 :پرسد یشود و م یک میپس پنجره را با من شر

 ...دمی؟ ترسیدیچرا جواب نم-

 ...با من یکرد ین کارو مید اینبا-

 نم، و آمدنیب یشه میدنش به سمتم را هم در، شیچرخ



 م... سمتدستش به 

 .گرداند یمرا به سمت خودش برم

 

 .ن المپ آشپزخانه استیتنها المپ خاموش خانه، هم

 یشده از شوردن صورت خشک ید یبرا یاما او نور کاف

 :دیگو یاشکم را دارد که م

 ...یه کردیچقدر گر-

 یاندازم و چشمه اشکم دوباره م ین مییسرم را پا

 .جوشد

 که در برابرش ییکه زده ام و سکوت ها ییحرف ها

 ده ام ، از امروز تایشن

 ادمیهر زمان که زنده باشم، هر کجا و هر لحظه که 

 یمقدمه راه یبنطور ین اشک ها را همیشک ا ید، بیایب

 ...م خواهند کردیچشم ها



 گله ییست سال، که به اندازه قرن ها تنهاینه به اندازه ب

 کنم یکرده ام، اما نه تنها سبک نشده ام، که حس م

 

 ترسم یگر به وزنِ قلبم اضافه شده. میهزاران تُنِ د

 شکسته یه و دلیترسم امشب با گر یده باشد. میرنج

 ...ن ببردیسر به بال

 را در تنم یکه همه عمر زندگ یکنم قلب یم حس

 ش رایهوا ین تَن کمیاز دارد که ایپمپاژ کرده، حاال ن

 ن تَن با تمامیغ که ایدک بکشد. دریداشته باشد و او را 

 نیاز وزن ا یدن گوشه ایکش یارایتوانش هم هرگز 

 هم بزرگ یلید؛ خیگو یقلب که مشت بسته ام م

 ...ست، را نخواهد داشتین

 رون؟یم بیبر یپوش یا میارن خونه یگم شامو بب-

 :شتر کنمیکنم فاصله را ب یم یسع



 ...خوام بخوابم یم-

 ...رونیم بیسر شبه... بپوش بر-

 

 ست ویدانم قهر چ یهستم که م یاز خودم عصبان

 به یتوانم قدم یدهند، اما نم یچگونه انجامش م

 .سمتش بردارم

 رون رفتن ازیب خوام، شام و یکه االن نم یزیتنها چ-

 ...ن خونستیا

 تا حالت خوب شه؟ یخوا یم ی؟ چیپس چ-

 ... بد حرف زدم باهاش یلیخ-

 من محکم است، یزنم، برا ینه اش میس یکه رو یمشت

 ...آورد یاو نم یاما خم به ابرو

 ...یه کردیگر یفگه... به اندازه کایس... بسه دیه-

 



 خرت داشتم،م از آیزیگلستون بود... اگه چ یلیام خیدن-

 که یین امشب سوخت شد رفت هوا با اون صدایاونم هم

 ...گرفتم رو سرم

 کشد تا سرم یرا که در دستش هستند را م ییآرنج ها

 .. .ردینه اش قرار بگیس یرو

 !ترنم-

 کشد که هم اعتراض و یترنم را چنان ماهرانه م "م"

 ...کنم یو هم خواهش را در آن حس م یهم کالفگ

 ...که هرگز از دامن حاج خانمش دور نشده حق دارد. او

 نیاو که خواسته و ناخواسته، واضح و ناواضح مطرود ا

 ...دامن نشده

 ل ویکم یبعد از محرز شدن خطا یدم که حتیمن د

 در یکه حت یکه در حق من کرده بود، تنها کس یستم

 



 .او را داشت، مادرش بود یو اخم و تخم هوا یریاوج دلگ

 در نهیاز ترس قهر حاج ح یدم که وقتیحاج خانم را د

 توان رفتن به سمت تلفن را داشت و نه دِل کش دادن

 یاجاق کنار م یاو را رو یدن فرزند، غذایرس یزمان برا

 ینم یخچال جایدنش آن را در ید رسیگذاشت و به ام

 شیرفت که برا یادش نمین بود، اما یداد. با او سرسنگ

 بار یبار قورمه سبز کی یببندد. هفته ا یماست خانگ

 بگذارد. و صبح ها صبحانه قبل از خروج او از خانه آماده

 .باشد

 

 

 یشناسنامه پانچ شده بابامو داد دستم گفت؛ برو بابا -

 لیدا کن... اون باور نکرد که من خودم با میبچتو پ

 ...خودم با تو نبودم



 ب برگشتهیک غروب بود که از مطب دکتر عندلینزد

 نان داده بودیو حالش خوب بود. دکتر اطمم. حالم یبود

 ج هولتر هم نشان از عدم مشکل دارد و احتماالیکه نتا

 آن لحظه بالفاصله بعد از باال رفتن تپش قلبم، یهوشیب

 یدن لحظه ایو تنگ شدن نفسم، فقط به خاطر نرس

 تم تند پمپاژ خون بوده کهیژن به مغزم، بابت ریاکس

 ...ژن در بدنم شدهیکسک و مناسب ایتمیمانع گردش ر

 

 گذشت که یم ساعت هم از حضورمان در خانه نمین

 ل در حمام بود و من متعاقبیزنگ بلند شد. کم یصدا

 .دمیرا شن یمجتب "منم"فون گفتم، یکه در آ یا "هیک"

 یان شد. کمیر نمایبعد هم چهره اش در قاب تصو

 ر در را باز کردم و با عجله رفتم که سر ویده و متحیترس

 .به تاپ و شلوارک تنم بدهم یسامان



 دیبا یگفت برادرم چند لحظه ا یزنگ واحد م یصدا

 رنگم را به یپشت در منتظرم باشد تا بتوانم شلوار مشک

 .ن سه ربع اضافه کنمیرنگ و آست یبلوز کاربن

 ییبار دوم بلند شد و من با قدم ها یزنگ برا یصدا

 عجله در را بازه به دو خودم را پشت در رساندم. با یشب

 رم را ازیکردم تاخ یسع "دیببخش"کردم و با گفتن 

 ...اورم. امایدلش در ب

 

 ده پشت در، لبخند بزرگم را خشک کردیچهره رنگ پر

 ره در خشکیدستگ یو بعد هم پژمرد... دستم هم رو

 کردم. چطور دل یدم را باور نمید یکه م یزیماند. چ

 کند؟ن کار را بیآمده بود با من ا یمجتب

 ... د. لبها و چانه او همیلرز یزان کنار بدنم میدست آو

 آمد و یل میپشت شانه اش بود. کاش کم یدست مجتب



 یبیگذاشت. به شکل عج یدستش را پشت شانه من م

 بان داشتم. و او به طرزیک پشتیاز به یاحساس ن

 یالغر شده بود. چادر مشک یر قابل باوریمشهود و غ

 رونیب یسر خورده، و در حلقه مو شانه اش یبراق تا رو

 ها غالب ید بر مشکیسف یاش، تارها یافتاده از روسر

 رونیش از حجاب بیک تار مویبودند. امکان نداشت 

 یحساس بر خورد م یادین موضوع زیافتد. عمو با ا

 .دا کرده بودیت وفق پین حساسیبا ا یکرد، و او به خوب

 اش یپرت و حواس ین حلقه مو نشان از دست پاچگیا

 ...دن من دست پاچه بودیداشت... مادرم از د

 

 وانه امیداشت د ید چه کنم. هم دلتنگیدانستم با ینم

 رینظ یستاده بودم، هم عطر بیکرد. از همان جا که ا یم

 کیر بودم. او مرا با یچادرش قابل لمس بود. هم دلگ



 .شناسنامه پانچ شده پشت در خانه اش جا گذاشته بود

 شیهانم نقل مکان کرده و انگار باز هم از جاقلبم به د

 رونینبود که قصد داشت از همان دهانم هم ب یراض

 .م شودین کنار پایبپرد و فرش نش

 یبه دست خشک شده رو یتکان یچ فکریه یب

 در یال یمجتب یره ام دادم تا در را ببندم. پایدستگ

 یبرا یکاف یاریصورتم برگشت و من هوش یرفت. در تو

 خودش به موقع از آن یدن نداشتم. اما مجتبیکشکنار 

 م کرد. نگاهمیمت صدایره را گرفت. با مالیطرف دستگ

 د باهم چهیده نگرفتم. ما دو نفر بایرا از صورت رنگ پر

 م؟یکرد یم

 

 ...م تو ترنمیایبرو کنار بذار ب-

 با هل دادن مادرم او را به داخل یاطاعت کردم و مجتب



 ...ت کردیخانه هدا

 مادرم که بعد از یب عقب رفتم... آنقدر که دست هاعق

 بسته شدن در، چادرش را رها کرده و به سمت من باز

 وار پشت سرمیشده بودند، به من نرسند. آنقدر که به د

 یکه اسمم را صدا م یفیضع یبچسبم. آنقدر که صدا

 .رمیده بگیکرد بشنوم، اما نشن

 نچ شده بهکه شناسنامه پا ین زن مادرم بود. مادریا

 داد. تبعاتش یدستم داده بود. نفس عمل آزارم نم

 .کرد یوانه ام میداشت د

 

 ست که مادر دارد و دردین ی، تنهاتر از کسییچ تنهایه

 در ین تن هر آدمیتر یکشد... مادر خود یم یمادر یب

 ن تن، مرا باورنکرد... کاش اگریتر یاست... خودین دنیا

 هوا یوقت"گفت  یکرد، م یناچار هم بود، اگر باور نم



 م ویکن یدا میم پدر بچتو پیر یروشن شد، با هم م

 نکه صبحی... نه ا "میبند یدهن عموت و پسراشو م

 ش مرایدار شدن عمو و پسرهایخروس خوان، قبل از ب

 .ک شناسنامه و چند تا اسکناس پشت در جا بگذاردیبا 

 مشترکش با یال زندگیخ یخواستم او ب یمن که نم

 ز کهیز دل من هم بود. آن قدر عزیار عزیشود... مهدعمو 

 تا ابدالدهر یرا چون من و مجتب یمادر ینخواهم درد ب

 .ش هندل کندیشانه ها یرو

 یِ مجتب یخت. به دستور دست هایمبل فرو ر یرو

 ه بریساکت به سمت مبل ها رفته بود. من هنوز تک

 یرو میکردم. دست ها یستاده و آنها را تماشا میوار اید

 میک سال و نین یوار بودند و داشتم ایان تنم و دیهم، م

 .کردم یرا دوره م یمادر یب

 ...یدلتنگ



 ن دورهیبود که از ا یجه این نتیپر رنگ تر یدلتنگ

 لرزانم یزانوها یکردم صاف و محکم رو یگرفتم. سع

 وار فشردم تا تنم را به جلویم را به دیستم. دست هایبا

 که خورده یدور...با حس تکانپرت کند و از خودش 

 سرش را یمبل صاف تر شد. مجتب یبودم، او هم رو

 

 م رایبلند کرد، و نگاهش را از جورابش به من داد. پاها

 .دمین کشیزم یرو

 رم. خوبیان دو مبل گذشتم تا در برابرش قرار بگیاز م

 زیدورتر از م یی، جایمبل تک یاو را رو یبود که مجتب

 که یزیچ یبرا یادیز یخال یه فضانشانده بود. من ب

 ش باز هم از همیاز داشتم. دست هایخواست، ن یدلم م

 .باز شدند

 صورت یاز لحظه اول که وارد خانه شده بود، به پهنا



 من یشه بارانیلوس و هم یکرد. چشم ها یهق هق م

 ر دچار خشکیاخ ین بار، همچون زمستان سال هایاما ا

 .شده بودند یمیعظ یسال

 یش را نگاه کردم. میو با صبر دست ها تک تک

 .ره بودیدند. چروک شده بودند. پوستشان زمخت و تیلرز

 .عادت نداشت موقع ظرف شستن دستکش دست کند

 

 کیت مورد نظرم نزدیجلوتر رفتم. آن قدر که به موقع

 ...ش آوار شده بودیر پایشوم. چادرش ز

 هم گرفتم تا گم نشوم. با یبچه که بودم، چادرش را م

 یتوپ یم بستنیم. موقع برگشت برایرفت یم ییبه نانوا

 گرفتم تا ید. تمام مدت چادرش را میخر یگولو میزیز

 م ما؟یگم شده بود یگم نشوم. پس ک

 دهیبازش همان جا مانده بودند. آن ها را ناد یدست ها



 یزانو، رو به رو یم توان از کف دادند. رویگرفتم. پاها

 ر چادریش، همان ها که زیاش سقوط کردم. پاهیزانو

 اش پنهان شده بودند، را به برکت حس المسه یناج

 ...دا کردم. سجده گاهم شدندیپ

 خاک و یاز عزا در آورد. تا توانست بو یام... دل ینیو ب

 ...دیعطر زنانه تن او را احتکار کرد. و باالخره باران بار

 و دلتنگ ییل آسا و آغشته به آسمان غرنبه هایس یباران

 ...یاغی

 

 دم، هر چقدر ازیکش یق میبس نبود. هر چقدر نفس عم

 دم، کفاف دل دلتنگم رایبوس یش را میچادر پاها یرو

 .شدم یشدم. آرام نم یر نمیداد. س ینم

 شد. تالش او را یرانگر میل شده بود. داشت ویباران س

 .دیاین بییمبل پا یخواهد از رو یکردم که م یحس م



 انو بزند. اما من در مقابل تالشخواست کنارم ز یم

 یکردم. سر از سجده رو یاو مقاومت م یدست ها

 یریو دلگ یداشتم. به خدا حجم دلتنگ یش بر نمیپاها

 بزرگتر از آن بود که با چند تا نفس بلند و هق هق به

 .دیسر آ

 سرم. در یرا هم حس کردم. اول رو یمجتب یدست ها

 م کرد. صورتشیانوازشگر تر صد ییحال نوازش با صدا

 آسمانِ یان رعد و برق هایکنار گوشم بود که توانستم م

 ش را بشنوم. اما دل من سریده ام صدایبه باران رس

 

 نداشت. تماماً کنترلم را در دست گرفته بود یسازگار

 چاره هم مرایگذاشت زن ب یگذاشت بلند شوم. نم ینم

 ر فرقش را بید زانویآمد، با ین مییلمس کند، که اگر پا

 .گذاشت یسر من م



 .د که در برابر دلم ناتوانمید حالم را فهمیشا یمجتب

 ده دریپوش یو مرا از پاها

 ه باالخره توانستیچادرش جدا کرد. زن سرخ شده از گر

 ش بهیند. باالخره دست هاین بنشیزم یکنارم رو

 دند. تنم را چنان در بر گرفت، که انگاریمقصود رس

 ش ویست سال پیشده ام. نه بهرگز از وجودش کنده ن

 ...شیم پیک سال و نینه 

 ش به طوریل او را هم برده بود. لب ها و گونه هایس

 ید و میبوس یم یات بودند وقتیاز ح یکامل غرق و خال

 ...دمیبوس

 

 آمد که هر دو خسته از یل وقتیکم "سالم" یصدا

 یه، به هم نگاه میگر

 سُر خورد و لیکم یمن رو یم. نگاه مادرم از رویکرد



 .گرفتم، و صاف نشستم یه از مجتبیمن تک

 ش خشک خشک بودند. او همیر داشت. موهایسر به ز

 یعنین یمثل من عادت به استفاده از سشوار نداشت. ا

 ن همه وقت را در اتاق تلف کرده، تا خلوت مادر ویا

 ما را به هم نزند. از حضور سرزده مادر و برادرم یفرزند

 یعنین یمنتظرشان بوده... ا یعنین ی، اتعجب نکرده بود

 نیرخ دادن ا یکرده اند برا یهم دست یاو و مجتب

 ...دارید

 یگرفت. به او نگاه م یه اش را از مجتبیمامان تک

 کرد و نگاه من همچنان به او بود که با دقت در حال

 که مادرم به یل بود. با تکانیرصد کردن تمام وجود کم

 هم صاف تر نشستم. به گمانمش داد، من یدست و پاها

 بردند که موقع یاو هم در اسپاسم به سر م یعضله ها

 ان ما سه نفریشد. ازم یتکان خوردن چهره اش جمع م



 ش"سالم"به  یر زبانیآهسته و ز یپاسخ یفقط مجتب

 ...داده بود

 

 ل،یبعد، مامان در حال حرکت به سمت کم یلحظه ا

 ن چمبرهیزم یستاده و من رویسر من ا یباال یمجتب

 یبود که حت یزده بودم. حرکت مامان آنقدر ناگهان

 دنین بلند شوم. به محض رسیزم یفرصت نکردم از رو

 ...صورت او نشست یبه او، دستش رو

 که مادرم زد و همسرم خورد، پلک یا یلیس یصدا

 یل را درحالیقه کمیم را بست. چشم که باز کردم، یها

 شان، دچار زحمت یقد واضحکه به خاطر اختالف 

 سرخ او را آماج یشده بود، از دو طرف گرفته و با صورت

 :نش قرار داده بودیکلمات سنگ

 شرف هان؟ مگه بچهیکه غول چطور دلت اومد بیمرت-



 ه نگاه به خودت بنداز! مگهیکار کرده بود؟ یمن باتو چ

 سراغ اون؟ اصال یبچه من هم قد و قواره تو بود که رفت

 

 آبرو کرده بود، واقعا یه خواهرتو بک یشرف یرم بیگ

 ؟یکرد یبرادر مجازات م یبرادرش بود، خواهر و به جا

 دایکه رو خودشو پیاون مرت یرفت یم یمرد بود یلیخ

 ه دختریت فقط اندازه گول زدن ی... مردونگیکرد یم

 گن مرد؟ یبچه کم سن و سال بود؟ آخه به توأم م

 سته بر پهلونش یبا دست ها یتاخت و مجتب یمامان م

 که ازدستش یل اما... تنها کاریکرد. کم یشان میتماشا

 میقه اش از پاره شدن، با گرفتن مالیبر آمده بود، نجات 

 مشت او یش را رویمادرم بود... دست ها یدست ها

 یستاده بود تا هر چه میگذاشته بود و در سکوت ا

 یش بود، که نگاهش را خالید. رنگ چشم هایخواهد بگو



 دانم، اما یبود را نم یا واقعا درونش تهیداد،  یم نشان

 م گذشته را در سکوت بهیکسال و نیکه  یمن یبرا

 یزیدن به او، به خودم، به ما و هرچیشیاو و اند یتماشا

 گرفت، گذرانده بودم، سخت یم یره جاین دایکه در ا

 

 نکه درد داشت قلب و وجدانش را تکهیدن اینبود فهم

 .کرد یتکه م

 در راه آرام کردن یکه بخواهد تالش ید از مجتبیمنا ا

 ش همید از خدایمامان انجام دهد، از جا بلند شدم. شا

 شتر بزند و چند تا ناسازایب یلیبود که مادر چند تا س

 .دیشتر بگویب

 ا منوط بهیر دنییا عوض شود. چون تغیقرار نبود دن

 ...دافتا ین اتفاق هرگز اتفاق نمیر آدم ها بود، و اییتغ

 که همه آدم ها آگاه و ناخودآگاه ، یحداقل نه تا زمان



 یز را به گردن هم میر همه چیو ماهرانه تقص یناش

 یهم کالهشان را قاض یانداختند و حاضر نبودند کم

 .اعمال خودشان کنند

 

 ا هنوز هم به عمقیادش نبود با من چه کرده؟ یمامان 

 بود که دلش یقه پین چند دقینبرده بود؟ هم یماجرا پ

 یان حسیک شدن به او را نداشتم. چون در مینزد

 .زدم یمخلوط از عشق و نفرت دست و پا م

 هم قرار یجلو رفتم. کنار مادر وهمسرم که رو در رو

 ساعد مادرم یستادم. دستم را باال بردم و رویداشتند، ا

 :گذاشتم

 ...ولش کن مامان-

 یمه بدبختخواست او را رها کند. عامل ه یاما مامان نم

 دا کرده بود. مامان هم مثل همهیها را از نظر خودش پ



 لِیوار کمیخواست که به خودش رجوع کند. د یما نم

 .وار ممکن بودین دیفکر کوتاه تر ین و بیشه خشمگیهم

 

 تبرئه کردن ما ینه براین گزیبهتر یعصبان یآدم ها

 راحت کرده و یلیهستند. گناهکار بودن آنها کار را خ

 توان یم یگریز دیرا راحت تر از هر چ یگناهکارن یا

 ...باور کرد

 گفت و یده بود و مسلسل وار میخواهشم را نشن یصدا

 به ساعدش وارد کردم و یگفت... ناچار فشار کم یم

 ام ریاو تا صدا یم را اجبارا باال بردم. باالتر ازصدایصدا

 :بشنود

 ...مامان-

 م باالیصداخواستم  یکه م یزیشتر از چیب یخب کم

 ...رفته بود. اما باالخره سکوت کرد



 ...ولش کن-

 

 قهیش شل شد... کمکش کردم تا دستش را از یدست ها

 دیل قرار گرفتم. کارش شاین او و کمیل آزاد کند. بیکم

 درگوش یلیک سیکرد. مادرم  ید خوشحالم میبا

 د قرار بود باالخره گربه ما همیهمسرم خوابانده بود و شا

 در حجله اما باالخره کشته شود. اما من حاال نه

 ییم سر بازکرده بودند. زخم هایخوشحال نبودم. زخم ها

 ...شان کار خود مادرم بودیکه چندتا

 ...ه مقصره مامانیاون به اندازه بق-

 هیکرد. ازگوشه چشم تنها سا یهمچنان تماشا م یمجتب

 دم که ظاهرا همانطور دست بهید یبتش را میاز ه یا

 د و دریبگو یزیبود. مادرم دهان باز کرد تا چ پهلو

 :کمال وقاحت نگذاشتم



 

 ادیچ وقت یبه اندازه هممون مامان... به اندازه من که ه-

 که هستم دفاع کنم... به اندازه تو که یزینگرفتم ازچ

 از غذا و لباس یشتریب یزایمن به چ یدیهرگز نفهم

 یاندازه مجتب از دارم...بهین یاد گرفتن خانه داریز و یتم

 ن راه رو انتخاب کرد و رفت و فکر نکردیکه راحت تر

 ...ادیسر خواهر و مادرش ب ییقراره چه بال

 نیا شکرد دختر  یکرد. باور نم یم میبا بهت تماشا

نجام ه اکه دخترش را وادار کرده بود ب شطور غرا از داماد بیشعور

 متعارضمدفاع کند. اما من از  کاری ناخوشایند

 انداختم تا یکردم، من پشت سنگر دشمن م یع نمدفا

 .جان خودم را نجات دهم

 ...رمیدلگ یلیرم... خیمامان؟ من ازش دلگ یدون یم-

 هینکه یترسم... عالرغم ا یکمم هنوز ازش میراستش 



 داره یکنه وسع یم یخواه ه که معذرتیادیز یلیمدت خ

 که یگم آدم یجبران کنه، من ته دلم همش با خودم م

 گهیست که دین ینیچ تضمیرو بکنه، ه یه بار بتونه کاری

 نو من به اندازه اون، تین و باور کنیاینتونه... اما شماها ب

 در و یب یاین دنیتو ا یه جورین... یشدنِ من سهم دار

 از ین که انگار از همون اولش اشتباهیکر ولم کردیپ

 که بهش تعلق ییایز خوردم و افتادم تو دنیدست خدا ل

 دارم...حاال هر دوتون درست بعد از تموم شدنِ منن

 ت اونیبشه؟ چون جنا ین که چینو گرفتیقه این یاومد

 

 ه نگاه به من بکنی؟ یر پوستیواضح بود و مال شما ز

 م همشیدیمه همو ندیک و سال و نینکه یمامان، ا

 ر اونه؟یتقص

 ده شدهیدستش لرزان جلو آمد تا قاب صورتم شود. خم



 د هم منیاول هم قدش کوتاه تر از من بود؟ شاا از یبود 

 ده بودم؟ین مدت قد کشیدر ا

 م کمیش را پس زدم. او مرا پس زده بود... صدایدست ها

 ...رفت یشتر باال میکم اوج گرفته بود هر لحظه ب

 یزین بردن تتمه چیر اون فقط از بیست... تقصینه ن -

 ی.. فکر من.ین رفته بود... همیشترش از بیبود که قبال ب

 نکه برسهی؟ نگران اییدونم نگران عمو یاالن نم یکن

 ؟ احتماال کنار تمامیا زنگ بزنه و تو نباشیخونه، 

 

 خوشمزه ام بار یه غذای یامروز داشت یکه برا یاسترس

 که تا یین غذاید خوشمزه تریشا ی... حتیاومد یگذاشت

 ...نکه مردت ناراحت نشهیا ی... برایبپز یبه حال تونست

 دی... اصال شاینجا بودینکه نفهمه تو ایا یدم برایشا

 یترس یاز قبل... چرا؟چون م یم جور کردیبهانه و دروغ



 گه؟ینکه نونتو نده دی؟ از ایترس یم یاز عمو؟ بگو از چ

 از یدیترس یشم که میازده سال پینه مامان تو ده 

 ادیا زیم... کم ی... حقوق بابارو داشتیدینونت نترس

 هید باشه تا سایبا یکی یکرد... تو فکر کرد یرمون میس

 بچه یسر خودت بشه و افسار بچه هاتو بکشه... فکر کرد

 اومده بود تا یدم وقتیفهم یعمه رو نم یبودم حرفا

 ینکه دختر بچه داریدم ایت کنه؟ اونموقع نفهمیراض

 ی... اما حاال میچ یعنیه مرد باال سرت باشه ید یبا

 ادیب یاز تن من و مجتب یه خودی یدونم... تو قبول کرد

 که هر روز خراب تر ین خراب شده ایباال سرمون تا تو ا

 ت ما رویال راحت تربیم... بعد با خیروزه، خراب نشیاز د

 ...یبه اون و خودت سرگرم اجاق گازت شد یسپرد

 

 نکیتکس نخورده تو سیوا یچ ظرفینکه هیسرگرم ا



 از جاشون یمتریلیپرده خونه ات م یناینمونه و چ

 شتر ازیفتاد بچت بیادت نیچ وقت یتکون نخورن... ه

 ازیر بهت نیو لباس ز یحرف زدن در مورد پد بهداشت

 ست و چهار ساعتویه ساعت از بیداره... مامان من فقط 

 ...خواستم که فقط سهم من بشه یم

 :اد زدمیفر

 فرشت صاف صاف یشه هایشد اگه ر یم یحاال چ-

 گفتم از یم یشد وقت یم ین؟ چبودن؟ هان ماما ینم

 خواد و یصالحتو م یاد نگیعمو خوشم نم یزور گفتنا

 هیحرف حسابم چ ینیبب ینیو بش یه بار دل به دلم بدی

 روزیکه به قول خودت هر روز چاق تر و کم حرف تر از د

 نکهیا یزدم به جا یم یگریالک ج یشدم؟ وقت یم

 ه؟چه خوشگل یشه بگ یاد ناراحت میعموت م یبگ

 یکردم و لباس خوشگل تنم م یموهامو اتو م یوقت



 

 تا اومدن شوهرت و پسراش خوش باشم و یکردم بذار

 اریبرو درشون ب ینکه بگیا یبه جا یازم بکن یفیه تعری

 یه بار تو دلت نگفتین خونه ست؟ چرا یپسر عذب تو ا

 ابم؟یشوهر و خونه بذار بچمو در  یگور بابا

 ل خوردم. دست اوینه کمیجلو آمد. عقب رفتم. به س

 م نشست. دست او را هم پس زدم و جهتیپهلو یرو

 هیاو را هم به عنوان تک یستادنم را عوض کردم تا حتیا

 ن بوده و من انباشته ازیگاه نداشته باشم. تا بوده هم

 ...بودم ییحس تنها

 :اد زدمیان تر از قبل فریبلند تر و گر

 که خواستم ی. اون موقعا..یگه جلو نیا مامان... االن دین-

 هی؟ شد یبهانه بغلم کن یه بار بیا... شد یاالنم ن ینبود

 



 ؟ چرا دست از عوض کردنیمناسبت بوسم کن یبار ب

 که هستم خودمو قبول ید تا منم همونجوریمن برنداشت

 کنم؟ که منم اندازه دوستام اعتماد به نفس داشته باشم،

 تونستم یمن م رفت و ین میاز ب ین لکنت لعنتید ایشا

 یتو صورتش، به موقع حال یزن یکه م یشرفین بیبه ا

 کنم که اشتباه گرفته منو... باشه شد اصال... عرضشو

 رینداشتم.. نتونستم... خدا رو خوش اومد که من ز

 ی؟ چرا باور نکردیدست و پاش بمونم... بعدش چ

 ه لحظهین بود که ینت از دخترت ایش زمیمامان؟ چرا پ

 ه گند بهیتونه  یل کردنش به حال خودش مغفلت و و

 اره؟ مگه خودت چند بار دست از پا کهیبار ب ین بزرگیا

 یتونست یمامان که م ینه، با نگاهت خطا کرده بود

 طونو تو وجودمین فرصت افسار شیمنم با اول یقبول کن

 یر دستایمنو از ز یخواست یم یکنم، که وقت یول م



 ون گولش زده؟طیش یگفت یم یرون بکشیعمو ب

 

 انیمادرم آنقدر بلند بود که بتوانم م یه هایگر یصدا

 بودم یخودم بشنوم اما همچنان فرزند ناخلف یادهایفر

 : شود یش مهم نبود خدا از دستش عصبانیکه برا

 که منو با دو تا شناسنامه از خونه یمامان تو بود-

 رو ین همه دوریر ایتا زنده بمونم... پس تقص یفرستاد

 ، برایدیمه بچتو ندیه سال و نیداز گردن اون... اگه نن

 ...گه یبچه من راست م ینه که اون روز به عمو نگفتیا

 رو من یبگذر از خطاش... مامان تو خودتو انداخت یگفت

 کمر بند به تو بخوره، اما دل من نه تنها یکه ضربه ها

 ...که شکسته بود شکست یشتر از اونیگرم نشد که ب

 ؟یپرس ین حساب میاز ا یومداون وقت ا

 ستاده بود اشاره کردم. امایل ایکه کم یبا دست به سمت



 رفته بود را یست. کیدم که نیک نگاه به آن سمت دیبا 

 دانیدانستم. اما م یدانم. کجا رفتنش را هم نم ینم

 .شده بود یخال یخانوادگ یدعوا یبرا

 ،که کرده بود یشناخت... اما هرکار یاون که منو نم-

 هنن چند ماه کار نمونده برام نکنه... یساد... تو ایپاش وا

 

 تونم یکار کرده با من... هنوزم نم یادم بره چیکه 

 ینکه منو نمیفراموشش کنم... اما اون با وجود ا

 زیا هر چی یا از سر دلسوزیا برا جبران، یشناخت حاال 

 ن سرشیکه فقط بلد ییشتر از شما دوتایب یگه اید

 ...ن هوامو داشتیهوار بزن

 :رفت ینگاهم به سمت مجتب

 کردم و ادا اصول اومدم نذاشت بره... از یبد قلق یهر چ-

 ...ام خسته نشد... بهم نگفت چه مرگتهیخستگ



 :دوباره به مادرم نگاه کردم

 یباهاش حرف م یمامان اونقدر باهام مدارا کرد که وقت-

 ینمه که لکنت ندارم و کلمه ها جون یزنم تنها وقت

 

 ه بار نگفت اون الکیرون اومدن از دهنم... یکنن برا ب

 ...شونیزن یم ید واسه چیه بار نپرسیه رو ناخنات...یچ

 ن حد منو باوریتا ا یتو صورتش تونست یزن یکه م ییتو

 ن و بایداتون شد اونو سرزنش کردی؟ هردوتون تا پیکن

 ن آدمین... بدتریغ نگاهتون گردنش رو نشونه گرفتیت

 ینگفت... کار یزیهِ من اون بود... اما الم تا کام چقص

 م نکرد و برام کرد مامان... اون جزین آدم زندگیکه بهتر

 ...چ کسو سرزنش نکردیخودش ه

 ن شد و همیآنقدر حرف زدم که هم قلب خودم سنگ

 قلب آن دو را انباشته کردم از حس عذاب وجدان و



 یانم کف مش هم دهیادآوری... آن قدر که با یناراحت

 گر مطمئن شدم هر حرف را دوبار گفتهیکرد. آنقدر که د

 گذاشتم ییزانو ینماند. بعد هم سر رو یگر حرفیام و د

 وار آوریتا شده بود و من کنار د ید کیا یادم نمیکه 

 شده بودم. ساکت شده بودم و مادرم فرصت کرده بود تا

 

 شیه و دست هایگر یها یسرم بگذارد و ها یسر رو

 .م را نوازش و طلب بخشش کندیجواب بازو یب

 ادمیاو گذاشته بودم و تازه نجا سرم را کنار یو حاال ا

 وان آب هم در خانه دخترشیک لی یآمد که حت یم

 ...او نشد یرایپذ

 ؟یکجا رفته بود-

 ...کم کار داشتمی -

 ینگاهم را تو



 دانم در اطرافم چه یدوزم تا بفهمد که م ینگاهش م

 ...خبر است

 ...دم مادرت خجالت بکشهیترس-

 

 :سوزد یچشمم م

 ...دهیحتما کش-

 :ردیگ یرون جسته را میاشک ب

 ...ادیش مین پین همه بچه ها و والدینداره... ب یاشکال -

 در یه مادر و فرزند ها نداشتم. اما وقتیمن کار به کار بق

 شانیکردم، حس کردم شا نه ها یسکوت بدرقه شان م

 ...ست یگریقت دافتاده تر از هر و

 ؟یسبک شد-

 ...دهم یسر تکان م

 چرا؟-



 ...ناراحت رفتن... دلشونو شکتم یلیخ-

 

 به چشم ها و بعد هم لب یآورد. نگاه یچانه ام را باال م

 :کند یم میها

 ...ینشکست-

 ...شکستم-

 ز... اونا االن ناراحتن... اما نه ایدم نشکستیبهت قول م-

 ...زدست خودشون ناراحتندادات... ا یدست تو و داد و ب

 دنش بهتریفهم یو اونا نم یداشتیحرفاتو تو دلت نگه م

 اون یدوره کن یکن ینکه هر بار نگاهشون میبود؟ ا

 ؟ تایت رو بهشون بروز بدیحس واقع یحرفارو و نتون

 تموم شد رفت... پس یه بار حرفاتو گفتی؟ یابد سرد باش

 عذاب وجدان نداتشه باش خب؟

 دیدانم روزها طول خواهد کش یم. اما مده یسر تکان م



 ...م و بعد هم کنارش بگذارمیاین حس کنار بیتا با ا

 

 :زند یلبخند م

 ...ن دخترخوبیآفر-

 و باور یکار کنم تا تو از من نترس یاما بگو من چ

 ش من امنه... هان؟یجات پ یکن

 یروان یه هایاز تخل ید که او هم بخشیآ یادم میتازه 

 :امروز بوده

 ...دیببخش-

 :رود یش باال میتک ابرو

 ...رویچ-

 ...مامان یلی... سیهمه چ-

 ینوش جونم... کتک مادر زن خوردن داشته نم-

 ...دونستم



 ...خندمیم

 :زندیبه خنده ام م یلبخند

 ...مامانت اندازه ترس تو درد نداره یلیس-

 :افتد ین مییسرم پا

 ...دیببخش-

 :مجبورم میکند نگاهش کنم

 ...شم امنهیخوام... فقط باور کن جات پ ینو نمیا-

 ...دانم اما باور یم

 :دهد یسر تکان م

 باشه؟-

 :کنم ید میتکان سرش را تقل

 

 ...کشه یطول م-

 .کند یدعوتم م حضورش یدوباره به مهمان



 .بارد ی. برف هنوز م

 بگم"کنم. کاش دوباره سوال کند  یم یاحساس گرسنگ

 یکه م ی... اما جمله ا"رونیم بیا بریارن خونه یشامو ب

 ...ن حرف هاستید گوشنوازتر از ایگو

 ...یمونم تا باورم کن یشه منتظر میتا هم-

 

م کرد م رایت سعی. نهااو دور میکنم از  یتن کوفته ام را به سخت

 دار نشود. لباس ها ویکه ب

 د دوشیام را بر داشتم و از سر اجبار ق یکوله پشت

 .گرفتن را زدم

 یبرا یادیرساندم. وقت ز یبه کالسم مد خودم را یبا

 م را وسط هال و کنار مبلیتلف کردن نداشتم. لباس ها

 ت کرم دار محبوب اویسکویک بسته بیها عوض کردم. 

 کردم ینت بر داشتم و بعد از خروج سعیکاب یرا از تو



 .م باشدیه کارهایبق یبستنِ در هم به آهستگ

 تیسکویب یتکه ا دم.یوارِ بهره مند از آفتاب خزیکنار د

 ل و از سر ضعفیم یدرآوردم و ب یبسته بند یاز تو

 نیابان آخریبه آن زدم. غش کردن در کوچه و خ یگاز

 

 تندم را به سمت یخواستم. قدم ها یبود که م یزیچ

 .بر داشتم یابان اصلیخ

 یرودیبه روش استاد ش یک نصفه امتحان دو نمره ای

 یلب خودش نمکه تمرکزم را ج یزیداشتم و تنها چ

 ان ترم را با جمعیکرد، امتحان بود. عادت داشت نمره م

 ...بدهد یدو نمره ا ین امتحان هایجه همیبستن نت

 ش را وادار به درس خواندنیدوست داشت دانشجوها

 نیبه شغلش داشت و ا یشتر از حد معقولیکند. تعهد ب

 ...کرد یتعهدش دانشجو ها را استاد زده م



 .م. اما من خوب نبودمیگذرانده بود را یشب ظاهرا خوب

 زن حال من پر بودم ایبودم. او مرا خواسته بود و با ا یته

 ین همراهیحس پس زده شدن. با او همراه شده و از ا

 ...شب را دوست نداشتمیلذت نبرده بودم. آخر قصه د

 

 لدا به مادرم و رد کردنیشب  یک تلفنیبعد از تبر

 ن شب سال در خانهیتر یگذراندن طوالن یتعارفش برا

 م فقط محض تعارف بود ویدانست یآن ها، که هر دو م

 یخودم را مهمان کم ییبس... خسته از پنج روز تنها

 یل میکرده بودم. انقدر آج "شکل آب "لم یل و فیآج

 میمعتاد کرده بود و ب ین خوراکیخورد که مرا هم به ا

 برگردمبت قبل یزود، دوباره به ه یلیآن را داشتم که خ

 تناسب اندام را از ی داشتن کمیِق اجبارین توفیو ا

 .دست دهم



 .ک کرده بودیم را تحریساکت حس همذات پندار یزایال

 یشتر وقت ها وادار به سکوتم میکه ب یدانم لکنت ینم

 ییا حجم بزرگ تنهایدار کرده بود، ین حس را بیکرد، ا

 شتمدر خانه اش... هر چه بود، به شدت عالقه دا یجار

 قرار یتنها و منزو یزاینم و بدانم الیلم را تا آخر ببیف

 توانست یست مرموز خارق العاده که میاست با آن دوز

 

 قهار یچارد که ظاهرا شکنجه گریر یدو تا از انگشت ها

ه رساندترا . اما برخی رفتار های الیزا مردیبود را بکند، ارتباط بگ

 بود.

 کید ها بودم. ید ها و نبایبند به بایپا یک عامین م

 ک ناهنجار بزرگ شده بودیکه خودش هم گرفتار  یعام

 .داشت و نداشت یادیل زیدال ین هنجار شکنیا یو برا

 د او هم مثل منیامد. شایزا بدم نین هم از الیهم یبرا



 کرد که یم ید بود که او را مجبور به کاریک بایگرفتار 

 طیبود...گرفتار آمدن در شرا یاز نظر من هنجار شکن

 یوقت ها سع یلین حُسن را داشت که خیام ا یکنون

 ده پشت آنیل خوابیدل یظاهر هر رفتار یداشتم به جا

 

 ک قسمت ازی ینم. کمکم کرده بود صرفا برایرفتار را بب

 شک همه آدم ها مثل یاز او متنفر نشوم. ب یرفتار کس

 .ل داشتندیخودشان دل یبرا من

 ن همهیدوست داشتم بدانم دخترک چطور از پس ا

 بر خواهد آمد. دخترک با آن چهره به شدت ییتنها

 تخم مرغ آب پز را کنار حوضچه داخل یمعمول

 ب الخلقهیشگاه گذاشته و منتظر بود که موجود عجیآزما

 .ل بودید، که تلفنم زنگ خورد. کمیایرون بیآب ب یاز تو

 ن هفته ، هفتهید. ایایفت که آماده شوم تا به دنبالم بگ



 لدا هم سهم او بود. اسمیشک سه شنبه  یحانه بود. بیر

 ...ح خواهد دادیحانه را آوردم و او گفت که بعدا توضیر

 مینکه تا نیدش به ایکه داشت و تاک یزان عجله ایم

 گر دم در منتظر خواهد بود، باعث شد نتوانمیساعت د

 ست سر دریزا و مرد دوزیق از سرنوشت الیدقدرست و 

 

 ختهیاورم. اما دلِ دل کندن نداشتم و جسته و گریب

 .اورمیلم سر در بیف یکردم از ماجراها یم یسع

 یام برا ییزنگ زدم و گفتم نگران من و تنها یبه مجتب

 شیلدای یتواند و دوست دارد، برا یلدا نباشد و اگر می

 ش طاها زنگ زده و بهیپ یتزد، که گفت ساعیبرنامه بر

 او هم اطالع داده که هر دو شب را در خانه آن ها

 .م گذراندیخواه

 ش رایحانه هر دو پایح داد که رین توضیماش یل تویکم



 لدا را در خانهیخواهد  یک کفش کرده که می یتو

 به بودن با خانواده ینش بگذراند و عالقه و اجباریوالد

 کیش در یا برادر زن هال هم بیش ندارد. آب کمیعمو

 مین شد که زن و شوهر تصمیشد. ا یجوب جا نم

 .امشب راهشان را از هم جدا کنند یگرفته بودند برا

 

 

 او گفت و من در سکوتِ شهر، شب را تماشا کردم. و

 ین هم میز تر از ایغم انگ یا سرنوشتیدم؛ آیشیاند

 حانه اهل مداراینکه اگر ریک زن باشد؟ ایتواند سهم 

 چه بود؟ ییود، امشب سهم من جز تنهاب

 

 رون از اتاقکیب ی. نگاهم را از تکاپو

 . و"نه". گفتم"شده؟ یزیچ"دیگرفتم و به او دادم. پرس



 حانهی.و من به اندازه ر"یپس چرا دمغ"دیاو دوباره پرس

 داشتم زبانم را تکان یشجاع نبودم که هر وقت حرف

 ب منهانه جوایسف یو لبخند "ستین یزیچ "دهم. 

 .بود

 هانه ام ادامه داده بودم و دریسف یتمام شب به لبخندها

 .ه کرده بودمیز خودم گریسرنوشت رقت انگ یدلم برا

 رام. انتظار داشتم مرا برساند و برود. ماجیبه خانه بازگشت

 ک توافقیف کرده بود که برداشت من یتعر یرا طور

 ربود. اما او بعد از قفل شدن د یدوطرفه زن و شوهر

 نرفت. دوش گرفت. لباس

 .د یپوش یراحت

 یر چراغ برق رویشهر که به واسطه نور ت یه هایه ساب

 :دمیکردم که شن یافتاد نگاه م یسقف خانه م

 مطمئنم اگه بپرسم ین بود... ولیتمام شب حالت ا-



 ...یچ چیه یبگ یخوا یچته، م

 دانم یم را باور نکرده بود. نمینداشتم. خنده ها یجواب

 ...ا بدین خوب بود یا

 ؟یحرفاتو بزن یریاد بگیقراره  یک-

 

 ه آدمیش بلند بود، من قرار نبود مثل بقین طور که بویا

 .ها شوم

 .اد بدهمیزا زبان خودم را به او ید بهتر بود مثل الیشا

 لاد داده بود. او هم مثیست زبان اشاره یزا به مرد دوزیال

 ق مثلیحرف زدن نداشت. نه دق ییتوانا یمن از کودک

 ...میهم، اما مثل هم بود

 شده ترنم؟ یچ-

 یا زدن را راحت مین امر دل به دریپشتم به او بود و هم

 :کرد



 ...خوام یمطالق -

 

 نگفت. حرف یزیچ یطوالن یقیدقا یسکوت کرد. برا

 ن حرف قرار نبود سبکینزده بودم. اما انگار ا یتازه ا

 ...ن بود و هضمش سختیشود. همچنان سنگ

 ...دم ینم–

 قه سکوتیمن چند دق یهم برا ین خبر تک کلمه ایا

 .به ارمغان آورد

 :سکوتم را او شکست

 ...حانه جدا بشمیز رخوام ایگم میدارم بهت م-

 دیکار کن ینکه قراره چیندارم.... ا یحانه کاریمن با ر-

 ...خوام یخودمه که طالق م یست... برایبرام مهم ن

 

 :دیو پرس مرا وادار کرد که به سمش بر گردم



 یگی؟ چرا بهم نمیبا من بمون یخوا یچرا؟ چرا نم-

 ؟ چرا کمکمیایرون بید بکنم که از فکرش بیکار بایچ

 رو بسازم؟ ین زندگیا یکنینم

 :دمیلبم را با زبان تر کردم و آب دهانم را بلع

 خچهیه نگاه به تاریل... یکم ین سوالو بپرسید اینبا-

 ...ید بپرسیکه نبا یفهمیم یخودمون بنداز

 ...ارمیکنم از فکرت درش ب یدارم تالش م یلعنت-

 ...کمکم کن بذار به خودمون کمک کنم

 

 ...لیکم ستین نیموضوع ا-

 ...میاد بگو بذار حلش کنیه؟ لعنت بهت نیچ-

 لعنت بهت"گر یو بار د "یلعنت"گفت  یک بار می

 ...آواره بود یفیان بالتکلی... اوهم انگار م"ادین

 ده ینم. دراز کشیبه خودم دادم تا بنش یتکان



 .توانستم کلمات را درست سر هم کنم ینم

 و برخالف بود یبخصوص که از نحوه شروعم هم عصبان

 ...بهم محبت نمیکردندش یشه موقع حرف زدن انگشت هایهم

 یتخت روبه رو ید و همراه با من نشست. رویکنار کش

 ...میهم چهار زانو نشست

 

 دیشانه سُر خورد. با یم از روین افتاد و موهاییسرم پا

 م را نشانشیشه هایدادم تا اند یبه کلمات م ینظم

 ...دهم

 یاادش آمد که بری. باالخره نش میکشاندبه سمت دستادستم را 

 حرف زدن

 اگر یت شدن. حتیاز به حمایت دارم. نیاز به حس امنین

 ...ن رابطه باشدیه ایم علیقرار بود حرف ها

 من نگاهم



 تی، و در نهاینیمان به چانه، لب ها، بیرا از دست ها

 ...ش دادمیچشم ها

 شیه پن اگر اون اشتبایه نگاه به خودمون بنداز! ببی-

 م؟ مایومد، هچ وقت قرار بود من و تو کنار هم باش ینم

 ...میستیم... ما مال هم نیاصال تو سرنوشت هم نبود

 

 ه اشتباه سر راه همیست... ما رو یه هم نیجنسمون شب

 ا هریر... یه اشتباه... جبر... تقدی؟ یفهمیقرار داد... م

 ...میکه اسمشه... ما قرار نبود کنار هم باش یزیچ

 که هست، یم... به هر بهانه و به هر اسمیحاال که هست-

 هیسر گور گذشته گر یم ترنم... چرا اصرار داریکنار هم

 نده رویبود تموم شده... بذار آ ی؟ گذشته هر چیکن

 ...میبساز

 لیه کنم... اما کمیخوام سر گور گذشته گر یمن نم-



 ست... بماند کهین یاز سر اجبار که زندگ یزندگ

 مونه ویه گذشته رو سر زندگیم تا ابد سایکن یارماهرک

 ن چقدرین حرفا همش شعاره... اما واقعا فکرکن ببیا

 چ وقتی، تو هیط عادی!... تو شرایچ چیم؟ هیه همیشب

 ... چرایکرد یت انتخاب نمیزندگ یمثل منو برا یکی

 ن خاطر که سرنوشت ما رو سر راه همید صرفا به ایبا

 ه انتخابیخوام  یم؟ من نمیقرار داده با هم بمون

 حانه رو طالقیخوام ر ی؟ نمیفهم یباشم م یاجبار

 ...یکه با من باش یبد

 

 ...دم یتو طالق نم یحانه رو برایمن ر-

 یم کمیر انداختم و اجازه دادم موهایسرم را دوباره ز

 ند گفتن جملهیکنند. دوست نداشتم بب یصورتم را مخف

 ...کنند یتا چه حد متاثرم م یبعد یها



 یحانه رو دارینه... تو ریقا همیدرسته... و موضوع دق-

 یاقتشه زندگی... چون لیچون دوستش دار یدیطالق م

 ...رو تجربه کنه یبهتر و آرومتر

 .نمینگفت. سرم را بلند نکردم تا صورتش را نب یزیچ

 ...نشسته در نگاهم را ینکه حلقه هایا ید هم برایشا

 

 کنم... اما مهم یرومت مچون آ ید یمنو طالق نم-

 ید یه... منو طالق نمیا یاقتم چطور زندگیست که لین

 ...ستمیچون آرومم و اهل داد و قال ن

 امدین خودم را بشکنم... دلم نیشتر از ایامد بیدلم ن

 ..."یچون دوستم ندار یدیمنو طالق نم"م یبگو

 ریست... دین یه زندگینگه داشتن  یبرا یل کافین دلیا-

 یشتریب یزایبه چ یکنه... زندگ یخستمون م ا زودی

 ...لیاز داره کمین



 ن ماندن مصر بود. اما سخت نبودییسرم همچنان به پا

 .من است یقا روینکه نگاهش دقیدن ایفهم

 

 حضورش را حس کردم بعد یدم. کمیدوباره پشت به او دراز کش

 یدار بود. اما من تا وقتیب یدم او تا کی. نفهم

 ابان پخشیاذان صبح از مسجد سر خ "براهلل اک" یصدا

 دار بودم. احتماال او هم حداقل هم اندازه منیشود ب

 رونیب تختاز  یقتوکرده بود که  یشب زنده دار

 ...آمدم، متوجه نشد

 نیاذان مغرب در کوچه تن"اهلل اکبر" یو حاال صدا

 یانداخته بود و من بعد از خراب کردن امتحانم و کل

 خشک و سرما زده، و یابان هایخگشت و گذار و در 

 م بایشب و گفت و شنودهایمشورت با ترنم در مورد د

 ...گشتم یدم میل، دنبال کلیکم



 د را از قفلینکه بتوانم کلیدر را باز کردم و قبل از ا

 ...رون بکشم فلج شدمیب

 

 ...ترنم-

 .هم افتاد یم روید منجمد شد. پلک هایکل یدستم رو

 اد بودند که به محض کنار رفتنیم آن قدر زیدغدغه ها

 ریکردم و درگ یچشمم فراموشش م یشان از جلو یکی

 ...شدم یم یدغدغه بعد

 ستاده بود. تکیم ایبرگشتم. درست روبه رو یبه سخت

 ...پله جلو در امکان هم قد شدن با او را به من داده بود

 به حضور یازیخسته و پر بودم. به خدا ن یبه اندازه کاف

 ...شدم ین نمیخسته تر از ااونبود. 

 نه؟ یدست بردار یخوا ینم-

 



 ...نه-

 دست بردار... خسته یکی... تو رو خدا تو یخستم کرد-

 ...رمیبگ یتر از اونم که بتونم با توأم کشت

 ارِ من از زبانمیاخت یالتماس ها ب ین حرف ها و به نوعیا

 .شدند یخارج م

 ؟ینقدر خسته ایچرا؟ چرا ا-

 یض حال و حرف هایقا نقین حرف ها دقین حال و ایا

 ،ین وا دادنِ لحظه ایمان از ایبودند. پش یمالقات قبل

 :کردم خودم را جمع کنم یسع

 نه کهیست... قسمت مربوط به تو فقط ایبه تو مربوط ن-

 ...دات نشهیگه ام دور و بر من پیو د یبر

 

 که ربط به تو داره به منم مربوطه... تو بخت یزیهر چ-

 لینت دلیازم دزد ینکه چند وقتی... ای.. نامزدم بود.یمن



 ...رم یچ جا نمیالت بشم... هیخ یشه بینم

 یفهم ینجا کجاست؟ نمیا یدونینه؟ م یدنبال دردسر-

 رم خطرناک تره نه؟ من به جهنم ازینجا از دهن شیا

 ؟یر شدیجون خودتم س

 خواد خطرناک یخواد باشه... هر چقدرم م یهر جا م-

 شم... تورو یال نمیخ یقبلنم بهت گفتم ترنم... بباشه... 

 ...برم... هر طورکه شدهیبا خودم م

 یرون میم بیان لب هایو خسته از م یعصب یپوزخند

 :پرد

 

 نه؟ ینم بفهمیا یخوا یمن شوهر دارم... نم-

 ... من هنوز مثل روزیریگ یست... طالق میبرام مهم ن-

 ...اول عاشقتم

 کنم، باز شدن تند در را پشت سرمنکه دهان بازیقبل از ا



 یکه به مدد نور پشت سرم رو یه تنیحس کردم. سا

 یآمد. خال یخطرناک به نظر م یلیسرم افتاه بود خ

 که از پشت یکردم. آخر عطر یم را حس میر پایشدن ز

 بر درست بودن یکردم ، هم صحه ا یسر حس م

 ...حدسم بود

 م را از سریقه پلک هایبار دوم در عرض چند دق یبرا

 نکه بازشان کردم،یهم فشردم و بعد از ا یصال رویاست

 ....از مه بود یان هاله ایز درمیهمه چ

 دانم یل با ساعد کنارم زد و نمیان همان هاله کمیدر م

 یپله رو یبا با زانو از رویحواسش بود که باعث شد تقر

 متوجه یلیا نه، چون خودم هم خیم یاین فرود بیزم

 به خودم یر اتفاق افتاد. فقط لحظه انشدم که چطو

 ن زانو زده بودم ویزم یه ها رویآمدم که مثل شوال

 



 درد یگذاشت رو یش چشمم نمیصحنه ترسناک پ

 .دم تمرکز کنمیبا شدیتقر

 شان را با باالینا را گرفته بود و تفاوت قدیقه سیل یکم

 .دن او جبران کرده بودیکش

 ؟یبا خودت ببر یخوا یو میک-

 .کند یشلوارش کار خراب یتو ینا حسابیر داشتم سانتظا

 ییناین اتفاق نداشتم و سیبا ا یادیچون من فاصله ز

 شجاع یلیده بودم خین خانه دیش دم در ایکه دفعه پ

 آمد... اما در کمال تعجبِ من یتر از من به نظر نم

 را با "ترنم"ل زل زد و یکم یچشم ها یشجاعانه تو

 ...ب ادا کردیغر یصالبت

 

 د تکانید تهدیدن و شایبه عالمت فهم یل سریکم

 ...داد



 هنوز؟ یهست یعاشق ک-

 ...ترنم-

 :گر باالتر رفتید یش پله ایگر سر تکان داد و صدایبار د

 نقدر خستست؟یبه تو چه که چرا ا-

 ، چونیگم تا بدون یبارها به خودش گفتم به تو هم م-

 ...هنوز عاشقشم... نگرانشم

 

 ا بهیه کنم ین هر سه مان گریبعد از ا یدانستم برا ینم

 نایزان اما زبان برنده سیآو یحالت مغلوب و دست ها

 در یاد استنلیبا هم نداشتند و مرا  یتیچ سنخیکه ه

 انداختند، یم یطنز لورل و هارد یلم هایف یسر

 .بخندم

 زانو اسکان داشتم و دست به لبه پله جلو یهنوز رو

 ...دمکر یساختمان گرفته، تماشا م



 شتر ازیل بیکم یکردم از خونسرد یهرگز فکرش را نم

 باال رفته یبا ابرو یدم وقتینگاه سرخش بترسم. اما ترس

 :دیپرس یک وریو نگاه 

 ه؟یاون وقت ترنم ک-

 

 ...شیازم دزد بیشعورنامزد من که تو -

 یت ترسناکتر از خونسردیکه کرد، به غا یتک خنده ا

 ...اش بود

 رهیگ ینجا سرچشمه میباهات از ااحتماال همه اشت -

 ...دنبالشه بیشعورق... ترنم زن منه که چشم تو یرف

 ؟یدیفهم

 ... ترنم نامزدییکنه تو یکه اشتباه م یق... اونینه رف-

 ازم یتون یهوا برت داشته که م ییهوا یمنه که تو

 ...یش... اما کورخوندیریبگ



 که یل باشد. اما ترسیه کمیکرد لحنش شب یم یسع

 یکیر داشت. ین تا اسمان توفیختند زمیر یه جانم مب

 از مقتول یگریترساند و د یمرا از قاتل شدنش م

 ...شدنش

 

 یکردم که ب ین من داشتم برا ترنم همه تالشمو میبب-

 که خودش گفت یدیم...شنیزدوخورد مشکلمونو حل کن

 کم خسته ست... نخواستم خسته ترش کنم... اما انگاری

 ...ستیت نیبون چهارپا جماعت حالجز ز یتو زبون

 ه اتفاق افتاد... سرش عقبیو در عرض کمتر از صدم ثان

 ن آمد. و بعد همهیینا پایس ینیب یرفت و درست رو

 نا تمامیبه سان نور به خودش گرفت... س یز سرعتیچ

 شیش رویف پیکرد، اما حر یاش را خرج م یمردانگ

 ن و پهلوانم نداشت قهرمایبود که ظاهرا تصم یبوکسور



 اورد. بایرا در ب یول یایپور یباشد و ادا یچ داستانیه

 یم که خون جلویدیزد و من عمال م یتمام وجود م

 بود؛ یا شوخیا فراموش کرده و یچشمش را گرفته و 

 ...مرا داشته باشد یخستگ یخواهد هوا ینکه میا

 

 ل بر درد زانو غالب شد و منیترسِ قاتل شدن کم

 از دستم بر نخواهد آمد، یچ کاریه نکهیمطمئن از ا

 چیزد. ه یابان پر نمیاطراف را نگاه کردم. پرنده درخ

 ابان عبورین خیقصد نداشت از ا یبلند ین شاسیماش

 را ید کسیکند. داخل ساختمان را نگاه کردم تا شا

 م نداشت غروبیهم تصم یه ایچ همساینم اما هیبب

 .کند یابان سپریاش را در خ ین روز زمستانیاول

 را یکار خدا بود که فکرم به کار افتاد و زنگ خانه عل

 ن بار معجزه اش بود که خود او جواب داد و منیزدم و ا



 یلکنت با چند تا جمله مقطع و ب یبا هزار زحمت و کل

 ..دیاین بیید پایاش کردم که با یفعل و فاعل حال

 "ا خدای"ک ی یبا لباس خانگ ید که علیقه نکشیبه دق

 .دان جنگ دو نفره و صدالبته نابرابر شدیو وارد مگفت 

 برادر یاماتجربه قبال به من ثابت کرده بود که حت

 نجا طاها رایل بر نخواهد امد. ایبزرگتر هم از پس کم

 

 جهیم تا او را کنترل کند. طاها نبود و در نتیالزم داشت

 د حضوریبروم تا شا یم گرفتم من هم به کمک علیتصم

 و زبانشان را یترمز دست و پا یلشان کمان جدایمن م

 یض میبکشد که باتمام توان مرده و زنده هم را مستف

 .کردند

 کردم با یم یزان شده بودم و سعیل آویکم یاز بازو

 دا بود کهیار کنم. کامال پیصدا کردن اسمش او را هوش



 شد، بلکه یزد، دلش نه تنها خنک نمیشتر میهر چه ب

 دیم، بایش برویطور اگر قرار بود پنیشد. ا یتر م یعصبان

 دانم یم که نمیکرد یم یینایبه حال جنازه س یفکر

 لیک باره از کجا آورده بود... کمین زبان برنده را یا

 ن وارد شده در خونش او را رسمایبود و آدرنال یقو

 . کرده بود یچشم آب یوالیک هیل به یتبد

 

 نیخود ا شان مرا هم بایکه شتاب تن ها یر زمانیناگز

 نا زدم و رو بهیراهن سیبه پ یبرد، چنگ یور و آن ور م

 م کردنینثارش کردم تا قبل از تسل "خفه شو"ک یاو 

 نیبه سکوت کنم. اما درست در هم یجانش او را راض

 هیثان یهوا به پشت سرم خورد و برا یب یلحظه ضربه ا

 کلمه یواقع یرون آمد و به معنیا از پشت مه بیدن یا

 



 زیچ یارِ من و با ضرب رویاخت یشد... سرم ب اهیس

 ینا بود فرود آمد و نوایکه احتماال شانه س یسفت

 دم. بالفاصله بهینا شنیس یرا با صدا "یش عوضیکشت"

 .دمینا جدا شده و چرخیاز س یت دستیضرب و با هدا

 صورتم یکردم با کش و قوس دادن به عضله ها یسع

 ق شدم دوباره چهرهام را بهبود ببخشم و موف یینایب

 یصورتم م ینم، که تویل را از پس همان مه ببیکم

 :دیغر

 یرو رو ی؟ بکش اون لعنتیکن یم ینجا چه غلطیا-

 ...سرت گمشو برو تو

 ش را گرفته بودم که مرا داخلیدست و پا یانگار جلو

 نش با سر ویاز ساکن یکه حاال چند نفر یساختمان

 ده بودند انداخت ورون آمیجمع چهار نفره مان ب یصدا

 نا رایخته شدن خون سیم ریدر را بست. اما من انقدر ب



 

 را فراموش یشگیهم ییدست و پا یداشتم که ذلت و ب

 حواس مقنعه افتاده دور گردنم یدن بیکنم و با کش

 ن کاریع ایسرم، بالفاصله در را باز کنم. انقدر سر یرو

 انیل وقت نکرده بود سراغ سیرا کردم که هنوز کم

 چون دو مرد جوان ین اتفاق مانعیبرگردد. البته در ا

 ده بودم همیدر ساختمان د یکه چند بار یزنقشیر

 .ل بودندیدخ

 گم یمگه نم"دنم به سمتم هجوم آورد کهیل با دیکم

 "برو گمشو تو؟

 :هشدار داد یعل

 ...زده به سرش؟ برو تو دختر ینیبیمگه نم-

 :اد زدیل دوباره فریکم

 ا نه؟ی یدیام فهمیا بباال ت یریم-



 

 و "بله"هر  یحم به جاین هشدار را داد که ترجیا یطور

 دنیک نفس دویدن و تا در واحد یازجا پر ی"چشم"

 ...بود

 بدون استفاده از اسانسور خودم را به در واحدمان

 د گشتم،یفم دنبال کلیک یرساندم. اما هر چه تو

 شت در جاادم آمد که پیش نکردم تا در را بازکنم. یدایپ

 .ن برگشتنییخواست پا یمانده. اما جرأت م

 محو جار و یهمانجا کنار در سُر خوردم و به صدا

 .جنجال گوش دادم

 ا تویخدا"ه به یشب ییب به هزار بار جمله هاید قریشا

 را تکرار کرده بودم که باالخره کم "نشه یزیروخدا چ

 ...دیکم صداها خواب

 



 یگذشت که صدا یا مدن صداهیاز خواب یق طوالنیدقا

 دم. بالفالصله چشم باز کردمیباز شدن در اسانسور را شن

 ل سرخ بود ویستادم. هنوز صورت کمیو سر پا ا

 شد. انگار حجم ین مییافراگمش به شدت باال و پاید

 یداد که پره ها یژن کفاف بدنش را نمیاکس یورود

 یشد. اخم ها ین میید باال و پایاش آن طور شد ینیب

 یدن من در هم تر شد و چون شکارچیمش با ددر ه

  آماده،یِز برداشت که علیبه سمتم خ ینیآماده و در کم

 نه او گذاشت و هشداریس یزود دستش را رو یلیخ

 .گونه اسمش را صدا زد

 ؟ینجا نشستیچرا ا -

 :با تته پته گفتم

 ...ن... رو... رو در...درییلدم موند...موند پای... کیک -

 



 ستن... رفتنید فاطمه و مهسا خونه نیبخشآهان... ب-

 ه چرت بزنم پاشم برم کهی... منم قرار بود یخونه حاج

 ...ا کنده شده بودم ظاهرایاز دن یاز زور خستگ

 دانست، یح بدهکار مین توضید خودش را بابت ایشا

 کرد در واحدشان را زده ام. به هر حال یچون فکر م

 زنگ یانقدر رو نکه مجبور شده بودم دستم رایعلت ا

 فونیهراسانش را از پشت آ یبگذارم و بعد هم صدا

 ایاز دن یبشنوم، معلوم شد. خدا را شکر که از زور خستگ

 .کنده شده و هنوز به همسر و فرزندش ملحق نشده بود

 حضور یخانواده مقام ییلدایروز خانواده اش در جمع ید

 ن سال نبود پدریح داده بودند اولینداشتند، و ترج

 ییرزن از تنهایفاطمه را کنار مادر او بگذرانند تا دل پ

 شب رایبت دیم گرفته بودند غیدق نکند. و احتماال تصم

 .امشب جبران کنند



 

 نبرده باشه ید هنوز رو دره؟ کسین کلیل برو ببیکم-

 !دردسر درست شه

 یام با آن موها یعروسک یدیل همراه جا کلیدست کم

 دخترانه ام آنقدر ید فانتزیلباال امد. جا ک یبلند صورت

 متوجهش بشود. نگاه یغ بود که او در هر حالتیج

 م خودیشد شانه ها یمن بود و باعث م یاش رو یبرزخ

 خودم جمع شوم. قدمش که به یفتند و تویبه خود ب

 دم و بهید هم در برداشته شد از جا پریسمت من و شا

 .دادم یک جا خالیال خودم یخ

 .همفکر بود که بالفاصله گارد گرفت هم با من یا علیگو

 .حرف شکست و به سمت در رفت یرا ب یل سد علیکم

 ...من بود یکرد نگاهش رو یکه در را باز م یتمام مدت

 :خورم غرغر کرد یم تکان نمید از جاید یوقت



 

 د تو؟یاریف نمیتشر-

 ینکه منتظر من باشد وارد خانه مید و بدون ایگو یم

 سا خانه بودند و من امشب را درشود. کاش فاطمه و مه

 از رفتن منصرف یکردم. کاش عل یخانه آنها سر م

 که با او یا یسیدهم عالرغم رودروا یشود و من قول م

 یدارم تا آمدن همسر و دخترش مهمان خوب و جذاب

 ...ش باشم. امایبرا

 دارد یش را به سمت خانه ما برمیهم قدم ها یعل یوقت

 الیکند، باخ یت میسمت هدا و با دست مرا هم به آن

 .شوم یل وارد خانه میراحت شده بعد از کم یکم

 کمد رخت کن انداخته و دست به یام را رو یدیجا کل

 اش یر لبیز یپهلو شروع به قدم رو رفتن کرده. ناسزاها

 کنار مبل ها یشنوم. وقت یتندش م یرا همراه نفس ها



 دنیا در رفته را برگردد، بیچرخد تا مس یرسد، م یم

 شین رویشود که چند قطره بنز یم یه آتشیمن، شب

 :ردیگ یخته باشند. الو میر

 ؟یچرا بهم نگفت-

 

 یم یناج یدارد که باز هم عل یز بر میو به سمتم خ

 .شود

 ک پارچ آبینشاند و طلب  یمبل م یاو را با تشر رو

 گذارم یز میم یوان رویکند. پارچ آب را همراه دو ل یم

 .کنم یو کمر راست م

 ...نیممنون... بش-

 وانیکنم. و او ل یرا اطاعت م یدستور به شدت نرم عل

 :ردیگ یل به سمت من میکم یآب را به جا

 ...ستیر بخور رنگ به روت نیبگ-



 ک تکهی یک قلپ آب را به سختیرم. یگ یوان را میل

 یعل یآب هم با دست ها یوانیدهم. ل یسنگ فرو م

 

 وانیهمان ل یم خودش توشود و بعد ه یل میکم یروز

 ...خورد یآب م یکم

 پسرعموت بود درسته؟-

 زدند آنقدر یبه هم م یان کتک کاریکه م ییحرف ها

 ن خانواده و با خبر ازیکه عضو ا یواضح بود که کس

 .ز ببردیبه همه چ یپ یآن باشد، به راحت یماجراها

 یآب یل انداختم و وقتیبه سمت کم یر چشمیز ینگاه

 ...دمشیدم، دزدیسرخش را د یایدر درشناور  یها

 .تکان دادم یعل یبرا یسر

 نایخواستم از سرنوشت س یدلم نبود و م یدل تو

 آوردم؟ ید میبپرسم اما جرأتش را ازکجا با



 ن بار بود؟یچندم -

 

 دم. چطورین سوال سال را شنیو باالخره ترسناک تر

 زدم تا هم دروغ نباشد و هم او را شعله ید حرف میبا

 .که بود، نکند ینیرتر از او

 ...ن باریدوم–

 مرا ید تا چند سانتیکوب یشه ایز شیم یدستش را رو

 ...مبل جدا کند یاز رو

 ؟ دروغینگفته بود یزین بار بود و تو به من چیدوم-

 نگو ترنم... دروغ نگو... خودش گفت بارها بهت گفته

 شهیبارها م یش... معنیدیهنوز عاشقته... بگو چند بار د

 ...شتر از دو باریب یلیخ

 

 نجا بود که آرزو کردم کاش دفعه قبل به حرف مهسایا



 ...گوش کرده بودم

 ...نجایومد این بار بود میبه خدا دوم-

 :ز برداشتیروبه جلو خ

 ...گه بودید یگه جاید ینجا... پس دفعه هاین بار ایدوم-

 اورد، که دستیشود تا به سمتم هجوم ب یز میم خین

 دانم چرا به یند. و من نمینش یشانه اش م یرو یعل

 ن مبل تک نفره کزیان ایپناه بردن به اتاق، در م یجا

 شیرد و شعله هایگ یدنم اَلو میکرده ام. و او با هر بار د

 نکهیا ید برایکند... شا یچاره را خاکستر میدامن من ب

 

 ن اتفاق متوجه منیدر ا یریچ تقصینشان دهم ه

 .ر حساب نشودیسکوت تقصست... البته اگر ین

 نم چراینم چند بار جلوشو گرفته... ببیبب یولم کن عل-

 ...نگفته یچ چیبه من ه



 طرفو شل و ی... زدیوونم کردیل دین سرجات کمیبش-

 نیا یرفت ین بدبخته؟ تو به کیحاال نوبت ا یپل کرد

 شت تنده؟یقدر آت

 :شود یباز هم شعله ور م

 ن حرفایفت ؟ به زنتو اگ یا میچ یدیکه روندیدِ مردت-

 رگمیب یلیارو رو؟ به خدا من خی یزدن نمکشت یرو م

 ...شرف هنوز زندستیکه اون ب

 

 دارد و باز هم با یز بر میکند و باز هم خ یرو به من م

 ادم باشد اگر قسمت شدیشود.  یمهار م یعل یدست ها

 ینه میکه در س ین زبان نفهمیبروم، اگر از پس ا

 تشکر کنم ن دست ها یا از م، قبل از رفتنپروراندم بر آمد

 ...دیکه هر جا خواستم، و نخواستم به دادم رس

 هنوزعاشقته؟ هنوز؟! بهت گفته بوده تو رو با خودش-



 بره؟ یم

 نه تنها با دست یستاده اند و علیحاال دو برادر سر پا ا

 در مهار کردن برادر یخوبش، که با تمام تنش سع یها

 یشانیسن تر خودش دارد. عرق از پبزرگ جثه تر و کم 

 ن راه را به سمت گوش ها بعد همیاو راه گرفته و ا

 یقه گرد تیان یت در میدهد و در نها یگردنش ادامه م

 ...شود یشرتش گم م

 

 :دهد یرا با قدرت فشارم یعل یبازوها

 کنم... بذار یولم کن دارم سکته م یجان حاج یعل-

 حرفا رو بهش زده و چند بار اون عورش ینم اون بیبب

 ...ن فقط نگاش کردهیا

 ده اش رایشود و با بهت نگاه ترس یکباره خاموش میبه 

 یدهد. زهرخند یکَند و به من م یم یاز صورت عل



 یزند. سرش را عاجزانه تکان م یباطعم تلخ ترس م

 :دهد

 ...یازم طالق خواستبی شعور ن ینگو برا ا-

 

 ها را بارش کنم؟ حاال یاورم و باقالیحاال خر از کجا ب

 اد کنم، تا باور کندیچطور ثابت کنم، کدام قسم را 

 چاره و خسته ام ،یدل ب یخودم، برا یطالق را فقط برا

 داشت، خواستم؟ یکه جراحت بر م یاحساس یبرا

 یکه از او خبر ییروزها یش کنم که حتیچطور حال

 که قرار بود ینبود هم ، من خانه گور را به خانه بخت

 دادم؟ یح میم بسازد، ترجیم برایر عموپس

 که یمن یبرا یرا گفتم که کار "خوام یمن طالق م"

 ین ها بدهکارش بودم، کرده باشم. میشتر از ایب یلیخ

 جراحت یباشد که رو ین طالق چسب زخمیخواستم ا



 نکه غرور خودم را بایگذارم. نه ا یتم میشخص یها

 یت سکوت هااو و غرور مردانه او را به دس یدست ها

 .ناعاقالنه ام شرحه شرحه کنم

 یب یعل یان دست هایشل، م ییبا دست و پا یوقت

 بالفاصله بعد از باز شدن دست یشود، وقت یحرکت م

 رییزد، مرگ که نه، تغیر یمبل فرو م یرو یعل یها

 ک تل بزرگ و خوش بر ویبه  یک کوه از استواریحالت 

 

 کوه ها به اندازهنم. که آوار شدن یبیرو از خاک را م

 ...مرگ پروانه ها دردناک است

 ن حد ناجوانمردانه قضاوتمیکردم تا ا یفکرش را هم نم

 طالق خواستن یبرا یکند. مگر اوضاعمان به حد کاف

 خواست مرا به یمن عذاب آور و نامعقول نبود که م

 وند بزند؟ینا پیس یبه زشت یبهانه ا



 ذاشته بود کهر گیروح و قلبش تاث ین حرف رویچقدر ا

 گرفت؟ یده را به خود میافه ترسین قیا

 نجا برسد که مانده بودم. اما حاالیخواستم کار به ا ینم

 نطوریم ایبار دوم در زندگ یده بود، حاال که برایکه رس

 مهم یلیگر خیدم دیشدم، فهم یناجوانمردانه قضاوت م

 لیفتد. درست که با میب ین چه اتفاقیست که بعد از این

 از ییچ خطاینشده بودم، اما ه ین زندگیم وارد اخود

 

 ن قضاوت و عقوبتیمن سر نزده بود که مرا مستوجب ا

 .بکند

 گر مهمیرو گرفتم. د یتکان دادم و با پوزخند یسر

 دانم در صورتم چه یکند. نم ین چه فکرینبود بعد از ا

 دم، امایش دید که بالفاصله برق ندامت را در چشم هاید

 داشتم تا دور از چشم یاز به خلوتیر من ندر حال حاض



 ن همه تنش، البته که فقطیم را بعد ازایآن ها اشک ها

 نشسته در نگاهش ین ترس ناجوانمردانه یبه خاطر ا

 چند لحظه یه آن ترس فقط برایاگرسا یرها کنم... حت

 ...در نگاهش نشسته باشد

 باز هم ما را موکول به یدر که آمد، دانستم عل یصدا

 ... مان کرده و رفتهیو گفتمان احتمال یزرگسالب

 دست از کنکاش کردن در تجربه ها و اشتباهات

 یم بر داشتم. دست از نکوهش کردن خودم برایزندگ

 شدند و درس یکه هر بار باعث دردسرم م ییسکوت ها

 ن سکوت را و هر باریکردم ا یعبرتم نه... هر بار تکرار م

 ...افتادم یشتر از قبل به غلط کردن میب

 

 ...میترنم... ترنم... باز کن درو حرف بزن-

 جواب ندادم. او هم دست برنداشت. آنقدر گفت و جواب



 ...ندادم تا خوابم برد

 پوشم. مطمئنا حوصله ترنم و یکالس ندارم. اما لباس م

 نیا یم را هم ندارم. اما تویعرضگ یب یش برایغرغرها

 ارد، مثانه ام به شدتن امکان ندیشتر از ایاتاق ماندن، ب

 ن اتاق ماندن همیرون از ایکند. ب یدارد ابراز وجود م

 .امکان ندارد

 شک یا نه، اما اگر باشد، بیدانم هنوز خانه است  ینم

 .ستین یدست از سرم بر نخواهد داشت. اما حس وحال

 ...خودم یبرا یحت

 

 شود یکه به دستم وارد م یکنم. فشار یدر را باز م

 ...ست... پشت در خوابش برده یعید طبشتر از حیب

 اسمم یج است. ولیشود. گ یار و سرپا میبالفاصله هوش

 .کند یرا صدا م



 نکارمیدارم... با ا یبه عقب بر م یدر جوابش قدم

 شود که یشود. به نظرم مغزش کامل لود م یار میهوش

 زند که انگار اصال یاز سر و صورتش پر م یخواب طور

 ...عه گذاشته نشدهیه در وجود او به ودن مقولیبا ا یزیچ

 :.خواهد قدمم را جبران کند یم

 ...زمیعز-

 ...ایجلو ن-

 یم. آنقدر خشک که خودم هم تعجب میگو یخشک م

 ...کنم. نه ترس دارم و نه بغض... فقط خواهش

 

 ؟یریم یکجا دار-

 ...دانشگاه-

 ...امروز که یکالس ندار-

 کنم، یتن، پرتاب مگف یهر چقدر من کلمه ها را به جا



 ...م و محافظه کار استیاو مال

 :رود یم باال میصدا

 ...دارم-

 :دیآ یدستش جلو م

 ...ا صبحانه بخور خودم برسونمتیباشه... آروم باش.. ب-

 ...خوام ینم-

 کند. دستش را به مقصد ساعدم یفاصله مان را کمتر م

 ...کشم یآورد. دستم را عقب م یجلو م

 ...نکن ترنم-

 ...خوام برم یم-

 

 م باشه؟یحرف بزن-

 ...خوام برم یم-

 که داشت کش یاز لحن ین به خوبیشده بودم و ا یعصب



 .دا بودیشد پ یدار م

 ...ا صبحانه بخوری؟ آروم باش... بیکن یم ینجوریچرا ا-

 ...رسونمت یم یبعد خودم هر جا بخوا

 ...در برو کنار یخوام برم...از جلو یخودم م-

 ی... نهار نمیدیشب گرسنه خوابی...دیصبحانه نخورد-

 ا نه ...کجا برم کنار؟ با تن و بدنی یخورد یزیدونم چ

 برا یکه بخوا یستین یخودت لج نکن خب؟ اون قدر قو

 ...ین کارو بکنیه من ایتنب

 هیه آخه؟ تو روخدا... بذار برم... خودم یچ یلج باز-

 ...خورم یرم میگ یم یزیچ

 

 یه صبحانه ام نمیه به اندازه اد کینقدر ازم بدت میا-

 ؟یتحملم کن یتون

 دل یرهاین تعبیآمد. ناراحت بودم. هم یبدم نم



 نیشتریرانه از رفتار آدم ها بی، خام و جبهه گیبخواه

 ...دن ما به جنون را داشتندیسهم از رس

 چشم یب حرفش نگفتم و نگاهم را تویدر تکذ یزیچ

 یحق به جانب نیدوار بودم بداند در عیش دوختم. امیها

 یکه م یزیکرد همه چ یچقدر احمق است. چرا فکر م

 نیند، درست تریب یستاده میکه ا ییداند و از جا

 برداشت عالم است؟

 :نزدیکم امد

 ...ا بذار لباس بپوشم خودم برسونمتیباشه... ب-

 

 قه اش از قسمت سرشانه پاره شدهیکه  یشرت یهنوز ت

 که یرنگ یمشکک یبود را به تن داشت و شلوار نا

 ...دان جنگ برگشتهیمشخص بود از م

 ترمز زد. اسمم را صدا یدانشگاه رو یجلوتر از ورد یکم



 م ساعته را سکوت کرده بود ویرِ نیکرد.تمام طول مس

 د؟یخواست... چه بگو یلحظه آخر م

 ...خداحافظ-

 تیتند وارد گ ییاده شدم و با قدم هایامان ندادم. پ

 ...ورود شدم

 بسط اطالعاتم در یرا که برا یانه رفتم و کتاببه کتابخ

 .ل دادمیکه داشتم، امانت گرفته بودم، تحو یمورد ارائه ا

 ونیرکرد داشتم که همه اش را مدیک هفته دی

 یمرا به دردسر م یرا حسابیکه اخ ییها یفراموش

 ک و نسکافه خاتمهیانداختند بودم. به بوفه رفتم. ک

 .م شدیدهنده گرسنگ

 

 که داده یم در مورد ارائه ایها یاز همکالس یکیبا 

 .کردم یم همدردیکه گرفته بود یم، و نمره ناقصیبود



 را ییاستاد اعالم کرده بود که خودش موضوع ها یوقت

 ارائه، به ماخواهد داد، سراغش رفته و در مورد یبرا

 در تکلم یلکنتم گفته بودم، که موقع استرس حساب

 "نیاریبهانه ن"اش شده بود جه یکند. نت یناکار آمدم م

 نحوه و تسلط ارائه ام و یشتر استاد رویو زوم کردن ب

 .اسمم گذاشته بود یکه جلو ینمره به شدت ناقص

 نمانده که بتوانم یگر کاریالم راحت شد که دیخ یوقت

 شیبا آن وقتم را تلف کنم راهم را به سمت خروج در پ

 .گرفتم

 ماده نبود. و صبرستگاه حاضر و آیا یتو یچ اتوبوسیه

 ز در چنته من است. قصدین چیاب ترین روزها نایا

 باالتر بروم. همان ید کمیکنم. با یم یستگاه تاکسیا

 ...اده شده بودمیل پین کمیجا که از ماش

 



 "ترنم"راننده و  "هووو" یممتدد و صدا یبوق یبا صدا

 و شتاب دادن یهر حرکت یل، به جایگفتن همزمان کم

 یچسبم. دستم را رو یم میر پاین زیبه زمم، یبه پاها

 یریگذارم تا از سقوطم جلوگ ین معترض میکاپوت ماش

 ک دفعهیرنگ از کجا  یدم بنز مشکیکنم. اصال نفهم

 ...ابان سبز شدهیوسط خ

 ش رایک پایکنم، که در را باز کرده و  یراننده را نگاه م

 د. امایگو یم یزیجان چین گذاشته و با هیرون ماشیب

 کنم. و باز هم یتوانم حالج یاز آن را نم یکلمه ا یتح

 یتیا الاقل من غایانسان  یشود که جان دوست یثابت م

 ...ندارد

 ه ام را به تنهیند. تکینش یل دور شانه ام میدست کم

 یتنش برا یت استفاده را از بزرگیدهم. نها یاش م

 



 خط و یها یشدن از نگاه بنز سوار، راننده تاکس یمخف

 یل به طرز ماهرانه ایبرم. کم یو توک رهگذران متک 

 کند. هم یطلبکارانه از راننده م یک معذرتخواهی

 دهد که ید و هم هشدار میگو یم "د داداشیببخش"

 .اد نزندیک خانم فریسر 

 :غرد یم میرس ین که میبه ماش

 ؟یکن یه نگاه به دوروبرت نمی یرد ش یخوا یچرا م-

 ...کردم-

 سیار پلید ببرمت همیه بار باینکه یل اآره...منتها مث-

 کنه تا یآدم اول سمت چپشو نگاه م یتا بفهم یش

 هیکنه بق یاد، بعد سمت راستشو نگاه میابون میوسط خ

 ن کارو انجامیشه... تو درست برعکس ایابونو رد میخ

 و یزا واقعا سهل انگاریچ یه سری؟ ی... خل شدیداد

 



 مت جونت تمومیق دارن ترنم...ممکنه بهیبرنم یشوخ

 ...شن

 یرا که به پهلوزده، آزاد م یند.، دستیب ینگاهم را که م

 گرش هنوزیکشد. دست د یش میموها یکند و ال

 ...من است یسنجاق بازو

 ...ه روزیمنو  یکُش یم-

 ر شوم،یجاگ یصندل یرو یکند و تا وقت یدر را باز م

 ز دست ویر یکند. هنوز رعشه ها یم را رها نمیبازو

 یبندم و سرم را به صندل یم پا برجاست. چشم میاپ

 باز و بسته شدن در هم به اندازه یدهم. صدا یه میتک

 .ست تا بازشان کنمین یمحرک خوب یکاف

 ؟یخوب-

 ..خوبم-

 



 اد ترنم... سکته کردم... حواست کجاستیلعنت بهت ن-

 گرفتم؟ ید به سرم میبا یزد بهت چه گِل یآخه؟ م

 یش که مستور همه صداهایابامه یاد بیفر یازصدا

 .زان ترسش قابل حدس بودیابان شده بود، میخ

 ینفس ها یکنم. صدا ین را حس میحرکت ماش

 ام را ینیب یگار، پرزهایس یشنوم. بو یاش را م یعصب

 هم ین پلک هایاز پشت هم یاندازد. حت یبه تقال م

 .کنم یگاه به گاه نگاهش را هم حس م ینیآغوش سنگ

 ست که یبسته ا یمن همچنان چشم هاح یاما ترج

 با او به نظر ییفرار از رو در رو ین روش برایراحت تر

 .رسد یم

 م؟یحرف بزن-

 

 کیدهم. دوست داشتم  ینشان نم یباز هم عکس العمل



 یعرضه در وجودم، تا رو یوان آب دم دستم بود و کمیل

 یشه این حرکت کلیم جمعش کن. ایزم و بگوین بریزم

 و خسته کننده، اما به شدت یتکرار یکار به نظرم راه

 .د و مختصر بودیمف

 ...ترنم-

 ...م را حفظ کردمییصدا یب

 ...یقهر کردن بلد نبود-

 ن هر طور دوستیهم یبرا"م یدلم نخواست بگو یحت

 ی... واقعا آب تو"؟یزن یو حرف م یکن یرفتار م یدار

 .و تشنه یخاک ینیزم یخته بود... آن هم رویوان ریل

 

 یک قاشقش را هم نمی یده بود. حتین آب را بلعیمز

 .شد نجات داد

 خواهم یستم، و فقط نمینکه نشانش دهم قهر نیا یبرا



 یکند حرف بزنم، م یکه او انتخاب م یدر مورد موضوع

 :میگو

 ؟یکرد یکار م یدم دانشگاه چ-

 :شنوم ید هم تلخ خندش را میپوزخند، شا یصدا

 یاز دست من مگه چقدر مفرار  ی... برایکالس نداشت-

 نی؟! دلم رضا نشد با ایتو دانشگاه عالف باش یتونست

 ابونا گزیخشک و ترک خورده تا شب تو خ یحال و لبا

 ...مید حرف بزنی... بایکن

 

 افتاد و ماهرانه سر و ته یکردم مثمر ثمر نم یهر کار م

 ن رایزد. ماش یگره م"مید حرف بزنیبا "ماجرا را به 

 ...دکن یمتوقف م

 باشه ترنم؟--

 



 :نمینش یم میکنم و صاف سر جا یچشم باز م

 ...کشم یکشم... به خدا نم ینم-

 د. کفیآ یکند. دستش باال م یکند. اخم م ینگاهم م

 :شود یدستش مامن گونه ام م

 نه؟ یاقت نداشتم به من بگی... لیخسته ا یبهش گفت-

 کردم فقط زن ها یدهم. فکر م یکالفه سر تکان م

 وانه کردنید یک داستان بسازند برایند از هر جمله بلد

 دهم و گونه ام را از مامن یخودشان. کالفه سر تکان م

 .کنم یگرم و خوبش جدا م

 ابم... اما بسته بودنیم را نا آشنا میستاده ایکه ا ییجا

 م وییاینبود که تا خارج شهر ب یم آنقدر طوالنیچشم ها

 .من متوجه گذر زمان نشوم

 

 :زند یت ماستار



 ...بعد یمش برایذار ی... میباشه... هر طور تو بخوا-

 کنم. کم کم یاز کوتاه آمدنش اطراف را نگاه م یراض

 خواهم یکه واقعا م ییزهایچ یرم تا رویاد بگید یبا

 .اصرار کنم

 م؟یر یم میکجا دار-

 :ردیکند تا سبقت بگ ینه ها را چک میآ

 ...یدلتو بهم بگ یتا حرفا یدون یدرسته که تو قابل نم-

 یاینشدم که از کنار خستگ یاما من هنوز اونقدر عوض

 ...ال رد شمیخیزنم ب

 

 اون سوهان تو دستتو یستیچ عنوان حاضر نیاما به ه-

 ...ین و دست از سر روح من برداریزم یبذار

 :دیگو یسکوت م یبعد از کم

 کم به مخمون استراحتیه جا یم یبر یه چند روزی-



 ؟یم اوکینباش ین قبل و بعد زندگم و نگرایبد

 ...من فردا کالس-

 ن همهیم ترنم... ایمون نباشینگران قبل و بعد زندگ-

 نیدن تو این همه درس خوندن به کجا رسیآدم ا

 مملکت؟

 کردم ین روزها فکر میده بودم. ایبا او موافق و هم عق

 م. مهمیاستوار یا و بر چه مسلکیدن یست کجایمهم ن

 یشد به نماد ب یل میشورم داشت تبدن بود که کیا

 

 یشتر مراوده میترنم ب یبا دوست ها ی... از وقتیعدالت

 یل هایها و فام یدم که پول ددید ینه میکردم، به ع

 یبه درد آدم م یشتر از هر کتابخواندنیژن برتر ب یحاو

 .خورد

 شد و یبساز بفروش ترنم مهندس خطاب م یبابا



 یان و ده ها مقاله علمعمر ین با مدرک دکتریمهندس

 کنند، یشهردار راجمع م یب یاتوبان شهرها یزباله ها

 شان را هم ندهدیتا حقوقشان کفاف خوردن و نمردن ها

 ...یحت

 از سر و کول یطور ینجا بود که بدبختیاما موضوع ا

 دهین رسیرفت و هنوز به مرحله ا یخودم باال م یزندگ

 م را به اشتراکیده هاین مورد عقیبود که بخواهم در ا

 .رفتمیل را تنها در سکوت پذیبگذارم که حرف کم

 

 که از سر گذرانده بودم، و یختیر یدو شبانه روزِ ب

 جاده زمستان زده ید تماشایروحم باعث شد ق یخستگ

 .هم بگذارم یرا بزنم و چشم رو

 م باز کرده،یکه او برا یکنم، و از در یچشم باز م یوقت

 ستادهیاطش ایکه وسط ح ییالیو ییبایروم، ز ین مییپا



 ن درختیکنم اگر ا یشود. و فکر م یرتم میام، باعث ح

 درندشت چه ین فضایند با ایبهار را به خود بب یها رو

 .خواهند کرد

 ه؟ینجا مال کیا-

 قیه موتور آشنا شدم... بعد رفید یبا صاحبش سر خر-

 شتریوقته اصرار داره مراودمونو ب یلیم... خیشد

 شتر کردنیمناسب ب یلیط من خیمنتها شرام...یکن

 به هایغر یکه ازش برا یا یست... خستگیرابطه هام ن

 

 چند روز یاز ته دلش برا یاد تعارفایباعث شد  یگیم

 ...فتمیالش بیتو و یمهمون

 بم شده بود، زهرمارمیباغ نص ییبایکه از ز یهمه لذت

 نده رایک لحظه واقعا گذشته و آی یشود. برا یم

 یافه شاکیوش کرده بودم... نگاه گله مندم را از قفرام



 .رمیگ یاش م

 تو قرار یجد یجد یم... ولیدر کن یقرار بود خستگ-

 یشو میدست پ ی... دارین بذاریست سوهانتو زمین

 ؟یفتیپس ن یریگ

 د. البته ظاهرا او هم قصدیبگو یزیکنم تا چ یصبر نم

 ...دیبگو یزیندارد چ

 

 دانم آنقدر پشت آن در یاما مدوست دارم جواب ندهم. 

 نوک انگشتانش را بر آن ادامه یخواهد ماند و ضربه ها

 

 چاره خستهیا درِ بیرون بروم و یا من بیخواهد داد، تا 

 ...شود و راه را بر او باز کند

 ...امیدارم م-

 یم صاف باشد و نشانیم را کرده بودم که صدایتمام سع



 اشته باشد. خستهک ساعته با خود ندیه یاز بغض و گر

 شده بودم از آه و ناله 

 دیشه اشکبارم و شایدم که همیکش یخجالت م

 .ن اشک ها باشندین خاطره او بعد از رفتنم همیشتریب

 تو حموم؟ یمونین همه میا ی؟ واسه چیخوب-

 ...امیخو... خوبم.. االن م-

 

 گذاشت. امشب یمن م یرفت و امشب را برا یکاش م

 ییم. دماوند جایبود ینجا مید اینبا حانه بود.یهم سهم ر

 .را در آن بگذرانم ییک شب تنهاینبود که نتوانم 

 کیدر  ییم، تنهایعالرغم تمام ضعف ها و ترس ها

 .م ترسناک نبودیهم برا ین بزرگیبه ا یحت یالیو

 ...نمتیرون ببیا بیب-

 ...برو اومدم-



 ...؟ درو بازکن یکن یه میگر یدار-

 ...نه-

 گفتم بهت؟ چرا ینم...مگه من چیکن بب چرا... باز-

 نقدر اشکت لب مشکته؟یا

 

 وارد حمام براق و یکردم. وقت یه نمیحرفش گر یبرا

 ک وانیعمرم با  ین بار تویاول یز شده بودم و برایتم

 یک آبتنیتنها شده بودم، هوس  یبزرگ و الکچر

 آب، یهوش از سرم برده بود. تنم که از گرما یانیاع

 که کم کم رخت بست، یا کرد، و خستگخودش را ره

 روز ویال راحت دیک دور با خیذهنم فرصت کرد تا 

 یز جذابیروز را دوره کند... نفر دوم بودن واقعا چیپر

 خواست، مثل یلت هر چقدر هم که مینبود... حاال دل

 .من محکم و قابل قبول باشد



 ...ام ... تو برویم-

 ...ن درویگفتم باز کن ا-

 ...ام خودم برو... لطفای. مخوام. ینم-

 

 م دارم. اما شکستم دریدر کنترل لرزش صدا یهنوز سع

 م شده... ازیه ام، باعث شدت اشک هایکردن گر یمخف

 ...خسته ام ین همه عجز و ناتوانیا

 :زند یدر م یها رو یتر از قبل یقو یضربه ا

 ه زنیکه  ین باری؟ آخریفهم یتونم برم... چرا نم ینم-

 ه جنازه رویمدت مونده تو حموم بعدش من با ن همه یا

 ...رونیا بیبه رو شدم... ب

 ن همه دلیآخه؟ نترس من اگه ا یهست ینگران چ-

 کردم... همه ین کارو مید ایش بایوقت پ یلیداشتم خ

 ست که مثل هم احمق باشن... روشیعالمو آدم قرار ن



 مثل مهتاب دستشو یکیمتفاوته...  یآدما تو خودزن

 م مثل منِ یکینه... ین گزیر قابل جبران تریه رو غذاریم

 کنه که نه ته داره نه یم یر رابطه ایاحمق خودشو اس

 سر... فقط سر تا پا درده و حقارت... پس نگران نباش و

 

 که ییاونجا یر یدست از سر من بردار و برو... چرا نم

 یاز اون برادرا یکید ی؟ حتما باز باید باشیاالن با

 یادت بمونه کیحانه بزنن منو ناکار کنن که یقلچماق ر

 آخه؟ چرا یدار ی؟ چرا دست از سرم برنمیکجا باش

 امیخوام ب یرم؟ اصال نمیبه درد خودم بم یذار ینم

 ...گهیکارت دست از سرم بردار د یرون... برو پیب

 رم و با تمامیگ یدهانم م یبعد هم دو دستم را جلو

 ودم را در مقابلن خیشتر از ایکنم ب یم یتوان سع

 چشمش حال به هم زن جلوه ندهم. اما دست خودم



 ...دارم یبیست که حال غر یست... چند وقتین

 

 .کند یت میبدنم با تمام وجود مرا به سمت تخت هدا

 که یا یشب و خستگید یخواب یدانم عالرغم ب یاما م

 .ستیاز خواب ن یبه تن دارم، حاال حاالها خبر

 یاز خواب نم یحاالها خبر ست که حاال یچند وقت

 رو به یگذارم. تا از خستگ ین میسر به بال یشود وقت

 .ردیگ یم نمیاز چشم ها یفتم خواب سراغیاحتضار ن

 یتنم، نشستن ب یش هاین اجتناب و گرایجه جمع اینت

 .شود یتخت م یهدف رو

 

 د قبل ازیادم افتاده که بایست. و تازه یدر کار ن یلباس

 مییبه حال پوشش تن سرما یدن فکرگدار به آب ز یب

 .کردم یم



 ییستم گرمایکنم که خانه به مدد س یخدا را شکر م

 که انتظارش را داشته ام گرم یزیشرفته زودتر از چیپ

 نید از خجالت خودم با لعن و نفریبا یشده. وگرنه حساب

 اهل دوش هر یست از کیادم نیآمدم. درست  یدر م

 ...کردن عمرم در حمام روزه شدم. چرا اهل آب و تلف

 فرار یبود که برا ییدانم که از معدود راه ها یاما م

 ک دست لباسیکردم... حاال هم من بودم و  یانتخاب م

 که یا یآمادگ یبرنامه و ب یاستفاده شده و مسافرت ب

 ...میآمده بود

 

 ن تن از دهانمیکه با ا یم و کلماتیبا توجه به تن صدا

 را ییدو ساعت تنها یکیقل پرتاب شده، انتظار حدا

 تخت یقه هم از نشستن رویدارم. اما هنوز چند دق

 .شود یل وارد اتاق مینگذشته که کم



 ستین ییادهایلش فریکنم. دل یم را حفظ میریسر به ز

 شیخواهم. پاها یدنش را نمیکه زده ام، دلم شکسته. د

 در متوقف شده و جلو یدم هستند که جلویدر معرض د

 .ندیآ ینم

 کمیخوام  یرون میرون... نگران نباش... برو بیاومدم ب-

 ...اج دارمیتنها باشم... بهش احت

 کند. بعد هم بدون عقب گرد از اتاق ینگاهم م یکم

 یم پنهان میان دست هایرود. صورتم را م یرون میب

 ...نمانده یگر اشکیکنم... در اصل د یه نمیگر گریکنم. د

 

 .گردد یبودم که بر مگردد. مطمئن  یزود برم یلیخ

 به ییک لحظه هم مجال تنهایمطمئنم که امشب هم 

 .من نخواهد داد

 مجال یلیم خیریدارد، اما دلگ یده ایب و ترسیحال غر



 م رایدهد. دست ها یفکر کردن به احوال او را به من نم

 کشد. چهار زانو رو یصورتم کنار م یرد و از جلویگ یم

 .ن نشستهیزم یم، رویبه رو

 ه؟ین همه گریاز ا یسته نشدخ-

 ..."یلیخ"م یگو یکنم. نم یلبم را با زبان تر م

 رود، متوجه یدستش به سمت بشقاب کنارش م یوقت

 دارد یپنبه برم یشوم. با حوصله کم ین میپنبه و بتاد

 .کند یم رفته پاک میرا که تا وسط ساق پا یو خونابه ا

 میمال یر آب مانده بود که خشکیروز آنقدر زیزخم د

 

 افتاده. انقدر به یزیش کنده و دوباره به خونریرو

 دیکرده بودم که عالرغم ام یتوجه یاش ب یزیخونر

 تمام شدن همه خون بدنم، زخم یبچه گانه ام برا

 افتاده بود. حاال خونابه به شدت یزیچاره از خونریب



 ین رویبتاد یکمرنگش توجه او را جلب کرده بود. کم

 .زدیر یم از پنبه یگریتکه د

 یبزرگ کرده... مثل تپش ها یادیزخم کوچک را ز

 که از سر ی، مثل جمله اهمیشگی ام یقلبم، مثل دردها

 ...نا گفته بودمیصال به سیاست

 ...ترنم یلیخسته ام... خ یلیمنم خ -

 شتر از زمانیب یلیکه خ یاهیآشفته و س یموها

 ین خستگیا یبرا یرا بلدند، گواه خوب یدلبر یآراستگ

 تن یست... هرچند که او هم مثل من منظورش خستگ

 .دانم او هم روحش خسته شده ینباشد. م

 

 کنه؟ یدرد م-

 ...نه-

 یگذارد و چهره من جمع م یزخم م یانگشتش را رو



 :زند یم یشود. لبخند دردناک

 ...چوقت گله نکردنیتو شکل سکوته... شکلِ ه یخودزن-

 ...یمنفجر ش یز تا وقتیختنِ همه چیشکل تو خودت ر

 م را به هم چسبانده امیپاها

 . 

 

 اده... باور کنیمنم شکل حرص و جوش ز یخودزن-

 تیبودنم اذ ین همه جوشیشتر از همه از ایخودم ب

 ...شمیم

 ...ر قابل جبرانین همه اشتباه غیخسته شدم از ا-

 ن همه گره تو هم تو هم... خسته شدمیخسته شدم از ا

 یکنم حت یگه حس می. دکه ساختم.. یا یاز زندگ

 تونه کمکم کنه... اولدورم بلودورمِ منو نگاه یمشاورم نم

 یلین روزا خین روزاست که بزنه به سرم... اینکن... هم



 کنم... اگه اندازه من خسته بوده یخوب مهتابو درک م

 ه رویداده که فکر بق یباشه، احتماال به خودش حق م

 

 گه از صدقه سرید ش خودش گفته الاقلینکنه... البد پ

 ...زنن یمنو اشتباهام مدام توعذاب دستو پا نم

 توانم نسبت به یکنند. نم یش میش دلم را ریحرف ها

 نوزهال باشم. او یخیفکر کند باز بین برن خودش به  ینکه روزیا

 جان من اندر جان است. من رفتن را انتخاب کرده ام، نه

 زتر ازیعز یلیست. اصال خیز نیگر عزینکه او دیا یبرا

 ینکه مین است. ایل فرار من همیقا دلیقبل است و دق

 ن رابطه بمانم سرسپرده تریشتر در ایدانم هر روز که ب

 از مقاومت خسته یدانم روز یارتر... میاخت یشوم. ب یم

 تیثیدهم و تمام ح یم یشوم و باالخره تن به بردگ یم

 ...ک انسان آزاد به بادیخودم را به عنوان 



 .پسندم یان من و مادرم است را نمیرا که م یشقمن ع

 یمان آورده. دختر و مادریبرا یکه جبر و همخون یعشق

 عاشق هم یبرا یگریکه جز مادر و دختر بودن، بهانه د

 گر راید یگر عشقید یخواهم بار یبودن ندارند. نم

 .ک جبر کنمیل به یتبد

 

 یسا نام میدوست و همخانه ترنم ، همان زن مطلقه پر

 یبرا یباست که راهیز ید؛ دوست داشتن وقتیگو

 یتوان یبه محض اراده م یکه بدان یاتمامش باشد. وقت

 دنبال یو برو یت باز کنیش را از دست و پایبندها

 د؛ دوست داشتن از سر اجبار کهیگو یت. میها یبدبخت

 بایز یست. فالکت محض است با ظاهریدوست داشتن ن

 .ور دست و پااست به د یبنده. بندیو فر

 جز یچون راه یل را دوست دارید؛ تو کمیگو یترنم م



 ن تجربه اتین و آخری. چون اولیدوست داشتنش ندار

 لیاز کم یر زبانت نرفته. راه فراریز یگریاست. مزه د

 ل است. هم درد و هم درمانتی. اول و آخرت کمیندار

 ...ل استیکم

 وهم بهد؛ ایگو یم، میگو یل میکم یاز رفتارها یوقت

 ر داشته. شمایت واگیمارید؛ بیگو یدرد تو مبتالست. م

 

 دیگو ید، نه عاشق... میک خانه به هم مبتال شده ایدر 

 .دیجز عاشق هم شدن ندار یشما راه

 ن ها را گفته اند؛ چون من ازشان کمک خواستهیهمه ا

 ام تا دل زبان نفهمم را متقاعد کنند که رفتن و نماندن

 ...ب استن انتخایدرست تر

 ...شهیخوب نم یچ چیست... حالم با هیحالم خوب ن-

 ه زدمیکه به بق ییخودم و زخما یکنم زخما یحس م



 چ وقتیگه هیکنم د یشن... حس میچ وقت خوب نمیه

 ومدیش میکه کم پ یلیشم... کم یل گذشته نمیکم

 تونست از یکه م یلیکنه... کم یچارگیاحساس ب

 ...کنه لذت ببره یکه م یهرکار

 :زند یپوزخند م

 حانه بودم... مدامیر حضوره روز عاشق ی؟ یدون یم -

 دنبال بهانه بودم خودمو بهش برسونم... کلم اونقدر داغ

 نمیهم یصبر کنم... برا ینتونستم تا عروس یبود که حت

 

 وقتا تو یکه بعض یچاره نتونست بر خالف نفرتیدختر ب

 ر روزنم هیهم ینم ازم جدا شه... برایب یچشمش م

 ...اقتشو ندارمیدم لیم... من فهمیش یر میم از هم سیدار

 بودم ید میکه با یل بزرگیاون دل یخودم به اندازه کاف

 ه ویده به کل از پایستم... اون فهمیتا کنارم بمونه ن



 ...مایکن یم تالشمونو میاساس اشتباه انتخاب کرده... دار

 یتالش مداره  یلیگه کوتاه اومده... خیاون بدبختم د

 ...میم... اما تعارف که نداریرو سر پا نگه دار یکنه زندگ

 طان درونیم... با شیهم رو به رو شد یواقع یما با رو

 یم... من از چشم هر دومون افتادم... نمیهم آشنا شد

 ست... ازین یکیتونه از ته دل محبت کنه... دلش با دلم 

 نیگار... اکنه ان یم یزنه و زندگیسر اجبار باهام حرف م

 یش برایشه... چند وقت پ ینم یگه زندگید یزندگ

 ...خودش اومد سراغم زندگیمونن بار تو مدت یاول

 

 است...ین اتفاق دنیب تریعجگونه اش  یسیحس خ

 .... اشک او

 

 تونم مثل قبل دوستش یگه نمیدم دیاون شب فهم-



 کردم مجنون تر از مجنونم یه روز فکر میداشته باشم... 

 خواهد یرم حتما از زور عشق و عاشقیه روز بمی و اگه

 کوتاهتر از یلیخ یدم عمر عاشقیبود... اما اون شب فهم

 ...رهیم راحت از کف میلیکردم... خ یه که فکر میزیچ

 ومدیومد پسش بزنم... دلم نیبود... دلم ن یدونم چ ینم

 ...ن حس بد بهش بدمیشتر از ایومد بیبشکنمش... دلم ن

 ...کنه یانت میاحساس خ یه اندازه کافم بینجوریهم

 انت نبوده ویچ وقت باورنکرد که حضور تو از سر خیه

 انت کهیخ یه حماقت بوده... من برایفقط 

 یکردم دارم انتقام خواهرمو م یومدم سراغت...فکر مین

 ا اون شب لحظه لحظش برام درد بودرم... به خدیگ

 جز زنم یسکحضورنبودم که بتونم از  یترنم... من آدم

 ...ر بار نرفت که نرفتیچ رقمه زی... اما اون هخوش باشم

 مونیانت... عمرخوشبختیانت که خیاسمشو گذاشت خ



 مون بود... بعدشیبه اندزه همون چند ماه اول نامزد

 نکه من بهش ثابت کنم اسم حضوریا یعمرمون رفت پا

 

 هی یست و اون همه تالششو کرد که حتیانت نیتو خ

 منو درک نکنه... فقط گفت منو به اندازه یفاذره ام حر

 اون شب به خاطر من یکه نتونست یدوست نداشت یکاف

سمتم شد که  یدونم چ ی... اون شبم نمیاز اون دختر بگذر

 ... منذوقی برا حضورش نداشتم... اما اومد

 یو برا حضورش و تحمل کردم یفه و دلسوزیاون شب از سر وظ

 ت ازخودم متنفر شدم... به خدان چند وقیبار هزارم تو ا

 نش به گردنم نباشه وین دیشتر از اینکه بیا یفقط برا

 زنم، کنارش یفکر نکنه به خاطر حضور تو پسش م

 د کدورت باعثشه... گفتمین بار فکر کردم شایموندم... اول

 ر باعثشه... گفتم درستیاخ یا و تنشاین سردید ایشا



 حانهیشه ری.. اون محانه کوتاه اومده.یشه... گفتم ریم

 ل قبل ... اما نشد ... هر لحظه تویشم کمیقبل و من م

 شون منویکیاون خونه منتظر بودم قلب و روح و تنم 

 یلیحانه قبل نبود... خید... اونم ریبکشه سمتش... نکش

 ن اواخریش قدم نبود... اما ایچ وقت اون پیبهتر بود... ه

 یم ی. اون سعکنه رابطمونو درست کنه.. یم یمدام سع

 

 شیهمراه یفه و دلسوزیکنه و من هر بار که از سر وظ

 مینم تصمیهم یشم... برا یکنم ازخودم متنفر م یم

 اقتشویکه ل یا یگرفتم ولش کنم تا بره دنبال زندگ

 ...داره

 ه در آمده اند کهیش انگار از آن خجالت اولیاشک ها

 ممهابا و پشت ه یدر بند آمدن ندارند. ب یگر سعید

 یسع یکنند، کس یدن میهوس بار یند، اما وقتیآ ینم



 ...کند مانعشان شود ینم

 ...اقتشه بهش بدمیرو که ل یمن نتونستم عشق-

 دم مثل یشو نابود کردم... بهش گفتم طالقش میزندگ

 شه زد و شکوند و پارهیوونه شد... مثل همیشه دیهم

 یشه نخواست بفهمه که برا خودش میکرد... مثل هم

 شه فکر کرد به خاطر تو دارم طالقشیبره... مثل همگم 

 ...که مال من بود نخواست یدم... مثل تمام مدتیم

 

 نخواست درک کنه منو... راستش بخوام عاقالنه نگاه کنم

 ومدم تایشه من کوتاه میم... همین بودیشه همیهم

 شه ظاهرا اولدورم بولدورم بودم، امایناراحت نشه... هم

 مار نشه... ایومدم تا قهر نکننه تا دلگیاه محانه کوتیجلو ر

 ...شهیکنه... با کوتاه اومدن درست نم ین بار فرق میا

 یگه مثل قبل نمیاگه تو روطالق بدمم د یمطمئنم حت



 خودمم به خودم رحم نکرده بودم... من یم... من حتیش

 یبهم م یفهمم وقت یبه هردومون ظلم کردم... تازه م

 ن فقط خاکستریه جا جمع بشی نیشیگفتن جفتتون آت

 دریفهمم حاج ح ی... تازه میچ یعنین یذاریبه جا م

 ... بهیچ یعنی یه جرعه آب داریاز به یگفت تو ن یوقت

 تیزندگ یچ وقت منو برایه یتو حالت عاد یگیمن م

 ...کردم... چون عقل نداشتم ی... نه نمیکرد یانتخاب نم

 یزندگ یراه که بیزیکردم عشق تنها چ یچون فکر م

 زا هستن که اگه مهم تریچ یلیدونستم خ یالزمه... نم

 دونستم آرامش و یستن... نمیاز عشق نباشن کمترم ن

 یالزمتر... من به جا یاحترام به اندازه عشق الزمن... حت

 

 داشتم... منم یشه تعصب داشتم... جاه طلبیعقل، هم

 ...ین بودیمن بهتر یمنم داشتم... که اگه نداشتم تو برا



 دونم یه جرعه آب... نمی یآروم وصبور و به قول حاج

 یچ وقت باهات مالقات میافتاد ه ین اتفاق نمیاگه ا

 یهست یچ ی... اگه بدونیا نه، اما حاال که هستیکردم 

 طالقم یگ یخوام برم... نم یم یگ یچ وقت نمیبرام ه

 ننیشین خونه ترسام عقب میفقط تو ا یبده... اگه بدون

 ه کهیی... کنار تو تنها جایترسون یتنهاتر شدن نممنو از 

 ...کوبه تو سرم یبا نگاهش خطاهامو نم یکس

 "...اندازد یکه به مادرم گفته بودم م یاد حرفیمرا 

 زنم یباهاش حرف م یاونقدر باهام مدارا کرد که وقت

 کنن برا یه که لکنت ندارم و کلمه ها جون نمیتنها وقت

 "رون اومدن از دهنمیب

 ن رو به اون رو شده کال... حاج خانممیم که از ایحاج-

 د هواتویگه... که با یم مدام از تو میش یکه تا تنها م

 حانه باعث بشه بایداشته باشم... که مبادا عالقم به ر



 هیکنم و برات کم بذارم... همه... همه انگار  یتوکج خلق

 رو صورتشون زدن... اال "یهست یه عوضیتو " یتابلو

 

 من ظلمو بهت کردم... الم تا کایکه بزرگتر ییو... اال توت

 یسع ی... حتیگ ی... از گذشتت نمیگ یاز اون شب نم

 حانهیکه مبادا به ر یکم منو جذب خودت کنی یکن ینم

 کارا ی...چیبود یدونم چ ی... من نمیانت کرده باشیخ

 ...نه یچ یدوست داشت ی... چیکرد یم

 به زخمدوباره  ی. نگاهعقب میکشد

 یبشقاب چسب زخم را بر م یاندازد. از تو یم پایم یرو

 ...زند یزخم م یدارد و رو

 ن رایا یخواهد. کس یم چسب زخم میشتر از زانویدلم ب

 ...نددیب ینم

 ...رمیگ یبه خاطر اون دارم طالق م یبه من گفت-



 

 چسب زخم مانده را یکه رو ین است. نگاهییسرش پا

 ...بندد یبا درد م

 دن حامله ام، مثل تو برخوردیکه فهم یونام روزا -

 از من یکار کردم؟ چه حرکت یکردن... مگه من چ

 شم؟ ین طور قضاوت میق این که الیدید

 ...سیس-

 گفت یکه م ییناین خودت و عموم و سیب یفرق-

 ...یعاشقمه اما باورم نکرد نذاشت

م را و وادارم میکند نگاهستد. یا یزانو م یک حرکت تند رویبا 

 ،باال بگیرم

 .جز او نداشته باشد یکه نگاهم چاره ا

 

 یاحساس خطر م ینگو... به اندازه کاف ین طورینگو... ا-



 دونم چون ینم یطالق... حت یگ یکنم... فقط مدام م

 ا چون دلت باهامیطالق،  یگیم یببخش یتون ینم

 داشیکه از قضا نامزدتم بوده پ یه عوضیست... بعد ین

 کنه... که بگه تو رو با خودش یعاشق یاشه که ادعیم

 خواد دوست خوب یبره... تنها منبع آرامش منو... م یم

 که برام مونده یزیره... تنها چیو سنگ صبورمو ازم بگ

 ...ترنم

 ...ش بند آمده اندیاشک ها

 ی... حرف نمیچ چیدونم... ه ینم یچ چیمن از تو ه-

 ی... نمیگ ی... از گذشتت نم یگ ی... از خودت نمیزن

 یه... نمیدونم طرز فکرت چ یان... نمیدونم اعتقادات چ

 دونم یاصرار... فقط م یو رو چ یمان داریا یدونم به چ

 کالمونیتوجه به ه یارو اونقدر دوستت داره که بین یا

 



 ره...بگه بهیخواد تو رو ازم بگ یتو چشمم زل بزنه بگه م

 که اون ییارها ن بیخودتم بارها گفته عاشقته... و تو از ا

 ... بعد من اونو با خودمیبهم نگفت یچ چیگه ه یم

 که مدام یمو... اونیکه دار یکنم... سابقه ا یسه میمقا

 زتو ازتیکه همه چ یتو گوشت دوست دارم خونده و من

 باشه یگرفتم... عقل باشه قلب باشه منطق باشه هر چ

 ناین اکنه... حق داره که انتخاب کنه... م یاونو انتخاب م

 یمهر یکه از عشقم به خاطر ب یفهمم... من یرو م

 ه آدم عاشقیعاشق  یفهمم حق دار یدلزده شدم م

 ... هر باریترس ی... تو از من میزنی... تو منو پس میباش

 ... منیریگ یاز من کناره م یه بهونه ایام کنارت به یم

 عمرم اشتباه از آب در ینجایتا ا یهمه حساب کتابا

 ییمن از خودمم رو دست خوردم... حق بده از تو اومده...

 بترسم... بعد من یکه هزار تا بهانه واسه نخواستنم دار



 نکهیبدون ا یخوا یپرسم منو به خاطر اون نم یازت م

 یتو اتاق؟ نم یچپ یم یریم یذار یم یجواب بد

 که هووتو یی؟ تویفهم یم؟ توأم نمیچه حال یفهم

 

 چقدر تنهام؟ هان یفهم ی؟ نمیفهم یمنو نم یفهمیم

 فقط تو یفهم یاج دارم؟ نمیچقدر بهت احت یفهم ینم

 ی؟ پس من چه غلطیفهم ی؟ نمیکن یآرومم م

 کشم یکار کنم؟ من احمق از خودم خجالت میکنم؟چ

 ...غ ببرهیگم مهتاب حق داشته دست به تیم یکه گاه

 کشم... از فکرم از یکلم خجالت می؟ از هیفهم یم

 کشم...و تو تنها یمه وجود خودم خجالت مرفتارم... از ه

 یحرف م یو ب یدیکه بهم آرامش م یهست یکس

 اونوقت ممکنه منم یفهم ی؟ نمیبر یمنو بذار یخوا

 احمق بشم؟



 گلو و اشک یکشم تا بتوانم بغض تو یم یقینفس عم

 نشسته در چشمم را پس بزنم... حال او از من هم خراب

 نه به جا گذاشته و بهرایک شهر ویتر است. اشتباه او 

 ن شهر باشد... چهیرانه این وینظرم خودش خراب تر

 ران را دوباره آباد کند؟ین شهر ویتواند ا یم یکس

 

 ...فهمم یم-

 ؟ی؟مطمئنیفهم یم-

 ...فهمم یفهمم... به خدا م یم-

 شد یشد نفهمم؟ من از جنس درد بودم. مگر م یمگر م

 هم جنسم را نفهمم؟

 یم را رها مه ایصورتش، گر یتو

 د. همه مان دردیرس ید به دادمان میکنم... خدا با

 قرار بود درمان شود؟ یم. چه کسیبود



 

 ست. مثل دفعه قبل کهیدست بردار ننزدیکم میشود 

 گفت ترس از دست دادنم را دارد، ولع دارد یم

 کنم یم یده... سعیزنم ترسینکه پسش میاز ا 

 ...رسش را پس بزندکنم تا او ت یم یمدارا کنم... من سع

 یروز پستچیه که دیپس اون دادخواست طالق چ-

 معرفت؟ یآورده دم درخونمون ب

 که در ییاد لحظه هایماند. مرا  یمنتظر جواب نم

 تیکه درنها ییاندازد. لحظه ها یم، میآشپزخانه بود

 ...من شد یهوشیختم به ب

 دیم کدام کار را نبایم که بدانیآن قدر هم را آزار داده ا

 م. مثالیکن یریطرف مقابل جلوگ یوانگیم تا از دیبکن

 دانم که اگر االن کنار بکشم او را به مرز جنون یمن م

 دا ست که کناریخواهم رساند. حال بدش آن قدر هو



 که محبت هایشن یام بدانم ا یتجربگ یو ب یتمام کم سن

 یشتر نقش دارویرنگ و لعاب گله دارند، ب

 

 تمهر و محباز یینکه بویکنند، تا ا یم یش بازیاعصاب را برا

 خواهد  یبرده باشند. او م

 .حضورم را بودنم را باورکند

  حضورش جدی تر میشود  باالخره

 . ترس نشسته در وجودش

 فهمم... من هم یخوب م یلیکنند. او را خ یرا منتقل م

 ه دادگاه بهیخواهم. احضار ینگرانم. گفته ام رفتن م

 خواهد و عقل و یماندن م ده. اما دلمیدستش رس

 منطقم دستش را گرفته اند و کشان کشان قصد بردنش

 .را دارند

 ده ام. منتها منیکشد. من هم ترس یرا کنار م خودش



 م ویآ ین ترس کنار میبا سکوت و در خود فرو رفتن با ا

 

 او با داد و قال 

 دانم که نگرانِ یکشد. م یعقب م یصورتش را به سخت

 یرا مست. اما هنوز حسش  یقبل یاتکرار اتفاق ه

 ...چ، کالفه تر هم شدهینم. آرام نشده هیب

 می. چطور بگو

 هیاگر احضار یخواهم، حت یم رفتن میاگر بگو یحت

 ت باشد، بازهم دوستت دارم؟یان مشت هایدادگاه م

 ...من–

 

 نگاهم ثابت نگه یجال گرفته از اشکش را تو یها یآب

 ش انتظار را بهیا چشم ها. ب"یتو چ"د یگو یداشته. نم

 اگر یم دوستت دارم. حتیخواهم بگو یزد. میر یجانم م



 اگر بر ی، حتیدر موردم ناجوانمردانه قضاوت کرده باش

 گوشم یک عمر توینا یاگر س ی، حتیتنم تاخته باش

 .خوانده باشد، من تو را دوست دارم "دوستت دارم"

 یطور مکه همه عمر در قصور به سر برده، چ یاما زبان

 قاصر نباشد؟ یبیر و عجیز خطین چیان چنیتواند در ب

 دانم داغش را یرا که م ییالجرم تمام دوستت دارم ها

 شیک عمر برایبر دل هر دومان خواهم گذاشت و 

 زبان یحسرت خواهم خورد و نوحه خواهم کرد، را از رو

 کنم.و خودم را به او نزدیک میکنم.  یم منتقل میلب ها یبه رو

 ریکه تمام مدت از ز یه شده. حق دارد. ترنمشوک

 مهربان و نوازشگرش فرار کرده، درست یهانگاه 

 یه طالقش پرده برداریکه از داد احضار یروز یفردا

 را بهبروز احساساتش ن بار جرات یاول یشده، برا

 خودش داده.



 . وقتش است 

 جهان یرا لب بزنم تا تمام قائده ها "دوستت دارم"

 ارزنم. تا ناممکن ها را ممکن کنم. تا دو دو تا را بر هم ب

 میگو یچ نمیچ... هیجز چهار تا باشم. اما... ه یجواب

 

 مانم تا یآرام مانقدر در حضورش 

 دا کند. یباالخره اوهم آرامشش را پ

 دیادش برود که بای. تا او 

 ده و احتماالیکه به دستش رس یه طالقیبابت احضار

 دادیون آن بوده، داد و بیمد روزش رایشتر حال بد دیب

 .کند

 

 قایدانم خودم دق یده. نمیه دادگاه به دستش رسیاحضار

 ز از حس پسزده شدن استیدارم. اما او لبر یچه حس



 ... شک یب

 او هن.ز هم محتاط است ولی من دیگر این را نمیخواهم

 ...نرو-

 

 خواهم او یست. میم مهم نیمقصر ما هر که بود، برا

 م باشد، باز همید زندگین پلیو تریگر دا یبداند حت

 خودم یروم برا یح نداده ام و اگر میرا به او ترج یکس

 نیکه ب یزیخواهم به خودم ثابت کنم چ یروم. م یم

 ک عشق غلطی، که یچارگیو نه ب یما بود، نه وابستگ

 ...میاین عشق غلط بر بیخواهم از پس ا یبود... م

 بلند یزند و موها یرنگ به تنم زار م یور مشکیپل

 .ماسک نخورده و پر از گره در اطرافم رها هستند

*********** 

 نگاهش دور



 :گردد یصورتم م

 ؟یخوب-

 

 ده از دستمین سوال را پرسیکه ا یحساب تعداد دفعات

 که در یگفته ام، در صورت "خوبم"در رفته. هر بار 

 دانم خوبم یبرم و خودم هم نم یق کامل به سر میتعل

 ...ا نهید خوب باشم یدانم که با ی.. در اصل نما بد.ی

 به سمتم را یآورم و سر پنجه ها یدستم را باال م

 ش کامل،یرند و نه ریگ یش میصورتش که نه اسم ته ر

 .برم یم

 دم توجهیخورد و ساعد سف یور سر مین بزرگ پلیآست

 :رد.یگ یم میاو را از چشم ها یها یآب

 ...یدیسف یلیخ-

 د پوستایگه زمونه سفیر برنج... میگه شیدوستم بهم م-



 ...کننیسر اومده و همه خودشونو رنگ م

 

 ... دومایستیر برنج نیچم شیکرده، به نظرم ه اشتباهاوال -

 ینم یزیچ یعیطب ییبایه ذره ا م از زیدوستت احتماال 

 سیاه پوسته بهت حودیدونه...سوما احتماال خودش س

 ...شده

 ی، حتیشناخت ییبایس زاز نظر ترنم من بودم که ح

 عهیوجودم به ود یتو یو محض دلخوش یذره ا یبرا

 ام ییبایگذاشته نشده بود. از نظر او نسبت به ظاهر و ز

 نه پوستم بعد ازیت بودم. معتقد بود رنگ زمیاهم یب

 جه فوقیک نتیتوانست  یم یوم حرفه ایک سوالری

 کیاه لختم یس یب با موهایالعاده داشته باشد و در ترک

 ل جامعه بدهد که دهان مذکر جماعت، حاالیتحو خانم زیبا

 یبود که وقت ین در صورتی. اباز بگذاردرا  یاز هر قشر



 شهیهم یگذاشتم، من و موها یدر میپا به خانه حاج ح

 که در انتخاب رنگشان وسواس ییحالت دارم، و الک ها

 

 مد و فشن یخودمان خدا یداشتم، برا یمار گونه ایب

 ...میشد یحساب م

 :اندازم یباال م یشانه ا

 دم نه... اما رنگ پوست خودشید... شایدونم... شا ینم-

 ...قشنگه یلیخ

 ...ادیمن از رنگ پوستت خوشم م-

 :به موهایم زل میزند

 ...ادیاز رنگ موهاتم خوشم م-

 ...حانه توجه نکرده بودمیجز ر یچ زنیچ وقت به هیه

 هیدونستم  یم... نمحانه بودیر ریم درگیمن از نووجون

 ین حد میتا ا یمشک یزن با پوست روشن و مو و ابرو



 د اگه از اول به خودم فرصتیتونه جذاب باشه... شا

 ینجا نمیدادم، به ا یشتر و میب یشناخت آدما

 ...میدیرس

 یکه حاال م یه ایاحتماال برگه احضار

و  این چنین مهرفکر  یکرده که ب یدانم در دست اوست، مرا جر

 .محبتم را به او بروز بدهم

 مه بلندین یکند. موها یدر سکوت حرکاتم را تماشا م

 شلخته و نامرتب نشان یتا قسمت یصورتش او را کم

 

 میافه در هم و برهم را هم چشم هاین قیدهد. هم یم

 چ وقت فرصت نداشته امیکنند. من هم ه یحلوا حلوا م

 .پ مورد عالقه مرد محبوبم فکر کنمیبه ت

 که ییف شده بود و از آنجاینا تعریمن مرد، س یبرا

 هم وجود یپ مورد عالقه ایدر کار نبود، ت یعالقه ا



 بود، اما خال مه یهم اجبار یینداشت. مرد رو به رو

 نوا خودش رایب ینایان کجا وحال محرومان کجا... سیرو

 شد تهوع ید و حاصلش میایکشت تا به چشمم ب یم

 دم همان طورید یر طور که مشتر من، و اما او را هیب

 وجود نداشت و یپ مورد عالقه اید تیخواستم. شا یم

 ینشسته رو یپ هایآمد همه ت یهر وقت عشق م

 شد. احتماال دچار یم یوجود طرف مقابلت خواستن

 د دچار سندرم بز و علفید بایبودم... شا یزیچ یسندرم

 .میرا درک کن ییبایم تا زیزها شوین جور چین و ایریش

 یب یروزها ید برایرها را باین تصویهر چه که هست ا

 .ره کنمیذخ ییاو

 

 د باشه؟یببخش-

 :دهد یح میکنم و او توض یمتعجب نگاهش م



 نجا و بدونیخواستم ا یبود... واقعا نم هوییی-

 شد... دوست یم ییهوین همه ید ایباشه... نبا هیچی

 یادیداشتم برات شاعرانه تر بشه... هر چند خودت ز

 ، اما دوست داشتم اونقدر برات خاطرهیکرد یدلبر

 بدتو دور یشه خاطره هایهم یزش کنم که برایانگ

 رم... هیم نداشتیدرست حساب سر و وضع یزم...اما حاال حتیبر

 ...یکن ینم یم کم دلبرینطوریچند ا

 ...به خودش نزدیک میکندخندم و او مرا  یم

 

 م از شهر... ی؟ دوریمطمئن باشم خوب-

 یکن ینقدرام که تو فکر می؟ خوبم... ایپرس یقدر مچ-

 ینقدر نگران نباش... همش حالمو میستم... این یمردن

 ...میفکستن یلیکنم تو نظرت خ یحس م یپرس

 ؟ نه آب و دون درستیکرد یچه م یمن بود یتو جا-



 ،یترس ی، ازم می، نه اهل گفتن درداتیدار یحساب

 ...ادتهیگذشته هنوز 

 دم که نه تنها نوع حرف زدنم، بلکهیفهم یها م یتازگ

 .کلماتم هم جسورتر شده اند و راحت تر شده بودم

 نرمال و با جرات یه آدم هایرفتم که شب یداشتم م

 از یلیتوانستم خ یماندم م ید اگر با او میشوم. شا

 نید هم ایم را کشف کنم. شایگر وجودید یجنبه ها

 شترم با ترنمیب ینیر همنشیجسارت تازه کشف شده، تاث

 که یمیر تصمید هم تاثیو دوست مطلقه اش بود. شا

 ...گرفته بودم

 یخطرناک برا یم هایط مجبورم کرده بود، تصمیشرا

 دوست ترنم خطرناک ید طالق برایرم. شایم بگیزندگ

 و یک اتفاق عادیا یدن یشتر آدم هایب ید براینبود، شا

 ا لرزشکه حرف زدنم هم ب یمن ین بود، اما برایروت



 کیانفجار بزرگ...  یگ بنگ (به معنایک بیهمراه بود، 

 باعث شکل گرفتن جهان و یه که به اعتقاد عده اینظر

 گین بیشد. هم یم حساب میزندگ یتولد آن شده) برا

 که حاصل دسترنج یاز ترنم ید کمیطلب یبنگ هم م

 

 ترکم یکه در هشت سالگ ییبابا یمامان، عمو، و حت

 .رمیه بگکرده بود، فاصل

 ؟یه کردیاون همه گر یچ یبرا -

 :اندازم ین مییسرم را پا

 ست... به قول خودت منین یبیز عجیدونم... چ ینم-

 د... از بعدیشه لب مشکمه... لوس شدم شایاشکم هم

 تو یده... وقتیچ کس ناز منو نکشیچ وقت هیرفتن بابا ه

 نقدریا یشم... وقتیلوس م یکن یم یباهام مهربون

 ...ادیاز خودم بدم م یپرس ینقدر می، اینگران



 ب زدم... هریجاها بهت آس یلیست... خیدست خودم ن-

 ترسم بازم اتفاق یشترش ناخواسته بوده... میچند ب

 

 ، همونیلنتیسا یفته... توام که قربونت برم هر چیب

 ست...لباس پوش،ی... غذا بخور، گشنم نیه دنده ایقدرم 

 ...ستیسردم ن

 ...مییمن سرما-

 شتر از چند قاشقیا بین آخریگفتم... ا یدونم... کلیم-

 یلیقبال خ یکه خودت گفت ی... در حالیخور یغذا نم

 کنم... من ی... احساس عذاب مینا بودیچاق تر از ا

 ...با تو رو نابود کردمیتقر

 ط من باشد و غذا بخورد؟یتوانست در شرا یم یچه کس

 الق کرده بودم وخبر از همه کس اقدام به ط یکه ب یمن

 ه به دست او برسد... از شدتیمنتظر بودم تا احضار



 

 م بود،یش رویکه پ یدیجد یایاسترس برخورد او و دن

 .ف شده بودیم مسدود و اعصابم ضعیراه گلو

 و یه روانیتخل یزدم تا کم یه میر گریز یبا هر بهانه ا

 .نبود یزیمن کم چ یکنم. برا یریاز جنون خودم جلوگ

 بیعج یلیتوانست خ یمن م یبعد از طالق برا یایدن

 .س باشدیب آلین عجایتر از سرزم

 کرده ی، سعپیش هم بودیمکه  یتمام مدت

 حانهی، و فراموشکار باشم. هربار که ریبودم خودخواه، قو

 نه اش زده بودم. هر باریآمده بود، با پشت دست به س

 ""نجا باشیا"رخ نموده بود، دل به  ییکه آن شب کذا

 نده آمدهیل داده بودم. هر بار فکر آیکم یها "بامن باش

 ل پناه برده بودم و فکر قبل و بعدیه کمیبود، به توص

 م را کرده بودمیرا کنار گذاشته بودم. همه سع یزندگ



 و خوشبخت از نوازش ها و یک زن عادیکه چون 

 ...تسلط مردانه همسرم بهره ببرم

 

 او در حمام را یتت، درست وقیبرده بودم، اما در نها

 نده، و هزاران حسیحانه و آن شب، و آیبسته بود، ر

 .م را رها کنمیگر آمده بودند تا من اشک هایناشناخته د

 رون آمده بود ویزود از حمام ب یلیآن قدر بلند که او خ

 ده بود. و من فقطیحالم را پرس یبا نگران

 . گفته بودم"پس چته". گفته بود "خوبم"گفته بودم 

 او و اشک و در حضور... "ه لحظهینگو  یچ چیه"

 .خودم به خواب رفته بودم یها

 ش نامم را نوازش کرده بود. دستش به مددیصدا

 نصفه و یکیدار شوم. چشمم اول به تاریش آمد تا بیصدا

 یتخت نبود. کنار من یمه و بعد هم به او افتاد که روین



 :که درست لبه تخت قرارداشتم زانو زده بود

 ...یترسم ضعف کن یبخور... م یزیه چیند شو بل-

 

 کم شده بود تاینزد یت دستش بلند شدم. وقتیبا هدا

 را که خودم هم از آن استفاده ییشامپو یکمکم کند، بو

 .کرده بودم، حس کردم

 کریتن من پ یتو او وریحاال پل

 دیکش یاو را به رخ م یغول آسا

 ، به آشپزخانه

 .میرفت

 ن انداخته. اما خودشیماش یا توم ریگفت که لباس ها

 و شلوار یداد، همان رکاب یکه م ییشامپو یعالرغم بو

 از کجا یخانگ یدم غذایرا به تن داشت. نپرس یقبل

 یدم. واقعا مسئله ایبا بلعیاز آن را تقر یمیآمده. فقط ن



 حال و نه در سرنوشتم ینه تو یریکه قرار نبود تاث

 

 و کلمات یانرژ به خرج کردن یازیداشته باشد، ن

 ...نداشت

 ییبزرگ چا یم و ماگ هایتخت نشسته بود یوحاال رو

 ...مان در حال سرد شدن بود

 ...دمیکنم... قول م یبمون..تمام عمر لوست م-

 ...میقرار شد فکر قبل و بعد و نکن-

 ...کشه منو یست... ترس رفتنت داره میدست خودم ن-

 گاهش دادم. درمانش گرفتم و به نیپرو پ یچشم از بازو

 م کن، نگاه او رایگفتند ترس را ترس یآن لحظه اگر م

 .کردم یر میتصو

 

 اند. هنوز یزییشتر پایدرخت ها را هنوز خزان نزده... ب



 زرد و خشکشان را مصرانه حفظ یتک و توک برگ ها

 خواهند تن به اجبار زمستان بدهند. مرا یکرده اند. نم

 د آن ها همیند. شاانداز یل میاد احوال خودم و کمی

 ر از دست دادن است،ین مسیدانند که آخر ا یمثل ما م

 .کنند یاما ناباور و مذبوحانه تالش م

 نیگزیمثل من که مذبوحانه تالش کردم عشق را جا

 که ییها یآب یم بکنم و با لذت تماشایتمام نداشته ها

 ر کنم،یک نگاه، دلم را برده بودند، شکم غرورم را سیبا 

 را که شکسته یو حواس دل یا مجبور به فراموشمغزم ر

 دانم یم"د؛ یگو یکه م یلیل. کمیبود، پرت... مثل کم

 ت باالخره حرف خودتیرین سکوت و سر به زیان همیم

 ، اما با تمام توان در برابر"نشاند یخواه یرا به کرس

 تیتوانم رها ید؛ نمیگو یکند.م یخواسته ام مقاومت م

 



 ن نحویتر یم به خالیزندگ یبرود؛ اگر یگو یکنم. م

 زه امین روزها تمام انگید؛ ایگو یشود. م یممکن پوچ م

 هر روز و هر شبم، یدن هایدار شدن ها خوابیب یبرا

 یم نر است، تویگو یتو را کردن است. هر چه م ینوکر

 ید. نمیشود دوش یرود که گاو نرا را نم یکتش نم

 فهمد یهم م دیخواهم. شا یفهمد که نوکر و جبران نم

 ن امکان رایاو، ا یبودن من برا یو همان دوست نداشتن

 یشتر از من فکر کند. او نمیدهد که به خودش ب یم

 ...خواهد سنگ صبورش را رها کند

 شوهرت لوچ یباره... چشما یهوا سرده... داره برف م-

 چشم به در دوخت تا حاج یر ابهت حاجیشد اونقدر ز

 ...ارهیف بیخانمش تشر

 را یو سرزنشگر مجتب یعصب ینگفتم... چشم ها یزیچ

 .از قلم انداخته بود



 

 ست بهین یازیمحض اطالعت گفتم البته. معلومه که ن-

 ...یاریخودت ب یرو

 یند، تا من خشکیآ یم یار به لبخندیاخت یم بیلب ها

 .پوستشان را حس کنم

 ...خواد با چشاش بخوره منو یم یمجتب-

 م واسهیمه داشتیامشب قاوپس... نگرفته بودمش -

 ...شام

 شیبه بازو یکنم و با مشت ضربه ا یچهره ام را جمع م

 :زنم یم

 

 ...اه-

 نا باهاتیواال که حق داره... منم اگه بودم، بدتر از ا-

 خندم، یگم مینم که االن باهات میکردم... ا یرفتار م



 نه کهیست... واسه ایالم نین خیست که عین نیواسه ا

 و خود یدین موضوع چقدر عذاب کشیادونم سر  یم

 خوام منم مثل اون دو تا یزدت... نم یل تا خوردیکم

 گوشه جوبا... اصال از یفتیب یمعتاد ش یطردت کنم بر

 ...ادیزنداداش کارتن خواب خوشم نم

 ردیگ یکنم. مچم را م یخندم و ضربه ام را تکرار م یم

 قط درد. فیایدهد. نه آنقدر که دردم ب یفشار م یو کم

 ت نگاهش رایکه سرم باال برود و نگاهم جد یحد

 ...ندیبب

 ، بهیدیل ترسیم... به کمیگم... ازت شاکیم یجد-

 که بعد یدون ی... میگفت ی، به من میدیترس یمجتب

 

 م،یکه با داداشم برا خودمون ساخت یاون پرونده خراب

 ل تو رفتاریخوام بر خالف م یکه م یزین چیآخر



 د بایکردم... شا یباش کار احمقانه نم کردنه... مطمئن

 چ وقت کار به دو شبیدم، هیه هشدارِ من و تهدی

 ...دیکش یبازداشت داداشم نم

 ...یحق دار-

 ن همهی... ترنم ایگفت یم می،به حاجیبه منم نه، به عل-

 ی... اگه اتفاق بدتریه کدوممون نگفتیمرد دوروبرتن به 

 بردت کجا یشت مدا ی؟ اگه واقعا ورت میافتاد چ یم

 ...میگشت ید دنبالت میبا

 اندازم. حق داشتند. آنقدر حق داشتند که یر میسر به ز

 در را هم مهمانین بار نگاه شماتت بار حاج حیاول یبرا

 

 ست،یپسرش ن یگفت ناراحت بازداشت یشده بودم. م

 نیکنم تا مشکالت را در حادتر ینکه صبر میا

 رم، افتضاح ترن اخالقان بگذایه در میتشان با بقیوضع



 .ممکن است

 ...خوام یمعذرت م-

 هی؟ ی؟ به کدوممون ما بدهکار شدیخوا یمعذرت م-

 تونماتون یو من م یستیدست از افکار فمن ییوقتا

 ن مردا راحت تر حلیکارا واقعا ب ین... بعضیبردار

 شه... اگر قرار بود حرفاتو بفهمه همون بار اول کوتاهیم

 از ما تا با یکیسراغ  یومدید میمد باوین یومد... وقتیم

 ...میزبون خودش باهاش حرف بزن

 یانش گذاشته بودم، وقتیبود که در جر ین نفریاو اول

 ینینا، او را با بیل و سیبعد از دو هفته از زد و خورد کم

 ...میدیک مامور، دم در خانه دیبانداژ شده اش کنار 

 

 تو؟ یایحاال چرا نم-

 ینم یم هوا بخورم... از زور شرمندگ... اومدینجوریهم-



 اومدم همش یکار کنم... از وقت ید چیدونم اون تو با

 ...دردسر بودم براتون

 ختهیاز اعصاب به هم ر یاندازم. قسمت یر میسر به ز

 دیست که با رفتن من شا ییزهایاز چ یکین خانواده یا

 دانم، اما چه ین را میستم، ایم شود. مقصرش من نیترم

 دیآ یاز دستم برم یکار یشود وقت یباعث م یزیچ

 کیتوانم با  یم ی... وقتیتیانجامش ندهم. حاال به هر ن

 ن هدف را نشانه بروم، چرا نه؟یر چندیت

 کنم. دستش یسرم حس م ینگاهش را از باال ینیسنگ

 :آورد یند و سرم را باال مینش یر چانه ام میز

 

 یدید... دو شب شوهرتو نیگیچرت و پرت م یدار-

 م تاییکه شرمندست ما ی... اونیون شدیدچار تب و هذ

 ...امتیق



 نجا کج آمده بود. تا ابدالدهریخشت اولمان کج بود و تا ا

 و ین و بدهیه دیکه بر پا یرفت. رابطه ا یهم کج م

 ینم یچ رقمه دلخواه آدمیاستوار باشد، ه یشرمندگ

 نیو طلب استوار است. دلنش یمدار بده یشود. مدام رو

 کند. ته دل آدم مدام یال آدم را راحت نمیشود. خ ینم

 که ممکن است ته دل ینگران است. نگران حس بد

 ن را من هر روز و هر روزیطرفت وجود داشته باشد... ا

 .کردم ین خانواده تجربه میل و با ایدر رابطه ام با کم

 ...میش یم جدا میدار-

 ام، تا م داداهیدست ها ینگاهم را به سر انگشت ها

 یقه ایامد. چند دقین یینم حاالت چهرا اش را... صداینب

 .میرا با خودمان خلوت کرد

 

 ...ادیرفتن م یا و حرفات بویتاب یوقت بود از ب یلیخ-



 نگاه او را هم حس ینیکنم. سنگ یهنوز هم نگاهش نم

 زانو یش را رویکنم. رو به جلو خم شده و آرنج ها ینم

 .ن استییگذاشته. سرش پا

 ...نکن-

 ...ستیشه... حالم خوب نیکردم... نشد... نم یسع یلیخ-

 ...ونمین رفتنو به خودم مدیا

 یم سعیشه... ما هممون داریچرا؟ چرا حالت خوب نم-

 ذاره خوبیه که نمی... چیم که تو خوب باشیکن یم

 ؟یش

 

 نم... امایبینم... دارم تالش تک تکتونو میبیدارم م-

 ...شه طاهاینم

 نو مطمئنم... از اونیکنه... اینم یبد رفتارباهات -

 اط، دوخته شدهیح یاومد یکه از وقت یمنتظر یچشما



 ...به در مطمئنم

 ی... همش داره جبران میلیخوبه... خ یلیکنه... خینم-

 رو دوست یکی ینه... آدم وقتیقا همیکنه... موضوع دق

 نکه مدام بهمیاز داره که دوست داشته بشه... ایداره، ن

 ین با طالقمون مخالفت مینکه فقط از سر دیدهکاره، اب

 تجربه و زخم خورده رو تو یترسه من ب ینکه میکنه، ا

 ست کهین یزین جامعه گرگ پرور، گرگا بخورن چیا

 ...دلمو آروم کنه

 ...خندد یتلخ م

 

 ؟یخند یم یبه چ-

 ...یمطمئن بودم دوسش دار-

 جهین نتیاشوند. از کجا به  یک میم به هم نزدیابروها

 .فهمم.خودم را لو داده ام یر میبا تاخ یدنش را کمیرس



 یزانو م یشوم. آرنج رو یمثل خودش رو به جلو خم م

 کنم. قرار یم میم قایان دست هایگذارم و صورتم را م

 ن موضوع را بفهمد اما حاال همه عالم بایا ینبود کس

 ...نا، حاال هم طاهای، سیخبر بودند... ترنم، مجتب

 مگه نه؟ یگیهش نمب-

 :شود یکشد و صاف م یو تند تنش را باال م یعصب

 

 د بدونه... حقشه بدونه زنش دوستشیچرا ترنم؟ چرا نبا-

 کم حالشیاش یر بدبختیر واگین هاگیداره... حقشه تو ا

 ...خوب بشه

 نیدونه... ایون من میگم خودشو مدیدارم بهت م-

 ن موضوعین ادیخوام با فهم یکنه... نمیتم میموضوع اذ

 دین بشه که شماهام نتونیشونه هاش اونقدر سنگ

 ...دیش کنیراض



 ؟یچ-

 .چرخانم یدر همان حالت سرم را به سمتش م

 ...م طالقت بدهیش کنیما راض یخوا یتوم-

 د در حق منیتون یه که مین کارین بهترید ایباور کن-

 ن موضوع به خانوادت هم به عهدهید... البته گفتن ایبکن

 ...توئه

 

 تونم ین حد میمن تا ا یباعث شده فکر کن یچ-

 برم یلرزه، چطور یخودم داره م یکمکت کنم؟ دستا

 یم و حاج خانمم بگم لونه بچتون داره از هم میبه حاج

 پاشه؟

 ن پایشه... از ایفش معلوم میپاشه... تکل یل نمیلونه کم-

 درست کردن یاد... اگه من نباشم برایرون میب ییدرهوا

 م وجود منیا قبول کنیکنه... بیش تالش میواقع یزندگ



 حانهیش با ریزندگ ید، برایکه با یشه اونقدریباعث م

 ...ه نذارهیما

 ...خواد از اون جدا بشه یم-

 حانه داره خودشو به در ویکنه... ریداره بهش ظلم م-

 شو حفظ کنه... حق نداره غرور هریزنه که زندگیوار مید

 

 ...ج شدهیباه خرد کنه... اون گه روش اشتیدومونو با 

 ...جش کردهیکنه... وجود من گیکار م یدونه داره چینم

 یلین اتفاق خیا ی؟ ولیگیم یچ یفهمیترنم م-

 اد... تا حاالیه که از دور به نظر میترسناک تر از اون

 ...ومده بودینقدر اسم طالق به نظرم حال به هم زن نیا

 ...شهیرش میتونم باورکنم برادرم داره درگینم

 یاتفاقا افتاده که هممون تصورشو نم یلینجا خیتا ا-

 ن طالقیم... هوو بودن و هوو داشتنم به اندازه همیکرد



 کردم که هوو بشم و هوو یبارو م یترسناکه... من ک

 چ تصور کردهی... تو هیست سالگیداشته باشم؟ اونم تو ب

 یدوتا زن داشته باشه؟ تا ک یه روزیکه برادرت  یبود

 ...د که تموم بشهیم؟ بایت بمونین وضعیقراره تو ا

 

 :کشد یکالفه هر دو دستش را به صورتتش م

 ؟ اما بهم حق بده موضع طالقیبگم، که حق دار یچ-

 ...داداشم برام عذاب آور باشه

 :نمینش یصاف م

 ...کشم یمنم دارم عذاب م-

 اندازد. مرا به یکند. دستش را دور شانه ام م ینگاهم م

 :چسباند یدش مخو

 ...دونم یم-

 :کشد یشود، و اه م یشتر میفشار دستش ب



 ...دونم یم-

 :کند یکند و پوف م یشتر میباز هم فشار دستش را ب

 ...دونم یم-

 ...ستین یکاف-

 

 ...من همون اول بهت قول دادم که کنار تو باشم-

 ...سر قولت بمون-

 ...مونم یم-

 ...ش کنیراض-

 ...خواد یمکنم... اما دلم ن یم-

 ایخواد  یا دلم نمیکنم که  یم ییوقته کارا یلیخ-

 ...عقلم

 ...د سخت بوده باشهیبا-

 ...سخت یلیخ-



 مانیل پشت پنجره تماشایست که کم یق طوالنیدقا

 .کند یم

 نیا یاندازم. همه اهال یدر مید در قفل خانه حاج حیکل

 از یکید داشتند. من هم یک کلیخودشان  یخانه برا

 

 ین خانواده بودم. حاج خانم دوست نداشت وقتیا یاعضا

 یگریل دیا هر دلیا مشغول نماز است و یست، یخانه ن

 نیهم یوس برگردند. براین خانه مایش از در ایبچه ها

 بش داشت کهیج یدک توید یک کلیشه یهم هم

 .بهشان بدهد

 یدر تماس گرفته بود و خواسته بود برایحاج ح

 یم. مین خانه اش باشمهما ین شب متوالیچهارم

 ست. حدسش سختیش چین تقاضایل ایدانستم دل

 ه دادخواستم را در خانه مطرحیشک طاها قض ینبود.. ب



 .کرده بود

 .میدر صبح کرده بودیشب قبل را هم در خانه حاج ح

 د،یبه سر رس یمکالمه و در اصل درد و دلم با طاها زمان

 در ویرا از حاج ح یمجتب یخداحافظ یکه صدا

 دم. اصرار داشت که مانع بدرقه آن هایهمسرش شن

 

 کرد یم یش آمده عذرخواهیت پیشود. مدام بابت وضع

 .شان تشکرییرایو از پذ

 فهیطاها بلند شد و خودش را به آن ها رساند، تا وظ

 یخ هایرد و من از ترس توبیبدرقه طاها را به عهده بگ

 ندارد،از آن  یدانستم در حضور طاها ابائ یبرادرم که م

 الیکردم و به خ یمختصر یهمان جا با او خداحافظ

 م بست به داخلیلمان را خواهینکه ما هم بار و بندیا

 ل خستهیدم که کمیخانه برگشتم، اما از حاج خانم شن



 خودم را به یخواب به اتاقش رفته. وقت یبوده و برا

 د هم خودش را به خوابیاتاقش رساندم، خواب بود... شا

 ...زده بود

 که از یروز یکردم. از فردا یاش را حس م یریدلگ

 م، مدام در حالیسفر خوب و کوتاهمان برگشته بود

 نکه داد و هواریم. نه ایتجربه کشمکش و بگو مگو بود

 شتر از قبل حرف زده باشم، به همانیا من بیم، یکن

 

 م. مُصر بود که طالقمیروش قبل با هم در کشمکش بود

 یرا ترک کنم. برا ین زندگیکه ا ندهد، و من مصر بودم

 کردنش یده بودم، که راضیجه رسین نتین هم به ایهم

 که یرا به عهده خانواده اش بگذارم... احتماال بابت ساعت

 اط ویاز احوالش در ح یخبر یو ب ییبعد از دو روز جدا

 وار ویر بود که رو به دیکنار طاها گذارنده بودم، دلگ



 ...ده بودیپشت به در خواب

 اش را بدون یشانیپ یآمده رو یدم و مویش را کشیرو

 ...لمس پوستش کنار زدم

 نکه دستم را پس بکشم و قصد رفتن،یقبل از ا

 :عم شدمان

 

 ی... هنوز زنمیاریدر م یعرفت بازم یب یادیز یدار-

... 

 ح دهم،که انگشت اشاره اشیل فرارم را توضیخواستم دل

 ...نگو یچیه-لبم نشست :  یرو

 ن باریچشمش را باز نکرده بود. اول یساکت شدم...حت

 ن باریک اولیداد.  یه به قهر نشان میشب یبود که رفتار

 ...ا بکشدم اما سخت... عادت کرده بودم نازم ریمال

 در یجنجال جار یشوم از صدا یکه م یک ورودینزد



 صیطاها را تشخ یکنم. صدا یمکث م یخانه لحظه ا

 ل را... کلماتشان اما نامفهومیکم یدهم. و صدا یم

 .بودند

 

 

 ن دادم و واردییره را پایلرزان و آهسته دستگ یبا دست

 م بوتیلنگه ن یخانه شدم. آنقدر هول کرده بودم که وقت

 

 به خرج داد، یم سرسختیدر آمدن از پا یاسپرتم، برا

 ...الش شدمیخیب

 ر ضعف بودند،یم درگیده ، و آنقدر انگشت هایآنقدر ترس

 ره شد، و دریم بوت اسپرت هم بر من چین یکه حت

 ن نبرد نابرابرین منم که شکست را در ایت اینها

 سر و صدا یکیخودم را به نزد یرفتم، و در حالیپذ



 رها شده و یک لنگه از کفش کنار جاکفشیکه  رساندم

 ش کهیبندها یم است و گاهیپا یتق و لق تو یگرید

 .شدند یخوردنم م یرفتنند باعث سکندر یم میر پایز

 ده بودم، با خودم فکرید یان تنشیل را میهربار کم

 کرده بودم، فقط طاها آنقدر قدرت دارد که بتواند از

 رت آور است که طاها ویم حید. اما حاال برایایپس او برب

 یهم باال برده باشند. حت یشان را براینطور صدایل ایکم

 

 ن دو برادر ممکن ویا ییال هم، روبه رویدر وهم و خ

 ...قابل تحمل نبود

 شنوه؟ یگه رو گوشت میکه دهنت م یزیکه چیمرت-

 ؟یکن یبلغور م یچ یدار یفهمیم

 بهت یچ شنوه... بهم بگو یشنوه... خوبم م یاره م-

 نکه من زنمو طالق بدم؟یرسه از ایم



 از چشماش رفته؟ یزندگ ینیبیقراره برسه؟ نم یچ-

 شه؟یداره ذره ذره آب م ینیبینم

 ؟ زن من کجاین اونقدر تو گوشش خوندیواسه هم-

 نقدر با تو نشست و برخاستین ادا اصوال بود؟ ایاهل ا

 نهه دادگاه واسه من... و گریجش شده احضاریکرد که نت

 

 دست و پاتر از اونه که تا دادخواست دادن رفته یترنم ب

 که چشمت یشد بیشعورنقدر نامرد و یا یباشه... ک

 برادرت؟ یزندگ یبره پ

 شان را بهینفس نفس ها و تقالها ین مدت صدایتمام ا

 یو صدا یزیافتادن چ یصدا یشنوم. گاه یوضوح م

 ه ام رایسوا شدن... و من تک یمادرشان برا یالتماس ها

 شییرایرا از هال و پذ یمیخانه قد یکه ورود یواریبه د

 .کند داده ام یجدا م



 کند تا یزان است و نفسم جان میم آویدستم کنار پاها

 .دیایبرود و ب

 ... تو خودتیض شدی... به خدا مریض شدیل مریکم-

 ...یض کردیخودتو مر

 

 ؟ مگه کور باشم که نفهمم دور و برم چهیضیکدوم مر-

 ...یخونیر گوشش میز ینم مدام داریبره... که نبخ

 نکهیدختره همش عنق و بداخالقه... تو خودشه... مگه ا

 یخنده... ترنمیچشاشم م یکه تو هست یی... جایتو باش

 دیشه گاردش رو من اونقدر بسته ست که بایکه هم

 کش شم، با تو اونقدر مچ و راحته کهیجون بکنم تا نزد

 دستت دور شونشه صداشم در مدام یمدام دوروبرش

 ...ادینم

 که کم ییکه پشت لبم نشسته و نفس ها یعرق سرد



 ن دارند. از منیشوند، به نظرم آفر یکم صدا دار م

 ن شوم وینقش زم یتین موقعیرفت در چن یانتظار م

 .ن حرف ها نبودیفارغ از مکان و زمان... اما االن وقت ا

 ن رفتنیا یکم توانستند ین جمله ها میدن اید شنیشا

 شتر ازیبه ب یازیم سبک کنند. دو گوش دارم و نیرا برا

 

 ین دو گوش را تا جایرم، همین نبود تا قرض بگیا

 ...فتدیرا جا ن "واو"ک ی یز کرده ام تا حتیممکن باز و ت

 ا، اما ته دلتی... جرات رک حرف زدن نداریترس یم-

 تشواقیه جواهر افتاده تو دستت که لی یدونیخودتم م

 ن هریهم ی... برایحالشو خوب کن یستی... بلد نیندار

 یر تو میرسه، و دوروبر زتنه انگار فندک زیاز راه م یک

 ن همهیکه بعد ا یاونقدر احمق یره... اونقدر احمقیگ

 ترنم اهل یباور کن یتونی، نمیسال اگه به من شک دار



 ه؟یچ یدونیست... اصال مین یگیکه تو م یین کثافتایا

 بذار من رک یی... تو ترسوی.. درست فکر کردآره.

 خوامش... منتظرم یباشم... آره چشمم دنبال زنته... م

 ...رو هوا بزنمش یطالقش بد

 الیخ ین و بیتر یاز عهده قو یحت یکین یتحمل ا

 نین زنان عالم هم خارج است... جان دادن در ایتر

 

 رمخو یلحظه نه روا، که واجب است... اما من تنها سر م

 یوانه واریک جورِ دینم. همه ینش ین میزم یو رو

 یشه من افتاده اند. طاهایشه برداشته به جان ریت

 ده بودم چرا؟ من به اویکه د یشه عاقل و صبوریهم

 .ت برادرش دادخواست داده امیگفته بودم که بدون رضا

 یت چه میاز سر عصبان ین جمله هایدانست ا ینم

 اورد؟یض برادرش بیخودش مر تواند بر سر افکار به قول



 ...نکه هر دو ما را نابودیکند نه ا یقرار بود او را راض

 ه من از دهن بچهینا چید به هم؟ ایگید میدار یچ-

 شنوم؟ یهام م

 انیزند، در میکه احتماال بر سر ران م ییضربه ها یصدا

 ش پر است ازیص است. صدایبلبشو دو برادر قابل تشخ

 ده... کاش حداقلیبر ییس هاخشک و نف ییهق هق ها

 

 ن حرفیکردند و ا یده مادرشان را میفکر توان ته کش

 ...زدند یها را به هم نم

 من چه کردن؟ یبچه ها یمردم با زندگ ین بچه هایا-

 به جون هم ینطوریه زن اید برا یمن با یبچه ها

 ده که هردوتونیکار کرده اون ور پر یفتن؟ چیب

 به سرتون؟ طاها تو سر ن؟ زدهیونه شدید ینطوریا



ل دختر مردم یکم ؟ اینکارا رو بکنی که ینون خورد یسفره ک

 داره که یچه ارزش

 به برادرت؟ ین حرفا رو ببندیا یتو بخوا

 ن حالت ممکن دریصداتر یکنم با ب یم یسع یوقت

 صورتم یاشک رو یقطره ا یرا باز کنم، حت یورود

 م را بستهیشنوم. در گوش ها ینم ییگر صدایست. دین

 ... ستیشتر نیدن بیبه شن یازیام. ن

 

 بندم، لنگه کفش رها شده در کنار جایاط را که میدر ح

 ه چنانیزان است. عرض چند ثانیدستم آو یتو یکفش

 بزرگ و متحول شده ام که بتوانم تن لرزان خودم را

 یقطره ا یرون ببرم. بدون حتین خانه بیبغل بزنم و از ا

 .ن خانه را جلب کندیا یه هایاشک که توجه همسا

 یشوم و لنگه کفش را دوباره پا م یکوچه خم م یتو



 کنم. بند یخدا را شکر م یگریامدن دیکنم. بابت درن

 ست، امایبندم. مقصد مشخص نیهر دو را محکم م

 باشد، تا وقت کنم تک تک ید راه طوالنیدانم بایم

 قه واردیاز چند دق که را که در عرض کمتر یاطالعات

 تین نیا ید برایمغز و قلبم شده، پردازش کنم. شا

 که ید هم وسواس تازه ایاد ،شاین مغازه ها، اعتیتریو

 یلین ها شب ها خیتریدچارش شده ام مناسب باشد. و

 ...با هستندیجذاب تر و ز

 

 ده ام. آن قدریاز داشتم را شنیکه ن ییزهایتمام چ

 تر از یواقع یلیا خین دنیو ا یده ام که بفهمم زندگیشن

 دخترانه و رمان یشن هایمیان انیست که در م یزیچ

 که به حاج یگر نگران وعده ایافته ام. دیعاشقانه  یها

 .ست بر آن وفادار بمانم، نباشمیدر داده ام و قرار نیح



 ...هم وعده من یکیوفا نشده،  یا پر است از وعده هایدن

 ده ام و مرایکه د ییآدم ها هینجا تالش کرده ام شبیتا ا

 دانم همرنگ جماعتیگر میآزرده اند نباشم، اما حاال د

 ست. همهیست. اصال دست خود آدم نین ینشدن، شدن

 وفا یه هم بودن. بیم. شبیهست یمحکوم به همرنگ

 ...بودن. اهل شکستن

 ن خانواده بریل انگار... ایگفت کم ی! راست میراست

 اش، از دورن همون یاشتنبا و دوست دیخالف ظاهر فر

 بود که خودش را خورده و امروز فرداست که یدرخت

 پنهان یل از باقید آن روز منظور کمیزد. اصال شایفرو بر

 

 ین افکار شومین آجرها همیان ایدر م یجار یها

 ...ان داشتهیبوده که در سرش جر

 من او را یض شده بود؟فرارهاینقدر مریا یل از کیکم



 گذشته و یا فوکوس خودش رویرده، ض کینطور مریا

 ن فوکوس ها چقدر است؟یاشتباهاتش؟ سهم من در ا

 کنم و از یسکوت م یکردم وقت یکه فکر م یمن

 به او لطف کرده ی، کلیسرکوفتِ لحظه به لحظه دور

 شیکه بابت خانم بودنم مدام در حال ستا یام... من

 هیهزار بار خودم را تخل ید اگر روزیشدن بودم... شا

 .بود ین مخرب میجه کمتر از ایکرده بودم، نت یروان

 یزیشتر از چیحانه را بیر یکه جار و جنجال ها یسکوت

 د، به چشم آورده بود، اما انگار روش او در کناریکه با

 آمدن، بهتر از من بوده... حداقل همسرش را مشکوک و

 

 ل باور داشت که همه هم وین نکرده بود. حداقل کمیبدب

 ....انه سر و کله زدن با اوستحیغم ر

 حانه درست بود، پس چرا او همیاما اگر اسلوب ر



 قه بود؟ اگر هریهمچون من با از دست دادن دست به 

 م، درست کدام بود؟یدو غلط رفته بود

 کرد که آن حرف را زد؟ به یطاها با خودش چه فکر

 ا مرا ازیکرد،  یال خودش داشت به ما کمک میخ

 د؟ اصال فکریم ناامیقابل اعتماد زندگ یمعدود آدم ها

 گر هرگز برادرش آن آدمینکه دیکرد و حرف زد؟ فکر ا

 ینکه کسین؟ ایشود و به عالم و آدم بدب یسابق نم

 نخواهد توانست باور او را عوض کند و هرگز باور نخواهد

 لحظه یت هایت تنها حاصل عصبانین وضعیکرد که ا

 که یکرد؟ من یمد خوب یبا یست؟ حال مرا چه کسیا

 دهاو را باور کر یه کرده بودم. به اندازه مجتبیبه طاها تک

 

 ت بود؟ اگریبودم. اصال واقعا آن سوال ها از سر عصبان

 گفت؟ ین وسط چه میدلربا ا یبایز ینبود هانا



 روزدو تَنینکه تا دیشد؟ مگر نه ا ین دوبرادر را چه میا

 کرده بود که ینکه طاها کاریک روح؟ مگر نه ایبودند و 

 مان مطلق داشتم؟ مگر چه گفتهیل ایبه ارادتش به کم

 دم آن جمله ها رایمن رس یده بودند که وقتیو چه شن

 دم؟یشن

 ده بودم؟ آن هم درست در اوج به همیاصال چرا من رس

 برنامه یش را طوریشد خدا زمانبند یتاختنشان... نم

 در مین جنجال برسم؟ مثال پایکند که من بعد ا یزیر

 شتر ازیا اتوبوس بیچ بخورد؟ یفرو برود و پ یگودال آب

 به ینیا ماشیک طبماند؟ اصال موتور یتراف یشه تویهم

 من بزند؟

 یزیکه تا به امروز تجربه کرده ام چه بوده و چ یزیچ

 ییست؟ قبال با جنون و تنهایکنم چ یکه حاال تجربه م

 



 نم را، پس حال االیدست و پنجه نرم کرده بودم؟ اگر آر

 چه بنامم؟ اگر حال االنم مرگ و جنون است، چرا حس

 که در گذشته تجربه کرده ام، هم یزیرکنم چ یم

 گرفتن جانم را داشته؟ چرا نه در گذشته و نه ییتوانا

 محدود چقدر تاب یین توانایبا ا یامروز نمُردم؟ مگر آدم

 فهمد کهیگذراند، تازه م یرا از سر م ییدارد که هر بال

 کرده؛ بحران را تجربه نکرده، و یرها هم که فکر مآنقد

 نیجان به جان آفر یبعد یماند تا با بال یمنتظر م

 ...فتدین اتفاق نیا یبعد یم کند، و بازهم با بالیتسل

 ستاده بودیا یریفون تصویبه گمانم طاها درست کنار آ

 یده شدن صدایکه فشردن زنگ توسط من و شن

 ...مبهوت او همزمان شد

 !رنم؟ت-

 ده بودم که دریاط نرسیمه حیدر باز شد. هنوز به ن



 ر در رفته از چلهیل به سان تیخانه باز شد و کم یورود

 :کمان خودش را به من رساند

 

 تو؟ ییکجا-

 شه متورمِ گردنشیستادم و چهره سرخ و رگِ سبزِ همیا

 که یاد روزیکرد.  یرا تماشا کردم. او هم مرا تماشا م

 دت ها برگشته بود، افتادم. آن شب همبعد از م یمجتب

 ...ل سرخ بود. امایر کرده بودم. آن شب هم صورت کمید

 کردم و مرا تا مرز سکته یکه آن روز تجربه م یاضطراب

 ستاده بودمیآن ا یکه امروز رو یبرد، کجا و مرز یم

 کجا؟

 ن باریاول یرا که برا یکرد. چهره ا یاو هم مرا تماشا م

 دهیک قطره اشک به خودش ندی یتم حیدر طول زندگ

 را پشت سر یسخت ینکه پوست اندازیبود، عالرغم ا



 ...گذاشته بود

 

 ن وقت شب؟یتا ا یبا توأم! کجا بود-

 ینم، مینکه چهره خودم را ببیخودم هم بدون ا یحت

 .نمیاس نشسته در نگاهم را ببیزانن سرما و یتوانستم م

 خودش است، که یها یر ترس و نگرانیاو اما آنقدر درگ

 ...خبندان کردهیند تا چه حد مرا دچار یتواند بب ینم

 ...کم قدم زدمی-

 نه یدی؟ نه تلفن جواب میه تو دارین چه اخالقیا-

 ؟یشیم یبشر یچ بنیه یاینگران نگران

 ...ن بود که بروم و برنگردم. حداقل امشب رایدرستش ا

 هیک گوشه از شدت گرین بود که یدرست ترش هم ا

 

 نجایخودم، ا یرتِ حتیکرده باشم. اما در کمال ح ضعف



 ن خانه برنگردم ویتوانستم به ا ینکه میبودم. عالرغم ا

 ییک جاید از یخ ها را نشنوم. برگشته بودم. باین توبیا

 ...د هم تمامیکردم. شا یشروع م

 ...گهیداره د یه اخالقی یهر ک-

 .... اما مستتر در لحن و کلماتمیِتفاوت یرد از بیگ یگر م

 یکند خوددار باشد. کاش م ینم که تالش میبیم

 در همه حال واجب است. نه فقط در ید خودداریفهم

 ...دانست یکه خودش را بدهکارم م یبرابر من

 ...داره؟ زمستونه... ده شبه یه اخالقی یهر ک یچ یعنی-

 رون موندن چقدر خطرناکه؟یب یدون یم

 

 .کنم یم حوصله ام و قصد گذاشتن و گذشتن یب

 با خودم ییدرست که پوست انداخته ام و قرار مدارها

 یگذشته ام. اما خودم را که عوض نکرده ام. ترنم توسر



 رِ یک ترنم شکست ناپذیرا نفروخته ام و  یشگیخور هم

 میده ام. من همان ترنم الکنم، با تصمیقهرمان که نخر

 ...یشگیهم یها ید. همان ترنم با دلپواسیجد یها

 ره کنم. چند ساعتِ سختیم را ذخیدهم انرژ یمح یترج

 که نه قرار است کوه جا به یش دارم. چند ساعتیدر پ

 یجا کنم و نه ناممکن ها را ممکن. فقط قرار است کم

 .نرمال رفتار کنم یه آدم هایشب

 به چپ یرا که به راست برداشته ام، با قدم یقدم

 ورم. باآ یکند. سرم را باال م یجبران و راهم را سد م

 :کند یاخم نگاهم م

 شده؟ یچ-

 

 به یم هست. صبورانه نگاهیک مرگیده یباالخره فههم

 اندازم. و صبورانه تر سر یک شده اش میبار یها یآب



 :دهم یتکان م

 شده؟ یچ-

 ؟یریم یکش یزنم، راهتو م یدارم باهات حرف م--

 ؟یم طلب داریزیه چیخونه،  یساعت ده شب اومد

 حانه زنگ زدم سراغتویر ی... تا برادرافکرم هزار راه رفت

 ...د نموند بارشون نکرده باشمیگرفتم، تهدد

 یکنم برا یه میس شود، خون گرینکه صورتم خیبدون ا

 د بابت چند ساعتیخودم. چه کرده ام با خودم، که با

 د بدهکار باشم؟یبا

 یر کردم... فقط چهار ساعت... برایفقط چهار ساعت د-

 هیزی؟ چرا؟ چهار ساعت چیکن یم خمیچهار ساعت توب

 

 بعد از یم گذشته و همه سال هایک سال و نیدر برابر 

 نم که تباه شده؟یا



 یا حتیا لحنم تند بوده باشد. یاد زده باشم. ینکه فرینه ا

 .بُران... فقط حرف زده ام یریل به شمشیم تبدیچشم ها

 شهیر... مثل همیکشدار و با تاخ یشه، کمیمثل هم

 ر همیین اندک تغیهم یاما حرف زده ام. اما برا لرزان...

 م رایشوند، بازو یگرد م یش به طرز واضحیچشم ها

 .خواند یرد و با بهت نامم را میگ یم

 م را تر کرده،یآب گلو یکه قطره ا ین بارید آخریشا

 م بلوایدر گلو ین برهوتییش بوده، که چنیپ یسال ها

 در یبغض چیخوشحالم. ه یبیکرده. اما به طرز عج

 چ انسداد ویخشک، بدون ه یک گلویست. یم نیگلو

 ه را جشنیگر ین چند ساعت بید ای... باییهسته هلو

 .رمیبگ

 

 اندازم. هنوز یرم و پنجه بزرگش میاس یبه بازو ینگاه



 ست. هنوز هم... اما یهم دستش بزرگ و دوست داشتن

 کیدانم چه، اما  یست. نمیش نیدر من سر جا یزیچ

 نم و بگردمید سرفرصت بنشیمن کم شده... بااز  یزیچ

 .ش کنمیدایو پ

 یدست و پا باشم که برا ید از نظر تو اونقدر بیشا-

 تونه یم یکه هر آدم یین کارایتر یانجام دادن عاد

 ر پام... اونقدرم احمقینه زیبش یکید یانجامش بده، با

 گول بخورم و به طرفم یباشم که با هر وعده سر خرمن

 ...دادگاه خانواده شم یو راه یگیتو راست مبگم آره 

 ... باالخره من همونینطور فکر کنیکه ا یالبته حق دار

 ش تویو کشوند یراحت گولش زد یلیم که خیدختر

 شو تو چندیراحت همه زندگ یلین خونه... بعدم خیا

 ازش بر ین کارینکه کوچکتریبدون ا یست کردیقه نید

 اد درسیکه سرم م ییهاباور کن منم از بال یاد... ولیب



 گهین آدمام دیتر یرم... مثال به خودیگ یعبرت م

 یابون دقت میکنم... موقع رد شدن از خ یاعتماد نم

 گه کهیز دیحانه بهم نزنه... و هزار تا چیکنم که برادر ر

 

 وتاد گرفتم که یاد گرفتم... اونقدر یم یه سال و نین یتو ا

 میت، بتونم گلکه هنوز توشون تردد هس ییابونایخ

 ...خودمو از آب بکشم

 ، و نه غرا حرف زدن، تنگیرا که به خاطر طوالن ینفس

 گذارم تا هم ینه میس یکنم و دست رو یشده، تازه م

 نه شوم و هم او مطمئنیرون افتادن قلبم از سیمانع ب

 او یدست و پا یشه بیها، ترنم هم ییشود که آدم فضا

 .نش نکرده اندیگزیرا جاک ترنم پاچه پاره یرا نبرده و 

 یزان میم کنده و کنار تنش آویدستش را که از بازو

 دهیده و نگاه ترسیکنم و او را با رنگ پر یشود، نگاه م



 ...گذارم یاط جا میح یاش تو

 

 کنم. در یافتاده به حاج خانم و حاج آقا سالم م یبا سر

 شان را به یها و احوالپرس یهمان حال هم جواب نگران

 دهم. جو خانه به شدت ین حالت ممکن میترمختصر

 در همیاحتماال حاج ح یعنین ین است، و ایسرد و سنگ

 ...ش قرار گرفتهیپ یان اتفاقات ساعاتیدر جر

 ست که عضالت صورتمیاخم ندارم، اما دست خودم ن

 ر زمستانیهوا و تحت تاث یستند و از دمایخوش رو ن

 جمله قلبم مچاله شده است. در جواب پرسش ها و

 اند، تنها یو کنجکاو یاز نگران یکه همه حاک ییها

 .کنم یم یمعذرت خواه

 به شدهیشه مهربان غرین جمع همیم هم با ایپاها یحت

 باز کردن یم برایر مبل ها را نابلدند. دست هایاند و مس



 کندن یبرا یاقیروند و اشت یشالگردن از دور گردنم نم

 ...رنگ ندارم یگلبه یپالتو

 

 یم.... چرا نمیم مادر؟ فقط نگرانت شدیو ببخشر یچ-

 حاال؟ ینیش

 یواضح به چشمم م یلیکم گرفته، اما خ یلیش خیصدا

 که چند یپژواک جمالت یشود برا یم ید، و بهانه ایآ

 .ده امیش شنیساعت پ

 زبانشیکه منتظر تعارف م ین حرف، چون مهمانیبا ا

 نگاه ها، ینیروم. سنگ یبوده، به طرف مبل ها م

 م را بهیق قبل سست و پایهمچون همان مهمان دقا

 .شوم یم مشغول میرد. با ناخن هایگ یاسارت م

 کشم و یم یقیکند. نفس عم یم میدر صدایحاج ح

 رم با لکنتیشروع جنگِ نفس گ یکنم برا یم یسع



 .ن جمع، آماده شومیا یتیخودم و نارضا

 

 فرصت ید و بالفاصله باد سردیآ یباز شدن در م یصدا

 یاندازد و باعث لرزم م یطلبانه خودش را داخل خانه م

 .ن هوا پرسه زده امیهم یشود. نه انگار که ساعت ها تو

 نیک ترینزد یکه رو ییشود، از آنجا یدر که بسته م

 که یینشسته ام و احتماال از آنجا یمبل به در ورود

 ت تند است، و به مدِد بادِ فرصتینها یل بینبض کم

 ل بالفاصله بعد از بستهیز کمیتند و ت عطر یطلب، بو

 .ندینش یام م ینیب یشدن در تو

 :شود تا دوباره بشنوم یحواسِ پرت شده ام باعث م

 یشده؟ دار یبا توام دخترم! حواست کجاست؟ چ-

 ...یکن ینگرانمون م

 



 شنوم و سرم را بلند یل را از همان دم در میکم یصدا

 ست ها را پشته اش را به در داده و دیکنم. تک یم

 :ره در جا گذاشتهیدستگ یتنش رو

 ...عصر اومده خونه برگشته-

 نکهیکنم نگاهم را از صورت او بکَنم... نه ا یجرات نم

 به یعالقه ا یلیر کنم، فقط خیاحساس گناه و تقص

 دن بُهت، بعد ترس و عذاب وجدان و احتماال بعد همید

 خر من ون اوایندارم... آنقدر ا یصورت کس ۀدیرنگِ پر

 احساس و همه وجودم تحت الشعاع عذاب وجدان ها،

 یم که از هر حسین و گناه ها قرار گرفته ایاحساس د

 شوند. انقدر که اگر ین ها باعث تهوع میه به ایشب

 م دارم تا مدت ها خودم هم به سراغشیبتوانم، تصم

 چیمرتکب ه ینروم. به نظرم بهتر باشد تا اطالع ثانو

 



 نشوم، چون پروسه اش ناقص یاختالس ت ویقتل و جنا

 ...عذاب وجدان یخال یماند با جا یم

 ...ترنم من-

 قه گذشته تا طاها بتواند خودش رایدانم چند دق ینم

 دیاز به هفته ها شایجمع و جور کند، اما من اگر بودم، ن

 چشم طرف یهم ماه ها زمان داشتم تا بتوانم جلو

 دیست... شا یمقابلم نگاه کنم. سرعت عملش ستودن

 میبه نوع ورزشش داشته باشد، که خودش برا یربط

 ع و عکس العملیسر یاز به عمل هایح داده؛ نیتوض

 ...ع تر داردیسر یها

 :کنم یدر میرو به حاج ح

 خواستم برم خونه و تو ینجا... میام ایقرار نبود ب-

 خودم، خودمو بخورم... اما یواریخودم و چهار د ییتنها

 ن بهم تا من امروزمید که شما زنگ بزنن بویقسمت ا



 رو بشنوم که باعث بشه یین خونه و حرفایام تو ایب

 

 ه فکر کنه، حقشهیشتر از خودش به بقیب یبفهمم هر ک

 ...ست و نابود بشهیگران نیر دست و پا و قضاوت دیکه ز

 ...ه لحظهی... یکن یاشتباه م یترنم دار-

 و نه فرصت را بهکنم و دوباره نه توجهم  ینفس تازه م

 :دهم یاو نم

 دید... شایام که باهام حرف بزنین بیاحتماال خواست-

 دیبهتون دادم،اما بذار ید که چه قولیاریادم بید یبخوا

 تونم سرقولم بمونم، ازتون معذرت ینکه نمیمن بابت ا

 ...تونم یگه نمین دیشتر از ایکنم... ب یخواه

 یشیتوأم م از خودشون دفاع کنن که یاگه فرصت ند-

 ...که بهت فرصت دفاع ندادن ییمثل تموم اونا

 



 ش دریصدا یانگار حرف از دل جمع حاضر زده، که کس

 د و من فرصت فکر کردن، حداقل به اندازه چندیآ ینم

 یدر دلخور میهم از حاج ح یکنم... کم یدا میه پیثان

 هم یدهم... روز یشوم. اما ته دلم حق را به او م

 ...دندیدانستند و مرا نشن یرا محق مخودشان  یکسان

 دم ندارن... نهیکه شن ییزایبه چ ین حرفا ربطینه... ا-

 ه مسئله جداست... اما واقعاینکه ناراحت نباشم... اون یا

 یبودن که الزم بود بشنوم... نم ییزایبه نظر خودم چ

 و یکم از عالم بچگیدونم چرا گفته شدن، اما منو 

 .. االن واقعا موضوع اون حرفاخودم دور کردن. یصورت

 ...کم آرامش داشته باشمینه بتونم یستن... موضوع این

 کرده ام، غرا و کوبنده حرف یکه فکر م یزیبر خالف چ

 زود حرف یلیست... خیم نیک تصمیزدن، فقط در گرو 

 



 شوم تا با جمله یکنم. ساکت م یها و افکارم را گم م

 ید شد، بخشجز من گفته خواه یکه توسط کس یبعد

 .کنم یابیاز افکارم را باز

 آرامشت تو طالق گرفتنه؟-

 یکنم... کم یسکوت م ید...کمیگو یل مین را کمیا

 ...فکر

 ست... آرامش تو آرامشیطالق ن یچ کس تویآرامش ه-

 خوام یف... منم میداشتنه... تو مشخص بودن تکل

 ...فم مشخص باشهیتکل

 

 یما من دوباره رو مد، ایبگو یزیکند تا چ یدهان باز م

 در... اصال من امشب آمده بودم تا با حاجیکنم به حاج ح

 ...در حرف بزنمیح

 ...ستیحانه نیطالق ر یف توقعم برایمنظورم از تکل-



 ... و قطعاید دست و پا چلفتید بچه باشم... شایشا

 رونیستم که بخوام با بین یاحمق.... اما واقعا اونقدر عوض

 یدا کنم... برایخودش آرامش پ یاز زندگ یکردن زن

 هینکه یشه از ایگم که چقدر حالم بد م ینم نمیهم

 ...ه زن شوهر داریه هفته یه زن منتظر باشم و یهفته 

 ن کهیحانه که قبل از ایشه طالق ر یچون راه حلش م

 یل درموردش گفته بوده... برایارم، کمیمن اسم طالقو ب

 که یروزخوام فقط حرف خودم باشه...  ین میهم

 د طالقیشما صالح ندونست یبهتون قول دادم تا وقت

 خواستم بمونم و ین بود که خودمم میا یرم، براینگ

 ...ن... جا نداشتم... خانواده نداشتمیشما بهونشو بهم داد

 

 مابلد نبودم... هنوزم همونم... ا یدست و پا نداشتم... کار

 زاین چیا ارو بر یکینکه یکم عاقلتر... ایکم بزرگتر... ی



 که من با یه... همون کاریه... استفاده ابزارینامرد یبخوا

 ید چون میم... شما منو خواستیشما و شما با من کرد

 ...ه جوب نخواهد رفتیل تو یحانه و کمید آب ریدونست

 ه خونه پر از آرامشو سکوتویخواد چون  یل منو میکم

 ساله یست... اگه تو ین ین کار قشنگیسرزنشم... ا یب

 تر آدمو ید کرده، حتما تو زمان طوالنینقدر منو نا امیا

 چ وقت خانوادم منو بهیم که هیکنه... من آدم ینابود م

 یخاطر خودم و اونطور که بودم، دوستم نداشتن... برا

 یم که فکر نمینم نسبت بهشون اونقدر پوچ و خالیهم

 ین زندگیچ وقت بشه درستش کرد... اگه تو ایکنم ه

 حانهیر یبه جا یدکیه ین خاطر که یفقط به ابمونم 

 ینابودم یگه ایز دیا هر چیه سنگ صبور، یا یباشم، 

 ستیگه، بیارم... ده سال دیه روز کم میشم... مطمئنم 

 ین خالء ایه روز دچار همیدونم اما  یگه... نمیسال د



 شم که نسبت به خانواده خودم هستم... احتماال یم

 

 ن فکر درید که منو از ایکن یم من تالش یبعد از حرفا

 نه نکه من نه از سر انتخاب وینه... ایت اید، اما واقعیاریب

 هینشدم... من تاوان  ین زندگیبه عنوان همسر وارد ا

 انت بهینکه حس اطرافین وحشتناکه... ایاشتباه بودم... ا

 ن و عذاب وجدانی، احساس دیزیتو قبل از هر چ

 مااوالش قشنگه... ا یحمله... حتقابل ت ییه جایباشه... تا 

 بودن یبه مرور زمان حس سربار بودن و دوست نداشتن

 ... فکر کنمیلیفکر کردم... خ یلیده... خ یبه آدم م

 ه مدت پر بشم از حسینکه بعد یبهتره تنها باشم تا ا

 ...ا نهیتونم منظورمو برسونم  یدونم م ی... نمییتنها

 خوام تا آخر عمرم یمه که گرفتم... نیمین تصمیاما ا

 ...ه اشتباه باشمیتاوان 



 

 یبرا یدار یین دونفر... تو تنهایه اتفاقه بیطالق -

 چون یب یو از من توقع دار یریگ یم میهردومون تصم

 یرو نم یین جدای؟ ایفهم یو چرا بگم چشم... چرا نم

 ؟یکن یخوام... چرا فقط به خودت فکر م

 نه بهیبا طمان یاز نگاهد و بعد یآ یر باال میسرم با تاخ

 شوم که او هم به اندازه یدر، متوجه میچهره حاج ح

 .ن سوال استیدن پاسخ ایل مشتاق شنیکم

 

 :کَنم یدر مینگاهم را از حاج ح

 که هر ین کارو بکنم؟ اونم تو زمان و مکانیحق ندارم ا-

 تشونیهمه اولو یکنه؟ وقت یبه خودش فکر م یکس

 یمن هوا یر توقع دارتن خودشونه، چطو یپاره ها

 ، دوروبرت پریخودمو نداشته باشم؟ هر چقدرم تنها باش



 ...ن که به موقعش حاضرن جونشونم فدات کننییاز آدما

 کنم یم یرو دارم جز خودم؟ من دارم سع یمن ک

 و چهل یازخودم مراقبت کنم... من نگران خودمم تو س

 ...هدِف منتظر باشم یه زن افسرده بیکه قراره  یسالگ

 ؟ تویست که تو کردین ین همون کاریبه عالوه مگه ا

 یکه داشت دلتو خاکستر م یشیاونقدر رو خودت و آت

 که رو به ینیا یفکر نکرد ی،که حتیکرد، فکر کرد

 من یعنیه که دنبالشم، نه خودش... یرومه خواهر کس

 نام کهینم؟ از همه ایشتر از اون موقع تو خودبیاالن ب

 

 یکه داره خودخواهانه رفتار م ین اونم، از نظر میبگذر

 و فکر یکه و تنها نشستیکه  یین توی... اییکنه تو

 دیکه با یدیجه رسین نتی... به ایم گرفتیو تصم یکرد

 که ینکه نگه داشتنش وقتی، چون ایحانه رو طالق بدیر



 یخوا یازش به دلت نمونده، ظلمه به اون... م یمهر

 موی، نوکریتا عمر دار، که به قول خودت یمنو نگه دار

 یکه من نوکر نم یبفهم ی... اصال هم دوست نداریکن

 خوان، یخواد... زنا عشق م ینوکر نم یچ زنیخوام... ه

 خوان... نه سر یاقت میم قلب و از سر لیاحترام از صم

 یبفهم یخوا ین... نمیم از صدقه سر حس دِیتسل

 فکرشخواد... طرز  یخواد... طالق نم یحانه رفتن نمیر

 یگیخودت م یکه هست، بهش کار ندارم، وقت یهر چ

 ،یلیکنه، حاال به هر دل یتالش م ین زندگیا یداره برا

 نا اونقدریخواد جدا شه... ا یخواد که بمونه... نم یم

 هی، ین زندگیدشون... ورود من به ایواضحن که نشه ند

 گهیه بار دیل کرد... یبار حس شکستو به اون زن تحم

 د و اومد تو خونتیکه به جون خر یهمه خفتن یبعد ا

 



 کنه یم یست... چه فرقیست... حقش نیسهمش ن

 بدون عشق ینکه کسیباشه... خب ا یاعتقاد و فکر تو چ

 من و تو زور داره، یتحملت کنه، برا یو از سر بدهکار

 ...گه ستیز دیه چید اون موضوع یاون نه... از د یبرا

 ن جمع، ازیاز ا یکسد. احتماال یگو ینم یزیچ یکس

 .حانه نگاه نکرده بودیر یه به ماجراین زاویا

 کنم... او هم نگاهش را معطوف یل فرار نمیاز نگاه کم

 ک تمام حواسش رایبار یکند. با نگاه ینم یگریز دیچ

 .زند یان میک در میبه من داده... و قلب من هنوز 

 ن با قلبیخودم... بعد از ا یبرا یکیاو و  یبرا یکی

 و تخسش شده و هرگز به یکه مزدور او و نگاه آب یخائن

 نید بکنم؟ ایع من نخواهد شد چه بایطور کامل مط

 ...ه خواهد زدیمن نس یاست، برایا دنیقلب تا دن

 



 یکه رو یریغ ینگاهش، فارغ از نگاه ها یهمان طور تو

 :میگو یماست م

 یمون باشیاشتباها هر چقدرم که بعدشون پش یبعض-

 تو که با یمثل قتل، مثل کار ییزایشن... چیمجبران ن

  دمیِول ییه جای... ی...تو ما رو کشتیما دو تا زن کرد

 ینم ییه جایکنه...یگذره و به آرامش خودش فکر م یم

 رو از یبخوا یزینکه چیل تو حق ایتونه بگذره... کم

 نیخواد بگذره... به نظرم کمتر ی... اون نمیدست داد

 نه که به خواسته هامون تنیا یکنب یتون یکه م یکار

 که یونشیخواد بمونه... اونقدر مد یحانه می... ریبد

 تازه تالش یه زندگیساختن  یو مثل اون برا یبمون

 ،ین که گذشته رو هر طور که شده فراموش کنی... ایکن

 ن براشینکارو بکن... شده از سر دی... ایونیرو بهش مد

 ...خوب بساز یه زندگی



 

 درون مغز و یاندازم تا مبادا دوگانگ ین مییپا نگاهم را

 م را بهینگاهم مشخص باشد. سر انشگت ها یقلبم از تو

 :سابم یهم م

 ، منمیکه گفت یزیخوام برم... درست طبق چ یمن م-

 حیرو به عشق ترج یاز اون دسته از آدمام که دلسوز

 دن... من اگه عاشق باشم، و نخوانم اون عشقو دفنینم

 رم... پسیمی. من اگه عاشقم نباشن و بمونم مکنم.. یم

 حانه رویظلمه که ر یگیخوام که برم... خودت میم

 یکن ی... چرا فکر میو باهاش بمون یدوست نداشته باش

 ...حانه آدممیدر مورد من موضوع فرق داره؟ منم مثل ر

 دیاون... شا یزیاون، نه به تند و ت یحاال نه به خوشگل

 خلق کرده که ییمنم همون خدا کمم تنهاتر... امای

 که در حق اون ظلمه در حق منم یحانه رو... کاریر



 می... اگه جبرانیدوستم ندار یظلمه... خودت بارها گفت

 فته... خب ماید بیاونم با یفته براید اتفاق بیبا

 

 م... با نگه داشتنیهرکدوممون روش خودمونو دار

 ن اون در، و با رها کردیبهم ندار یکه عالقه ا یمن

 گه به ما ظلمیه بار دیخواد بمونه  یکه م یصورت

 ...نکن

 

 .کشم تا ثابت نگهش دارم یر دندان میلب لرزانم را ز

 ینمانده، ازجا بلند م یگر حرفیکنم د یحس م یوقت

 د حرف بزنم تاینها بایشتر از ایکردم ب یشوم. فکر م

 .شوم یخال

 زیو از چ یخال یزیاز چ یعنینشده ام...  یالبته خال

 ...گفتن ندارم یبرا یپر شده ام... اما حرف یگرید



 یق شهودین را قلبم از طریک است. ایروز مبادا نزد

 ...دهیفهم

 یدگیبه حداقل رساندن کش یحرف زدن و تالشم برا

 تم تنفسمیم خسته ام کرده. ریکلمات و تته پته ها

 خسته شده و یتندتر از حد معمول است. حساب یکم

 در مهار یرده ام. با لکنت حرف زدن و سعنفس کم آو

 یمن یبَر و نفس بُر... آن هم برا یست انرژیکردنش، کار

 ست و اعتماد به نفسم درین لکنت نیکه مشکلم فقط ا

 

 ر صفر است. تمامیبخصوص حرف زدن ز یهر مورد

 .ده امیحاج خانم را شن ین هاین فیمدت ف

 یجمالت ریم تحت تاثیکرد حرف ها یفکر م ید کسینبا

 ید باور میده ام. بایش شنیهستند که چند ساعت پ

 ...م استیک تصمیست... یک قهر نین یکردند که ا



 یرش بوده ام... برایک سال درگیب به یکه قر یمیتصم

 که یبلند ین هم در حال برداشتن شالگردن مشکیهم

 زانیم آویر زانوهایش دور گردنم، تا زیدگیچیعالرغم پ

 :میگو ینامعلوم م یاست، رو به شخص

 ...رم لباسامو عوض کنم...گرمم شدیم-

 

 ینم. بینش یر مهتاب میز تحریپشت م یصندل یرو

 میض لباس، شال گردن را درون دست هایل به تعویم

 وار است و عالرغم نگاهیکنم. نگاهم به در و د یمچاله م

 نکه قسمیشود. نه ا یر میم، باالخره اشکم سرازیروبه باال

 ن تمام همییه نکردن، اما آن پایگر یباشم برااد کرده ی

 گرانینکه به خودم و به دیا یو غمم را گذاشته بودم برا

 یم، بیکن یگران فکر میثابت کنم؛ آن قدر که خودم و د

 یه انجام میرا که بق یتوانم کار یستم و میدست و پا ن



 ...ه حرف زدنیدهند، بکنم. مثال بدون گر

 خورد، دست پاچه و تند یم که به در یبا تقه کوتاه

 م و در بازیگو ید مییکشم. بفرما یر چشمم میز یدست

 گرید ید و باریایدرم تا بیشود. منتظر حاج ح یم

 بکند، اما حاج خانم داخل ین زندگیحفظ ا یبرا یتالش

 .دیآ یم

 

 ر شالگردن مچالهیار خودشان را درگیاخت یم بیچشم ها

 نکه بایاز ا یبرداشتچ یبندد. هیکنند و او در را م یم

 د بکنم ندارم. دریبا یمادر شوهر نامهربان چه برخورد

 .تجربه ام یب یادین موارد زیا

 یبه نشستن ندارد و حرف هم نم یلینم تمایب یم یوقت

 اتاق را به او یشوم. و تنها صندل یزند، از جا بلند م

 .کنم یتعارف م



 .دینید بشییبفرما-

 روم تا راهش باز شود. اما یکنار م ید. کمیآ یجلوتر م

 .ستمیا یست که من م ییاو هم جا یمقصد پاها

 یچالند م یچاره رامیکه شالگردن ب یدست یدستش رو

 :دیگو یآرام م ییواضح و صدا یند. با بغضینش

 ...یکن ینگاهم نم-

 

 که خودم به آن یدهد از خبر یپرسد. خبر م ینم

 قد کوتاه تررزن از من یآگاهم... گردنم درد گرفته... پ

 ین نگاهم مجبورم گردنم را تا جایدزد یاست و برا

 .نه بچسبانمیممکن به جناق س

 :میگو یدل دل م یبعد از کل

 ...که پسراتونو به جون هم بندازه نکردم یمن کار -

 .ند تا نگاهم را صاحب شودینش یر چانه ام میدستش ز



 یفشار ینیر سنگیکند. گردنم را از ز یبزرگ م یثواب

 با کف دست یکند. وقت یرها م ییلویست کید بیاش

 شوم که یکوبد، آنقدر شوکه م یدهان خودش م یتو

 . میپر یهم خودم و هم نگاهم آشکارا ازجا م

 

 داشته باشم یربط یخاک تو دهنم اگه منظور ب-

 ...دخترم

 د و من از ترس ضربه دوباره،یآ یدستش باال م

 :رمیگ یش را میسرانگشت ها

 ...حاج خانم خدا نکنه-

 شود و با برگرداندن کف دستش یر میاشکش سراز

 خود یپنجه ها یر سرماینبار اوست که دستم را اسیا

 :کند یم

 به خاک مهتابم منظورم فقط به دادخواست طالقت-



 نیگه... مگه کور باشم، ایز دینکرده چ یبود... نه خدا

 ...نمیرو نب یهمه پاک

 :زنمیم یلبخند دردناک

 

 سهیم یکه فالگوش وا یده ایره... حق ورپرب ندایع-

 ...دن حرف خودشهیشن

 نم نکن... بچه هامینو دخترم... شرمنده تر از اینگو ا-

 ل خلیوونه شده بودن... زده بود به سرشون... کمید

 چسبونه... حال یخودشم ننگ م یزایشده داره به عز

 ...نداشتم... درست حرف نزدم... ببخش مادر یدرست

 ...ستمین از شما ناراحت نین... باور کنینگ ینطوریا-

 ه مادر اول از همه فکرحالیست که ین یبیز عجیچ

 زاد تا ابد هر جایکه میخودش باشه... زن یخوب بچه ها

 ه مادره... انتظار ندارمیکه باشه، اول  یکه باشه هر ک



 ن به من که...اونمین بچسبیخودتون ول کن یبچه ها

 ...تونه هوامو داشته باشهیکه مادر خودم نم یوقت

 دنش، سوار شدن ویرس یزدن دکمه آسانسور، انتظار برا

 رونیدن به طبقه خودمان، بیرس یدوباره زدن دکمه برا

 

 دنش تا منیرفتن از آسانسور، بازکردن در و کنار کش

 و یین حرکاتِ ابتدایقبل از او وارد خانه شوم... همه ا

 ند، که ناخودآگاها یسرشار از کالفگ ینش به قدریروت

 رفته ام و مثلیدعوتنامه نفرستاده اش، به سکوت را پذ

 لک رفته ام. اقل کم به یس، تویخودش و به قول ادر

 ...اندازه خودش کالفه ام

 ...ترکهیبذار... سرم داره م یه چای-

 دست رد به یاش، در مقابل تعارف چا یدر خانه پدر

 ."میکن بر خورم، جمع ینم"نه ام زده، و گفته بودیس



 در بالفاصله باالیبه طاها و حاج ح یبعد از تعارف چا

 میرفته و خواسته اش را اجابت کرده بودم. حاال ن

 یخواست با چا یاز من م ییساعت بعد از رد کردن چا

 .سردردش را عالج کنم

 

 باال رفته جواب یکه تُنش کم یینگاه متفکرم را با صدا

 :دهد یم

 یریگ یطالق م ی؟ چون دارینک یه بر و بر نگاه میچ-

 ؟یبه من بد یه چایشه ینم

 اد دادهیش به من یبا عمو و پسرها یبود و زندگ یعصب

 جزدلِ  یجه اینت یعصبان یبود که بحث کردن با مردها

 .شکسته خودم نخواهد داشت

 یخواد ده تا چا یل نداشتم... االن دلم میاون موقع م-

 دست از سر من ین سردرد لعنتیپشت هم بخورم بلکه ا



 ...برداره

 

 سردرد گرفته بود که یم ساعت طوریبه فاصله ن یعنی

 داشت؟ اصال مگر عالج یاز به ده تا چایش نیمداوا

 بود؟ ییسردرد چا

 خواستنمم نشونه یم! صبور! چایه؟ خانم! عاقل! فهیچ-

 ؟یکن ینگام م ینجوریتو؟ چرا ا یمه برایکم عقل

 یمبل م یپشت یو روگشت. پالت یوار کوتاه میدنبال د

 :رمیگ یش میاندازم و راه آشپزخانه را در پ

 ی... مید گرسنته که سر درد شدی... شایشامم نخورد-

 ز سبک آماده کنم؟یه چی ییخوا

 رونیک نفسه بلند و خسته است که با صدا بیجوابم 

 .کند یپرت م

 



 که از یکنم. مقنعه ا یکوچکم را روشن م یر کتریز

 گذارم. و یم یصندل یپشت یرا رو سرم بوده یصبح رو

 خته و آشفتهیم همانطور به هم ریدهم موها یاجازه م

 ر از خورشتیکنم غ یخچال را باز و فکر میبمانند. در 

 خچال ماندن،یکه احتماال بعد از چهار روز در  یمه ایق

 باز کرد، یش حسابیتوان رو یات شده که نمیانقدر ب

 .کنمش اماده یتوانم برا یم یزیچه چ

 س ها هستم کهیسوس یخ رویدر حال چک کردن تار

 :کشد یرونم میخچال بی یرد و از تویگ یم را میبازو

 ...خورم ینم-

 

 ن همه فشرده شدنیاز به این حد ساده نیتا ا یجمله ا

 عصب و عضله دارد؟

 :گردانم یخچال برمیس ها را داخل یسو



 ...م کهیله خب دعوا نداریخ-

 دنین مرد عاشق جویگردم. ا یم یگرید یدنبال خوردن

 یگریز دیدهم قبل از خرخره خودم چ یح میاست. ترج

 یرونم میخچال بی یدم دستش بگذارم. و دوباره ازتو

 :کشد

 چت شده تو؟-

 :اندازم یابرو باال م

 من چمه؟-

 

 :دیگو یربط م یب

 ...من بهت شک ندارم-

 که گفته خودش آتش گرفته و دنبال بهانه یزیاز چ

 :ه کندیا حرفش را توجست تیا

 گفتم؟ یزیمگه من چ-



 که از یخوب نشون داد یلیگه... توخین دیدِ هم-

 ...شتر بترسمید بیناگفته ها با

 نیم را کرده ام که به ایافتد. تمام سع ین مییسرم پا

 ...میده ایم. اما رسینقطه نرس

 

 نیل... واقعا حوصله بحث کردن در ایولش کن کم-

 هیخوام بهش فکر کنم...  ینم یتمورد و ندارم.... ح

 ...گهیتموم شده رفته د یگفت یزیچ

 با قرار گرفتن بر سر راهم، مثل چند ساعت قبل، مانع

 ...شود یزم میگر

 ؟یست شدیآرت-

 :کشد یچهره در هم م

 ؟یچ-

 :کنم یکلش میبا دست اشاره به ه



 ...هی... حرکت جذابیراه آدمو ببند یعادت نداشت-

 

 که یکن یم یهر کار ی؟ داریگیم یور یچرا در-

 نه؟ یحرف بزن ینخوا

 ن احمقا تکرارید عیده نداره رو چرا بایکه فا یزیچ -

 م؟یکن

 و یزینکه تو خودت بریده نداشته باشه؟ البد ایچرا فا-

 ده؟یمف یریم بگیخودت تصم یبعدم با برداشتا

 دهیست... اما تجربه نشون داده ما از حرف زدنم فاینه ن-

 ...میجه برسیست با هم به نتی...ما اصال قرار نمینیب ینم

 نو گفته؟یا یبعد ک-

 را همراه با بستن ین منم که نفس کالفه این بار ایا

 :دهم یرون میچشم، و چرخاندن سرم ب

 



 ...گفتم که تجربه-

 م؟یما اصال با هم تجربه ام دار-

 ...تو دم کنمییم... برو کنار بذار چاینه ندار-

 کند تا دستم بهیاش را تکرار م یستیدوباره حرکت ارت

 .نرسد یکتر

 ...ل... کمه آبشیآبش خشک شد کم-

 کند تا با دراز کردن یت میقد و قواره بزرگش کفا

 .دستش اجاق گاز را خاموش کند

 

 بفرما... مشکلت حل شد؟-

 ...نه-

 چرا؟-

 یالزم دار یده تا چا یگفت یم ینکه االن داشتیا یبرا-

 ...تا سردردت خوب شه



 یفانتز ین کتری؟ ایخته بودین کم آب ریهم یبرا-

 ...ده که بهتینم یوانم چایتو اندازه دو ل

 :روم یم یدوباره سمت کتر

 ...ذارمیه بزرگترشو مید... االن یببخش-

 کشد تا به یرد و به سمت خودش میگ یساعدم را م

 :نه اش بخورمیس

 

 ...ترنم-

 ستین کنم. و دست خودم یفک فشرده اش را نگاه م

 غیکنم و ج ینه اش حواله میس یرو یکه مشت محکم

 :زنمیم یبند ینم

 آخه؟ یلعنت یخوا یم یه؟ چیچ-

 به عمق چشمانم است. شرمنده یقیجوابش نگاه عم

 در هم یها یکشم و چتر یم یشانیدست آزادم را به پ



 : زنم یو برهمم را کنار م

 ...شدم ید... عصبیببخش-

 :ردیگ یگرم را میدست د

 ان معلومه... فقطیه آدامس کش میز کلمه هات که شبا-

 ...یکن یلم بازیف یدار یدونم چه اصرار ینم

 :کنم یکند. التماس م یکشم. رها نم یدستم را م

 برم؟-

 

 ...نه-

 ل؟یکم-

 :کند ینه اش حبسم میس یتو

 ...لیجان کم-

 دم خروس، قسم حضرت عباس، کدام را باور کنم؟ فک

 ش را؟"لیجان کم"ا ی، اش یفشرده و نگاه عاص



 ؟یکن یم ینجوریچرا ا-

 ؟یچه جور-

 :زنم ینه اش میس یگر، اما آرامتر روید یضربه ا

 ...گهید ینطوریا-

 و ی؟ سرشب که خوب نطق کردیزن یچرا حرف نم-

 ؟ چرایمون ی... چرا رو دور نطقت نمیرو زد یحاج یرا

 ؟یتو اون اتاق کوفت یبر یفرار کن یخوا یم

 

 :ر نشودیفشارم تا اشکم سراز ینه اش میبه س یشانیپ

 ده داره؟ ما که به هر حالیکنه؟ چه فا یم یچه فرق-

 ...میش یم جدا میدار

 خوام... تایرو نم یین جدای... من ایشیجدا م یتو دار-

 ...نویگم ایابدم بهت م

 برم و خودم را ازیش بهره میاز شل شدن دست ها



 کشم و یرون میبر افتاده ام یکه در آن گ یبهشت سوزان

 :رمیگ یفاصله م

 خوام جدا شم... من ی... من میگیباشه... تو راست م-

 ه بار توی یخوام برا یخوام بهت ظلم کنم... من م یم

 ...عمرم خودخواه باشم

 کند تا دوباره حبسم کند. به موقع خودم یدست دراز م

 یرون آشپزخانه مینت به بیو کاب یان صندلیرا از م

 

 د. چند قدم دورتر از آشپزخانه بایآ یم مکشم. دنبال

 ریک دست او زین تالشش با حلقه شدن تنها یکمتر

 .شوم ینه ام متوقف میس

 ترنم؟ بس کن یه راه انداختیا چین موش و گربه بازیا-

 آدم بزرگا یکمم شده ادایقه بند شو بذار یه دقیگه... ید

 ...میاریرو در ب



 به یمه اش مشعلکه انگار هر کل یر گوشم، با لحنیز

 :دست دارد، قلبم را شعله ور کرده

 از جونم آخه؟ یخوایم یچ-

 ...یه نکنیکه گر یفکت شکست انقدر زور زد-

 ...خب ولم کن بذار نشکنه-

 به خورد ی، هرچقدرم حواستو بدیه نکنیهرچقدرم گر-

 شناختم که ی... اونقدریو خوراک من... هر چقدرم نگ

 

 ی، داریشه ساکتیخدا همکه شکر  یساکت یبدونم وقت

 ... مثال برامیچیپ یاز درد و غصه مثل مار به خودت م

 تو تخت یچپیم یریمثل روز روشنه که اگه ولت کنم م

 ...یکن یسر و ته ناله م یب یو تا خود صبح از خوابا

 یشکند و برو یچاره مقاومتش میباالخره قطره اشک ب

 .زدیریساعد او م



 گفتم؟ یدید-

 کنم ساعد قدرتمندش را پس یم یعباهر دو دست س

 یسرم م یم را تویشود و من در عوض صدا یبزنم. نم

 :اندازم

 ...آره... حق با توئه... حاال ولم کن... نفسم رفت-

 

 یشل تر شدن دستش محسوس است، اما نه تنها خبر

 گرش هم دور تا دور شانهیست، که دست دین ییاز رها

 :شود یام گرد م

 ...من بهت شک ندارم-

 :نالم یعاجز و خسته م

 به برادر ی... حتیاما به همه عالم و آدم شک دار-

 ...خودت

 :رود یش باال میصدا



 ...گهیدِ آخه چرت م-

 چرت گفت چشمش ناپاکه؟ یهرک–

 ...ادیاز نگاهش بهت خوشم نم-

 ...لیکم-

 :ردیگ یده میهشدارم را ناد

 ...ادیروت خوشم نم یچ مرد و زنیاز نگاه ه-

 

 نیا یتون یرو دوست داره... چطور م یکیخودش طاها -

 ؟یض فکر کنیقدر مر

 یمت میشود، فرصت را غن یسکوتش که کش دار م

 یمت بین غنیکنم. اما ا یم ییدر رها یشمارم و سع

 ...ده استیفا

 ...نهیشیپت میپ به کیندازه دور شونت... ک یدستشو م-

 ...ادیخوشم نم



 ؟ براش مرد و زنیفهمیوانه... مسلکشه... میبرادرته د -

 ...اون... دوستن براش ینداره... همه انسانن برا یمعن

 ...یزه که حتیقلبش اونقدر تم

 بود؟ یکه امروز گفت چ ییپس اون چرتا-

 

 ...ت کنهیمن ازش خواسته بودم راض-

 یه حرفاش ؟ تو ازش خواسته بودیگم... بقیاونا رو نم-

 ...بگه

 :ردیگ یانگار زبانش را گاز م

 ... اله االاهللال-

 ...یش کردیحق نداشت، اما عصبان-

 ...زنهیدلشو م یت حرفایآدم تو عصبان-

 جانم رایکرد مدام کتکش بزنم؟ مشت بیچرا مجبورم م

 :کوبم یساعدش م یرو



 ؟یشنو ی... میرو دوست داره لعنت یکیگم یم-

 

 ینجات پاک ینکه برایا غلط، ایدانم درست است  ینم

 ماندن هانا فکر یمخف یواست او براخودم و طاها، به خ

 ...کنم ینم

 ...کال یگه ایه ترنم دی... امشب یدا کردیدست بزن پ-

 ...ولم کن... تورو خدا-

 و دوست داره؟یخوبه... ک یلیجات خوبه ترنم... خ-

 ه نه؟یبق یدونیچطوره که تو م

 ه کهین چه درد و مرضین ببیچه بدونم من آخه... بر-

 چ کس خبریچ کس از احوال هیهافتاده تو خونتون 

 ...نداره المصبا

 کنهین همه حاج خانمم اصرارش میه دختره؟ چرا ایک-

 اد پس؟یمقر نم



 

 ...شتر کنهیتونو بیرینخواسته درگ-

 کمیتونست  ین همه اتفاقِ بد ازدواج اون مین ایب-

 ...دیاره شایب یر و خوشیبرامون خ

 دش، بهشده بود، به من، به خو یعصب یطاها هم وقت

 ...هیحیت نداده بود: هانا مسیمان اهمیدوست

 که ییان من و اویشود م یو دوباره سکوت حاکم م

 :ن حکومتیکشد ا یست... طول م یکیهنوز تنمان 

 ...به خدا خسته شدم-

 :گرداند یبرم

 ...نباش ین قدر شاکیمن بهت شک ندارم... ا-

 ...ستمین-

 ...یهست-

 



 وونهیله خب...دیخ-

 

 ...یگیتو م یر چشدم... ه

 عرضه ین نبود که بیا ییدست و پا یمنظورم از ب -

 ...یا

 ...باشه-

 دهد تا همه یرا که دردست دارد، تکان م ییبازوها

 :وجودم بلرزد

 ...ترنم-

 ه؟یچ-

 ...یوونم کردید-

 ...یوونه کردیتوام منو د-

 ...میبذار مشکالتمونو حل کن-

 ن کالف گوریم ایکار کن یم... تو بگو چیخب حل کن-



 زدن و خرد خرد کردنش یچیر از قیرو که غ یبه گور

 ...برامون نمونده یراه

 

 چه یحانه جدا بشم... چه تو باشیخوام از ر یمن م-

 ...ینباش

 حق یفهم ی... چرا نمی... حق نداریلعنت یحق ندار-

 ؟ چرایو دوست داشتنو از دست داد یانتخاب و خوش

 تا ابد یفهمینم ؟ چراید جبران کنیبا یفهم ینم

 خودت یکه برا یهست یتیمحکوم به تحمل وضع

 ؟یساخت

 ...تونم از تو دست بکشم ینم یفهم یتو چرا نم-

 ...یرو هم ندار ینکه نتونیحق ا یتو حت-

 ...تونم یدونم... اما بازم نم یم-

 ...ید بتونیبا-



 ...گهیترنم مشاورم م -

 ...برد یحرفش را م

 ...گهیم یچ-

 ...یشیفر مبگم ازم متن-

 

 :خندم یتلخ م

 ینفرت از دست دادم... با حرفا یا فرصتو برایه دنیمن -

 مشاورت قراره ازت متنفر شم؟

 مشاورم متنفر یکه من شناختم با حرفا یآره... ترنم-

 ...شهیم

 :رمیگ یاضطراب م

 گفته؟ یمگه چ-

 فرو کش یحالوت مکالمه مان تا حد قابل مالحظه ا

 ین آمده. نگاهییهمان اندازه پا مان هم بهیکرده و صدا



 دانم، و یرش را نمیکه تفس یزیآغشته به ترس و به چ

 یم میو لب ها ینیبه چشم ها، ب یدانم.... نگاه یم

 :اندازد

 ...گه من تو رو دوست دارمیم-

 

 .ن شودیش سنگیدست ها یدهم وزنم رو یاجازه م

 خورد و یسرم چرخ م یاست که تو یکلمه ا"یلعنت"

 .رمش را هزار بار تکرار کنمدوست دا

 ...گهیچرت م-

 :کند یب میبا تکان سر تکذ

 ...گهیفکرکنم راست م-

 :کنم ید میکارش را تقل

 ...یکن یچرت فکر م-

 ه بار تو عمرم مثل آدم و درستی ینه... به نظرم برا-



 ...ه بار ترنمیکنم...  یفکر م

 یم یدهم وقت یچه سر تکان م ین بار برایدانم ا ینم

 :دیگو

 

 ؟یمونیداره؟ اگه بگم دوستت دارم م یده ایفا-

 ... ن جمله بوده امیدن ایتمام عمرم محتاج شن

 ...اما سر شب بهت گفتم منم بلدم ازیه بار گولم زدی-

 ...رمیتجربه هام درس عبرت بگ

 ...گم دوستت دارمیدارم م-

 عاشق ی... خودت گفتیتون یشه... نمی... نمیندار-

 ...یحانه ایر

 ... دوستش ندارمیشیگم ازم متنفر مین میهم یابر-

 ...ترنم

 



 ...یشو نابود کردیزندگ-

 ...هممونو نابود کردم یزندگ-

 :کند یم میزم و او صدایریفرو م

 ...ترنم-

 یه ندارم، چون نمیم. توان گریشو ین آوار میزم یرو

 ...ه کنمیکداممان گر یدانم برا

 ذاب وجدان کهه عیبه خدا دوستت دارم... وگرنه برا -

 ضم کرده باشه... فکر رفتنتیتونه مرینقدر نمیرفتنت ا

 ...کنهیوونم میداره د

 :کنم یناله م

 ...یدبه کن یخوایگم میم ی... به حاجیتو قول داد یول-

 ...هیه بزدل عوضیل یبگو...به همه عالم بگو... بگو کم-

 یش کرده... بگو میوارد زندگ یبگو دو تا زنو اشتباه

 تونه... بگو زن دوستیضاع رو درست کنه نمخواد او



 

 دستش گرفته افتاده به یچیو کوچولوش ق یداشتن

 یشون... هر چیجون کالف تو هم گره خورده زندگ

 ن... اما بمونین بکنییخوایم یبگو... هر فکر یخوایم

 ...ترنم

 ...شهینم-

 ؟ مگه مشکلتیفهمیگم دوستت دارم... نمیدارم م-

 ؟ دارم مثل سگ بهت التماسستیدوست داشته شدن ن

 ؟یفهمیچون دوستت دارم... م یکنم بمون یم

 ه... منین نامردی... ایمنصرفم کن یگینا رو میا یدار-

 ن حق وی... ایم بدیباز یدم که توأم بخوایکم نکش

 ...لیکم یندار

 

 گم دارم از فکر رفتنتی؟ می؟ چه حقیلعنت یچه حق-



 دنیحق پرستشم... حق دوست داشتنتو ندارم؟ یخل م

 زنمو؟

 ...یدیبگو طالقم م-

 ...خوامینم-

 ...یقول داد-

 ینطوری... تو ایخواینو میدادم چون فکر کردم تو ا-

 ی... ولیت نشین اذیشتر از ای... قول دادم تا تو بیراحت

 ستین یزین همون چیگم دوستت دارم... مگه ایاالن م

 ؟یریم بگیدرست تصم یتا بتون ید بشنویکه با

 ...ر قولش زده بودیله چند ساعت زبه فاص

 یکل بزرگش باعث شده تا در حالت نشسته هم او رویه

 دن صورتش، سرم را باالید یمن مسلط باشد و من برا

 رم. گردنم درد گرفته. بخصوص که فاصله تنمانیبگ

 



 چ مجبورم کرده پس سرم را به پشتین هیچ است و ایه

 .گردنم بچسبانم

 هیه مشکله نبودنش ین دوست داشتن بودنش یا-

 ...لیگه کمیمشکل د

 حاال که هست تو بگو من باهاش چه کنم؟-

 : دهم یسر تکان م

 ...دونم ینم-

 ...دوستت دارم-

 ...نداشته باش-

 ر را در تب وی، اما چند وقت اخیست از کیادم نیدرست 

 ...مار بوده امیب "دوستت دارم"ن یدن ایتاب شن

 

 :پاک میکنداشکم را 

 ...ارمدوستت د-



 :به صورتم زل میزند

 ...دوستت دارم-

 دوستت"قصد کرده به اندازه تمام عمر با هم بودنمان 

 .وند بزندیم را به مرگ پیماریب یخرج کند و انتها "دارم

زش با نگاهش نوام همه وجودم را یچشمم، چانه ام، گردنم، موها

 یم "دوستت دارم"ک یو  میکند

 یش داغ میها "ارمدوستت د"کارد. تمام تنم را با 

 دهدم درست چند قدم دورتر از یکند... و من اجازه م

 ر باران مهربانیآشپزخانه تمام تنم گُل بدهد و بشکفد ز

 ...شیها چشمدست و 

 

 ، بهین جا برسیکه به ا یکنیجون م یچند وقته دار-

 یرو گرفت ی، ماتم چیمن بگو االن که موفق شد

 قا؟یدق



 

 قرار یین جداید ایخواهد فهممن نگفته ام و او هرگز ن

 اورد. ندانسته هم خونم را دریاست چه بر سر دل من ب

 یست... از وقتیچ ین آه و ناله ها برایشه کرده که ایش

 ل و موافقت خودِ اویمشاور کم یان حرف هایدر جر

 ...ک لب است و هزار شکرخندیقرار گرفته  ییجدا یبرا

 .کند یش میکه دل من را ر یشکر خند

 یعنیم. یسه اول دادگاه را نشد که شرکت کنجل

 یکرد تا باالخره راض یل آنقدر پافشاریم. کمینخواست

 بود که یشدم من هم با مشاورش مالقات کنم. شرط

 نکه دادگاهیا من قبل از ایت گذاشته بود. یرضا یبرا

 انسال ویارجاعمان دهد به مشاور، با روانشناس م

 او تمام هم و غمش راا یکردم  یل مالقات میشلخته کم

 .فتدیاتفاق ن یین جدایگذاشت تا ا یم



 

 نیبه ا یانت هم رأیالزم نبود تا دکتر د یادیتالش ز

 ...دهد. فقط سه جلسه ییجدا

 یحوال ییده بود را از جایکه پرس ییجواب سوال ها

 ش گذاشته بودم و او دریدا کرده و جلو رویقلبم پ

 ن اوضاعیکه با ا ده بودیجه رسین نتین جلسه به ایسوم

 ل،یکم یمان و ورود من به زندگییو با توجه به نوع آشنا

 مان دوامیحانه زندگیدر صورت عدم حضور ر یحت

 .نخواهم آورد

 در اعماق وجودم، همان جا که دور از دسترس ییمن جا

 نیده بودم، که ایجه رسین نتیو شعورم بود، به ا یآگاه

 یم "امر واقع"ست و اجبار است. من خودم را یعشق ن

 چینبود که بتواند خوشحالم کند. ه یزین چیدم و اید

 .کرد یکس را خوشحال نم



 خانه یل، طبقه باالیکه کم یا "یتو تاوان اشتباه من"

 بود یزیراهرو در گوشم خوانده بود، چ یاش و تو یپدر

 

 قلبم حک شده و نه گمانم که یشتر رویکه انگار با ن

 ن موضوع از نظر دکترِ یا توانستم فراموشش کنم و یم

 ...یک زندگی یک خطر بود براید مو یسپ یاه چرده یس

 ن ویهر تنش روت یتواند برا ین اتفاق میمعتقد بود ا

 به وجود یهر زوج یکه ممکن است در زندگ یمعمول

 یبرا یدور یک بحران باشد... اعتقاد داشت کمید، یایب

 ...ما الزم است یهر دو

 م و چه نه،یریت که چه طالق بگن طور، اصرار داشیهم

 در ارتباط یگریا روانشناس دید با خود او یبا یچند وقت

 یش رویل پیکه کم یبود که مبلغ ین درحالیباشم، و ا

 کرد، یک ساعته پرداخت میت یزیک جلسه ویمن بابت 



 که ینجا تنها شغلیکه تا ا یرفت. من یکتم نم یتو

 یگر یم، منشتوانسته بودم به طور جد به آن فکر کن

 اطراف دانشگاه بود که در یمهندس یاز دفاتر فن یکی

 

 شد، تا یان نامه حساب میپ پایاصل دکان فروش و تا

 ...یمهندس یدفتر فن

 نکه من شرطشیل گرچه قول داده بود، و عالرغم ایکم

 نوایانت بید یبعد از حرف ها یرا به جا آورده بودم، حت

 داد. نظر دکتر یین جدایت به ایسخت رضا یلیهم خ

 .به من و به خودش فرصت دهد ین بود که کمیانت اید

 م، و بعد اگر بازیطعم به هم مجبور نبودن را بچش یکم

 ش حس کرد ویمرا در زندگ یخال یل جایهم کم

 حانه عقبیبه اسم ر یل بود که از بن بستیکماکان ما

 ...ست یجبران باق یگرد کند، فرصت برا



 که کنار در ییه به دانشجوهام را به بهانه توجیرو

 یراه انداخته اند، برم یادیز یسر و صدا یخروج

 که خودش را به گوشه یگردانم، تا دور از چشم او اشک

 .رمیچشمم رسانده، بگ یخارج

 

 ؟یجه برسین نتیگفتم که تو به ا یزیمن چ-

 بعد چهار ترم اونقدر شناختمت که بدونم االن تو دلت-

 ...الستیواو

 رم، برقصمیترنم؟ دستمال دستم بگ یدار یارچه انتظ-

 رم... قرارهیگ ی؟ به هر حال دارم طالق میش یم یراض

 ...ترسم... ناراحتم یفته... میم بیه عالمه اتفاق تو زندگی

 ...ین کنیدم به ماه نکشه خودتو نفر یبهت قول م-

 :زند یشخند میکنم و او ن یبا تعجب نگاهش م

 ...یا اقدام نکردنینکه زودتر از ایبابت ا-



 برو" ینیبا زبانِ تن، و با اشاره دست و جمع کردن ب

 یش را بازیکنم، و او چشم و ابرو ینثارش م یی "بابا

 .دهد یم

 

 ش دراز کرده ام، بایبرا یرا که به نشانه خداحافظ یدست

 د از همینجا بایرد. به رسم عادت، ایگ یدست چپ م

 ست که چند یستگاه اتوبوسیم. مقصد من ایجدا شو

 دانشگاه قرار دارد، و مقصد او ین تر از ورودییمتر پا

 ...دانم کجا ینم

 ست، بوسهیکه حواسش تمام و کمال به من ن یدر حال

 نه چندان آهسته ییفرستد و با صدا یم یروهوا یا

 :کند یه میواگو

 ...واو بابا موتور... بابا خفن-

 یا مکش دار و پر خواهش اد یرا با لحن "خوامت یم"



 یم یبام یکه هر دم رو ین رفتارها و حواسیکند. به ا

 ...ند، عادت کرده امینش

 

 ن گوش تا آنیش به قاعده ایبعد لب ها یلحظه ا

 نهیس یند... انگشت اشاره اش را رویآ یگوش کش م

 :زند یما لب میگذارد و با ا یخودش م

 ؟یبا من-

 لب ین خنده رویپشت سرم است. ا یمخاطبش کس

 ید؛ مخاطب احتماال همان موتور سواریگو یش میها

 ...ست که طلبش کره بود

 دهد و دوباره یانگشت اشاره اش مرا هدف قرار م یوقت

 پشت سرم رانگاه "ن؟یا"پرسد  یبا همان زبان اشاره م

 ...سراغم را گرفته ینم چه کسیکنم تا بب یم

 



 شهیکند و ش یموتور سوارِ آشنا چراغ دادن را تمام م

 ین فاصله هم میدهد.از هم یاسکت را باال مکاله ک

 ص دهمیره فوق العاده اش را تشخیت یها یتوانم برق آب

 ...کنم یرا زمزمه م "لهیکم "ر لبیوز

 

 ن باریشنوم و ا یه دار ترنم را میکنا "چشمت روشن"

 کنم و مقصدم به یم یمنم که بدون حواس خداحافظ

 ...بانایگر خیشود سمت د یستگاه اتوبوس میا یجا

 ...سالم-

 ابان بودم، حواسش بهیکه درحال عبور از خ یتمام مدت

 یدر حال گذر بود و همزمان از رو ین هایمن و ماش

 ...ن آمدییموتور پا

 یسرش پاسخم را م یدر حال برداشتن کاله از رو

 :دهد



 ؟ید یسالم خوشگل خانم... افتخار م-

 

 یاکاوکند و من در حال و یبا دست به موتورش اشاره م

 ن لحن حرفیکنم که ا یاه رنگ فکر میموتور بزرگ س

 ...زدن را هرگز در او سراغ نداشته ام

 ه؟یگه چین دیا-

 ...موتور-

 :رمیگ یبا خنده نگاهم را از موتور م

 م؟ین قراره بریدونم... با ا یم-

 سرخ چشمانش کش یدن رگه هایجمله ام، با د یانتها

 .شود یزان ادا میدار و افتان و خ

 :پرسم ینکه جوابم را بدهد دوباره میقبل از ا

 شده؟ یچ-

 



 با ظاهر آشفته اش یتیاندازد... حرکاتش سنخ یابرو م

 دنِ موتور، متوجهشیجانِ دیکه از ه یندارد. ظاهر

 ...نشده بودم

 بشه؟ یزیقرار بود چ-

 ...ینِ..نم-

 :ردیگ یکاله را به سمتم م

 ...بپر باال-

 یدستش م یکاله بزرگ تونگاهم به دست دراز شده و 

 :رود

 کجا؟-

 ...میبزن یه دوری -

 :شوم ینگران تر م

 ل؟یشده کم یزیچ-

 ...بشه یزیه چی ینه... چرا همش منتظر-



 

 :زنم یا لب میرون مانده از دریب یچون ماه

 ...یا یه جوری-

 ؟یچه جور-

 ؟یه کردیگِ...گر-

 :ندیآ یش کج و معوج کش میلب ها

 ...کلین هیآره با ا-

 :روم یک تر میگران نزدن

 ش شده؟یزیچ یکس-

 :دیگو یدر حال نوازش گونه ام با شست و اشاره م

 دوست دارم بدونم تو چرا انقدر یلینه... اما من خ-

 ...یوحشتناک یمنتظر اتفاقا

 

 ن حرکتیشود، و هم ینگاهش حس م یکه تو یحسرت



 ن ادا ویکند. او اهل ا یدستش، نگران ترم م یفانتز

 میستاه ایکه ا ییجا یبه شلوغ ییآن هم جا اطوارها،

 ...ستین

 ...ترسم یدونم... چشمات سرخه... م ینم-

 گذارد و یسرم م یرا که نگرفته ام، خودش رو یکاله

 :دیگو یم

 ...کم سردرد دارمیست...ازصبح ین یزیچ-

 :میگو یر میناباور و مشکوک و با تاخ

 مگه؟ یقرص نخورد-

 جانم یلین روزها خیشد... ا یاد سر درد مین روزها زیا

 رفت... اما یرنگش م یآب یحوض قرمز و ماه یبرا

 ...فرق دارد ین حوض و ماهیت این بار حکایمطمئنم ا

 

 ...که ینه... تو دور و برم نبود-



 ریکند مس یسرم سفت م ینکه بند کاله را رویبعد از ا

 :کند یبحث را عوض م

 ...نمیبپر باال ببب-

 موتور خودته؟-

 ...شگاست... دودر کردمیل نماما-

 دهم و با یموقع شوخ شده اش م یمردد دل به دل ب

 :میگو یشه کاله کاسکت میباال زدن ش

 ه؟یشگاه مال کینما-

 حاال که حرف نزدن خواسته است، تن دادن به آن جان

 ...رممکن نهیفرساست اما غ

 :گذارد ینه اش میس یدست رو

 ...نوکرت-

 

 :دهم یدوباره باال من افتاده را ییشه پایش



 ...آقامون-

 دهد و یلم مین زهر خند را ندارم، اما او تحویانتظار ا

 :دیگو یم

 ؟یرو شروع کرد یدلبر یر یم یحاال که دار-

 :گذارد یه سرگردانم میان خنده و گریم

 ...ستین یک خبریتراف یبپر باال که امروز از گرفتار-

 ...ستمینمن تا حاال موتور سوار نشدم که... بلد -

 :خنده نا همگن با احوال چشمش برگشته

 ...اشتباه شده دلبر... گفتم بپر تَرکم نه پشت فرمون-

 :خندم یم

 ...ترسم ینه که میمنظورم ا-

 

 :اندازد یابرو م

 ن بارو اعتمادی... ایدیشه ترسیدونم کنار من هم یم-



 ...کن... دارم هواتو

 ...ندیش سراسر نه دو که چند پهلویحرف ها

 کند و در حال یشال گردنش را از دور گردن باز م

 شیره ام به چشم هایبستنش به دور گردن من، نگاه خ

 :دهد یرا پاسخ م

 هینقدر جنتلمن شدم که بدونم یگه ایرم... د یآروم م-

 ...د رفتار کنمیخانم همراهمه چطور با

 ن همهیاز به ایست که نیاطرافمان آنقدر سرد ن یهوا

 و بلکه یچشم او باران یاشد.، اما هواب یتیر امنیتدب

 گذارم و بدون یست... و من دندان سرجگر م یبوران

 

 یت نمیت به حالت چشم هایها ینکه شوخیگفتن ا

 ...شوم یند، سوار میآ

 .کشد یموتور م یزحمت رو یکل بزرگش را جَلد و بیه



 گذارم تا قد کوتاهم یش میبازو یبعد از او من دست رو

 یگرش را برایند موتور باال بکشم. دست درا از قامت بل

 کند تا یآورد و با گرفتن مچم کمک م یتم جلو میحما

 ...متعادل از رخش خوش قامتش باال بروم

 ینان از استقرار من، بدون حرکت گاز میبعد از اطم

 یم یغ کوتاهیجنبه تر از حد تصور ج یدهد و من ب

 یوقت.... اما زنم

 یفهمم که موتورسوار یکند، م یشروع به حرکت م

 بند دست یست و کمیب و ترسناک نیهم عج یلیخ

 او بالفاصله با یکنم. ول یم را به دور تنش شل میها

 

 گره دستانم، مرا به سمت خودش یگذاشتن دست رو

 ...میتر شو یکیکشد تا مماس تر و  یم

 



 :میگو یگوشش م یزنم و تو یشه کاله را باال میش

 گرونه نه؟-

 توجهم را جلب یه ایله نقلین بار است که وسیاول

 ...کرده

 ...مید یفم میتخف یباش یدار واقعیخر -

 آره؟-

 ...آره-

 چقدر مثال؟-

 ...هیکاف محبت ریزه یبرا شما -

 ییو خنده بعد از جمله او از آن کارها ییپروا ین بیا

 ...دانستم استعدادش را دارم یست که نم

 ...یشیشه رو... سرده... سردرد میاز شبند -

 

 ؟یپس تو چ-



 ...من عادت دارم-

 ...شه سردردتیبدتر م-

 ن؟یبدتر از ا-

 ادیبه فر یازیم که اصال نیرو یان قدر آهسته جلو م

 ...میگر را بشنویست تا همدیزدن ن

 نیوارونه ا یستد و به مدد هوایا یپشت چراغ قرمز م

 ین آورده، صدایین ها را پایشه ماشیروزها که ش

 :دن استیقابل شن یبه راحت ین کناریخواننده از ماش

 یقرارم نتونستم که آرومت کنم... دلشو ندارم نم یب"

 قرارم... من و شهر و قدم، بارون یتونم فراموشت کنم... ب

 " ...قرارم یو نم... ب

 

 یبرازنده به حال و هوا یقید هم موسیچراغ قرمز، شا

 شود تا او دوباره دست سرما یم یمان فرصتین روزهایا



 یسرما زده ام بگذارد و کم یدست ها یزده اش را رو

 یان کتف هایخشن نوازششان کند... تا من صورتم را م

 از عمرمان را یکسال و اندیشم که یندیم کرده بیاو قا

 خودمان یبرا یچ خاطره اینکه هیا یم، بیهدر داده ا

 گوش داده یشترکم یقینکه موسیا یم... بیساخته باش

 د خاطره در ذهنمانیتجد یرا برا یا عطر خاصیم... یباش

 ینام گل مورد عالقه هم را هم نم ی... ما حتیگانیبا

 ...میدان

 شیکه پ یبُره، از آدما پره... از هر چ یکه م یدل"

 ...کشم یه آه میکشم  یدلخوره... عذاب م یاومده حساب

 " ...کشم یم ین روزا چیکه ا یدون ینم

 

 ن خاطره ساز زودتر از مایشود... ماش یچراغ سبز م

 یممکن گوشم را با خود م یکند و تا جا یحرکت م



 دانم و نه ین آهنگ که نه نامش را مید ایبَرد... شا

 ...نشانش را، بتواند آهنگ مشترک ما باشد

 برم و با جمع کردن لب یرا به دهان م یاز بستن یقاشق

 .ش را تحمل کنمیسرماکنم راحت تر  یم یم سعیها

 یعاد یبوده ام... دختر یک دختر عادیمن همه عمر 

 چ وقت اهل فالودهیتر ازخودم... ه یق عادیبا عال

 شتر از دویوسط بهمن ماه، آن هم بعد از ب یبستن

 ایاطراف جاده چالوس،  یی، جایساعت موتور سوار

 که توجه مرد یا هر عادتیگار، یتند س یعاشق بو

 ...خود جلب کند، نبوده ام جماعت را به

 

 را یخندد. طعم سرد بستن یبه حرکات لب و لوچه ام م

 یسپارم تا اندوخته خاطره ها یخوب به خاطر م

 .مشترکمان باال برود



 یش چنان تابلویخنده بزرگ لب ها و طوفان چشم ها

 توجه به همان یسازد که ب یم میاز درد برا یلیبد یب

 :گذارم یم دستش یش دست رویخنده لب ها

 مگه نه؟ یه کردیگر-

 .شود یخشک م یخنده اش همان جا، به همان بزرگ

 گذارد و دستش را یاش م یظرف بستن یقاشقش را تو

 ...من در آغوشش گم شوند یگرداند تا انگشت ها یبر م

 ...حانه حامله ستیر-

 

 یو ب ید، چنان عادیگو ین جمله را میهوا ا یچنان ب

 تهران یهوا یوارونگ یبه روزمرگ یزیحالت، که انگار چ

 ...در بهمن ماه را اعالم کرده

 

 ا راین خبر دنین حالت ممکن، مهمتریتر یلب او با عاد



 با قدرت هزاران ولت برق یانیجر ییاعالم و دل من گو

 یشود. نه م یخشک م یکند که به آن یرا تجربه م

 یپوسد، ونه م یرد، نه میم یزند، نه م یشد، نه میاند

 یشده، ب یدرم یکه تاکس یوانید.. فقط چون حسوز

 ماند... و یآنکه بداند چه بر سرش آمده، به همان حال م

 شود... دفتر همه یشود. دفترش بسته م یبعد تمام م

 ش، دفتریها و شوق ها یش، دفتر نگرانیهم و غم ها

 ...شیدهایش، دفتر ترس ها و امیآمال و آرزوها

 شیو و و... پ"نوزاد" "نطفه" "نیجن" "انیرو" "بچه"

 دم، قلبمیشن ین را میه به ایشب یزین هر بار چیاز ا

 یگرفت... برا یرفت... م یکودک متولد نشده ام م یبرا

 را "بابا"ا ی "مامان"توانست ید االن میکه شا یکودک

 ...د هم نهیدست و پا شکسته تلفظ کند... شا

 



 مکه به زبان آورده ا ین کلمه ایگفت اول یمامان م

 اش اعتقاد یگفت مادربزرگ پدر یبوده... م "بابا"

 کند... من یش را صدا میداشته، بچه حالل زاده اول بابا

 دم...به حرفش،یخند یباور نداشتم... در دلم به حرفش م

 از خرافه یلیهم مثل خ یکین یش اعتقاداتش... ایبه ر

 کردم یآورد... فکر م ید لجم را در میم و جدیقد یها

 ردیقرار گ یفرهنگ ین اعتقاد سنگ بنایبود ا اگرقرار

 بود که فرزندانشان قبل از یبه حال مادران ی،که وا

 .گفتند یم یگریکلمه د "بابا"

 ن بود؛ که چون تلفظین اتفاق از نظر من ایه ساده ایتوج

 یشترِ بچه ها میزبان ب یبابا راحتر است، اول رو

 لسوفانه،یر فن مورد نظیخواستم در ا یچرخد... اما اگر م

 بدهم، یگریز دیمانه، عارافانه و عاشقانه و هر چیحک

 نیست، ا"بابا"ن کلمه شان یکه اول ییگفتم بچه ها یم



 ...عاشق متولد شوند یشانس را داشته اند که ازمادران

 

 یگوش کودکانشان از بابا م یعاشق مدام تو یمامان ها

 ش هاست که باباهاین ستایند. و بعد از همیگو

 ن نامیهم ید برایشوند... شا یبچه ها م یمان زندگقهر

 یزبان بچه ها جار یباباها زودتر از نام مادرها رو

 ایب بابا " "قاقا بخر ین ین یبابا برا " "ایبابا ب"شود... یم

 ...کندی... بابا ال م"نیرو بب ین یبابا ن " "رو ببر ین ین

 زمان بابا بل کن... زن ها، مادرها خبر ندارند که همان

 را از دهان کودکانشان "مامان"دن کلمهیشن یکه سودا

 ن آرزویدن به اینرس یدارند، خودشان با تمام وجود برا

 کنند... اصال از نظر من زوج عاشق تر یم یه گذاریسرما

 ...تواند بچه را نسبت به والد معشوق مشتاق تر کندیم

 یه گذارین سرمایابد فرصت ا یومن احتماال ازامشب برا



 مشترک زنانه و مادرانه را از ین آرزویدن به ایو نرس

 ...دست دادم

 

 ام ویپ ین ارتباط بیکند و ا ینگاهم نگاهش را رصد م

 ...شود یقطع نم یلحظه ا یکالم حت یب

 دید بعد از هزار سال مکث و سکوت و شایدانم، شا ینم

 ...کنم: مبارکه یه بهت لب بازمیهم بعد از چند ثان

 ار که با همیمهد یرباط اسباب بازن جمله را یا

 ...د، نه منیگو یم میکرد یکنترلش م

 ...کند یدهد.اخم م یجوابم را نم

 ؟یه کردین گریا یبرا-

 ...ه نکردمیگر-

 ... چشمات االناست کهیکرد یکاش م یخب آره... ول -

 ...فتن کف دستتیب



 خواستم... بهم گفته بود قرص یبا طعنه حرف نزن... نم-

 ن حد احمقیکردمتا ا ی... نارو زده... فکرشم نمخوره یم

 گه رو واردیگناه د یه بیط ین شرایباشه که بخواد تو ا

 ...مزخرف کنه ین زندگیا

 

 ش خود پندارد ها... حاال شدهیگن کافر همه را به کیم-

 شیبند یم یهست یت ما...خودت ناراحت و ناراضیحکا

 ه؟ مگه طلب دارم که طعنیش من؟ طعنه چیبه ر

 د طعنهیبا یچ ی؟ براید یح میتوض یچ یبزنم؟ برا

 

 و یو قانون یبچه دار شدنت از زن عرف یچ یبزنم؟برا

 د منو طلبکار کنه؟یت بایشرع

 ه باری... یشینم ی...شاکیزنیگه... طعنه نمین دیدِ هم-

 ه لحظه حس کنمی یکن ینم یخدا کار یمحض رضا



 بفهمممن  ی... همش در تالشیتوأم مشتاق داشتن من

 تا یه قفسم برات که هر لحظه مشتاق باز شدن درشی

 کن بذار دلم یقرار یه بار بی... ال مذهب یو برنگرد یبر

 ...خوش شه آخه

 .ل در شرف از دست دادن مشاعرش بودیبه حتم کم

 ...ر کرده بودیتعب یهمه اعمالم را اشتباه

 ینه که هر چیه درس گرفته باشم ایازهمه عمرم  -

 ی...ب یش یت میکمتر اذ یایت کنار بیواقعزودتر با 

 

 ن بچه اومدهیشه؟ نه.. ا یدرست م یزیکنم چ یقرار

 یش؟ باشه ولیم... تونخواستیتو قبول کنیوبهتره واقع

 ه که ازتو به وجودیدندت نرم... به هرحال اون بچه ا

 نیم... اییایم... باهاش کنار میکن یاومده ما هم قبولش م

 ن ادا اصوالیست عوض ایم... بهتر نیه که داریتنها راه



 میکرد یه بار ناشکری؟ ما یخدا رو شکر کن ینیبش

 ...میدیجشم دینت

 دتوید قیبا یجد یگه جدینکه دی؟شکر ایشکر چ-

 بزنم؟

 ن است کهیتنها حسن مکالمه نه چندان دلچسبمان ا

 اوهنوز هم نسبت به لکنت وکند حرف زدن من صبور

 ن هم اعتماد به نفسمیهمپرد.  یان حرفم نمیاست و م

 تازم: شکریرا در حرف زدن باال برده و عالرغم لکنتم م

 ...دهیکه خدا داره بهت م یه ایهد

 

 ؟کشکیه چیچرت نگو ترنم... چرت نگو...هد-

 کار؟ یخوام چ ی... بچه رو میگم از دستم رفتی؟میچ

 ...به خدا یکرد یقاط-

 ال آرنجرا که وب یزان و ساعدیساعد آو یرا که رو یمچ



 نگه یگر نایکنم. چون انگشت ها د یاست، جمع م

 هیرا ندارند... قاشق را کنار ظرف پا ییداشتن قاشق طال

 دهم تا یگذارم و به دست ها دستور م یم یدار بستن

 که ین بوران وحشتناکیرند... تا در ایهم را در آغوش بگ

 ه به سمتمانیو منجمد شده همسا ییاین دریاز سرزم

 گر جزین دست ها دیخ نزنند... ایرده، مهاجرت ک

 ه ام را بهیرا نخواهند داشت... خسته، تک یخودشان کس

 ...یوونه شدیخندم: د یدهم و خسته تر م یم یصندل

 ؟ی؟ نا شکر باشینقدر سنگ باشیا یتون یچطور م

 ؟ینطور بگیاد به بچه خودت ایچطور دلت م

 

 هیگرم یدن خبر بارداریکردم. بعد از شن یمن ناشکر

 خدا گله کردم... و او دلخور، یکردم. بارها از خدا برا

 ...که داده بود، را پس گرفت یه ایهد



 نقدر راحت با نبودنیتونم مثل تو ا یشرمنده که نم-

 نیتو ا یچ بچه ایه یام... جایم کنار بیتو تو زندگ

 ...نبود ترنم یخال یزندگ

 که یه انطوره.... اما متاسفانه خداعدل ورداشته بچیا -

 ا چشم به راه و تو حسرتشن دادهین دنیا آدم تو ایه دنی

 ......یریعزا بگ ینطوریحانه تا ایبه تو و ر

 ین جمله های، ایکه دار یزند: تنها حرف یم یپوزخند

 شده؟ یچ یدی؟ اصال تو فهمیه؟ خب که چیشه ایکل

 سرمون اومده؟ ییچه بال

 

 دلم یته ها ده بودم...آن تهیده بودم. خوب هم فهمیفهم

 د که منو او دوریایب یخواستم روز یبود. م یادید زیام

 رمین تنش ها و بندها بازهم سر راه هم قرار بگیازتمام ا

 ...کورسو هم نبود یادم حتید زیو حاال ام



 ...یش یبابا م یدم... داریآره فهم-

 خ قلبم ذوب شود و بهیست تا ین کلمه کافی... هم"بابا"

 .آورند یاوهم آب م یاورد... چشمهایم هجوم بیچشم ها

 نکه من مادر شوم...مطمئنم منیشد... بدون ا یاو بابا م

 شوم... اما اگر فرض محال ین هرگزعاشق نمیبعد از ا

 نکه مدامیاورم، از موهبت ایا بیهم به دن یبچه ا یروز

 گوشش بخوانم از دست خواهد یاسم اسطوره قلبم را تو

 ...داد

 

 ...اه نشمیخوام صد سال سیم-

 یشوم. اوهم تجربه مرا داشت. چرا نم یم یعصبان

 ست؟یخطرناک یلیخ یلیکار خ ید ناشکریفهم

 ؟یکنیم ی؟ ناشکریترس ی؟ نمیعقلتو از دست داد -

 خدا بچمونو گرفت... درس عبرت یکرد یه بار ناشکری



 ره؟یرو هم ازت بگ یکین یا یترسیتو؟ نم یریگینم

 چند یدون یاد؟ میا بیه دنازته که سالم بینذر و ن یجا

 تو باشن؟ ینفر حاضرن دارو ندارشونو بدن جا

 ...توانگار یستی؟ توباغ نیگ یم یگم تو چ یم یمن چ-

 پرم و سر یز من از جا میم یضرب دستش رو یاز صدا

 ک روزی یتو یکه هوس بستن ییوانه هایتک و توک د

 

 وسط چالوس به سرشان زده، به یوارونه بهمن ماه

 ...گردد ین برمسمتما

 !ل؟یکم-

 !درد-

 هم نزول یاگر پدرعلم روانشناس یکنم حت یفکر نم

 تین مرد موقع عصبانیکند که ا یاجالل کند، بتواند کار

 ...خود دارد یانت که جایخودش را کنترل کند. د



 ...کننیدارن نگامون م-

 :دیگو یکند و بلندتر م یاطراف م یزهایبه م ینگاه

 من یگه اون قدر احمقن که با صدابذار نگاه کنن... ا

 خودشون باال یکه از سر و کول زندگ ییرادیب و ایع

 ...داره؟ بذار نگاه کنن یرادیره، چه ایادشون میره، یم

 ...کار کنمیدونم چ یگه نمیدم... دیگه بریبذار بدونن د

 که به تاسف یزنانه ا یتوانم سرها ینگاه نکرده هم م

 دن لفظیدانه از شنمر یخورد،و اخم ها یتکان م

 ....نمیرا بب "احمق"

 

 کنم یم یم را به ضرب و زور راضیعضالت منقبض پا

 که به پا کرده ییان بلبشویل را میکه بلند شوند و کم

 .تنها بگذارند

 ...نمیسا ببیکجا؟ وا-



 نکهیم، قبل از ایهم نشسته بود یکه رو به رو ییاز آنجا

 نم، امایب ی. نمشوم یدستش به دستم برسد، از او دور م

 و بعد یده شدن صندلیکش یشنوم... ابتدا صدا یهنوز م

 د؟یکن یو نگاه میه چیهمچنان بلند او: چ یهم صدا

 رشه، خودشویده دلم گیخوشتون اومده؟ آره خب... فهم

 خوادیزنه که از دستم در ره... م یوارمیبه در و د

 ...بچزونتم

 تنم بابت نیشتر از ایکنم تا ب یم را تندتر میقدمها

 که در حال به بار آوردن است، نلرزد. به نظر یفضاحت

 سرش یتر از همه بوده. از قضا هم تو یضربه آخر کار

 

 وانه اش کرده. آبرو،یاش کرده. د یخورده. دچار فراموش

 ...کرده ی... همه را غیهنجار، ادب، عرف،مردانگ

 :شنوم یرا م یگریمردانه د یقبل از خروج از در صدا



 نیبره آقا؟! خانواده نشسته... مشکالتتونو ببرچه خ

 ...نیخونتون حل کن

 بندم ید چشم میایتواند به بار بیکه م یاز فکر فاجعه ا

 رم ویگ یرفته را پس م یشوم... قدمها یو متوقف م

 رسانم که خودش را به مرد یم یلیخودم را به کم

 ل ویکه اقال هم قواره خود کم یمعترض رسانده... مرد

 ...شود یده میاندازه او جسور دبه 

 هیشب یشانس با من است که مرد تنها از لحاظ ظاهر

 لرزانم یده من و لب هایل است و او را به رنگ پریکم

 به یم نگاهیو با ن یمشاجره لفظ یبخشد. بعد از کم یم

 وان آبیه لیا برو یکند: ب یار میل را هوشیسمت من،کم

 

 اروم مشکلتونو حل یه جایر برو یبخور دست خانمتو بگ

 ...نیکن



 کرده که یک دست کتک حسابی یل هوایانگارکم

 دست زن یکند. اما مرد دست رو یدوباره دهان باز م

 او حلقه شده تا مانع هر برخورد یهمراهش که دور بازو

 ل را برنده تر از قبلیشود، گذاشته ،حرف کم یاحتمال

 االنست... یگم حال زنت خوب نیم یبرد: مرد حساب یم

 ...رونیا برو بیطونو لعنت کن بیفته... شیپس م

 د، نگاهش که آرامترید،مرا که دیل که چرخینگاه کم

 شیان بازوهایشد، جرأت کردم تا خودم را جلوتر، م

 از یکنم بسه... خودت خسته نشد یبکشم:خواهش م

 آخه؟ یکن یم یکار دار ی؟ چین همه جنجال الکیا

 ...حقبا اونه یدون یخودتم م

 

 ن روبه آن رو، کهیشود. چنان ازایچنان نرم م یبه آن

 بندد و یک لحظه ام است. چشم میرت وصف حال یح



 یمعذرت خواه ینکه ازکسیبدون ا یقیبعد از نفس عم

 کشد. سر راه چندتا یرد و میگ یکند، دست مرا م

 گذارد یشخوان میپ یحساب و کتاب رو یاسکانس را ب

 ...دارد یمن باز نگه م یو در را برا

 زند.حرف یکند.حرف نم یتا کنار موتور دستم را رها نم

 ...زنم ینم

 میکشد و روبه رو یم، دستم را میرس یبه موتور که م

 میکنم. هدف چشم ها یگرد. نگاهش نم یقرار م

 هم به چشمم خوش قد و یلیگر خیست که دیموتور

 .دیآ یقامت نم

 ...ترنم بِ-

 لیم کمیشم: برک یرون میدستش ب یدستم را از تو

 ...سردمه

 



 نیز یدارم و او مشتش را رو یبه عقب برم یقدم

 ...کوبد: لعنت یموتورم

 گذارد و مرا یموتور م یهردو دستش را همان جا رو

 دسته یکه کاله کاسکت را از رو یکند. من یتماشا م

 سرم یکنم درست رو یم یموتور برداشته ام و سع

 .مش کنمیتنظ

 ث دامه کار با کاله را به عهده اوبح ید. ابیآ یجلوترم

 .کشد یگردنم باال م یقه پالتو را رویگذارم. یم

 یکند. سوار م یگر به گردنم اهدا میشالگردنش را بار د

 شود. با گرفتن یشود و با برگرداندن سرش منتظر من م

مرا به خودش نزدیکتر کند سوار شوم.  یمچ دستم کمک م

 که آمده بود، ی. به همان نرممیکند

 ...ردیگ یش میر برگشت را در پیسم

 



 ساختن یگذارم. دلم را برا یان کتفش میباز هم سر م

 یادین کار زیما در ا یک خاطره صابون زده بودم. ولی

 ... میکن یناموفق عمل م

 وان آب ویک لیک ورق مسکن ، ی، ینیریک ظرف شی

 ید فضایمف یاز معدود کارکردها یکیکه  یدمنوش

 ینیات سیست و کاردکردش آرامش اعصاب، محتویمجاز

 .گذارم یز میم یست که رویا

 نم،یب یش را نمیگذاشته. چشم ها یشانیپ یساعد رو

 دن با آن حجم ازیدار است. اصوال خوابیدانم ب یاما م

 خون بدل کرده یایک دریش را به یسردرد که چشم ها

 .ناممکن باشد ید که کاریبود، با

 دهم فکر کند فکر یم و اجازه مکن یکمرم را خم م

 .کرده ام خواب است

 :کنم یساعدش را لمس و اسمش را صدا م



 ...ل پاشو قرص بخور بعد بخوابیکم-

 

 دتر شدن سردردشیدوار بودم مشکل تنها به شدیام

 م، و بعد از موتوریکه کرده بود یمباالت یختم شود و با ب

 .مینرس یمالحظه مان، به سرما خوردگ یب یسوار

 از خون ییش هم رگه هایها یخود آب یگر حتیحاال د

 آخ و ناله دندان یداشتند و من مانده بودم که چطور ب

 ...بر سر جگر گذاشته

 یز میم یونِ رویزیند. نگاهش را به کنترل تلوینش یم

 یکنم و به دستش م یدوزد. قرص را از کاور خارج م

 انویر کرده. لیکنترل گ یدهم ... همچنان نگاهش رو

 دهم تا قرص را هم با خود یدمنوش را به دستش م

 از یزینکه چیا یپرسش، ب یحرف، ب ین ببرد. بییپا

 دانم ینوشد. م یاز آن را م یوان بداند، کمیل یمحتوا



 ش جذاب خواهدبود. کارمیند دمنوش برایکه طعم خوشا

 ....تمام شده

 

 که ییدادهاید به اتاقم بروم. با داد و بیشوم. با یبلند م

 یش محسوب مین روزهایت ایاز شخص یبا بخشیتقر

 توانستم چند یبه دستم داده بود. م یشدند، بهانه خوب

 نیشتر از ایم کنم. بیش قایخودم را از چشم ها یساعت

 ن حدش همیخوددار بودن سخت بود. اصال تا هم

 .جانم را فرسوده بود یحساب

 او یند. با کنترل دست هاینش یساعدم م یدستش رو

 کنم. به رو به رو، به یگردم. نگاهش نم یم بر میسرجا

 .دوزم ینا معلوم چشم م

 ؟یرو دوست داشت یتاحاال کس-

 



 ک مرد ازین سوال یتواند نشان بدتر ین سوال میا

 اد ازیاز زیرد... آن هم با اختالف امتیهمسرش را بگ

 ...یقبل یسوال ها

 مبگم؟ باز یمیقد یبه شوهرم از عشقا یانتظار دار-

 ؟یگرد و خاک کن یدنبال بهانه ا

 ...خورم بزنتم یتا م یکیخواست  یدلم م یلیامشب خ-

 اون مردو ین داشتیهم یدنش... برایسخت نبود فهم-

 ...یکرد یک میتحر

 ...اوهوم-

 ینه؟ تو آدم کتک خوردن یبه بعدش فکر نکرده بود-

 و دویه دیبه  یشدیل مین مشتش، تبدیل؟ با اولیکم

 ومد معلوم نبود االن کجای. اگر کوتاه نم..یسر عصبان

 ...مارستانی... بیم... کالنتریباش

 ...مهم نبود برام-



 

 ؟ منیبه ضربه ها... من چ یاوهوم... تو عادت دار-

 گه کم کم ازیعادت ندارم... من خسته شدم... من د

 ترسم... همش یرون رفتن با تو... ازحرف زدن باهات میب

 ...منتظرم دعوا بشه

 ...سته امخ-

 ...منم-

 ...خسته ام یلیخ-

 ...منم-

 ...نبودم ینجوریا-

 نطور بوده ام... از همان زمان که هنوزیمن اما از ازل هم

 ...ریتقد ین وجود نداشته ام... خسته... تنها... بیزم یرو

 کار کنم... هر یدونم چ یگه نمیدم... دیکالفه ام... بر-

 یدتر گند مرو درست کنم ب یزیه چیکنم  یم یکار



 امیام جبران کنم... میام به خودم فکر نکنم... میزنم... م

 

 نکهینم بدون ایبیکنم م یام... چشم باز میکوتاه ب

 رو یچ کاریگه زدم... چرا من هیه گند دیخواسته باشم 

 اد بودیز یلیخ ین آخریتونم درست انجام بدم؟ ا ینم

 ...ترنم

 ...ر من نبود امایتقص-

 .دهد یکنترلش را نجات م یر افتاده رویباالخره نگاه گ

 گذارد. به یز میم یم خورده دمنوش را رویوان نیل

 :گردد یسمتم برم

 ست... کم طاقتید... دست خودم نیدونم... ببخش یم-

 یرم... اماوقتیاز کوره درم ین اتفاقیشدم... باکوچکتر

 ...شمیم یز وحشتناکیه چی، اصال ییموضوع تو

 ...ستین ی.. کافست..ین یه خوبیتوج-



 ...دونمیم-

 

 ست صاحبیرا که با او ن یرد تا نگاهیگ یچانه ام را م

 :ز چندیم لب میچشم ها یشود. تو

 یکی ی... آدم وقتیفتیچ وقت به حال من نیدوارم هیام-

 خواد تمام و کمال مال خودشیرو دوست داره، دلش م

 به خودش حساس یوار، حتیباشه... آدم به در و د

 تونم ینم ینجاست که حتیمن ا یاما بدبختشه... یم

 نهیسنگ یلین خیتوقع دوست داشته شدن ازت بکنم... ا

 ...برام

 ایشب، ین، اعتراف کرده بودم. کاش دیکاش قبل تر از ا

 ش، چند قدم دورتر ازیا چند شب پیال، یو یآن شب تو

 خواند، یم "دوستت دارم"گوشم  یتو یآشپزخانه، وقت

 نثارش کرده بودم... االن "نطوریمنم هم"ک یمن هم 



 ک ظلمیبود،  یام عشق میکه حامل پ یگر هر حرفید

 از بچه از یاز خود من، حت یکه حت یبود به بچه ا

 گناه تر بود... هنوز هم در باورم یدست رفته من هم ب

 ن بچهیحانه توانسته باشد با خودش و با اید ریگنج ینم

 م طول راه را سر برن طور ناجوانمردانه تا کند... تمایا

 دین حضور جدیل گذاشته و به ابعاد مختلف ایکتف کم

 گریده بودم... موضوع دیجه نرسیفکر کرده بودم و به نت

 یل هم نبود... حتیحانه نبود... موضوع من نبودم... کمیر

 

 همه ما یک حضور ورایعشق هم نبود... موضوع 

 الشکه همه ما در احو یدیگناهکارها بود... حضور سف

 ...کرد یم یاحساس ناخشنود یم اگر روزیمقصر بود

 ل ویکردم بچه کم یشد... آرزو میگناهکار م یاگر روز

 چ مادریکردم فرزند ه یحانه دختر نباشد... آرزو میر



 ...دختر نباشد یفیضع

 رونی، از خلسه بجایی نزدیکم فرود می ایدسرش که 

 ...میآ یم

 ...ترکه یسرم داره م-

 ...رندیگ یراه م ه سمتشبم یانگشت ها

 :خندد یدردناک م

 

 یعنیم... یریکمک بگ دکتر دیگریگه بهتره از یانت مید-

 وونه حساب کرد... فکر کنم وقتشهیشه منو دیرسما م

 ...ر بار برم و قبول کنمیز

 دهد، تا انعکاس حرفش را ینگاهش را به صورتم م

 یش از سر تمارض برایند. دوست دارم حرف هایبب

 یکه باالتر از سر درد تو یده شدن باشند، اما دردیبخش

 ...کند یت میرا حکا یگریز دیصورتش جلوگر است، چ



 ...حال او دست کم به اندازه خودم خراب است

 :کند یگونه ام پاک م یرد اشک را از رو

 که داده رو امتحان کردم، اما جواب ییهمه راهکارا-

 کارش شروعرو با هم یخواد دارو درمان یده... مینم

 

 ست فردا پس فرداید نیم بعیش بریپ ینجوریم... ایکن

 ...مارستانیتو ت

 مانع ادامه دادن حرفش میشوم

 اش هم دهان آدم را یست که شوخ ییاز آن جمله ها

 ش گرفتهیکه در پ یکند. بخصوص که با روند یتلخ م

 د هم بهید، بعیگو یاز آن م یکه به شوخ یم، اتفاقیا

 ...دیآ ینظر نم

 شود. از آن یساکت م

  دل است. از همان هایِ که علتش پر حرف ییسکوت ها



 ؛اتفاق یان کنیکدام دردت را چطور ب یدانیکه چون نم

 ...افتد یم

 !لیکم-

 ...هووم-

 

 را "هوم"خو کرده ام... "جانم"دن ین اواخر به شنیا

 ...دوست ندارم. پرتوقع شده ام

 ...یافقت کردان با طالقمون موین جریخوبه که قبل ا-

 بندد.  یچشمش را با درد م

 

 ...یکرد یان موافقت مین جریاگه بعد از ا-

 :گذارد من حرفم را تمام کنم ین بار او نمیا

 ...سیس-

 یشانیهم پ یگذارم. کاش کس یمبل م یپشت یسر رو



 ...داد یقه مرا ماساژ میو شق

 نین همه متنفر نشده بودم تو ایحانه ایچ وقت از ریه-

 ...قت... امشب شدمچند و

 

 کنم. اما یحس م ش راتکان خوردن 

 :کنم یسر بلند نم

 نبود؟ یا کافین دنیا یه ترنم برایمگه -

 توانم دوباره نشستن ساعدش را یه هم مین زاویازهم

 ن کارش بهینم. جوالن گاه دستم با ایبب یشانیپ یرو

 ...شود یش محدود میاندازه موها

 بزرگ یانصاف یک بیبودم... من  یانصاف یا... بیترنم... دن

 ...در حق خود خدا بودم

 ستم؟ کهیباخودت؟ که من آدم ن یفکر کرد یچ -

 رو ین زندگیفرشته مهربونم؟ که دلم تصاحب کردن ا



 یشه... منم گاهیم میخواد؟ نه جونم! منم حسود ینم

 رونیم بیحانه رو از زندگیخواد بلند شم و ر یدلم م

 

 "سیه"م که همه عمر تو گوشم یبندازم... اما من آدم

 را افتاده گردنم... همه عمریخونده شده... همه عمر تقص

 ومدم تا جنگید، کوتاه میکردم با ید سکوت میبا

 ه که من بلدم... تنهاین تنها کاریفته... ایاعصاب راه ن

 نتونستم از حق دلم دفاع یادم دادن... من حتیه که یکار

 حانه رو بروز بدم... آخهیکنم... من نتونستم نفرتم از ر

 ین زندگیتونه از هووش متفر نباشه؟ ا یم یکدوم احمق

 یل و خواست خودم زندگیحق منم بود... مگه من با م

 کنم و یحانه رو غصب کرده بودم که بخوام فداکاریر

 ...گران بدمینم؟ اما من عادت کردم حقمو به دیعقب بش

 ا مباداکنم تیخشکم مرحمت م یآب دهانم را به گلو



 ...چاک چاک شود

 !لیکم -

 یادیدهد. اما اتفاق و خبر امشب ز یم نمیبه ندا یجواب

 ناگوار بوده... آنقدر که همه، از اول تا آخر قصه ام را

 

 م اَلم کرده... انقدر که ترنم را بلبلیچشم ها یجلو

 ر بارینمردن ز یکرده... آنقدر که او هم اگر نبود، من برا

 زدم...کاش تا آخر سکوتیوار حرف میبت، با در و دیمص

 ...کند

 دمت دلم برا چشمات رفتیکه د ین باریمن اول-

 ...اما رفت یدونستم زن دار یل... میکم

 دانم، اما یم، نمیگو ین را میشود، که ا یکباره چه می

 رم،یگیم میدلم، همزمان با گفتن جمله ها، تصم یتو

 را به خودمن اعتراف یدهم... من ایبندم، قول میعهد م



 نیدهم. حاال که ا یبدهکارم. امشب را به خودم آوانس م

 ...نماند یست، بگذار ناگفته ا یرفتن حتم

 

 

 بلده باشم، اتفاقا تا قیند ینه که تا حاال مرد چشم آب -

 ...ت نداشتیبرام جذاب یا یچ چشم رنگیدن تو هید

 ت نداشت... اما تو... تو اونقدر برامیز جذابیچ چیه یعنی

 خطرناک یاهل کارا یکه از سر دلتنگ یجذاب شد

 ام تا دمیشم... که تو خونه دروغ بگم و به بهانه مهتاب ب

 نم... که خداید خدا برام بخواد و تو رو ببیدرتون تا شا

 

 ..ینم و تو اصال سرتو برام بلند نکنیبرام بخواد و تو رو بب

 ل هریوونه تر شم... کمیمن د یکه توسرتو بلند نکن

 فتهیه مرد متاهل از سرم بی یکردم تا حال و هوا یرکا



 نا رویانت کردم... هر چند که سیفتاد... منم خین

 ام،یباهاش برب یخواستم و نتونسته بودم از پس نامزدینم

 ...دید داره نه بایانت نه شایگه.. خیانته دیانت خیاما خ

 انته... چه با تن، چه با چشم، چه با فکر... منیانت خیخ

 یانتو پس مید دارم تاوان همون خینت کردم... شاایخ

 م... بهیم و به هم گرفتار شدیانت کردیدم... ما هر دو خ

 نکه؛ بهیخائنا باشه... ا ین مجازات براین بهترینظرم ا

 ه شبی یدم حتیتو رو د یپست هم بخورن... من از وقت

 چینشد که به تو فکر نکنم... که تو رو نخوام... درسته ه

 انتم برنداشتم، اما به نظرمیکردن خ یکیزیف یبرا یقدم

 کشم حقمه... نگو به من حس قفسیکه م یینایهمه ا

 نکه درد جون بهیم... ای...ما هر دو قفس همیدیبودن م

 ییرها یبرا یچ کاریحقته و ه یسرت کنه،اما فکرکن

 ...میه... ما با هم تجربش کردیبی، درد عجیخودت نکن



 

 یموها یو دست من ال یشانیپ یهمچنان ساعد او رو

 ...اوست

 د اون اشتباه مسخره تاوان اشتباه من بوده، نهیشا-

 رم که داشتمیبم یکس یر تو... تا اون شب به دستایتقص

 یه جوریکردم... خدا  یانت میباهاش به نامزدم خ

 د... خود تو رویحقمو گذاشت کف دستم که کفم بر

 جون ینه احایش ریکه پ یگذاشت تو کاسم تا هر شب

 بهت فکر کردم که یکه در حال ید هر شبیبدم....شا

 یوار اون طرف تر داشته به من فکر مینا چندتا دیس

 دین روزام... شایا یه شب پس انداز شده برایکرده، 

 ، نتونم مهرتویکه بهم کرد یحقم بود که با وجود ظلم

 یرون کنم، بلکه هر روز عاشقتر شم... تا دردیاز دلم ب

 د حقم بوده کهیشتر بشه... شایشتر و بیکشم ب یکه م



 ازت یطرفم، جور یایم یکه عاشقتم، وقت یدر حال

 

 د حق من بود که تویبترسم که سگ لرز بزنم... شا

 یبرا یایب ی، که مجبور شیسنگ صبور بش یاونقدر ب

 ... منی... از رابطه هاتون بگیحانه بگیمن از عشقت به ر

 رحم یب یلیلم افتاد، خنکه مهر چشمات به دیبعد ا

 ل... زبون درآوردم... سکوتمو شکستم... هریشدم کم

 د،ینا ابراز عالقه کرد، هر بار که برام کادو خریروزکه س

 حانهیخوامت... هر بار از عالقت به ریبهش گفتم نم

 که از نخواستنش گفتم، یدم با هر جمله ای، فهمیگفت

 هینا یو س حانهیسرش آوردم... من و تو و ر ییچه بال

 د خُلقمون فرق کنه، امایم... شایه همیشب یبیجور عج

 م... خائن بهیل... ما همه خائنیه کمیکیذاتمون 

 ونامون... حاالم خائن به ایخودمون، به هم... به دور و برا



 ...بچه

 

 که با تمام یه ایرود. گریه ام رو به هوا میگر یها یها

 ه از سریک گری ...یه واقعیک گریمفرق دارد. یه هایگر

 ...ندامت

 !لیکم-

 انینکه؛ مین خوب است... ایدهد... ا یبازهم جوابم را نم

 حرف زدن راحت تر ین طوریسکوتش استتار کرده... ا

 ...است

 یکردن... نه! حت یف مینا روبرام تعریاگه قبل تولد، ا-

 چ وقت بهیخواستن، ه ینا رو... بعد ازم نظر مینصف ا

 دم کهیکردم... اون قدر درد کش ینم ا اومدنو انتخابیدن

 نیدادم... از هم یح میبودن ترج ین طورینبودنو به ا

 حانه متنفرم... مثل خودم که ازشیگه از ریامشب د



 هر متنفرم... مثل تو... مثل مامانم... مثل همه... تو رو به

 گه رو دستیه ترنم دیکه برات با ارزش و مقدسه،  یچ

 من دست خودش نبود که منو یا نذار... باباین دنیا

 

 نجایوانه... تو اما مرد باش... تا ایه عده دیسپرد دست 

 اون بچه بزرگ ین به بعد برای، از اینکرد یدرست زندگ

 ش، اما از وجود توئه... بهیشو... درسته که تو نخواست

 ...الزمه براش بکن یخاطر تو به وجود اومده... هر کار

 اگه الزمه ینجام بده... حت؟ ایگه دارو درمانیانت مید

 م خواست بشو... اما قبلی، بکن... بستریکن یجراح

 اد، درمان شو، بزرگ شو و لحظهیا بینکه اون بچه به دنیا

 ه پدر باش... نذار بچت حسرتیش رو براش یلحظه زندگ

 چ تشنه محبت باشه... نذاریبکشه... اگه دختر بود، نذار ه

 رو به یهر طور خفت ه نگاه مردونه جون بده وی یبرا



 ت باز کن وید تو زندگیه صفحه جدیا و یجون بخره... ب

 ینداشت ید بذار روش... تو استعداد عاشقیه اسم جدی

 شه عاشق منی... نمیحانه باشیعاشق ر یل... نتونستیکم

 ؟یدون یه... مین برات کافی... عاشق بچت شو... ایبمون

 

 نه امیس یکم کنم تا ینه خارج مینفسم را با صدا از س

 ...سبک شود

 ...من هنوزم-

 که همه من را به یگردم. حس یدنبال کلمه مناسب م

 را به "عشق"تواند نام  یر درآورده، قطعا که نمیتسخ

 کنم ذهنم را به کار یم یدن لبم سعیرد... با گزیخود بگ

 ...ندازمیب

 

 درد یلیترنم بودن خ یهنوزم شجاعانه احمقم... ول-



 من یچ کس جایدر درد داره که نخوام هداره... اون ق

 که دکتر یچ وقت نگفتم، اما برنامه ایباشه... من بهت ه

 خواستم یدوست داشتم... م یلیخته بود رو خیانت رید

 لم... عاقیم... آروم شیدوار بودم جدا شیفته... امیاتفاق ب

 انت کردهیخ ینکه به کسیم... و بدون ایم... تنها شیش

 ه راهین بار از یم... دوباره و ایر کنم، به هم فکیباش

 ...م و بعدیدرست با هم آشنا ش

 

 ...از به گفتن نداشت کهیآمد، ن یکه هرگز نم یبعد

 یشروع م یگرید یگذارم و از جا یجمله ام را ناتمام م

 :کنم

 یاینجا دنیان خوش فقط مال قصه هاست... ایاما پا-

 وقشون روکه توش هزاران عاشق، معش ییایه... دنیواقع

 رو کردن که بهتر بوده بکنن... و یفراموش کردن، و کار



 خوام به یکه نم یترنم ین کارو برایل ایمن با کمال م

 ... دمیاد، انجام میوجود ب

 یم قرار دارد، از جا بلند میپا یکه رو یتوجه به سر یب

 ...افتد یتشک مبل م یشوم و سر او با ضرب رو

 !ترنم-

 

 ...شوم یشنوم و متوقف م یاق مدن به اتیقبل از رس

 ...شهی... همیر حرف زدیشه دیهم-

 یره در میدستگ یدادم... دستم رو یحق را به او م

 :شنوم یند و مینش

 بش بچه داریدون به در کردن رقیاز م یکه برا یکس-

 ...باشه یتونه مادر خوب یشه نم یم

 ...ش نشستهیگردم. سرجا یبر م

 شروع ی... براینو شروع کنین االن تمریبهتره از هم _



 یعنیکنار...  یرو بذار ینین بدبیکم ایست یبد ن

 

 ش بهیریبپذ یکنار... باالخره که مجبور یبذار یمجبور

 د اونمین فکر کن که شایعنوان مادر بچت... به ا

 ...ناخواسته باردار شده

 :زند یپوزخند م

 شیکه اون قدر عجله داره که همراه خبر باردار یادم-

 هیا من با ی یدیا هوومو طالق میکنه که  یدت میتهد

 دون به دریاز م یشک برا یرم، بیگ یبچه طالق م

 ...ب باردار شده نه ناخواستهیکردن رق

 کنم و وارد اتاق یدا نمیحرف موجهش پ یبرا یجواب

 گذارم یاندازم و م یتخت م یشوم. خودم را دمر رو یم

 شیکالهم را پ فتد ویبه تقال ب یان رو تختیتا نفسم م

 ...اش کنم یم نشانده، قاضیرو



 

 دانم یکردم. نم یدانم چرا و چه غلط یخودم هم نم

 ین همه سکوت درست لحظه رفتن به عشقیچرا بعد از ا

 وید یدل داشتم اعتراف کردم... در لحظه ا یکه تو

 نکهیا یدار شده و سر برآورده بود. احتماال برایدرونم ب

 دیبه اندازه من عذاب بکشد. شال هم یبعد از رفتنم کم

 حانه رایتوانسته باشم، کام ر ینکه من هم کمیا یهم برا

 ن کهیان نباشد. همیاگر خودش در جر یتلخ کنم، حت

 یماند، برا یل مدام مشغول من میاز ذهن کم یگوشه ا

 که او با من ین شکنجه بود. در برابر کاریحانه بزرگتریر

 آمد... من یبه نظر م یکرده بود، مقابله به مثل خوب

 ...انت کرده بودمیبازهم خ

 نکهیبه نعل زده بودم... عالرغم ا یکیخ و یبه م یکی

 ایدست دن یگر روید یگذارم تا ترنم یبودم، م یمدع



 ک فاجعه به باریکه زده بودم،  یینماند، با حرف ها

 ...کردم یبا... اما... خودم را سرزنش نمیآورده بودم تقر

 انت سوختهیبر آب شده د یابت نقشه هاب یدلم بدجور

 ...بود

 

 ریز یاندازم، حت یبه کشوها و کمدها م ینگاه دوباره ا

 یم یرا هم بررس یپاتخت یتخت و پشت کنسول ها

 .کنم

 کرده ام؛ مبادا ین اتاق را هم کامال پاک سازیرون از ایب

 نکه از جا ماندنیرا جا گذاشته باشم. نه ا یله ایوس

 را جا بگذارم، هراس ینکه بهانه ایسم. از ابتر یخاطره ا

 ابان منتظرمیکه امروز عصر سر خ ین را به زنیدارم. ا

 ...ونمیش قدرتش را نشانم بدهد مدیبود تا نما

 م را همیکه حاال عالوه بر تنفر، حس دلسوز یزن



 خته بود و مرا عالوه بر خودم، نگران خودش همیبرانگ

 دهیجه رسین نتیبه ا ده امش،یکرده بود. از عصر که د

 یهم امر الزم یلیانت خیام، که اعترافم به عشق و خ

 کرده ام، یشتر از آنچه که فکرش را مین زن بینبوده و ا

 ابانیبرزخ دست و پا زده... آنقدر که امروز سر خ یتو

 

 کرد، یکه م ییرهایخانه ام منتظرم باشد، و با تحق

 ...نشانم بدهد که خودش چقدر در عذاب است

 ابان،یستگاه اتوبوس تا سر خیطبق معمول خودم را از ا

 م را دنبال خودمیر پاهایاخ یخسته از کش مکش ها

 که از کنارش ینیبوق بلند ماش یدم ،که با صدایکش یم

 کید اگر یکه شا یدم. جوریگذشتم، از جا پر یم

 ک صحنهیتوانست  یشد، م یدا مین آن اطراف پیدورب

 .شکار کند یحیتفر یپرتال ها یل برایبد یب



 ل به دانستن هم نداشتم که غرض راننده ازیندانستم و م

 یابان پارک بود، چه میکه کنار خ ین کار در حالیا

 اده شدن راننده شدم و بعد همیتواند باشد. متوجه پ

 :که مخاطبش من بودم ییصدا

 

 ...سایوا-

 ده و همچنان بهیبرگشتم، و او آنجا بود... الغر، رنگ پر

 یم را میکه موها یباتر از وقتیز یک الهه... حتی ییابیز

 یکه گلدان کاکتوس را به سمتم پرتاب م ید و وقتیکش

 .کرد

 ...سوار شو... باهات حرف دارم-

 نان راین اطمیکلماتش بود، ا یکه تو یاحساس قدرت

 از یکیداد که قصد کتک زدنم را ندارد و  یم

 نتظرمنش میماش یدود یشه هایش پشت شیبرادرها



 ک برنده بود ویاز  ین زن از نظر خودش نمادیستند. این

 داند، خودش را به زحمت یکه کار را تمام شده م یکس

 ...اندازد یشتر نمیب

 

 شه اش در منیرفت که ر یم یزین، چیعالوه بر ا

 روزیشتر از دیخشک شود... و آن احساس بود. هر روز ب

 یک میدحس بودن نز یو ب یاز خنث یداشتم به حالت

 ...ک حس بود. سوار شدمیشدم. ترس هم 

 :دنده را جا زد و راه افتاد

 نه چاکت از راه برسه و من ویدوست ندارم عاشق س-

 ...ارهینه و بازم جوش بین اطراف ببیا

 گفتن نداشتم. و او با مهارت راهش را از یبرا یحرف

 نکه چراغ قرمزیکرد. قبل از ا یک باز میان ترافیم

 ه آخر هر دومان را ازیثان یدازد، و درست تونیرمان بیگ



 :شتر تحمل کردن هم نجات دادیقه بیدو دق

 ؟یبلد یرانندگ-

 :تفاوت لب زدم یب

 

 ...نه-

 د فکریدو یاده رو میپ یکه تو یوبه دخترک نوجوان

 خت؟یگر یز آن طور هراسان میکردم... ازچه چ

 خراب... اونقدر که تو فکر یمعلومه که نه... وقتشم ندار-

 ...یه ایکردن خونه بق

 ه داد بودم را چرخاندم تاین تکیماش یکه به پشت یسر

 نیز اینم... او از چه چیعابرها او را بب ین بار به جایا

 کرد؟ یطور شتابان فرار م

 بسط یش را برایگفتم، دست و پا ینم یزینکه چیا

 موضع یخواست تو یهم م یمکالمه بسته بود. از طرف



 دهیکه قبال د یحانه ایخواست با ر یقدرت بماند. م

 حانه بود. منتهایبودم، فرق داشته باشد، اما همان ر

 

 ن ها را تحت الشعاع قرار دادهیچهره اش، تمام ا ییبایز

 ییبایآمد، ز یکه به چشم م یزین چیشتریبود. ب

 نقص ید و بینه سفیزم یاش تو یآب یبنده چشم هایفر

 ینتوانم رو هم یلیشد خ یصورتش بود و باعث م

 کردنش داشت، تمرکزکنم. به یدر مخف یکه سع یضعف

 تیدادم همه عمر نتوانسته باشد، واقع یل حق میکم

 .ندیک جوب خواهد رفت را ببی ینکه آبشان سخت تویا

 توانستم در برابرش حواسم را یب، منِ زن هم نمیمنِ رق

 .جمع و جور کنم

 لمس را خودش یزیچ ینجا بود که آدمیاما مسئله ا

 صیده، خوب تشخیرس ییکرده و در آن به درجه باال



 یر پوسته ایاگر ز یاگر ناملموس باشد. حت یبدهد. حت

 .شده باشد یو ابهت مخف ییبایاز ز

 رون؟یب یبر یکن یمن گم نم یچرا گورتو از زندگ-

 

 شه،یل از فردا تا همیدانست که من و کم ین زن نمیا

 نجا بودنشیوگرنه ا م کرد.یل خواهیرا تمث یدوخط مواز

 دانست، هم ینکه چرا نمین حرف ها معنا نداشت... ایو ا

 که ی... آن قدر کلیبحث داشت... کل یجا یخودش کل

 .ش بسوزدیدلم برا

 یرا که م یزیالش را راحت نکرده بود. به او چیل خیکم

 دش، عالرغمیخواست نداده بود... و او عالرغم تهد

 داد، مانده بود یان مخودش را نش یکه حاال کم یشکم

 .دان به در کندیکرد مرا از م یو داشت تالش م

 ل به طرزیکه اعتراف کردم، کم یاز آن شب، همان شب



 گر اسمیگر دردودل نکرد. دیساکت شد... د یبیغر

 شان همیگر از تنش هایاورد. دیش من نیحانه را پیر

 خبر ماندم. چهار ماهِ گذشته را ینگفت. و من ب یحت

 

 نجا بود کهیده بودم. و حاال او ایحانه نشنیاز ر یاسم

 ...دیم بگویخودش از خودش برا

 پارک کرده یر درخت جوانیک کوچه خلوت زی یتو

 ...زد یبود که او هم در سکوت پرسه م یبود. و لحظات

 ...بچم دختره-

 ریدم که برگشت تا تاثیکردم. اما د یروبه رو را نگاه م

 چشم بستم. دردم آمد. قرار ند.یحرفش را در چهره ام بب

 نینبود خدا به حرفم گوش کند. از او خواسته بودم ا

 .بچه دختر نباشد

 یوسط زندگ یدیه بچه جفت پا پریه روز تو به بهانه ی-



 مین بچه از زندگیخوام با ا یمن... حاال منم که م

 ...رونت کنمیب

 کرد. فکر کرده بود یچشم باز کردم. داشت نگاهم م

 ینطور گرفته... انگاز هنوز با بیش حالم را ایرخبر باردا

 

 داشت جگرم "بچم دختره"نیفاصله داشتم که ا یحس

 .کرد یرا تکه تکه م

 ف نبود؟یح-

 الیش اما واویبا بود. لب هایاخم کرد. اخمش هم ز

 ...بودند... سرخ و جاندار

 ن کارویداره که برا حفظش ا یعالقه چ یب یه زندگی-

 ؟یکردن بچه یبا خودتو ا

 :پوزخند زد

 عالقه؟ یب-



 شتریشتر نیش گرفتم تا دلم بیباینگاهم را از چهره ز

 من را یتوانست هوا یم ییباین زین زن با همینخورد. ا

 

 هیر روییتغ یبود فقط کم یندازد. کافیل بیاز سر کم

 ...بدهد

 عالقه ست؟ یب یدون یاز کجا م-

 ز منل هرچقدر که از او به من گفته، همان قدر ایکم

 ...او نگفته یبرا

 میری... گیلو پابند خونت کردین بچه کمیم که با ایریگ-

 ری؟ بعدش شبا که دیشی؟ آروم میمنم برم... بعدش چ

 لی؟ ته دلت احساس تحمیشیاد نگران خودت نمیم

 ؟ ته ته ته دلت، اونجا که دوست داشتنیکن یشدن نم

 شه؟یخواد، حالت خوب م یو دوست داشته شدن م

 یل و اون بچه هالهل نمیرو به کام خودت و کم یزندگ



 ن کنن وین که مردم در گوش هم منو نفری؟ همیکن

 

 باالخره مرد هرجا بره، جاش اونجاست که یدیبگن د

 ؟یکنیدلت چه م یه؟ با حرفایدلش اونجاست، برات کاف

 برات یتا عمر دار یکن یهوات برت داشته نه؟ فکر م-

 ده نه؟ینه چاک میس

 د هم من اشتباهیست. شاین یکین زن ید من و ایه دیزاو

 بودن ید هم، سطحیکنم و او راه درست را رفته. شا یم

 دن... امایکمتر درد کش یک موهبت باشد، برایافکار 

 ه من است؟ین حد شبین زن تا اینطور است، چرا ایاگر ا

 ...نه من... به اندازه من در عذاب... همان قدر تنهایآ

 نهیعاشق س" یخودت بهش گفتش یقه پیچند دق-

 ..."چاکت

 



 قلنبه سلنبه یبراش، حرفا یکرد یلوند یفکر کرد-

 ، صاحب تاج و تخت دلشیش کردیی، دو روز هوایزد

 ؟یشد

 خورند و یکه تاب م ییرا با ابروها "تاج و تخت"

 ...تمسخر ادا کرد

 ؟یزیریزبون م ینطوریاونم ا یبرا-

 لکنت حرف زده ین حرفش تازه متوجه شدم که بیبا ا

 نیحانه نشانم داد... ایام. راز بزرگ الکن نبودن را ر

 دن گذاشته... همهیباالخره مرا بر سر راه نترس یزندگ

 ست... وین یرنگ یاهیزم را گرفته تا بدانم باالتر از سیچ

 ...ستین یاه رنگ قاتلیس

 

 ؟یتاک-

 گرفتم و یین جلویعقب ماش یدوباره نگاهم را چراغ ها



 ...او دوختم یها ییبایبه ز

 داشته باشه؟ ین شعرا براش تازگیا یتا ک یکن یفکر م-

 تونه اونو کنار تو یم یلوکس و گنده حرف زدن تا ک

 یکردن تا ک ینگه داره؟ با نقش باز

 ؟ینونتو تو روغن نگه دار یتون یم

 :نکه ناراحت شوم رو گرفتمیبدون ا

 ...ن شوهر تو بود که اومد سراغ منیا-

 

 :سر حرفش ماندهمچنان 

 شب ی... تو حتیموند ین زندگیکه تو ا یین تویا یول-

 ...یدیمم از من دزدیعروس

 جه هاین زن نتیده خواهد بود. ایفا یدم. تالش بیآه کش

 ....ش را گرفتهیم هایو تصم

 ...کنه یرو هوس م یواقع یه زندگیباالخره که دلش  -



 ن... منم... خودتو نگاه کیه خونه واقعی...یه زن واقعی

 ن به نامشیه هفته بعد عقد ماشیکه  ینگاه کن... اون

 دن و به نامشیکه خونه براش خر یشده منم.... اون

 یشه منم... تو چ یکه داره بچه دار م یزدن منم... اون

 یاه چند وقت میس یچشم و ابرو ی؟ فکر کردیدار

 پا ازیه تین االن با یرت کنه؟ هان؟ اگه همیتونه س

 یکنه، چ ین کارو میزود ا یلیونت نکنه خریش بیزندگ

 دلتو خوش ی؟ هوم؟ به چیکه باهاش سر پا بمون یدار

 ا به خونوادت کهیکه به نامتن،  ییزای؟ به چیکرد

 رن؟یان و حقتو بگیپشتت درب

 ر افتادم. کشمکش بر سریاخ یاد کش مکش های

 خواست به یکه م یانه ایه... بر سر مبلغ ماهیمهر

 خواستم مثل ققنوس تا ذره یمن م زد ویحسابم بر

 در کار بود، از خودم یدنییآخرم خاکستر شود و اگر رو



 ...خودم خاموش شوم یخاکسترها یباشد و اگر نه، تو

 ...ییایده رویک ای

 :زند یپوزخند م

 کنه؟ یکیلو با خاک یاد کمیه ال قبات که بیبه برادر -

 نرویش بیر بشه از زندگینکه اون ازت سیچرا قبل ا

 ؟یرینم

 

 ، و هنوزیبهت بکنم... االن که رو بورس یه کمکیبذار -

 ... قبلیهست یازش بکن... اول و آخر رفتن یتو چشمش

 ،یرونت کنه تو برو... منتها اگه االن برینکه اون بیا

 نیت ایکنه، اما درنها یم دنبالتکم یاحتماال 

 ...یبندیبارتو م ینطوری... الاقل ایکه بازنده ا ییتو

 ...میبه اوبگو "خوش به حالت"کیست دارم دو

 ده... خبر دارم کهیشگاه داره ضرر مین! نمایبب-



 نکه بدتر بشه،یکم... قبل ایخته یاوضاعش به هم ر

 ر اونیدونم اول تقص یبکن برو... م یتون یهرچقدر م

 ...بود

 

 ل اگر رابطهینه! خوش به حال او نه... بد به حال کم

 ...ت بماندین وضعیشان در ا

 :فش در آورد. به سمتم گرفتیک یرا از تو یپاکت

 ...ن کارته... رمزم توشهیهمه پس انداز من و مادرم تو ا-

 زکمم ای یتون یست، اما میاد نیبردار برا خودت... برو... ز

 ...لیکم

 ...شود یت میاذ یلیشود... خ یت میاو دارد اذ

 :روم یان حرفش میدهم و م یتکان م یسر

 ...که ارزششو نداره یکن یتالش م یدار یزیچ یبرا-

 ...ساکت شد



 ؟یاد بدینا رو یا یخوا یبه دخترتم م-

 

 :دهد یدستش مانده را تکان م یپاکت پلمپ شده تو

 ...م برویرش از زندگیبگ-

 ینیش یش من میاد پیل میرو که کم ییتمام وقتا-

 ؟یکن یماهواره نگاه م

 ...دوباره دستش را تکان داد

 ش دست بزنم؟به یذار یم-

 م را نگاه کند. منظورمیچشم ها یباالخره مجبور شد تو

 .دانست یده بود. هدفم را نمیرا نفهم

 

 .ش تکان خوردیاط جلو بردم. در جایدستم را با احت

 ن که ساکن شد، دوبارهیهوا ماند. اما هم یدستم رو

 ر انگشتانم رفت،یشکمش که ز یش رفتم. سفتیپ



 دوباره دخترش را لمس یکثجمعشان کردم. و بعد از م

 ن سن را داشت، که از دستمیکردم. پسرم حدودا هم

 :رفت. بغضم را فرو دادم

 ....رمیت میاز زندگ-

 ...ن بار او بود که ساکت نگاهم کردیا

 ...ه شرطیبه -

 ؟یچ-

 

 تی، از زندگیریلو ازم پس بگیکم یهر وقت تونست-

 ...رمیم

 ادهی، اما قبل از پرون گذاشتمیم را بیدر را باز کردم پا

 :شدن گفتم

 و هر یگفت یبهت بکنم... اگه هر چ ییه راهنمایبذار -

 ، روشتو عوضیبرش گردون یو بازم نتونست یکرد یکار



 ...نکن ینگو... کار یزین بار چیکن... ا

 :ن بار قبل از بستن در گفتمیاده شدم و ایپ

 ...در ضمن-

 

 ..شتر شدیدقتش ب

 اون موقع ی، مجبور نبودیشترو دا یتو اگه واقعا کس-

 که درس یلو پس بزنیکم یخواست جور یکه دلت م

 تو یایب یشد یعبرت عالم و آدم بشه، مجبور نم

 ....... من حداقل خودمو دارمیخونش... تو از منم تنهاتر

 یسوزه... هوا یخودتم دلت واسه خودت نم یتو حت

 ...شتر داشته باشیخودت ب

 ...دمینبال خودم کشم را دیدر را بستم و پاها

 

 افتاده اش قاب در را پر یشود و او و شانه ها یدر باز م



 :دهد یه میکنند... سرش را به قاب در تک یم

 ...ستین ییروشو یمسواکت تو-

 ...ماند یمرغ سر کنده را م

 ینکه بعد از بیک امشب را مسواک نزنم، تا ایبهتر بود 

 د، او به بهانهن روزها عادتم شده بوی محتمل که ایِحواس

 پس دادن مسواکم سر راهم سبز شود. من با اعترافم

 .کردم یم ید محکم کاریگند زده بودم. با

 ...تو چمدونمه-

 ...شده یجاش خال-

 ...ادیه مدت به چشمت می-

 

 :روند یم سمت او میقدم ها

 ...یشیت میاذ-

 :ستمیا یش میرو به رو



 ...ینیبیخاطره هارو م یهر جا رو نگاه کن-

 ؟ین حاال رو داشتیکه نبودم ا ییه هفته هایتو همه -

 رم و او دستش را بهیگ یان او و چهار چوب قرار میم

 .شود یم رها میره باز و موهایبرد. گ یپشت سرم م

 یدهند. چشم م یش کف سرم را ماساژ میانگشت ها

 ...بندم

 ...یکن یبعدش عادت م-

 

 یخودش مموثر افتاده بود.  یادیتا حد ز یدارودرمان

 ...خوابد یگفت، شب ها بهتر م

 :ردیگ یگونه اش راه م یرو یقطره اشک بزرگ

 ؟یکن یتوأم عادت م-

 ...دونم ینم-

 ؟یدون یکنم تو نم یمن م-



 ...منو پر کنه یکه جا یرو دار یکیتو -

 ...حانه و منیر-

 فراموش کردن یبرا یل خوبیتونه دل یحانه میدختر ر-

 ...من باشه

 دختره؟-

 ...هی یاون حرفا رو نگفتم که تو بشمن -

 تو نبود... دو روز قبلش از چشمم افتاده یبرا حرفا-

 ...بود

 

 ه؟یر دخترت چیتقص-

 ...ستیدست خودم ن-

 ، نگه داشتنیبه بچت بد یتون یکه م یزین چیبهتر-

 یه که اونو بزرگ میا یواریعشق و حرمت تو چهار د

 ه... مامانشونیبینده خودشو تو مادرش می... اون آیکن



 ...دوست داشته باش، تا دخترت تو مشتت بمونه

 ...یحانه متنفریاز ر یگفت-

 ا از دستیرم یگ یدانم از چهار چوب م یه ام را نمیتک

 :میگو یاو و م

 ...هستم-

 :روم یمنزدیکش دور شوم  یلینکه خیقبل از ا

 

 ش؟یدیکجا د-

 کنه؟ یم یچه فرق-

 اومده بود؟ یواسه چ-

 ...زنهیگه داد نمیآروم شده... د-

 ...داداشو زده... کاراشو کرده-

 م؟یریگ یم طالق میدار یگیچرا بهش نم -

 



 ه کهیزیست که او شرط کرده... چین یزین طالق چیا-

 ...یواستتو خ

 دانم چند ی. نم

 اشک و وداعا تجربه ینفر در دن

 .داشته اند

 که من توانستم از آن لذت ببرم، حضوری از او رااما تنها 

 تجربه کرده یطوالن یقیدقا یش و برایقه پیرا چند دق

 ...کجا تجربه کرده امین را یریام. تلخ و ش

 ؟یت شدیاذ-

 ...نه-

 ؟یکن یبغض م یچ یپس برا-

 انیشه استوار در میهم یش اویپ یداند؟ ساعت ینم

 یتوأم عادت م"خت که یر یچهارچوب در، اشک م

 شتر از اویخودم ب ین رفتن برایداند ا ی..نم"؟یکن



 ...دردناک است

 

 :با نگاهی خیره به موهایم زمزمه میکند

 دارن؟ جادوموهات  یدون یم-

 تن و دستش را کش

 .دارد یکنسول برم یگار و فندک را از رویدهد. س یم

 دیکشم، تا کارش را بکند. شا یخودم را عقب م یکم

 ریک زین بروم یید پایبا

 با نگاهی جدی میگوید خشم دارد یاورم. کمیش بیبرا یگاریس

 :دیگو یم 

 

 نبودنت یروزا یکم خاطره برایبمون سرجات بذار -

 ...داشته باشم

 زند. و من مانده ام کهیزمخت حرف م یبیبه طرز غر



 ایباور کنم  مهر و محبت کردنش راد یبا

 ...لحن تند حرف زدنش را

 نزدیکی اشکه من در یشود در حال یباالخره موفق م

 ریگارش را روشن کند و من فکرم مشغول زیهستم، س

 یگارش میب است. کام اول را که از سیغا یگاریس

 تا من  مجبورم میکند تا نگاهش کنمرد، یگ

 باشم  صورتشررس یدر ت

 :زندیو غر م

 

 یگیو م یکن یم ین نحو ممکن تالفیامو به بدتریبد-

 ؟یدیبخش

 ایاوست  یها یبد یرنگ تالف ین نگاه آبیدل کندن از ا

 بت بر سر خودم؟یآوار کردن مص

 یگیو م یریگ ینو ازم میریش حضورن یا یدار-



 ه ساله مثل پسریو من  یدی... روز اول بخشیدیبخش

 م اضطرابزن خود حضور یتازه بالغ برا یبچه ها

 ...کشم یم

 یین جدایداند که ما به ا یم یاو بهتر از هرکس

 درک اوضاع یکه سودا یم و باز هم مثل بچه ایمجبور

 .غر بزند یگذارم او کم یزند. میرا ندارد، غر م

 

 را نشنانم یر ناگهانیر مسییک تغیشتر اوقات یاما مثل ب

 :یکنسول خاموش م یگارش را رویدهد... س یم

 گاریش سیآت یخوا ی؟ میخور یهمه وول م نیچته ا-

 فته رو تنت تا هردومونو داغ کنه؟یب

 ...میشو یبه خواست او جابه جا م

 ؟یه امشبو نخوابی یتونیم-

 بار یبه گمانم هنوز عطش عشق به جان دارد که برا



 شوند در معبد سکوت و به یم یش عابدیدوم دست ها

 ...رقصند یتنم م یرسم عبادت رو

*********** 

 

 ک ها از پسیبوت یو تماشا ینکه پاساژ گردیحسن ا

 یند و تو وسط هفته، خودت را تویایمغزت برن یاهویه

 د که سر و صدا وین امی، به ایندازیستگاه مترو بیا

 

 دستفروش ها حواست را پرت کند، و بعد هم یشلوغ باز

 ،یاده شویتگر پیستگاه چیا یتو یم آنیک تصمی یط

 داشته باشند، بعد از یت جان کافیاهان است که اگر پیا

 یک گوشه دنج براینکه یگشت و گذار، شانس ا یکل

 ...، باالستیدا کنیخودت پ

 مترو را یستم جالب دستفروشیسرسام گرفته بودم. س



 انینشان در جریب یمنظم ینظم یرصد کرده بودم. ب

 ک دوریشان  یکیک بار، یقه یبا هر پنج دقیبود و تقر

 ن سر سام و آن نظمیا یه بودند، اما حتدیمغزم را جو

 ...هم نتوانسته بود اوضاعم را بهبود ببخشد

 سرم به یآمد وقت یچه کار از دست دستفروش ها برم

 یاندازه تمام نه متروها، که به اندازه تمام متروپل ها

 ...اهو داردیجهان ه

 

 .د تمرکز کنمیز بایچه چ یدانم رو یتمرکز ندارم. نم

 .کشم یدک میگر را ینوا . .. و هزار لقب دیج، منگ، بیگ

 یواقع یایدن یت هاینکه روبه رو شدن با واقعیباور ا

 ده، سختیست و چهار ساعت هم طول نکشیب یحت

 ...است

 رییتغ ین لحظه، مغزم چند باریروز، تا همیاز صبح د



 الکش فرو رفته و یتو یکارکرد داده... ابتدا چند ساعت

 لیکه تبد یجز اعمال یبر عمل ی، مبنیچ دستوریه یب

 تفکر و یبه ملکه شده اند، صادر نکرده و حاال به جا

 ...کند ید میتمرکز، صدا تول

 

 صفحه یکه تو یمُهر یوقت نکردم برا یحت

 کنم ... درست مثل یآخرشناسنامه ام خورده، سوگوار

 ...ام یزندگ یبت هایتمام مص

 قغه طالیشش صیکه چند ساعت پ یشب بود... شبید

 ...شده بود یجار

 .کرد یخسته بودم. کوه کنده بودم. مغزم فکر نم

 .اورمیبه خاطر ب یو خاطره ا یزیتوانستم چ ینم

 .آمد ینداشتم. خوابم نم یو تشنگ یاحساس گرسنگ

 یز وجود نداشت. پوچیچ چی. هیهمه جا پر بود از خال



 ...کردم یرا با پوست و گوشت و استخوانم لمس م

 رونی، خودم را از تخت بیوانگیبه دچند قدم مانده 

 . دمیکش

 

 یینک ظرفشویس یتشنه نبودم، اما آب خوردم. تو

 یدم. وقتیصورتم کوب یپر، آب را رو یمتوال یمشت ها

 د، و آتشِ یآ یبر نم یمطمئن شدم از دست آب هم کار

 را که یاز دارد، قصد اتاقیانوس مرهم نیک اقیدل به 

 ...به من بود، کردمنشانه لطف ترنم و همخانه اش 

 .ارتر شده بودمینداخته بود،اما هوشیآبْ تبِ دلم را ن

 نگرانم کرد. به سمت صداها زمزمه ای یصدا

 مقصد را کج کردم. 

 ..تاق، اتاق ترنم بود... در را باز کردما

 دن منیبا ددو زن در حال بسته بندی چیزی 



 ...خشک شد

 دم اما حالم دگرگون شد. معدهیچ نفهمیدم. هینفهم

 سنگفرش یاتش را رویدهانم آمد. محتو یم تویخال

 .در باال آوردم ید جلویسف

 جلوترنم 

 یبازو ینتوانستم دستش را از رو یم زانو زد. حتیرو

 یکه تو یفلج شده ام کنار بزنم... حواسش به زردآب

 دنشیاتاقش باال آورده بودم، نبود. چهره اش را با د

 میچشم ها یده تویترس ییجمع نکرد. فقط با چشم ها

 م رایینگاه کرد. حرف زد. حرف زد. حرف زد و من شنوا

 ...از دست داده بودم یو تشنگ یم چون حس گرسنگه

 

 ست و چهار ساعت وقت داده بودند ویکاش حداقل ب

 نیآوردند. به بهتر یرون میبعد من را از شوک طالق ب



 .نحو ممکن حواسم را پرت کرده بودند

 

 زنم و دست از یخورد، مژه م یکه زنگ م یگوش

 ...دارم یم برمیش رویپ یاچه مصنوعیدر یتماشا

 ...الو_

 !الو ترنم؟_

 ...سالم_

 ؟ییسالم کجا_

 شده؟ یچ_

 ؟ییگم کجایم_

 :برد یم را باال میاریش هوشیلحن و تن صدا

 ؟یشده مجتب یچ-

 گه؟یم یل چیکم _

 



 یافت میکه در یسر و ته یج از اطالعات مقطع و بیگ

 :مانم یکنم، از پردازش عاجز م

 ...حرف بزن منم بفهمم یه جوری یمجتب-

 :دیگو یم یمکث و نفس بلندبعد از 

 ؟یطالق گرفت-

 .توان داشت یست که م یاخم تنها واکنش

 و من خبر ندارم؟ ی.... طالق گرفتیترنم طالق گرفت_

 گر ینطوریا ی؟ االن از چیخواست ینو نمیمگه هم_

 ؟یگرفت

 

 یش کی؟ پیشب کجا بودینه االن؟ آره؟ دیمسئله ا_

 تلفناشل بابت جواب ندادنت به ی؟ اگه کمیموند

 ن همهیقرار بود خبر دارشم؟ ا یشد، ک ینگرانت نم

 دارامونیچ کدوم از دیدادگاه، تو ه یو اومد یمدت رفت



 دیعرضه برادرتم و با یرِگ ب ید که منِ بیبه فکرت نرس

 ؟یبهم بگ

 کار یچ یخواست ی؟ میشد مجتب یم یگفتم چ یم_

 ؟یکن

 !ترنم_

 دم و چشمرا از گوشم فاصله دا یادش گوشیفر یاز صدا

 ...بستم

 

 تو همه یگفتم که تر بزن یه؟ می، چیه مجتبیچ _

 ه خونهیمن  یتا برا یو قرار بود فدا کنیبرنامه هات؟ چ

 ؟یجور کن یخواست ی؟ هوم؟ از کجا میدست و پا کن

 ر گوشتی؟ اون همه زیگیه مین چرت و پرتا چیا_

 متویتونستم مراقبت باشم، و گل یخونده بودم، البد که م

 باعث یگه... دندم نرم... تو فقط بگو چیآب بکشم د از



 ه مرد که نه، حداقل بهیچ وقت به عنوان یشه تو ه یم

 ؟ چرا بهمیه همخون بهم اعتماد نکنیه آدم و یعنوان 

 ؟ینگفت

 ....به برنامه هات یخواستم گند برن یگفتم که نم_

 دنتیجز کش یکدوم برنامه ترنم؟ مگه من برنامه ا _

 و ین مسخره بازیپر خودم تو سرم داشتم؟ ا ر بال ویز

 ه؟یا چیست بازیآرت

 که ییست... برنامه هایسرت ن یتو یمنظورم برنامه ها _

 ...گمیتپن رو م ینت میتو س

 

 ...نکرده یکند. حرفم را حالج یمکث م یلحظه ا

 ...دمتیابون دیخ یدمت... با مهسا توید_

 ادیتن هم از محاسن اعید. ایگو ینم یزیبازهم چ

 دا کرده بودم... گشت و گذار ویبود که پ یمسخره ا



 ن مغازه ها موقع احوال ناخوش باعث شدهیتریو یتماشا

 ...را شکار کنم یادیز ینین چنیا یبود که صحنه ها

 ر نده،ی.... بهم گیم مجتبیبا هم بذار یه قراریا یب_

 ...سادنو امتحان کنمیخودم وا یاعتماد کن... بذار رو پا

 دنبال برنامه هات باش... منم هر وقت کمک تو هم

 خواستم، هر وقت پول الزم شدم، هر وقت کم آوردم

 رو از راه درستش، از یه بار زندگیبذار  یگم... ولیبهت م

 ...میکنن، دنبال کنیه دنبالش میکه بق یهمون راه

 

 از یند، حاکینش یگوشم م یکه دوباره تو یبلند یصدا

 ...م، دل به دلم نخواهد دادینیش بین است که طبق پیا

 گرفتم. درست و یم مین من بودم که تصمین بار ایاما ا

 یپا ییدانستم. اما قرار بود خودم تنها یغلطش را نم

 .. .مم بمانمیخودم و دلم و تصم



 کون قطعی، آیپشت گوش یتوجه به کلمات عصب یب

 ...کنم یتماس را لمس م

 گریک بار دیش م کشیجنگ اول بود و الزم. .. شانه ها

 خواستم عذاب وجدان یتوانستم و نم یرا نداشتند. نم

 آمد یاز دستش بر نم یر کرده بود و کاریرا که گ یدل

 ...را به جان بخرم

 به مهسا عوض یمجتب یوقت بود که رنگِ نگاه ها یلیخ

 ...شد ید مین نگاه ها سرخ و سفیر ایشده بود و مهسا ز

 

 نکه متوجه باشم،یا یوقت بود که مهسا را ب یلیخ

 یشود، دل که عادت م یده بودم. درد که کهنه میبخش

 زها قدرت و ارزشیچ یبعض یشو یکند، تازه متوجه م

 من اشتباه یستند. برایمهم ن یلیقبل را ندارند و خ

 .. .ن دست دردها بوده، ظاهراًیمهسا از ا یسهو



 توانستم مفهوم زبان یا میدن یتو یو من بهتر از هر کس

 دل را بفهمم... دل گوش به حرف صاحبش یهمنف

 ...آورد یداد.. . دل پدر صاحبش را درم ینم

 یو دل برادر من درست همان روز که چادر مهسا رو

 ه او کودتا را برنامهیاوپن خانه من جا مانده بود، بر عل

 ... کرد یزیر

 

 

 ن بار است کهیشوم. اول یم یوارد مغازه ساعت فروش

 ک و به شدتیفضا بر خالف تصورم شنجا آمده ام. یا

 

 یقه اید بتواند هر نوع سلیآ یست. و به نظر م یامروز

 .ن کندیرا تام

 یکه ساعت ها یقه کسانیقه پسند و سلیعت یقه هایسل



 یخواهند. ساعت ها یشان میخانه ها یبزرگ برنز را تو

 ...ر معمول هم هستیک غیمدرن با شکل و گراف

 کیربط به صاحبش...  یبا، بزرگ و بیک مغازه زی

 و ران بازنشسته که حاال با فروش ساعت، گذرانیلوکومت

 .کند یعمر م

 بابا؟ یاومد-

 :گردم یبر م

 ...سالم-

 شوم یک میآورد. نزد یش را باز کرده، جلو میدست ها

 زورخانه یان بازوهایکنم. م یو خواسته اش را اجابت م

 سچسباند. نف یروم و او مرا به خودش م یش میا

 

 شنوم و با چشم دنبال خواهرزاده یق و لرزانش را میعم

 ن مغازه را به عهده دارد ویگردم که اداره ا یم یا



 ه گاه او ویهم تک ییست تا دا ییدست دا یعصا

 .وه اش باشدیخواهر ب

 کند و من سالم یرم، با دقت براندازم میگ یفاصله که م

 ...کنم یم

 ؟یسالم دخترم... خوب-

 ن؟ حاج خانم خوبن؟ین... شما خوبخوبم، ممنو-

 نین مرد و خانواده اش بد جدا نشده ام. آخریمن از ا

 ادم هست کهیرا که در خانه اش بودم،  یپنجشنبه ا

 ک ماتم سرا بود. دخترها را بارها با نگاهیه یخانه اش شب

 

 ره و حسرت بار شکار کرده بودم و حاج خانم رایخ یها

 .ریشکش غافلگدر آشپزخانه در حال گرفتن ا

 کرد و سر به سر ینم یشوخ یگر با کسیس هم دیادر

 دامادها هم کم حرف بودند و به یگذاشت. حت یمن نم



 ر انداخته بودند. فقطیاحترام خانواده داغدار سر به ز

 گفتند تا جو را از یم یزیکردند و چ یسر بلند م یگاه

 ت شکست خورده ویاورند و در نهایآن حال و هوا در ب

 .گشتند یالک خودشان بر م یغ تودم

 یکه از هفت دولت آزاد بودند، نوه ها یتنها کسان

 یشان تویخبر خانه بودن؛ که هنوز صدا یکوچک و ب

 .بود یخانه جار

 ...میما هم خوب-

 

 دهیکه کش یگفت، اما نگاه و آه بلند ین را میزبانش ا

 .داشت یگریت دیبود، حکا

 ؟ین دخترم... صبحانه خوردیبش-

 ا نه، امایشد اسمش را صبحانه گذاشت  یدانم م یمن

 را بعد از دو روز به زور آب یک بزرگ لقمه ایک کی



 .وه فرو داده بودمیم

 ...خوردم... ممنون-

 روز خودش زنگ زده بود و خواسته بود؛ آدرس بدهمید

 نایم... مینجا بودیتا طاها را دنبالم بفرستد. و حاال ما ا

 زمان را از دست داده و یکه بعض یشمار ساعت یب

 پس افتاده یجلو و بعض یمتوقف شده بودند، بعض

 

 ه بر سریا در حال مویبودند... درست مثل ما آدم ها... 

 ا ازیم، یداد یم و اکنون را از دست میگور گذشته بود

 م، گاهایدیفهم یاز طعمِ حاال نم یزینده چیاضطراب آ

 یم... تویتنده و نه حال را نداشیهم نه گذشته، نه آ

 نشستم ید میم... بایکرد یبطالت محض گذر عمر م

 روزگار یدو پا ینم من جزو کدام دسته از ساعت هایبب

 .بودم



 سر فروشنده یه ساعت باالیکردم شب ید تالش میبا

 نهیزمان درست بود و با طمان یکه رو یشوم. تنها ساعت

 ...گذراند یزمان م

 که ظاهرا به یاهرد، نگیگ یم قرار میش رویکه پ ییچا

 داغان خودم است یکره زندگیساعت ها و در واقع به پ

 .دهم یر او بعد هم خودش میپ یرا، به دست ها

 ی، وقتیل در شصت و هشت سالگینکه کمیتصور ا

 ن حد برازنده ویش کم فروغ شده اند، تا ایچشم ها

 

 یم سعیباشد... با باز و بسته کردن چشم ها یخواستن

 ک مردیل یر گذشته دست بردارم. کمکنم از تکرا یم

 ...ک ممنوعه سمجیل ممنوعه است. یزن دار است. کم

 ن با من؟یداشت یکار-

 ...ستنیدن بچه هاشون دنبال کار و بهانه نیباباها برا د-



 لبخند محزونش را دوست ندارم... او هنوز مرا به چشم

 ...ند، نه فرزندشیبیعروس از دست رفته اش م

 خوام یساختم، اما م یودم تو ذهنت چدونم از خ ینم-

 ...که از دست دادم یهست یتا ابد همون مهتاب یبدون

 چیصدات کردم قَسَمِت بدم به روح بزرگ بابات که ه

 ی... هر وقت هر جا فکر کردیریوقت خودتو از من نگ

 ...ید باشم خبرم کنیبا

 

 :ردیگ یدستم را م

 ش هنوزیته تقار یخال یکه جا یپدر ین کارو برایا -

 ؟یکن یسوزه، میم

 ل دریش بزرگ و سردند... مثل دست کمیدست ها

 او تمام یم و دست هایکرد یکه وداع م ین صبحیآخر

 ...کرد یمرا گز م یصورت و دست ها



 کنم. قرار است ینه رها مین از سینفسم را بلند و سنگ

 ن باشد؟ قرار استین مرد، حالم ایدن ایبا هر بار د

 ن حدین پدر و پسر مرا تا ایا یظاهر یشباهت ها

 یازارد؟ پس من چطور فراموش کنم؟ چطور به زندگیب

 برگردم؟

 ...من-

 

 آخرم با پسرش یچرخد تا از قول و قرارها یزبانم نم

 ن حاال داشتیکه خودش از هم ییم. قول و قرارهایبگو

 .زدیرشان میز

 ل بودم، به اویکه در خانه کم ین صبحیم؛ آخریبگو

 ا نشوم. قول دادم که دلم زندهیه تارک دنقول دادم ک

 ک گوشه از ذهنمیل را ید کمینکار بایا یبماند... و برا

 نیلت ایچال کنم و هرگز سر مزارش نروم. اما تو و کم



 من را یخواه ید. تو میکن یمن سخت م یکار را برا

 یکه با سخاوت برا ییها ین آبی، آن هم با ایداشته باش

 و او که هر روز و هر ساعت ،یپسرت ارث گذاشته ا

 ...افتد یم میگوش یاسمش رو

 نه؟ یما رو ببخش یتون یتو نم-

 ...نه-

 

 

 ...یحق دار-

 ...نه نه-

 ...بخشم... منظورم یست که نمین نیمنظورم ا

 

 .خندد یکنم و او م یم"پوف "خسته 

 ین حال میده، با ایش آمده را فهمیپ یاشتباه لفظ



 :میگو

 یازیست... نین حرفا نیبه ا یازی. نن نبود..یمنظورم ا-

 ست... داستانیاز نیز نیچ چیست... به هیبه بخشش ن

 ...نه یگناهکار بود و ک یم کیده تر از اونه که بگیچیما پ

 ...میهممون اشتباه کرد

 :شود یخنده اش جمع م

 که اتفاق ییشتر از همه... گناه همه اشتباهایمن ب-

 ...افتاد گردن منه

 :گذارم یچروک سردش مدست  یدست رو

 ...دیت کنید خودتونو اذینکن یست... سعین-

 

 نبودم یخوب یهست دخترم... هست... حتما که الگو-

 ...ن شدیکه بچم ا

 وطاها هم یعل ین... الگویل نبودیکم یشما فقط الگو-



 فکر کنم... تجربه به من ینجوریدم ایح مین... ترجیبود

 شه... در یدم نمد آیعا یچیه یثابت کرده از خودخور

 ...مورد

 :آورم یرا به زبان م "او"با مکث اسم 

 هیان اتفاقا یست... جریلم فقط خودش مقصر نیکم-

 هیرفت، به هر حال  یرو م یشد که هر راه یجور

 ...بود که از دست بره یزیچ

 شیاگه اون سوءِتفاهمم پ یآره... اما اشتباه اولش، حت-

 ...ومدینم

 

 :دهم یر مرش را فشایانگشتان پ

 شه درستشینم یم... وقتیگه بهش فکر نکنین دییایب-

 م؟یت کنید خودمونو اذیکرد، چرا با

 از دستم یکار یلیاندازد. من هم خ ین مییسرش را پا



 از بهین سکوت. خودم نیشکستن ا ید برایآ یبرنم

 ...جمع و جور شدن یکمک دارم برا

 یمکشد و از کنارم بلند  یم یبعد، نفس بلند یلخت

 ر و رو کردنیرود و در حال ز یز میشود. پشت م

 :دیگو یزش میم یکشوها

 

 هفته من و خانم تو خونه یشتر روزایکه ب یدون یم-

 کنن جمع یم... بچه ها فقط آخر هفته وقت مییتنها

 به ما یه سری ییه وقتای یه جا... اگه دوست داشتیشن 

 ...بزن

 :میگو یم میزانو یبا لبه مانتو رو یدر حال باز

 ...فکر نکنم درست باشه-

 کنم و او منتظر نگاهش را به من یسرم را بلند م

 ...دوخته



 ین که وجود من، حتیه عروس داریبه هر حال شما -

 ...نه به اونیه توهیاگر خودش خبر نداشته باشه، 

 د اونو دلشکسته کنه... اونین نبایکه به من دار یاحساس

 ه درصدمیکه اگه نیگه مادر نوه شماست... هم اید

 

 ...ستیاد خونتون درست نیل سرزده بینکه کمیاحتمال ا

 ...نشه یین وسط هوایا یبه نظرم بهتره کس

 .کند ین نگاهم میدهد و با تحس یسر تکان م

 ...دیگه ام هست که فکر کنم بهتره بدونیز دیه چی-

 :میگو یشود و من م یک مینگاهش بار

 ...که شد ین هر چیخودتون گفت-

 ...یدونم دخترم... منتظرم بگ یم-

 ...لیک.. کم-

 ؟یل چیکم-



 

 و هفت بار بهم زنگ زده... من جواب ین دو روز سیتو ا-

 ...ندادم، اما فکر کنم

 ...ت زنگت زدهیدونم... سر مهر ینم میا-

 کردم اون یم... فکر میما درموردش حرف زده بود-

 ام داده کهیروز پین حال دیبحث تموم شده... با ا

 ام چندیخته به حسابم... اما بازم بعد از اون پیمعادلشو ر

 ...بار زنگ زده

 یلیم و او خیه حرف زده بودیک بار در مورد مهریفقط 

 رفته. بعدهایر بار رفته بود و من فکر کرده بودم پذیزود ز

 شگاه داد، فکریحانه خبر از اوضاع نابه سامان نمایکه ر

 ن موضوعیده از ال باعث شیخراب کم یکردم وضع مال

 زیبر وار یام بانک مبنیروز که پیاستقبال کند. اما د

 دم اویافت کردم، فهمیبه حسابم را در یمبلغ بزرگ



 

 رفته، بلکه جمع کرده... چون موضوعیموضوع را نپذ

 .شد یاو حل شده محسوب م یه برایمهر

 یدر به فکر فرو رفته و من از فرصت استفاده میحاج ح

 :کنم

 میزود س یلین تماسا... البته من خیت اسیدرست ن-

 کنم... اما به نظرم به خاطر اون بچه ام یکارتمو عوض م

 حانهیش و به رید به زندگیل کمک کنید به کمیشده، با

 نید، اما ایکن ین کارو میدونم چطور ا یبرگرده... نم

 ...دیکه تو راهه بکن یگه ایلطفو به ترنم و مهتاب د

 گهین مانع شده که اونا بتونن همدد تا حاال وجود میشا

 ن همون گناهیرن و ایاشون بپذیرو با همه کم و کاست

 شه... شما هم بهشونین به بعد راحت تر میمنه... اما از ا

 ...فتهین اتفاق بین که ایکمک کن



 

 د. او مرایگو ینم یزیدهد و باز هم چ یسر تکان م

 از اوشتر یظاهرا من ب یخواسته. او مرا دعوت کرده ول

 ...کار داشته ام

 ...بسپرش به من-

 ...ممنون-

 :خندد یم

 ؟یتو ممنون-

 ...خندم...گس یم

 

 مهیومدم حاج خانم داشت قیصبح که داشتم م-

 ...ذاشت واسه نهاریبادمجون م

 مهیداند بادمجان دوست دارم. پنجشنبه ظهر ها ق یم

 م و او نصف بادمجانیخورد یبادمجان در خانه اش م



 .گذاشت یبشقاب من م یرا تو خورشت یها

 ن به بعدیشناسسم. آنقدر که بدانم از ا ین مرد را میا

 ش طعم تلخیجهان برا یمه بادمجان هایتمام ق

 ...شکسست را خواهند داد

 

 خواستم با دلم روراست باشم، هنوز از یاما اگر م

 رفتهیش را پذیر بودم. معذرت خواهیهمسرش دلگ

 ...مطمئن نبودم یلی، نزد او خگاهمیگر از جایبودم، اما د

 ...شه ید که نمیدون یم-

 ...دونم یم-

 آورم یرون میب یب کوله پشتیج یرا از تو یکارت بانک

 :رمیگ یو به سمتش م

 ...ختهیمو توش ریه که مهرین حسابیا-

 :ردیگ یگذارد و کارت را م یز میم یحش را رویتسب



 ش؟ییخوایچرا نم-

 ...دارمن یبه خودشم گفتم... من طلب-

 

 نا قابلیست که مهر تو با ایتم نیست... مهرین ین بدهیا-

 ه روزیه قطره از اشکت و یغرامت  یست... حتیاس نیق

 ت من از توئه... همونین حمایست... ایتم نیاز جوان

 دونم عزتیتونه پشت طاها باشه... م یکه م یتیحما

 بزرگتر از همه ما، یلی... خیدونم بزرگی... مینفس دار

 دخترم؟ من یفهم ین من به خودمه.... مین دیما اا

 پشتوانه ول کنم تو یتونم ب ین االن طاها رو هم نمیهم

 ، شغل نداشتهیپول نداشته باش ین مملکت... وقتیا

 کنهیم یدهن کج یادیز یط زندگین شرای، تو ایباش

 ذارم بچه هام کاسه چه کنم دستشون یبهت... من نم

 به خاطر یکنم که فکر نکن یم استیرن.... با طاها قیبگ



 ...یتون یدونم م یکنم... م ین کارو میزن بودنت دارم ا

 ...یتر یاز همه ماها قو ین مدت ثابت کردیتو ا

 م که بایدون یم... اما هردومون میهممون قبول دار

 نکرده به ییخدا یه روزیمن، بازم اگه  یوجود خواهشا

 آدم یقت...دخترم، ویای، سراغم نمیبن بست بخور

 الیه جون پناه داره، با خیپشتش گرم باشه، بدونه 

 

 ره و عملیگ یم میتصم یراحت تر و فکر آزادتر

 ازین پول نین که تو به ایم رو ایذار یکنه... مبنا رو میم

 یبذار تو حسابت باشه... م یش، ولییخوا یو نم یندار

 چ وقتیادت باشه که هیشه یه گوشه ذهنت همیخوام 

 و رو یز داریه راه گری یشه بدونی... همیش یچاره نمیب

 ...یت ادامه بدیبه زندگ ینگران یترس و ب ین اساس بیا

 ...ن لطفو به من بکنیا



 نگاه و جمالتش آنقدر واضح است یصداقت نشسته تو

 روز با آن رو بهیکه د یتیواقع یم. از طرفینگو یزیکه چ

 را دست و دلم را لرزانده. خودم یرو شده ام، تا حد

 زدم یکه من حدس م یزیشتر از چیا بیترسانده... دن

 ...ست ینیشبیر قابل پیغ

 

 یلم نباش... خودم هستم... نمیکم ینگران وضع مال-

 سخت به یط مالیم تو شرایذارم مهتاب و ترنم تو راه

 ...ادیا بیدن

 ...زنم یش میپدرانه ها یبه بزرگ یلبخند

 :کشد یاما او اه م

 ...هینم از دستم رفت، برام کافه تریه مهتاب و ی-

 ات یصد متر از ساعت فروشیس -ست یحدود دو یزیچ

 عجله به آن یفاصله است. قدم زنان و ب یستگاه تاکسیا



 .روم یسمت م

  سبز رنگ را باز کنم،یِتاکس یینکه درب جلویقبل از ا

 نیدر... ا یرو یند و دستینش یم میر بازویز یدست

 .خاص متعلق به طاهاستانگشتر بزرگ با آن عالمت 

 ؟ ده بار بوق زدم... همه ملتیکن یفکر م یبه چ-

 ...برگشتن جز تو

 :کند یم، میستاده ایکه ا ییباالتر از جا یاشاره به کم

 

 ...رسونمت یا میب-

 ...رم یخودم م-

 :کشد یدستم را م

 ...کنم یا ترنم... خواهش میب-

 ...کنم یشنهادش را رد میپ یکند از سر ناراحت یفکر م

 ...کم راه برمیخوام  یگم طاها... م یم یجد-



 .ر به خانه برسمید یخواستم کم ین بود که میاصلش ا

 .مت بودین هم غنیقه. همیبه اندازه چند دق یشده حت

 طلبکار یچشمم به چهره مغموم ترنم و چشم ها یوقت

 واریخواست سرم را به د یافتاد، دلم م یهم خانه اش م

 ...بکوبم

 

 ...م ترنمیبزنحرف -

 انیم را از میشود تا بازو یش باعث میحال چشم ها

 که یرون بکشم و جلوتر از او به سمتیانگشتانش ب

 ...اشاره کرده بروم

 ین او نمیبه نگاه سنگ یبندم و توجه یکمربند را م

 زند. چند ماه گذشته را یکشد و استارت م یکنم. آه م

 ذرانده و دروقفه گ یب یسخت و اردوها ین هایدر تمر

 ...ن مسابقه برگشتهیاز آخر یخال یت با دست هاینها



 ...دان مبارزه زودهنگام بوده و تلخیاش از م یخداحافظ

 

 آورد تا زن جوان و کودکش با ین مییسرعتش را پا

 ابان را پشت سریعرض خ یشتریت بیحس امن

 ...بگذارند

 کارت داشت؟ یچ یحاج-

 ؟یشه ندون یمگه م -

 ...ن شدهیشب با منم سرسنگاز بعد اون -

 ...م بهترهید بگیناام-

 ر رایاز مس یادیکند. بخش ز یدر سکوت دنده عوض م

 م. دریکن یم ین سکوت طیان همیغوطه ور در م

 ...افکارمان یاهویو در ه یسکوت ظاهر

 که ییها یشد که دوست یل نمین دلیخسته بودم؛ اما ا

 مه آدم هارم. مثل هیده بگین مرد داشتم را نادیبا ا



 بود که ییاشتباه کرده بود، اما... هنوز هم همان طاها

 

 ش با من آشنا کرد... همان کهیخواهرها یهانا را به جا

 نکه دوست دارد من زنداداششیگفته بود؛ عالرغم ا

 مم هرچه باشد، پشتم راخواهد گرفت ویباشم، اما تصم

 ...ح، اما گرفته بودیناصح یگرفته بود... هرچند با روش

 کنم گرفت... قرار یم یکه توش زندگ یآدرس خونه ا-

 دمو براش بفرستم... و خواست که بلندیشد شماره جد

 ...فکر کردن رو بذارم کنار یو آرمان یپرواز

 یان دستم عرق کرده را نشانش میکه م یعابر کارت

 :دهم

 مو قبولش کنم... گفت دست نگه دارم،یگفت بهتره مهر-

 ...دا کنهیمطمئن کار پ یه جایتا خودش برام 

 



 که ظرف یکند... تا وقت یباز هم سکوت را انتخاب م

 ...زشودیت لبریصبر من پر و در نها

 ...مینمونده برس یزی... چیحرف بزن یخوا یم یگفت-

 گمیم؟ به هانام میبخور یزیه چیه جا یم یشه بریم-

 ...رهیگ یاد... سراغتو میب

 یم ظاهر میها هانا جلو چشم یف و خواستنیچهره ظر

 ید، اما چند وقتیآ یم میشود. لبخند تا پشت لب ها

 صورتم فلج شده اند. نه به لبخند و نه یست عضله ها

 اشک ها هم تمام یدهند. حت یر حالت نمییبه اخم تغ

 ...مطلق یحس یشده اند. ب

 ...میبر-

 :کند ین مییسرش را باال پا

 

 ...ممنون-



 ...دهم یم یظهر بهار ینگاهم را به گرما

 ...رمیدارم م-

 :چرخد یگردنم به سمتش م

 کجا؟-

 ...مجارستان-

 اردو؟-

 ...نه-

 مسابقه؟-

 هیه قرار داد یجوانانشون... فعال  یم ملیت ی... برایمرب-

 دیباشن دوطرف، احتماال تمد یم... راضیبند یساله م

 ...م.... تا هروقت که بشهیکن

 ...هویچه -

 

 خودم به عنوان یربست... میام ن ییهوینم یهمچ-



 میوقت بود تصم یلیکه خ ییره... ازاونجایم یسرمرب

 کنم، منو به ین مسابقه ها خداحافظیگرفته بودم بعد ا

 ...شنهاد داده بود که قبول کردنیپ یعنوان مرب

 ...تلخت متاسفم یبابت خداحافظ-

 :خندد یبا حسرت م

 ...رونیشد که بزنه ب ییموقع هوا یه هه بیسنگ کل-

 ...ر وجود داشته باشهیبه اسم تقد یزیدم واقعا چیشا

 ؟یهانا؟ اون چ-

 ...میزن یامشب هردومون با خانواده هامون حرف م-

 اگه قبول نکنن؟-

 ...ستیذارن مهم نیت میکه رو انسان یمن اسم یبرا -

 خواد مسلمون ی... اما هانا مییت... بودایحیاسالم... مس

 ...بشه

 



 اگه خانوادش نذارن؟-

 

 ...من، انتخاب خودشه یگه انتخابشو کرده... نه برایم-

 خواد مسلمون یکه باشه، اون م یندمون با هم هر چیآ

 ...بشه

 ...نخواهند داشت یف، خانواده تو مشکلین توصیبا ا-

 میزمان نخواه یلیکردن خانواده اون خ یراض یبرا-

 ...د برمیداشت... من سه چهار ماهه با

 بزرگ و سخت یلیون خسر راهت یدوارم سنگایام-

 ...نباشن

 ؟یببخش یتون ی؟ تو میتو چ-

 ناراحتم... اما نه اونقدر که ی... من کمیتو اشتباه کرد-

 ...دینشه بخش

 یست... به عقل جنم نمیچ کدوممون خوب نیحال ه-



 م هضمیتموم شه... هنوز نتونست ینجورید که ایرس

 ...میکن

 

 تون ین ید... مواظب نید و بهش تن بدیهضم کن-

 یرید... اون بچه تقصیحانه مهربون باشید... با ریباش

 ین سرنوشتو انتخاب نمیچ وقت ایحانه ام هینداره... ر

 یکرد اگه دست خودش بود...همون طور که من نم

 ...کرد یل نمیکردم... همون طور که کم

 ...ستمیل نیکم یخوشحالم که جا-

 نییم را پاشود. سر یم متورم میاسم او... حال من... گلو

 ...اندازم یم

 ...شهیداره داغون م-

 کنه حرف یرو بهتر نم یزیکه چ یا در مورد مسائلیب-

 ...مینزن



 

 یرحم و محکم... دست یکشد. ب یلبش را به دندان م

 ...س شدنشان شودیکشد تا مانع خ یش میبه چشم ها

 ...ل واقعا دوستت دارهیشد... کم ینم ینجوریا یکاشک-

 !طاها-

 ...باشه-

 برم و با گوشه یلرزان باال م یکارت عرق کرده را با دست

 ...خارانم یاش گونه ام را م

 ه دوستیه روز الزم شد، به عنوان یدوار باشم اگه یام-

 ؟یمنم حساب کن یرو

 ...دانم ینم

 

 :دهم یبا مکث جواب م

 ...باش-



 ؟یگفت یبه مجتب-

 ...یممنون که رازدار بود-

 مان که من بخواهم و از زبانقول گرفته بودم که هر ز

 لیموقع کم یب یخودم از موضوع خبردار شود. اما نگران

 ...نقشه ها را نقش برآب کرد

 ...دیپس فهم-

 ...ل بهش گفتیکم-

 

 :کند یابان گرفته مرانگاه میچشم از خ

 ل؟یکم-

 به من زنگ زده بود.. جوابشو نداده بودم، نگران شده-

 ...یبود... زنگ زده بود به مجتب

 روز زنگ زدم جوابموین دیهم یناراحت شد نه؟ برا-

 نکه منمیرم... از ایخواستم بهش بگم دارم م ینداد... م



 ...بهش نگفتم ناراحته... حقم داره البته

 ...اوهوم-

 ...دانم جواب کدام جمله بود ینم "اوهوم"ن یا

 ...فهمم یل کارتو نمیهنوزم دل-

 ...بهت که گفتم-

 

 یدار یل محکم تریه ست... حتما دلیاون که ظاهر قض-

 عه کمیه خونه با ودیت یشکستنش... نها ینطوریا یبرا

 پرداخت... بماند که یشتر اجاره میگرفت در عوض ب یم

 ...ه خودتم بودیمهر

 تونه تنها باشه؟ یمگه چقدر درآمدشه؟ مگه چقدر م-

 خواهد یه خانواده واقعیاز به یه روز نیباالخره اونم 

 ...داشت

 ینکه باریشه... ترنم از اینه... مثل همیپس موضوع ا-



 ...باشه متنفره... اماترنم جان یدوش کس یرو

 ...ت حساب کنمیخوام رو دوست یم-

 

 .دا کرده بودمیاج پیش احتیبه دوست ین زودیبه هم

 ...دارد یخودش نگه م یده در دهانش را برایحرفِ ماس

 ...حساب کنم یخودت گفت-

 ...حساب کن-

 ...کن یه کاری ینکه بریل از اقب-

 ؟یچه کار-

 ...یمجتب یبرا-

 ؟یچه کار-

 کنه... به خاطر من... به خاطر یاون دوجا کار م-

 ...تشیاحساس گناهش... به خاطر احساس مسئول

 ...نارو ترنمیدونم ایم-



 ه گاه... خودشه ویداره نه تک یاونم مثل من نه حام-

 ...بدتر از من یخودش... حت

 

 ...دهد یگوش م با دقت

 که یمن حداقل به خاطر زن بودنم، به خاطر اشتباه-

 ش اومد، شمارو پشت خودم دارم... اون از منمیپ

 دونه... همه یتنهاتره... اون خودشو مسئول اوضاع من م

 ...کنه یشو داره وقف من میزندگ

 ...یخوا ینو نمیوتو ا-

 ...خوام... بخصوص که ینم-

 بخصوص که؟-

 ...رو دوست داره یکیدونم  یم-

 :دهد یلبش گل م یلبخند رو

 ین نمیهم یخب خب خب... موضوع جالب شد... برا-



 ...اون بفهمه یخواست

 

 د من دارم طالقیفهم ینکه میاوهوم... بالفاصله بعد ا-

 زد یو همه برنامه هاشو م ید عشق و عاشقیرم، قیگ یم

 نکه منو ساپورت کنه... به دویفتاد دنبال ایو فقط م

 چ وجهینکه به هینکارو کنه... اول ایخواستم ا یل نمیدل

 بکنم... اگر یکار یستم به خاطر کسیگه حاضر نید

 دیر بایون خودش کنه، هر وقت گفت بمیبذارم منو مد

 باشه، ین آدمینو بخواد، و همچینکه اون ایرم... نه ایبم

 من یشو برایکه زندگ یکس ین اخالق منه که برایاما ا

 شه بازمین میا یبکنم... و خب معن یکار داده، همه

 نکه من مثل اون فکریکردن... و دوم ا یاشتباه زندگ

 یدونم... نم ین اوضاع نمیکنم... من اونو مسئول ا ینم

 ...ر پاشینده و دلشو بذاره زیخوام به خاطر من همه آ



 دنبال مشکالت یعاد یخوام مثل همه جوونا یم

 ه مثل تو و مثلخودش باشه... اگ یخودش و زندگ

 بخواد کنارم باشه و هر وقت الزمش داشتم یحاج

 که من یست، اما مجتبین یخودشو برسونه حرف

 

 یکنه... خودشو وقف من م ین کارو نمیشناختم ا

 ...کنه

 ن وسط چه کاره ام؟یو من ا-

 رو دوست یکه قراره بدونه اون ک یهست یتو کس-

 ...داره

 رو یحیدختر مسه ید من یل فهمیهمون طور که کم-

 دوست دارم؟

 ل نتوانسته بود خودش را به ندانستن بزند. ویپس کم

 ...اورده بودیم نین مرد چه ماهرانه به رویا



 ستم... اما اونینقدر دهن لق نیشه ایشرمنده... من هم-

 ضیموقع الزم بود بگم تا خودم و خودتو از افکار مر

 

 هاشکه با یلو از عذابیل تبرئه کنم و خود کمیکم

 ...ر بودیدرگ

 ؟یکن یشه دهن لقیباعث م یچ یو در مورد مجتب -

 اگه به خودش باشه یکنم مجتب ینکه فکر میا یبرا-

 اگه همه یذاره... حتیش نمیدلش پا پ یچ وقت برایه

 ...ر دستش باشهیا زیثروت دن

 چرا؟-

 ...شده یه آدم اشتباهیکنه عاشق  یچون فکر م-

 کنده بودم، تا ساعت یاچه مصنوعیکه دل از در یشب

 بود که عاشق یم. مدعیکرده بود یام بازیها با هم پ

 ده و چونیابان دیگفت مهسا را در خ ینشده... م



 مقصدش خانه من بوده، او را هم رسانده... بعد که از نگاه

 نیر ایمهسا ز یخودش و رنگ به رنگ شدن ها یها

 

 اه کند که هرگز بیخواست مرا توج ینگاه ها گفتم، م

 کیر یمن است، ز یختن زندگیبه هم ر یکه بان یآدم

 رود... او انکار کرده بود و من اصرار؛ که برادر یسقف نم

 من عقل و دلت هرگز با هم همدست نخواهند شد، هم

 ت دلت همانینخواهند شد، و در نها یده و هم رایعق

 خواهد... پس خودت را یکار را خواهد کرد که دلش م

 نیکه عاشقانه خودم را وقف دلم کردم ا یآزار نده... من

 ...ن بابت ناراحت نخواهم بودیم و هرگز از ایگو یرا م

 ؟یه اون آدم اشتباهیاون وقت ک-

 ...مهساتون-

 ش با سریدهم تا به خاطر ترمز ناگهان یدستم را جلو م



 ...شه نرومیش یتو

 یستم. نوع خاصیا یم یت شلوغینها ین بیتریپشت و

 در آن است که آزار یو مرج عمدو هرج  یازشلوغ

 فش بهیف و کیشرت و ک یت ییست. چندتایدهنده ن

 یکین طرف و آن طرف رها شده اند و یا یشکل نامنظم

 ش رایک پایهردو دست و یاز مانکن ها به طرز جالب

 یپ ساحلیک تیدر حال باله است.  ییباال گرفته و گو

 

 یلر زده و صورتش روبه آسمان است. سبک باینظ یب

 یگور بابا"ک یچشم و ابرو را دوست دارم.  یمانکن ب

 نم. بر خالفیبیژستش م یتو یدوست داشتن ی "همه

 نسشته ، یه چوبیک چهار پای ی... که رویمانکن کنار

 ک دستیزانو گذاشته.  یپا انداخته و دست رو یپا رو

 قواره یک روسریمانتو شلوار پر طمتراق به تن دارد، و 



 سر. حس غرور و اعتماد به یگار روبزرگ پر نقش ون

 د منتظر است نقاشیکندو بس. شا یق مینفس را تزر

 ین لحظه از زندگیش نشسته، ایش رویکه پ یزبر دست

 گر... دست به کمر زده و بهیاش را ثبت کند. اما مانکن د

 یش افتاده اند و روسریره شده. شانه هایدوردستها خ

 یتو ین لباس هاین آمده.. شلخته ترییتا شانه اش پا

 شیپ هفل هشت برایک تیفروشگاه را تنش کرده اند.

 گر دوستید یشتر از دوتایساخته اند. و من او را ب

 کرده اند. ازاحوال یمن کپ یدارم... احتماال او را از رو

 ... ربط به اطرافش یم... مبهوت و بیزندگ ین روزهایا

 ...ک وصله ناجوریف... یج و بالتکلیگ

 

 ستاده و بهیشه این شیجان پشت ا یواره بک منِ آی

 ...کند یناکجاآباد نگاه م



 ین حال را داشتم... وقتیبودکه هم یمن هم چند وقت

 ن که اجازه بدهم وارد اتاقم شد،یترنم در زد و بدون ا

 کردم. آمد و ینم یچ کاریتخت نشسته بودم و ه یرو

 ن مانکن آواره به دوریکنارم نشست. درست مثل هم

 ...نداشتم یزل زده بودم و واکنشدست 

 ؟یچ یعنین کارا ید: ایپرس

 محض یک هفته گذشته را در کرختیجوابش را ندادم. 

 به سر برده بودم. حالِ از پشت خنجرخورده ها را داشتم

 .ن طور رو دست خورده باشمیشد ا یو باورم نم

 

 ؟یتمومش کن یخوا ینم-

 هر یهم هم پکه نگا ییبازهم جوابش را ندادم. و ازآنجا

 د ویند، او خودش را جلو کشیرفت تا او را نب یم یزیچ

 ه ترنم؟یا چین بچه بازیستاد: ایم ایزانو، رو به رو یرو



 هیل به یا تبدیر سرمون... دنیم خیکیست و یتو قرن ب

 ... ازیو سواد مطالعه دار یریدهکده شده... دانشگاه م

 یتون ی... چطوره که نمیکن یاستفاده م یمجاز یفضا

 ؟یم من وخواسته من ارزش و احترام قائل بشیحر یبرا

 اظهار فضلش باعث شد نگاهم را به نگاهش بدهم:من به

 چیمن ه یکه برا ین تو بودیدارم؟ ا یتو کارسبک زندگی 

 ...یقائل نشد یحق انتخاب

 

 یدادم:چرا بهم نگفتبا تعجب نگاهم کرد، و من ادامه 

 ؟تو کار موادی

 ن نشست ودست دور زانوها حلقه کرد: منیزم یرو

ی ن ببه این پول احتیاج دارم.از مردا هم خوشم نمیاد چون همشو

 رم.ولی که بهم میدن کادو هاشون احتیاج دامسئولیتن.ولی به پ

 کنه به هرحال؟ یم یصورتم را جمع کردم: چه فرق



 ...ن راهو انتخاب کردمینه که من آگاهانه ایفرقش ا-

 ...پوزخند زدم: هه... چه با شعور و آگاه

 ازهمانجا که نشسته بود، چشم غره اشبه او بر خورد و 

 ش رایم را گرفتم، و او دست پیرا نثارم کرد. من رو

 ...گرفته بود احتماال

 م که اویدر سکوت با افکار خودمان مشغول بود یکم

 ...گفت: از مردا متنفرم

 

 د فکرین طور ادامه دهد. نبایگذاشتم هم ید مینبا

الف ختو :ن گفتمیهم یراتواند گولم بزند... ب یکرد تا ابد م یم

 کاری.

 از تو بخاطر تنها بودنت و کار های پدرت از مردا بدت میاد و

 .خالف میکنیکار های خانواده دور شدی و 

 اما من از _ 



 هیکنن...  ینم یب زدن کاریمردا متنفرم... مردا جز آس

 ول ینگاه به دورو برت بکن... تارخ مهتابو نابود کرد... کم

 

 عموت و پسر عموهات و برادرت تو رو ... پدرم مادرمو

 هی یتون یخدا م یدق داد... منو کتک زد... محض رضا

 ب نزده باشه؟یکه بهت آس یببرمرد اسم 

 ...مکث گفتم: پدرم یب

 

 بوین آسین جاست...بزرگتریقا همید: اشتباهت دقیخند

 کنه یم یاون بهت زد... اون تنهات گذاشت... چه فرق

 ا ترکت کنن؟ به هر حالیرونت کنن یا از خونه بیبزننت 

 ...یینه تویب یب میکه آس یاون

 ...دست خودش نبود-



 رابرسکوتیم در بکرد... ما زنا محکوم به  ینم یرقاگربود هم ف-

 ...مشکالتمون

 ...یگیچرت م-

 ...گم... خالفشو ثابت کن تویآره چرت م-

 یب میر کرد. ظاهرا حق با او بود. مردها آسیزبانم گ

 که ترک یکردند.مردها موقع یزدند. مردها ترک م

 هیک سایدادند. مردها  ی، طالقت نمیخواست یکردن م

 انداختند تا رنگ آفتاب و مهتاب را یت مسر یبزرگ رو

 

 نیمن و او ا ی... حداقل زندگیرشد کن یو نتوان ینینب

 ...طور بود

 دیم قه که باعث شد مادرادم بده یه... یواقع م بدداه یبابام -

 گه ازدواجید یکیزودم با  یلیما روهم بزنه و بره ... خ

 هی نبود... ین مالیگه که اونم همچید یکیکرد... با 



 ...یواقع بیشعور

 یه عوضیجمع شده نشانم داد:  یکف دستش را با پوست

 یچسبوند به اتو یشد دستمو م یکه اگر ازم ناراحت م

 داد و حرارتشو یشتر فشار میزدم ب یداغ... اگرداد م

 ممامانم نبود منو برد حمو یه بارم وقتیبرد...  یباالتر م

 با نفسم رفتهیرکه تق ییخو باز کرد روم... تا جایو آب 

 ده بود زنگ زده بود به اورژانسیبود و مرده بودم و ترس

 ؟ تارخ پسر بود،یدون یا کرده بودن... میو اونا منو اح

 بابام راحت هضانتشو گرفت... اما من چون دختر بودم،

 

 کنم یلم؛ زندگیکه ما یدادگاه اجازه داده بود که با والد

 انهیمخف یه هایو من مادرمو انتخاب کردم... من گر

 تیدم بابام مامانمو اذیفهم یده بودم... من میمادرمو د

 کنم تا ینم خواستم باهاش زندگیهم یکنه... برا یم



 گه ازیه نکنه... اما کمتر از شش ماه دین گریشتر از ایب

 یکف دستم و راه یها یسوختگ یهمون جا یرو

 ...مارستان هضانتمو دوباره برگردوندن به بابامیشدنم به ب

 من بار اونجا تنها بمونم...برگشتیمنو دادن به بابام تا ا

 ش و من تو خونهیالوات یش بابام تا هر شب بره پیپ

 هبود که بود... اگر نبود خون یتنها بمونم... اگر خدمتکار

. برسه..کارهاش شدم تا اون به  یعمه وعمو و مادربزرگ رها م

 ...زده سالم بودیس

 زدهیتوس یدونیخودت که م کند: یم ینده تلخخ

 آدم یین ور اون ورترش چه حاالیکم ایو  یسالگ

 

 ؟داره

 یچرخد و کم یکند. م یستها را ازدورزانو رها مد

 ازپاها یکیه دهد. ید تا کمرش به تخت تکیآ یعقب م



 ...کند یجمع م را

 اون شبم خونه عموم بودم... عمو بر خالف بابام اهل-

 زنس بود... شرف داشت... تنهاینبود..اهل کار و ب یالوات

 چ وقت خونهین بود که هیوجه اشتراکشم با بابام ا

 نم زنعموم از حضورم توخونشونیهم ینبود... برا

 ...کرد... جوون بود... بچه نداشت یاستقبال م

 ب اسلشش کرد و بسته ادامس را ازیج یدست تو

 را یکیبش در اورد. اول به من تعارف کرد. رد کردم. یج

 

 دهان یبرداشت و سر حوصله ازجلد خارج کرد و تو

 رد مودوره بیماری طبیعین یگذاشت: از حموم اومده بودم... اول

 کرده

 ینه به بدنم و تحوالتش نگاه میآ یبودم... داشتم جلو

 ...موم در نزده اومد توکردم، که زنع



 به نگاه نکردن به او نداشتم. کنجکاوانه یگر اصراید

 به نگاه مشتاقم زد: فکر یکردم. پوزخند ینگاهش م

 نه؟ ینیکره زم ین آدم رویتو بدبخت تر یکرد یم

 نین بود که؛ بله... من خودم را بدبخت تریت ایواقع

 سبزم یکباره جلویدانستم و حاال او به  یفرزند آدم م

 ...شده بود

 فضا و اشتباهات اشنا کرد. منو با اینزنعموم -

 یکنه و من به جا یالوات یزخدام بود که بابام هواا

 خونه عمه و مادربزرگ خونه عموم رو انتخاب کنم... به

 یعموم م یایداد... برام از کج خلق یحرفام گوش م

 کرد و یگفت... و به روش خودش بهم محبت م

 ...آورد یدرم م ییازتنها

 کردم یک دور باز و بسته کرد. فکرمیبلندش را  یموها

 صیخاص و قابل تشخ یپ هاید تیبا یین ادم هایچن



 د ویپوش یداشته باشند... اما او دخترانه تر از خود من م

 گفت... او از مردها متنفر یکرد... او راست م یش میآرا

 ...دیرس یبه نظر م یکه بود، راض یزیبود و از چ

 بله ترنم خانم...-

 ین باریاول 

 ه پسر آشنا شدم، پونزده سالم بود... اونم حدودایکه با 

 شتر... فکر کنم هفدهیکم کمتر و بین سنا بود.. حاال یهم

 شمعاشقونه تو گو یحرفا یه جوریهجده ساله بود... 

 

 ...داشتم بهش عالقه مند میشدمخوند که  یم

 ستیادم نیگه... درست یبود د یدونم... بچگ ینم 

 حسمو...

 یبا اون پسره که حت 

 شتریزدم... هر روز بیحرف م یست تلفنیم نادیاسمشم 



 گه براشیم... منم دیاز قبل به هم عالقه مند شد

 میتصم یه دوره ای یخوندم...حت یدوستت دارم م

 ...میم باهم ازدواج کنیگرفت

 زد.بعد که آرام شد، ین حرف خودش قهقه بلندیبه ا

 نکهیصورتش زد: تا ا یرا برداشت و رو یماسک تلخ قبل

 دم... دستشو پسیره... ترسیخواست دستمو بگه بار ی

 از دست توزدم... 

 نچنادم... اما همیترس پسری که با او ارتباط داشتمدست شدن با 

 ...ایدوستش داشتم... اون گذاشت به حساب حجب و ح

 

ری سعی کرد مقدامون ادامه داشت... شونزده سالم بود که یدوست

 مدیض شدم... فهمی... حالم ازش به هم خورد... مرکم شودنزدی

 یخوام... نم یرو نم یچ مردیکه از مردا متنفرم... ه

 د ازشونیتونم تحملشون کنم... مردا خطرناکن ترنم... با



 ...دور بود

 ...ش را پردازش کنمیزمان داد تاحرفها

 یسری کار ها کیکنم بعد گفت: اما... من هنوزم 

 یا وجود کارتب

  هتَلَکیه رو بقکنه یکه هرماه بابام برام تا خرخره شارژ م

 کنم... یم

 د با مردا کردیه که باین کاریا

 ...ترنم

 

 نادرستکار های  انجامزد. یدهانم م یقلبم تو

 بود که داشت از خودش یفاجعه نبود... فاجعه ترنم

 که با یگفت... ترنم باهوش یگفت. با افتخار هم میم

 ک رشتهی ینشگاه دولتک دای یتو یرتبه نسبتا خوب

 کرد تا یش را دودر میخواند و کالسها ینسبتا خوب م



  درستکار های خالف و نا یکه برا یرد. ترنمیازمردها انتقام بگ

 ش را مشروط شدهیرم پت

 ...بود

 برات گفتم... حاال همه یخب! حاال گفتم... ازترنم واقع-

 دم گولتنکر یچ وقت سعی... من هیدون یرو م یچ

 به دور وبرت یکه توجه ین تو بودیبزنم ترنم... ا

 ...یدیکه ند ین تو بودی... اینداشت

 

 که گذشته بود؛ ین قسمت چند روزیآزاردهند ه تر

 ...ن بودیهم

 نم... من بارهایگفت. من نخواسته بودم بب یراست م

 با وکار های عجیب غریب میکنند  ده بودم که او و همخانه اشید

  ادم های خالف کار رفت و امد میکنند

 ن من بودم کهیا



 ده بودم... ینفهم

 ه؟یحاال برنامت چ-

 کیر در گذشته برداشتم و نگاهش کردم. یز سدست ا

 لیتخت گذاشته بود و به سمت من متما یدستش را رو

 ن سمت دهان بهیدهانش را از ا یشده بود و آدامس تو

 یک حباب میبا آن  یکرد وگاه یآن سمت پرت م

 دانستم یدارم. نم یدانستم چه حس یساخت... نم

 از او به عنوان ایدل بسوزانم  یک قربانیش به عنوان یبرا

 ...ک خائن متنفر باشمی

 .توانستم نگاهم را از نگاه شجاع ومصممش بکَنم ینم

 ه؟یمن چ یهمان نگاهش لب زدم: برنامه تو برا یتو

 :ه به هردومان وقت داد. و بعد صادقانه گفتیچند ثان

 خواستم از یندارم... فقط م یچ برنامه ایتو ه یمن برا

 نجاتت بدم یل عوضیکم خودت و اون یایعقل یدست ب



 که سرت اومده ییاز بالها یکه بخش بزرگ ییو ازاونجا

 ن ماجرا،یتو ا یر داداش من بوده و عوض من افتادیتقص

 یح میباال... راستش ترج یکمکت کنم که خودتو بکش

مان تا دودبچه دار بشم ومد سراغ خودم تا یتو م یل جایدادم کم

 به شعورشو  یب یخودش و اون بابا

 

 ن که تو رو ازیهم یگه... ولیباد بدم... اما نشد د

 ...هیلیرون خودش خیدم بیدستشون کش

 ش شعله ور بودند. ویمو به تنم راست شده بود. چشم ها

 یم یک سطح آهنی یته مغزم با پتک رو یزیچ

 ...دیکوب

 ش؟یبق-

 یتو بخوا یاط گفت: هر چید و بعد با احتیشیاند یکم

 خودتو ینجا زندگیا یتونیمشه ترنم... تو  یهمون م



 به یچ کس کاریدم ه یو بهت قول م یداشته باش

 ساپورتت یمستقل و رو پا بش یکارت نداره... و تا وقت

 یو حساب من اونقدر یازبه کارم ندارین یکنم.. حت یم

 ...یشه که کفاف هردومونو بده... اگه ام بخوا یشارژ م

 

 المهو مک ین قسمت دوستیم به مهمتریده بودیرس

 ...مان

 اگه بخوام؟-

 ما اگه بخوای میتونی بااط گفت:ید و با احتیلبش کش یزبان رو

 کار کنی...

 یچه هایدرست همان لحظه بود که عالوه بر ماهو

 ...صورتم قلب و روحم هم فلج شدند

 !سا؟یدم: پریا بهت پرسب

 د و هر دویدوار و شجاع تر شد. کامل به سمتم چرخیام



 ...هیدستم را گرفت: خب... اون هم خوشکله و هم قو

 اما بدرد تو نمیخوره.

 رون؟یب یشه بر یم-

 ...نیترنم!بب-

 ...د فکر کنمیبا-

 خودم زمان یم و برایبود که توانستم بگو یتنها جمله ا

 ...بخرم

 ... منیستین یمجبور به کار یگفتم که اگر نخوا-

 ...ید بترسیکنم... نبا یساپورتت م

 ...اشم ترنمخوام تنها ب یدم، فقط میمن نترس -

 ستاده بودم و بهیاهو این پرهیترین ویو حاال پشت ا

 ...کردم یه ام فکر میک خانه با پول مهرینه اجاره یگز

 

 نیل تن به خواسته ام نداده بود و ایچه خوب که کم



 ...خته بودیپول را به حسابم ر

 شه ویش یکه رو یریاما هنوز تصو

 یره نگاهم میپشت سرم افتاده بود، پا بر جاست. خ

 یب شلوار احتماال پارچه ایج یش تویکند. دستها

 ن و نایتریو یاش است که به خاطر شلوغ یمشک

 توام درمورد جنس و ینم یلیر خیمشخص بودن تصو

 ...گردم یرنگش مطمئن باشم.بر م

 ن سوال دو جوابیت باشد؟ ایدوست داشتم واقع

 قاطع بود "نه"ک یداشت... اگر مسئول عقلم بود، جواب 

 شرمنده، مردد و "بله"ک یشد،  یو اگر از قلبم سوال م

 ...لرزان

 

 شود؛ دم یل مین تبدیقیدارد، شکم به  یقدم که بر م

 یجلو ی، وقتیاده شدن از تاکسیدر دانشگاه، موقع پ



 یس هایک یدر حال بررس یبنگاه معامالت ملک

 چیشه بودم، هرگز توهم نزده ام و هیده پشت شیچسب

 میاهویا ذهن پر هیر و یاخ یها یجه بدخوابیکدام نت

 ند،ینش یام م ینیب یتنش که تو نبوده اند... عطر

 دارم تا به یبه عقب بر م یشوم و قدم یمطمئن تر م

 .شه مغازه بچسبمیش

 .گذراند یصورتم را از نظر م یسر حوصله تک تک اعضا

 دوشم است را هم... باال یف رویکه بند ک یدست لرزان

 ید بابت خلوتین باین بین وجودم را هم... و اییتا پا

 را شکر کنم. صنه عاشقانه توجهد خدا یمرکز خر

 ...میساخته بود یزیبرانگ

 ...ستدیا یگرم میکند و سمت د یتش را عوض میموقع

 

 ...سالم-



 شنوم در پس ین ها را هم می.. غم... حسرت... ایدلتنگ

 .ن کلمه ها ندارمیهمه ا یبرا ی. اما جواب"سالم"ن یا

 ؟یخوب-

 ...ستیموجود ن ین هم جوابیا یبرا

 هیاندازد: کدومو خوشت اومده که  ین میتریو به ینگاه

 بهش؟ یره شدیربعه خ

 .کنم یبه مانکن ها م یگردم و نگاه یار بر میاخت یب

 یدن مناسب نمیپوش یچ کدام را برایچ کدوام... هیه

 .دمید

 ...ینجا... چی... ایا-

 ب شده : دلمین گرفت.دوباره دست به جیتریدل از و

 ...برات تنگ شده بود

 

 - چسباند... تنها ده یهم پس جمله اش م "آه"ک ی



 کردم یگذشت؛ اما حس م یمان مییازده روز از جدای

 د هم ترنم خودخواه وجودم دوستیالغرتر شده... شا

 ...ن طور باشدیداشت که ا

 کنم یفکر م یکند: هر چ ین میتریبه و یبا سر اشاره ا

 یدیکه تا حاال پوش ییه لباسایچ کدومشون شبیه

 ...ستین

 دنیبه پوش یش به واسطه چاقیوقت پ یلیتن من خ

 نیقه ام بر همیره عادت کرده و سلیساده وت یلباس ها

 موجود در جو یها یرید بر اساس سخت گیاساس و شا

 انتخاب ییشه لباس هایم شکل گرفته بود. همیزندگ

 نداشته باشند، یغینبو و رنگ جیکرده بودم که زلم ز

 شتر ازآنیکنند،و ب یریلوگده شدنم جیتا از چاق تر د

 یساحل یاورند. اگر لباس هاینا را در نیعمو و س یصدا

 



 نیا یکرد، برا یمانکن در حال رقص توجهم را جلب م

 .تن کردنشان را نداشتم ییبود که خودم توانا

 ن خالف من در حد همان شال قرمزم که بایبزرگتر

 ...شد، محدود بود و بس یست م یمانتو شلوار مشک

 ل است. همان کهیکشم. او همان کم یم یقیس عمنف

 گر موقع حرف زدن با او تته پتهیبه بعد د ییک جایاز 

 ین اواخر به طرز مشهودیزبانم نبود. همان که ا یرو

 که مصرف ییا از صدقه سر داروهایآرام شده بود؛ حاال 

 و یمتوال یدن هایو دو یا ازسر خستگیکرد  یم

 گذاشت، یوانه خودم میلب دمکرر... اگر ق یدن هاینرس

 .امان نه الزم بود و نه معنا داشت ین تپش بیا

 یند و قلب بینه بنشیس ید تا رویآ یدستم باال م

 یدا میمالحظه ام را آرام کند. اما مغزم زود خودش را پ

 



 دنش قلبم را بهینکه دیکند. درست نبود... لو رفتن ا

 ...من یرااو خوب بود و نه ب یتالطم انداخته، نه برا

 .ردیگ یانه راه کرده میرا که قصد بازگشت از م یدست

 شترید بیو شا یهستند که سال یین دست ها همان هایا

 از ان با هم محرم بوده اند. من هم همان ترنم هستم که

 داد دست او دور شانه یداد و اجازه م یبا طاها دست م

 یعزد و سیانگ ین حرکتش ترسم را بر میاش بماند. اما ا

 ینکه مید به خاطر ایکنم دستم را عقب بکشم. شا یم

 او محرم و نا محرم، زن و مرد معنا دارد و یدانم برا

 م... طالق گرفتهییست. من و او از هم جدایکسان نی

 ...شده ینمان جاریغه طالق بیم... صیا

 به یه ربعه زل زدیم... یا بریکشد:ب یم ینفس تند

 ضیداره ف یکار بغل یبه ربعم هست فروشنده ین یتریو

 ...بره یم



 

 کنم سر و چشمم را کنترل کنم تا دنبال یم یسع

 نین فکر کنم که ایشتر به ایفروشنده مذکور نگردد. و ب

 .د استیبع یشه عصبانیل همیاز کم یهمه صبور

 قهید یش بایقه پیشناختم ده دق یکه من م یلیکم

 امغازه اش ر یشه هایگرفت و او و ش یفروشنده را م

 ...کرد... اما یم یکی

 شود و من یم، سرعتش کمتر میشو یکه دور م یکم

 ...نالم: ول کن دستمو یم

 پشت دستم، قفل یکوتاه رو یبامکث، بعد از نوازش

 ؟یالزم دار یکند: چ یانگشتانش را باز م

 دیاز به خریدانست که مدت هاست که بدون ن ینم

 ...مکن ین ها عمرم را به تماشا تلف میتریپشت و

 ...یچ چیه-



 مغازه یریم یش یهر روز هر روز پا م یپس واسه چ-

 ؟یکن یها رو تماشا م

 :دیگو یبعد م یکند و لخت یاندازم. نگاهم م یشانه م

 ...میا بریب

 کجا؟-

 ...میبخور یزیه چیم یرون... بریب-

 ؟یچ یبرا-

 

 ...خورن؟ برا اون یمردم شام م یچ یبرا-

 انیباز م یرم تا از فضایگ ی مت از او سرم را باالیبه تبع

 ...رودیم یکین بزنم. هوا رو تاریسقف پاساژ زمان را تخم

 به چه مناسبت؟-

 ...خورن؟برا اون یمردم به چه مناسبت شام م-

 م؟یم شام بخورید با هم بریما به چه مناسبت با-



 دور یرد. زبان من اما رویگ ین بار زبان اوست که میا

 م شام؟یم با هم برییم که بخوایدار یافتد: چه نسبت یم

 رم یدنبالم وهرجا م یافت یبه چه مناسبت م یچ یبرا

 یهست یکه خودت آدم ی؟ اونم در صورتیاونجا هست

 ؟یش یوونه میت دیزندگ یکه ازنگاه نامحرم به زنا

 انصاف... نگو تو ده روز به یدلم تنگ شده برات ب-

 ...ینبودنم عادت کرد

 

 ...عاجزانه گفت

 دنش رایک هفته ندیش تحمل یمن... من گنجا و اما

 داشتم و بلد بودم چطور مثل چند روز گذشته با عکس

 کنم. اگر قرار بود در یلش رفع دلتنگیپروفا یمیقد یها

 ت منیک هفته ظرفید ده روز از یموردش نظر بدهم با

 افتم....اما فعال اسب یم ینم به چه حالیگذشت تا بب یم



 ختن را شروع کرده و هنوزو خشم من تا یرحم یب

 ...تازه نفس است

 ت دلت تنگ شده؟ زنت؟یک ی؟ هوم؟ برایک یبرا-

 خواهرت؟ مادرت؟

 یک میش باریک و چشم هایش به هم نزدیابروها

 ...شوند

 یچ نسبتیگه هیم... تموم... دیل ما تموم شدیکم-

 نی... قبل ایه بچه داریه زن و ی؟ تو یفهم یم... میندار

 انتتم... تاین اگه دلت برام تنگ بشه خیعد ازنت بودم و ب

 

 یلیرسبیز یه جوریش اومده بود، یپ ینجا هر اشتباهیا

 ن... ما خوب ازیادیگه زین حرکتات دیم...اما ایرد کرد

 خودتو از چشم یخوا یم... چرا بعدش میهم جدا شد

 عزت یف بیه مرد ضعی ی؟ چرا اصرار داریمن بنداز



 ... من تالشیدیت د؟ خودینفس به چشم من باش

 ل... ما آدم همی... نشد کمیکردم... توأم تالش کرد

 به یخوا یبات مین تعقی؟ با ایخوا یم یم... چینبود

 ؟یبرس یچ

 ...کرد یشد رفع دلتنگ ینکه نمیبودم. از ا یعصبان

 و درونم سرید یتوانستم بگذارم گاه یگر نمینکه دیازا

 بروز دهم... ازم را یصاحب شدنش دلتنگ یبر آورد و برا

 بودم... اما یم عصبانیانباشته در زندگ ین همه ناکامیا

 لیکردند و دل یکلمات تماما وتنها او را شماتت م

 .ماند یخودم م یت برایعصبان یواقع

 

 ینم و صدایب یب آدمش را مین شدن سییباال پا

 ...شنوم: نگرانتم یفش را میضع

 یگه اید یار از تو أم آدمیستم... غینباش... بچه ن-



 حالمو بهم یرم... داریهستن که بتونم ازشون کمک بگ

 ؟یفهم ی... می...بچه داری... تو زن داریزن یم

 نیهم یخوا یا می؟ یچ یعنی یفهم یت میمسئول

 جلو؟ فقط دل خودت برات ین فرمون بریبا هم یجور

 و برات مهم یمهم باشه و بس؟ دل به دل دلت بد

 ؟یاریه میبق یندگسر ز یدار یینباشه چه بال

 ...ست... دلمیتونم... دست خودم ن ینم-

 نجا بایخود کرد... تا ایرم: دلت بیگیده میبغضش را ناد

 میه بارم با عقلت تصمی یا گند باال آوردیه دنیدلت 

 لره عاقیکه از سنت انتظار م یه بارم به اندازه ایر... یبگ

 ...باش

 

 دارد تن یکه سع ینین ترنم خشمگیتعجب کرده. از ا

 ست، تعجبیموفق ن یلیش را کنترل کند، اما خیصدا



 یک ردم؟ خسته بودم ازخوردن به درهایکرده... چه م

 گرانید یبسته خسته بودم. ازخوردن چوب خطاها

 نیشتر اید. بیکش یخسته بودم. توانم داشت ته م

 ییصدا یر ضعف و بیبسته و چوب ها را تقص یدرها

 .دانستم یترنم م

 نیا ازایشد.  یه باشم. اما نمیه بقیشب یکم خواستم یم

 ه زنیا از آن طرفش... بلد نبودم شبیافتادم  یور بام م

 ا در رمان هایده و یلم ها دیکه در ف یو آرام یقو یها

 ک ترنم آرام آوارهیا یزدم.  یخوانده بودم، باشم. گند م

 اد زدن... هر کاریدرحال فر یک زن ظاهرا قویا یبودم، 

 ...شد یشد... نم ینم کردم یم

 ....شود یفم بلند میک یها یان شلوغیتلفن از م یصدا

 

 زان از شانه ام دنبالیبازار شامِ آو یدست انداختم و تو



 د،یکه با یزیتلفن گشتم. خوشبختانه راحت تر از چ

 یش کردم. اسم مجتبیدایر پیاخ یها یان شلختگیازم

 نیهر روزهمبود.  یصفحه افتاده بود. اتفاق منتَظر یرو

 زد تا جواب یزد. آن قدر زنگ م یموقع ها زنگ م

 

 م. هر روزانکارو اصراریبدهم. هر روزجنگ اعصاب داشت

 .میت هم بودیل کردن ظرفیم. هر روزدر حال تکمیداشت

 هرروز و از هر جانب تحت فشار بودم. ازجانب دلم که

 کرد. از جانب عقلم که یم را میمردِ بد زندگ یقرار یب

 ش بمانمید پاین کار را کرده ام و بایفت درست ترگ یم

 که یدرس یدلم قد الم کنم. از جانب کتاب ها یو جلو

 شه سخت تر شده بود... از جانبیدنشان ازهمیفهم

 ک بارهیبه  یکه همه به طرز شگفت آور ییاستادها

 ...دادند ینم یمبتال به وجدان شده بودند و نمره الک



 از آب در آمده بود. .. ازکه هفت خط  یازجانب دوست

 گفت عمو موافقت یزد و م یجانب مادرم که زنگ م

 کنم و بدتر ازهمه یکرده که برگردم و با آن ها زندگ

 ن مرحمت خوشالینکه، انتظار داشت بابت ایش ایحرفها

 یچ امکانیباشم. ازهمه طرف تحت فشار بودم و عمال ه

 هک دردو دل سادیدر حد  ی، حتیه روانیتخل یبرا

 ...نداشتم ینداشتم... چون دوست

 

 کن سبز را لمس کردم و قبل ازیقطع کردن آ یبه جا

 سرم یم را رویا خودم، صدایاز جانب او  یهر حرف

 ی؟ نمیخوا یم یه؟چی؟ چیه مجتبیه؟ چیانداختم: چ

 یرم... م یر پرچمت نمیبگم؟ ز یخوام... به چه زبون

 خواستمشروط به  یم همه چیزندگ ینجای؟ تا ایفهم

 یم یخوام هرکارین به بعد میاطرافم بوده،از ا یمردا



 ل خودم باشه... اشتباه و درستیو با م ییکنم تنها

 سوزم برا یخوام اگه م یمو خودم بسازم... میزندگ

 ؟یفهم یه، میت بقیخودم باشه نه رضا یاشتباها

 ک کلمهینتوانسته  یکه حت یمجتب یتلفن را رو

 ل را پشتیهاج و واج کم کنم و نگاه ید قطع میبگو

 زنم و یرون میب یگذارم.. از مجمتع تجار یسرم جا م

 ایخورم  یدانم م یکه نم یبا تنه ا یده به خروجینرس

 توجه به فرد روبه یشوم. ب ین میزنم، نقش زم یم

 

 شوم یا مرد ازجا بلند میفهمم زن است  یکه نم ییرو

 .دهم یو به راهم ادامه م

 کنم و کلمه یست بلند مد ین تاکسیاول یبرا

 ش دستیکه برا ین تاکسیکنم. اول یرا ادا م "دربست"

 یشوم و ب یزند. سوار م یترمز م یبلند کرده ام رو



 م داشته باشم در رایلرزش دست ها یرو ینکه کنترلیا

 کجا"کوبم. درجواب  یدتر از حد معمول به هم میشد

 ر بریپدهم. راننده  یل میتحو "دونم ینم"راننده،  "برم

 د ویک دست سفی یکند. موها یگردد و نگاهم م یم

 بغضم یهوا یدن بیدارد. بعد از ترک ینیمت یچشمها

 مقصد شروع یکند و ب یفهمد و سکوت م یحالم را م

 کند تا من از خجالت یکند. سکوت م یبه حرکت م

 کنم وجدانم را یان سعین میم و در ایایپوست لبم در ب

 م کنم. تا تالش کنم نگاه شکستهآرا "الزم بود"با جمله

 ...ل را پس بزنمیو براق آخر کم

 

 

 ست... بلندیخواب ن ینجا که جایخانم! خانم! پاشو ا-

 ... شو خانمم



 :زنم یر لب غر میکشم و ز یتنم را باال م یبه سخت

 

 ابون؟یخوابه؟ خ یپس کجا جا-

 دایچ و تابش پیو پ یان چادر رنگیم را از میدست ها

 ک تریر سر گذاشته بودم، را نزدیکه ز یفیکنم. ک یم

 :شنوم یکشم و م یم

 ...حجابتو درست کن خانمم-

 آشفته مو را یدهم. حلقه ها یپلک ها را از هم فاصله م

 ...فرستم یر شال میز

 ...گردنتم بپوشون-

 :شوم یبراق م

 

 چ کس نامحرمینجا زنن! هیگه... همه ایاه ول کن د-

 د شما؟یبه من ندارر دادن یجز گ یست.. کارین



 ...به محرم و نامحرم نداره خانمم یاحترام حضرت ربط-

 .رندیشتر فاصله بگیکنم از هم ب یپلک ها را مجبور م

 نیبدون لبخند، امامهربان ودلنش یزن جوان با صورت

 :میگو یدانم چرا، اما م یکند. نم ینگاهم م

 ونیکتاب بحاراالنوار افتاد م یاتفاق یلیه روز خی -

 کرده یتر ورقش زدم تا کار یاتفاق یلیتام... خدس

 ه جملشیث ازش خوندم... فقط یه حدیباشم... فقط 

 هبشما را فرا گرفت  یادم مونده... هر زمان بالها و نگرانی

 د... حاال من خسته و رونده از همه جا ویقم پناه ببر

 ن باریترکه... آخر ینجام... سرم داره میهمه کس ا

 دار شدم... نهیش از خواب بیت پست و چند ساعیب

 دارم که برم... اصال ییشناسم نه جا یرو م یکس

 

 نیکه تو ا یثیت و فلسفه اون همه حدیتونستم نینم



 از دوتا یکیگفتن قم  یچند روز خوندم که همشون م

 قرار یحت یاست رو بفهمم*، وقتیدن ین شهرایامن تر

 ...کم حالم بهتر شهینجا یست تو این

 .ش گرم کردهیان دست هایم یا چوب پَر رنگسرش را ب

 یگن به نظر میآورد غم یبعد که نگاهش را باال م یکم

 :دیآ

 ه نفر بخوابهیدم... اگه بذارم  یمو انجام میمن دارم وظ-

 نیخوان تا خسته شدن دراز بکشن... ا یه ام میبق

 ...مونه... نخواب لطفا ینم ینظم یجور

 :شنومیرا م رود. و موقع رفتن زمزمه اش یم

 ...شرمنده ام-

 

 دوا یاز کس یدرد یکس یهمه شرمنده ان... شرمندگ-

 ...کنهینم



 .میگو یخادم م یخال ین را به جایا

 که دمار از روزگار یه ساله اس -زنم به کودک دو یزل م

 شان یکیانشان قرار دارد در آورده... مهر یکه م یدو زن

 ار قبل مهر را بامثل هزار ب یدارد. زن بغل دست یرا بر م

 .گذارد یرد و سر سجاده زن مسن تر میگ ینرمش م

 اد حوصله اش سر رفته و نقیز یطفل معصوم از شلوغ

 یاو را به آغوشش دعوت م یکند. زن بغل دست ینق م

 .کند تا دو زن صاحب بچه در آرامش نماز بخوانند

 یم ینیر بیبه ز یکند ،دست یکودک دعوتش را رد م

 شود. از زن جوان که به ید تر میشد ه اشیکشد و گر

 کنم. در اسلوموشن ید تعجب میآ ینظر مادر کودک م

 که تا ییخواند. تا جا ین حالت ممکن نمازش را میتر

 

 یه بچه به ستوه میاز گر یتمام شدن نمازش جماعت



 .ندیآ

 یکشد. آرامش م یزن باالخره کودکش را به آغوش م

 کشد و یرون میب فشیرا از ک یت گوشیکند. و در نها

 ارتتونیالو مسعود جان ز"رد:... یگ یتماس م یبا کس

 یم یتاب یام گرسنشه بینه آخه ت"... "نه"... "تموم شد

 ..."تابه ید بچه بیکم عجله کنیخب "... "باشه"... "کنه

 کند و دوباره قربان صدقه کودک یتماس را قطع م

 .رود یگرسنه م

 به سمت کودکنان  یبا لقمه ا یدست زن بغل دست

 لقمه یتعارف و شرمندگ یام با کلیشود. مادر ت یدراز م

 یان دست هایلقمه کوچک م یرد. دل من برایگ یرا م

 ...رود یکودک م

 یمین کردن تصمییک شب باال پایروز بعد از یصبح د

 در مورد یثیکه احاد یکه گرفته بودم، و صفحات وِب



 

 آژانس که از یِ ک تاکسین شهر گفته بودند، با یت ایامن

 دور از خانه ترنم گرفته بودم، راه افتادم و سه ییجا

 .نجا بودمیچهار ساعت بعد ا

 نجا آمدهیکشنبه بود. قبال با عمو و مادرم به ایروز ید

 یتوسل یدن به دعایرس یبودم. هر بار سه شنبه و برا

 شد... عمو نذر چهل یکه در مسجد جمکران خوانده م

 ید جمکران را داشت براارت هر هفته مسجیبار ز

 ست چند بارشیادم نیل در فرج حضرت قائم... یتعج

 م... بعدش گرفتار آنیاینجا بیقسمت من هم شد که به ا

 ارتیدانم چهل ز یبعدش شدم... نم یشب و ماجراها

 م مسجد جمکرانیآمد یا نه... هر بار میعمو ادا شده 

 یارت میآرام را هم ز ین فضاین حرم خوش بو و ایا

 یام... هر بار پر از ازدحام بود... امروز هم که نه دعیکرد



 شد و نه مناسبت یدر مسجد جمکران خوانده م یتوسل

 .بود،به قوت قبل شلوغ است یخاص

 

 کی... ین بارمن نه زائر بودم و نه مسافر اجباریاما ا

 هک یچاره این جا مانده و از آنجا رانده... بیپناهنده از ا

 ک باریم گرفته بود یشتباهاتش تصمت تمام ایدر نها

 یشه فقط نگران خودش باشد و تنها برایهم یبرا

 م گرفته بود هریرد... تصمیم بگیمصلحت خودش تصم

 کیرا پشت سر جا بگذارد و  یآنچه ار تعلق و دلبستگ

 ا بالنده شود... و درستیرد و یا بمیشه یهم یبار برا

 و ندانستن یو گرسنگ یخواب ین اول راه از شدت بیهم

 ...کم آورده بود

 یمشابه آنچه که در دست ها یبا قرار گرفتن لقمه ا

 یچشمانم،رو بر م یکودک رو به اتمام است جلو



 ک لبخند بزرگ لقمه را بهیبا  یگردانم. زن بغل دست

 پهنش درست یبزرگ و ابروها یسمتم گرفته. چشم ها

 رنگش قرار یوار چادر مشکیوار به دید یگیدر همسا

 زمان را به یلک و امضا ییدش چندتایرند. پوست سفدا

 ن و چروک ها همین لک ها و چیخود دارد.اما کنار هم

 ...افتیدر صورتش  ییبایو ز یاز جوان یتوان رد یم

 

 د گرسنهی... بایشب تا حاال از جات تکون نخوردیاز د-

 ...ماشاته... قابل بدون یر بیکم نون و پنی... ناقابله... یباش

 صم که ناخودآگاه به طفل و غذایده... از نگاه حریفهم

 ده تا چه حد گرسنه ام ویخوردنش دوخته بودم، فهم

 ر سوالیکند تا عزت نفسم را ز یش را میتمام سع

 به ین است که پیت ایفهمم؛ واقع ینبرد... اما خودم م

 ...اج شکمم بردهیاحت



 .خورده ام یزیو چه چ ین بار کیست آخریادم نی

 یزند. ب یات عزت نفس را کنار میل به حیو ماج یاحت

 بردارم، دست دراز ینکه چشم از صورت زن بغل دستیا

 یرم. آن ها که اعتصاب غذا میگ یکنم و لقمه را م یم

 یجان بر سر اعتصاب و اعتراضشان م یکنند، و تا پا

 .د باشدیده بایمانند، اراده اشان از جنس فوالد آب د

 ن گاز را به لقمهیکه اول یانن قطره اشک درست زمیاول

 ک شبانه روز را دریبا یشود... تقر یر میزنم، سراز یم

 

 یب یناله و حت یه...بیگر ین حرم گذرانده ام... بیا

 نیاز... نه گله کرده ام و نه طلب... و حاال با اولیرازون

 ند. دریآ ین مییکه به لقمه زده ام، اشک ها پا یگاز

 میبت هایاد تمام مصیم و کن یه میدن هم گریحال جو

 از به روضه ویبت ها نیده ندارد. مصیه فایافتم. گر یم



 شود. از یه بلند میگر یها یها یاد دارند. صدایفر

 م بسوزد،یبرا ین شود و دلیم سنگینکه نگاه ها رویا

 .گذارم یکشم. سر بر سر زانو م یخجالت م

 ...ه کندیخواهد با صدا گر یگذارم دلم هر چقدر م یم

 داده، همان طور یکه زن بغل دست یآن قدر که لقمه ا

 .ک گاز کوچک در دستم خشک شودی یکه بود، منها

 آن قدرکه گردنم خشک و کمرم دردناک شود... روزها و

 شه اشکش لبیکه هم ید هفته هاست ، ترنمیشا

 هینطور از ته دل گریمشکش آماده به خدمت بود، ا

 ...نکرده

 

 نکهیمانم تا بتوانم به ا یآن قدر در همان حال م

 م بوده اند،یه پر صدایو گر ییکه شاهد گدا ییآدمها

 .دوار باشمیپراکنده شده باشند، ام



 دهم. خوشبختانه رو به رو یوار میه ام را دوباره به دیتک

 ام و مادر و احتماالیاز ت یخلوت تر است و خبر

 .ستیمادربزرگش ن

 ان چادریم کنم. لقمه خشک شده را یپاها را دراز م

 یشود.چشم م یشکمم بلند م یگذارم. صدا یپا م یرو

 م راین شکم آبرویا یطاقت یش را نشونم. بیبندم، تا صدا

 ...برده

 !دخترم-

 !... متوجه حضورش هستم. متوجهیزن بغل دست

 ...توجهش

 

 نجا رو حفظیفشونه نظم این بندگان خدا هم وظیا-

 ...نجایاد ایده مهزاران آدم خسته و در مون یکنن... روز

 نجا بکنه که هرجیخواد ایبنا باشه هرکس هر کار دلش م



 ...رهیوار باال میو مرج از در و د

 ...گردانم یوار دارد بر میه به دیسرم را همان طور که تک

 :زند یلبخند م

 چند یتون ی... میهست اگه قابل بدون یه آلونکی -

 ...دنبال کارات یو بعد بر یاستراحت کن یساعت

 صورتش یز اعضایز به ریکنم. ر یهمچنان نگاهش م

 اد و کالهبردار باشد. چهره اشید شیآ یرا... به او نم

 تر از ان است که ترس کاله بردار بودنش را ینوران

 .داشته باشم

 

 ...دمیحرفاتو با خادم حضرت شن یاتفاق-

 .به خواب دارم یدیاج شدیل و احتیم

 ...تسین یازیممنونم از لطفتون... ن-

 ن را تماشایقه رفت و آمد زائریگردم و چند دق یبر م



 و ین آدم ها مثل من از سر ناچاریهمه ا یعنیکنم.  یم

 که من ییدردشان را برداشته اند و به بانو یپناه یب

 شناسمش پناه آورده اند؟ینم یلیخ

 !دیببخش-

 ...کند یش بلند میسرش را از کتاب کوچک دعا

 

 ن؟یینجایشما اهل ا-

 : زندیخندملب

 ...دم آرهیزم... شاینه عز-

 :کندیلبخندش را تکرار م

 ن شهر عروس اومدم... فکر کنمیش به ایسال ها پ -

 ...ن شهر حسابم کردیا یبشه از اهال

 ه خونه اجاره کنم؟ید کجا بهتره که بشه یشه بگ یم-

 ...کندیحاال او در جواب دادن تعلل م



 ؟ییتنها-

 

 ا تلکه کرده اند،یرا کشته  یکه کس یمگر به تمام کسان

 آمد که کالهبردار و قاتل باشند؟ چطور اعتماد کنم؟ یم

 ...بله-

 

 ک نفر اعتمادید به یاگر اعتماد نکنم چه کنم؟ باالخره با

 که قرار است خانه اش ین زن نه، به کسیا نه؟ به ایکنم 

 هخان ید از او تقاضایکه با یرا اجاره کنم... به مرد بنگاه

 ...کنم

 زم؟یعز یخوا یم یچه جور خونه ا-

 را که در کارت دارم را هم از دست ین پولیاگر هم

 ه گاه و پشتوانه ام تنهایست؟ تنها تکیف چیبدهم تکل

 ...ن پول استیهم



 :ردیگ یاشکم خود به خود راه م

 ...ک... ارزونیکوچ -

 

 :دهم یبغضم را فرو م

 ...و امن-

 دارد زمان دیکند. شا یسرش را مرتب م یچادر رو

 ...خردیم

 ه جا رو سراغ دارمینداره؟ من  یرادیمُشا باشه برات ا-

 ...هست یگیکه م یینایهمه ا یست... ولیکه دربست ن

 کجا؟-

 ...اط خونه خودمیئت ساده تو حیه سوی-

 یم میگره شده بر سر زانو ینگاهم را به انگشت ها

 که اطالعاتت در حد یطیدهم... دو دوتا کردن در شرا

 نیکارش هم ی... مرد بنگاهیست نشدنیفر است، کارص



 ...است. شناختن محله ها و آدم ها

 

 ...نه... ممنونم-

 :زند یلبخند م

 ...کنمیخواهش م-

 شوم. تنوع نژادها و یر رفت و آمد ها میبازهم درگ

 ...که پس هر چهره استتار کرده ییاحتماال تنوع دردها

 کاغذ کج و کند. تکه یلش را جمع میزن بار و بند

 :ردیگ یبه سمتم م یمعوج

 ا اگه کمکین شماره منه... اگه نظرت عوض شد، یا -

 ...در خدمتم یخواست یگه اید

 

 :رمیگ یکنم و کاغذ را م یدست دراز م

 ...ممنونم-



 داند قابل یکند؟ از کجا م یاو چطور به من اعتماد م

 ا نه؟یاعتماد هستم 

 ...اسمم نرگسه-

 ...ممنونم نرگس خانم-

 ن دل شکسته دعایمنم با هم یدلت شکسته... برا-

 ...کن

 زند که دزد و قاتل یب مین بار او بغض دارد. دلم نهیا

 رود و به قتل و غارتشیند. مینجا بنشید ایآ یکه نم

 نیوه کارش همید شیزند شا یاد میرسد. عقلم فریم

 کند. چه یدا مین جاها پیش را از همیاست و طعمه ها

 

 د ویده ایکه از همه جا بر ییده تر از شماهاسا یطعمه ا

 یعنید؟ یمحبت و کمک هست یتشنه و محتاج ذره ا

 نینجا کمیچند ساعت گذشته، از اذان صبح تا حاال را ا



 کرده بود؟

 رود. و چشم من یکند و م یم ینرگس خانم خدافظ

 شناسم... اگر راست ین شهر میکه در ا یتنها ادم یپ

 یانرژ یبود که حداقل ذره ا ید چه؟ اگر آدم بدیبگو

 زند؛ بایاد میشد... عقل فر یاز سمتش ارسال م یمنف

 یم خودت را از آب بکشین خرافات ها قرار است گلیهم

 ...مثبت یرون؟ هه! انرژیب

 کند... اگر اشتباه کرده یچشمم تا دور دستها دنبالش م

 دست از ین راحتیباشم چه؟ اگر کاله بردار بود، به هم

 داشت؟ یه اش بر مسر طعم

 

 سیث شهر قم، کوفه و گاها شهر تفلیپ.ن: *طبق احاد

 ن و امنیاد شوند و طاقتها کم، بهتریا زیآن زمان که بال

 پناه دادن به بندگان خدا خواهند ین شهرها برایتر



 نیان اهل قم بهتریعیاز امام کاظم ش یثیبود... طبق حد

 نانین اک در از هشت در بهشت از آیان هستند و یعیش

 ...است

 شتر از جنبهیا رو بیث آفات و بالی: البته احاد2پ.ن 

 اتیطبق روا یمورد توجه قرار دادن... ول یندارین و دید

 ن شهر و مردمش از انواع آفات ویحفظ ا یائمه برا

 ...هالکت دعا کردن

 اون برداشت رو یزیاز از هر چیو خب آدما به وقت ن

 و ترنم دوست داشته خوره... یدارن که به دردشون م

 ث رو که توکتاب بحار االنوار حاج آقا تو اتاقین احادیا

 ره...( یمهتاب خونده بود به خودش بگ (

 زم رایناگر یدلم را قرص و قدم ها ید مرد بنگاهییتا

 .مطمئن تر کرده بود

 



 ن بنگاهیخواست و در به در شدن از ا ینان میدلم اطم

 من سخت یود. براک چمدان سخت بیبه آن بنگاه با 

 یروز نه اعتراض کردن را میکه تا د یآدم یتر... برا

 ...ر داشتییدانست و نه شجاعتِ تغ

 ترسو در یک کولیه یکامال شب یسخت بود با ظاهر

 ک لقمه چرب و نرم، آمادهین طور، یشهر گشتن. ا

 ن شهر تنهایه من در ایده شدن بودم. تنها سرمایبلع

 چ کدام ازیه ی.. اما توث بود و والسالم.یچند حد

 کی ین شهر حتینکه ایبه ا یات اشاره ایث و روایاحاد

 ن راه راین هم بهتریهم یاد هم ندارد، نشده بود... برایش

 اط به نظرمیت جوانب احتیاعتماد به نرگس خانم،با رعا

 .آمد

 که نرگس خانم یها محله ا یبه کمک راننده تاکس

 بنگاه امالک سراغش راافته و از دو یآدرس داده بود را 



 

 نید کرده بود که چنییشان تا یکیگرفته بودم، که 

 .ش هستیل هایان فایاجاره در م یبرا یسیک

 ستاده بودم که نرگسیا یمیحاال من در مقابل خانه قد

 ...خانم آدرسش را داه بود

 ن؟یکار داشت یبا کس-

 ستاده بود، بلند قد و الغریکه پشت سرم ا یمرد جوان

 داشت. به شدت یش مرتبیو ر یمشک یبود. موهااندام 

 ک دستیت معقول و یبه غا یخوش چهره بود و ظاهر

 که در یدیلباس ساه به تن داشت . و با دسته کل

 ن خانهیا یآمد از اهال یش آماده بود، به نظر میدستها

 ن بود و صورتم راییباشد. مهم تر ازهمه، نگاهش رو به پا

 ...کرد ینگاه نم

 



 ..... با نرگس خانم کار داشتمسالم.-

 پروا دنبال او و ین بود و نگاه من بیینگاه او رو به پا

 زدم،یرون میاز خانه ترنم ب یش... وقتیعکس العمل ها

 دیک چشم بخوابم... باید با ین بایدانستم که بعد از ایم

 ن جزیگرفتم انسان ها را در نگاه اول بشناسم و ایاد می

 حرکاتشان ممکن نبود... نگاهشبا رصد کردن ذره ذره 

 :ح دادمیدستم بود. توض یبه چمدان تو 

 ...اجاره دارن یت برایه سوئیگفته بودن  -

 کیرا با  یو تشنگ یخسته و خواب آلود بودم. گرسنگ

 دک کرده بودم، اما یه درختیر سایتو زیچ و موهیساندو

 م راید و غربت دست و پایضعف داشتم و ترس و ترد

 که از من یکرده بود. و طبق انتظار یفیفدچار لرز خ

 اول و استرس زا، با لکنت یدارهایرفت، مثل همه د یم

 .حرف زده بودم



 .دم تا او در را باز کندیتعلل جلوآمد.کنار کش یبا کم

 

 ...د لطفایه لحظه صبر کنی-

 وار دادم. ظاهریه به دیوارد خانه شد و من کنار در تک

 ن چندیرا در هم یخاص یمرد خشن نبود، اما استوار

 یعنیمن  ین برایقه در رفتارش مشاهده کردم، و ایدق

 که یگذاشت نرگس ین مرد و منطقش نمیترس... اگر ا

 احساسات آدرسش را به من داده بود، یاحتماال از رو

 فم چه بود؟ به هر حالیپشت و پناه من شود، تکل

 من ناشناخته بودند، من و یهمانقدر که آن ها برا

 م و مردها مثلین افراد مجهول بودیا یتم هم برایصالح

 ...شدندیاند یشان نمیما زن ها با قلبها

 جانم؟-

 



 وار گرفتم. نرگس بود، همان زن که کودکیه از دیتک

 ر کرده و لقمه نانیمار و سیحرم را ت یان تویگر

 ن چندیهم یم خشک شده بود. تویش در دستهاییاهدا

 کیدم که او حکم ده بویساعت چنان از غربت ترس

 .ن را داشتیرید یآشنا

 ...سالم-

 دیرون کشیان در بیده در چادرش را کامل از میچیتن پ

 ن مالقاتیکه برازنده دوم یزیبزرگتر از چ یو با محبت

 شیباز... خوشال یباشد، به استقبالم آمد. با آغوش

 ...نبود یمصنوع

 ...دخترم یزم... خوش اومدیماهت عز یسالم به رو-

 

 ...گفت یکه م "خترمد"

 اط نه چندان بزرگیمرا به خانه اش دعوت کرد. وسط ح



 که سمت یچوب یستاد و با دست به در کوچکیا یمیقد

 :اط قرار داشت، اشاره کردیراست در ح

 م باالیا بریه که برات گفته بودم... اما فعال بین سوئتیا-

 ...م ویایبکن بعدش م یه استراحتیم، ینهار بخور

 ...شم ینم... مزاحمتون نمیتو ببیخوام سوئ یه ماگه بش-

 وان آب خنک بخوریه لیا یز دلم... بیعز ینیب یاونم م-

 ...فعال

 ...نه ممنون-

 هی؟ اون ینم تو از حضور محمد سجادم معذب شدیبب-

 زم... اومده نهار بخوره استراحتیره عز یگه میساعت د

 ...ره یکنه بعدش کالس داره و م

 

 .ن زن نبودیر ایو سر به ز یجاد جدموضوع محمد س

 الک خودش یخواست تو یبودم که م یموضوع من



 ...برود و تنها باشد

 کم عجله دارم زودتر از جا و مکانمینه... راستش -

 ...مطمئن شم

 کیبه صورتم انداخت. من هر چند کوچک،اما  ینگاه

 ن زنیا یمطمئن شدن از اعتبار حرف ها یگام برا

 ن ها چطور قرار بود به من اعتماد کنند؟برداشته بودم، آ

 ...یپسندین میارم ببینجا روبید ایسا برم کلیوا-

 

 متشیگر قید یده بودم. حتیده پسندیده بودم. ندیپسند

 ن شهریبود که در ا ین زن تنها کسیهم مهم نبود. ا

 .شناختم و اعتماد داشتمیم

 ...تم جنگ اول بودیدستش را گرفتم... ن

 تونمیکه م یم جز پولیچ ضمانتیام... هتنه یمن تنها-

 ...به عنوان رهن بهتون بدم ندارم



 ...ن آمده بودییچادر تا دور کمرش پا

 زم... توینه عزیدونم... رسم همه مستاجر و موجرا همیم-

 ...نهیخونه ما هم اوضاع هم

 ...ممنون-

 رد شد و از نگاه من یاز پنج پله باال رفت و از در چوب

 کردم خوابم و در خوابیهنوز حس مدور شد. و من 

 ز و همه کس را پشت سر جا گذاشته ویاست که همه چ

 که به یین هجرت زده ام تا از خودم و بندهایدست به ا

 ..م بود دور شومیدست و پا

 

******************** 

 .اندازد یبندم و او خودش را در آغوشم م یدر را م

 بلند ین من براگر تواین شده... و دیبزرگ شده... سنگ

 .فشارد یزنم. گردنم را م یست. زانو مین یکردنش کاف



 یر اومدیمامان ترنم بد... دلم برات تنگ شده بود... د-

 ...یلیخ

 سالمت کو وروجک؟-

 ...سالم-

 ؟یدار شدیتپلت...تازه ب یسالم به رو-

 ...قهرم باهات-

 واه واه... به چه مناسبت؟-

 

 ...یو نبود... جشن سال نیر اومدید یلیخ-

 یلیکردم زود برسم اما نشد... کارم خ ید... سعیببخش-

 ...یلید... بازار شلوغ بود خیطول کش

 ر بغلیکند و دست ها را ز یش را جمع و میلب ها

 باترین خانه را زیشود که روح ا یم یزند. پنج سالیم

 ...ش به من جان دادهیکرده. نفس ها



 که یوانیمت اکنم و به س یبلندش م ینیبا تمام سنگ

 ...کنم یستاده حرکت میآن ا یبانو رو

 ...یدم... اگه بدونیا خریعوضش برات چ-

 ؟یدیوونه ام خرین دی؟ ماشیدیا خریچ-

 که "س" یرود... برا یلحن کودکانه اش م یدلم برا

 ...شود یادا م "ش"که  "چ" ی، و براینوک زبان

 

 ین محکم ماچم میهمچ یکه اگه بدون ییزایه چی-

 یشتر میتا ب یموند یشتر میکاش ب یگ یم یکن

 ...یدیخر

 ...سالم-

 ...یسالم دخترم... خسته نباش-

 که بند کمر کودکانه نوه ییشوم و با دست ها یخم م

 :میکن یم یاوست، روبوس ی



 خسته ام... جهنمه تهران که یلیممنون... اما خ-

 ...ستین

 ه کوچک را از آغوشم جدایکند تا مهد یدست دراز م

 .فشارد یشتر دور گردنم میش را بیند... او اما دست هاک

 

 رونیآورم و ربانم را از دهان ب یخفه شدن در م یادا

 :اندازمیم

 ...ه... رحم کن لطفایخ خ خ... خفه شدم مهد-

 :کند یم یخندد و مادربزرگش عتاب مهربانانه ا یاو م

 ی... مجبورین مادر خسته هست به اندازه کافییا پایب-

 کنه مگه؟ یده؟ حاال ولت مینرس یدید میوع وعده

 :شوم تا دخترک از گردنم جدا شود یخم م

 نم چندید ببیدونه اول با یکنه مامانش... خودش م یم-

 زه هاشو بدمیاز از بابا سجادش گرفته تا بتونم جایتا امت



 ...گهید

 :زنمیبه پشتش م یضربه ا

 

 ...ینم چندتا ستاره داریار ببیبدو برو کارتتو ب-

 یش میکنم و بانو راه آشپزخانه را در پ یکمر راست م

 :ردیگ

 ...تازه دمه ییا چایب-

 یم را مین همه مدت بهتر از خودم عادت هایبعد از ا

 نیاز دارم من جمله ایقبل از غذا ن یینکه به چایداند. ا

 ...عادت هاست

 :پرسم ینم و مینش یز آشپزخانه میپشت م

 آهو مغازس؟-

 ...گهیآره د-

 اوضاع خوبه؟-



 

 ؟ بازم گرونید کنیخر یتونست یبود... تو چ یآره راض_

 شده؟

 ...نپرس یچیاوف... ه-

 شود و رو یه کوچک دوان دوان وارد آشپزخانه میمهد

 :کند یش میبه مادربزرگ و هم اتاق

 ؟یست شما برداشتیمامان نرگس! کارتم ن-

 :کند یفکر م یبانو کم

 ن بار کهیبابات موند آخرز دلم... فکر کنم دست ینه عز-

 ...یستاره گرفت

 یز بر میرون برود که بانو خیخواهد از آشپزخانه ب یم

 رد و بعد او را در حصاریگیش را میدارد و نرم بازو

 :دارد یآغوشش نگه م

 



 ؟یکجا مامان-

 ...گهیرم دیرم کارتمو از باباسجاد بگ یم-

 اتاق ؟ قرار شد تا بابا خودش ازین زودیادت رفت به ای-

 ..نره سراغش یومده کسیرون نیب

 نجا آوردهیرا که با خود تا ا یفیند. و من کیچ یلب بر م

 :کشمیک تر میام نزد

 زهیاز جا یکیش یش پیا پیالحساب ب یگم حاال علیم-

 دار شه هان؟ چطوره؟یهاتو بدم، تا بابات ب

 داشت مجابش کند، پرت من و یحواسش از بانو که سع

 ک تریشود و نزد یف رفته میارد ککه و یدر اصل دست

 رد و دریگ یرا م یتیم ست بچه گانه طر ح کید. نیآ یم

 کند، یاش را باز م یکه هول زده بسته بند یحال

 :پرسدیم

 



 ؟یچ یعنیارحساب  یعل-

 زه اش سرگرم استیکه با جا یرود و در حال یدلم م

 :بوسم یش را میکشمش و موها یک تر مینزد

 ...نقد یعنیالحساب...  یلارحساب نه، ع یعل-

 ؟یچ یعنینقد -

 :خندمیاز ته دل م

 ...فعال یعنی-

 ؟ینداز ینا رو میآهان... ا-

 ییرم و بعد از در اوردن گوشواره طالیگ یم ست را مین

 براق کودکانه و ارزان یکه در گوش دارد گوشواره ها

 

 زانیش و گردنبند را از گردنش آویمت را از گوش هایق

 ...کنم یم

 ...یشیاد و خوشکل تر مین چقدر بهت میبدو برو بب-



 یز کنان از آشپزخانه خارج میذوق زده و جست و خ

 ...شود

 ه نگاهیاز مهد یر خالیکنم که به مس یم ییرو به بانو

 ...کند و در افکارش غرق شده یم

 خوابه؟-

 چرخد و با یکشد. م یدهد و آه م یسر تکان م

 کند تایمرا بهانه م یدن برایبرداشتن بشقاب ، غذا کش

 ...نمیمن نب

 

 :اندازم یوار پهن است میکه کنار د ییپتو یبالشت را رو

 ...امیر بخواب االن میبگ -

 ...پتو بکش-

 

 ...م که روشنهیکم... بخاریهوا خوبه... گرم شده -



 ...پتو بکش -

 یک دنده میر و یبه شدت بهانه گ یموقع خواب آلودگ

 دو دست یرا از رو که مخصوص اوست ییشود. پتو

 .کشم یش میدارم و رو یوار بر میرخت خواب گوشه د

 :شنوم یش را میده به در صداینرس

 ؟یریکجا م-

 ... اجازه هست؟ییرم دستشویم-

 :خندد ین میریبه لحنم ش

 ام؟یمنم ب-

 مگه؟ یش نکردیر، شما االن جینخ-

 ...کردم-

 

 ...امیپس بخواب تا ب-

 ...ا قصه بگویب-



 ...ه جان منم خسته امیدشه مه ینم-

 ...بگو-

 گم باشه؟ یعوضش شب دو تا م-

 ریچرخد و دستش را ز یدهد. به پهلو م یسر تکان م

 شب بر یکنم وقت یگذارد. ومن در دلم آرزو م یگونه م

 دانم که از ین صورت میر ایگردم خواب باشد،در غ یم

 م را بپردازم. بابایها ید بدهین هم خسته تر باشم، بایا

 یادش خواب بود و به نقل از نرگس تا صبح توسج

 اط قدم زده بود. او را با خودم آورده بودم تا محمدیح

 .رش را جبران کندیاخ یها یاز کم خواب یسجاد کم

 

 گردم به همان حالت خوابش برده... فرشته یبر که م

 .بایگونه و ز

 ن است که تا سرشیش ایطنت هایقسمت خوب ش



 .برد یواب او را مافتد، خ یبالشت م یرو

 اطم موقع رد کردنیکشم .عالرغم احت یکنارش دراز م

 کند. خوشبختانه یچشم باز م از حوالی اشدستم 

 ار شود. یخسته تر از آن است که هوش

 .خوابد یو دوباره م

 پتو یاط کمیکنم و با احت یک تر میاو را به خودم نزد

 داردزنم. مثل مادرش عادت  یرا از باالتنه اش کنار م

 ن ویهم یر پتو بخوابد. برایوسط چله تابستان هم ز

 گذراند، یت مین سوئیکه با من و در ا یادیزمان ز یبرا

 را کنار یادیز ینجاست. شب هایا ینوجوان ین پتویا

 .ماند یمن م

 

 ن موجود کوچک لطف خدا به سجاد و همسرش، ویا

 من لطف آهو و سجاد به من یحضور پر رنگش در زندگ



 .بود

 م گرفته و بهیاو مرا از خودم، از گذشته و از کمبودها

 .وصل کرده است یزندگ

 یش را داد اشک شوق و غمم قاطیآهو خبر باردار یوقت

 که سال یاریاد مهدیشد. بچه ها را دوست داشتم، مرا 

 دنش محروم بودم،و کودک از دست رفته خودمیها ازد

 گتربزر یون جفایکه حضورش را مد یگناه یو کودک ب

 ...ن نبودیانداخت. اما موضوع تنها ا یها بود م

 دن خبریدست خودم نبود که آن روز بالفاصله بعد از شن

 هیر گریبلند ز یبا تازه عروس با صدایتقر یآهو یباردار

 که چشمانم یزدم. آن هم بعد از مدت ها خشکسال

 ست ویت کوچک بین سوئیدر ا یدچارشان بود... از وقت

 آشپزخانه و کمتر از یش مترش براکه ش یچهار متر

 



 حمام استفاده شده بود، ساکن شده یسه مترش برا

 نیتوان گفت ایم یکردم. حت یه میکم گر یلیبودم، خ

 ...ده بودیبا چشمه اشکم خشکیاواخر تقر

 د و مرا با خودشیآهو دستم را کش یآن روز اما، وقت

 جان تستیاتاق مشترکشان با سجاد برد ؛ و با ه یتو

 جینشانم داد، اول گ یرا با دو خط پررنگ مواز یاملگح

 بعد چنان با صدا و بلند یکم یو گنگ نگاهش کردم. ول

 هیشتر شبیچاره رنگ باخت. بیب یه سردادم که آهویگر

 یدن خبریکه ذوق شن یکودکان مادرمرده بودم تا کس

 .س کردهیخوش گونه اش را خ

 ا بتواندده دستش را به مچ دستانم رساند تیآهو ترس

 یم میاورد و همزمان صدایرون بیصورتم را از پشتشان ب

 که از یذوق ین آمد، دلم براییدستم پا یکرد. وقت

 .ن شده بود سوختیگزیده و با بهت جایصورتش پر کش



 

 م را کنترل کنم، تایکردم اشک ها و لرزش لب ها یسع

 .مادر شدن را به کامش زهر نکنم ینیرین شیشتر از ایب

 ...دیببخش-

 ...ن گذاشته بودم، تا او برش دارد انگاریه را زمیمن گر

 بزرگش پر آب شدند. الحق که یکاسه چشم ها

 ن شکل ممکن اتفاق افتادهیاو به با مناسبت تر ینامگذار

 با و درشت ویت زینها یب یبا آن چشم ها یبود. وقت

 کرد، تنها کلمه یتاب دار کم پشت نگاهت م یمژه ها

 ...بود و بس "آهو"شد،  یم یتداع یآدمکه در ذهن  یا

 یرگ هایمو یکه حت ید و نازکیالبته با آن پوست سف

 شتر به بره آهوهایصورتش را هم قابل روئت کرده بود، ب

 ...ماند یم

 ن خانه از مبل و تختیم. در این نشسته بودیزم یرو



 ید. دست رویزانو خودش را جلو کش ینبود. رو یخبر

 :م گذاشتیزانوها

 ...و ببخشت-

 :با تعجب نگاهش کردم. ادامه داد

 

 ؟یه کردیگر ینجوریا یافتاد یاد چی-

 که یکه از دست داده بودم، و احساس گناه ینیجن

 ک زخم بد شکلیم داشتم، تا ابد مثل یها یبابت ناشکر

 .ماند یتازه م

 نقدریچرا ا یگ یبهت گذشته؟ چرا نم یچ یگیچرا نم-

 ؟یین و تنهایغمگ

 شیخواست تا برا یم مین قدر مستقیبود که ان بار یاول

 که یین خانواده با تمام آدم هایم. او و ایم بگویاز زندگ

 در ویبا خانواده حاج ح یکردند. حت یده بودم فرق مید



 ...یین خانواده هایتمام تصوراتم از چن

 ابتدا به عنوان مستاجر و یچ کنکاشیآن ها مرا بدون ه

 ر بال و پر گرفته بودند و دریک پناهنده زیبعد به عنوان 

 

 به من کرده بودند که خود یعرض شش ماه چنان محبت

 گذشته ام و نه یبه خود گاردم شکسته بود. آن ها نه تو

 مواظب یدند، که حتیکش یمغزم سرک نم یتو

 .نگاهشان هم بودند که پرمعنا و جست و جوگر نباشد

 ...بودند یرینظ یچون و چرا و ب یب یمارگر هایت

 مان دلمییآن روز بعد از گذشت شش ماه از آشنا

 که یرینظ یر نرگس بینظ یعروس ب یخواست برا

 :کردند، حرف بزنم یفرزندانش بانو خطابش م

 دم باردارم، نتونستم اندازه تو خوشالیفهم یمن وقت-

 ...بشم



 م را فشردند و آب جمعیسردش پنجه ها یدست ها

 را "؟یبچه دار". ان کاسه چشمش فرو افتاد..یشده در م

 ...ر لب زمزمه کردیز

 

 کجاست االن بچت؟-

 ...مرد-

 ستین عادتم باالخره لبم را نیدم. ایلب کش یدندان رو

 :کرد یو نابود م

 ...ومد... تو شکمم مردیا نیبه دن یعنی-

 آهو و یزندگ ین روزهایباتریاز ز یکیو درست وسط 

 رشتهن فیسجاد پرده از گذشته ام برداشتم. آن روز ا

 از یبیکه ترک ین قواره تپل و صورتیکوچک که حاال با ا

 م و در مورد من حرفیآهو و سجاد بود، را کنار گذاشت

 نیت من با ایمیقا همان روز شروع صمیم. و دقیزد



 .خانه و خانواده و بخصوص آهو بود

 

 ر دریما صرف س ییاز آن به بعد بود که همه وقت تنها

 ید لباس بچه میخر یبراشد... با هم  یگذشته من م

 ید. میپرس یش نظر مرا میدهایهمه خر یم. برایرفت

 یگذاشت رنگ ها را من انتخاب کنم. درست مثل مادر

 کرد آمدن بچه دوم یم یکرد که داشت سع یرفتار م

 .و حس حسادت فرزند اولش نشود یباعث دلسرد

 م. از او و سجاد ویزد ین کارها با هم حرف میان ایدر م

 میزد یشان، ازمن و گذشته ام..آن قدر حرف مفرزند

 .ان شدیآهو ع یم برایر و بم زندگیکه تمام ز

 دانست. به یبود و نم یخودش روانشناس یدخترک برا

 خودم متوجهشان یکرد که حت یتوجه م ییزهایچ

 .نشده بودم



 .کرد یک نگاه را باور نمیکرد... عشق در  یاو باور نم

 ک رنگ خاصی یقط براگفت امکان ندارد ادم ف یم

 :دین هم پرسیهم یک نگاه دل ببازد. برای یتو

 ؟یازش نداشت یچ شناختیاز قبل ه یعنی -

 دمش... قبلش فقط در حدید ین بار بود مینه اول-

 ...مهتاب بود یحرفا

 گفت؟ یمهتاب از برادرش براتون م-

 

 ا ازیم، یکه بهش عالقه داشت یزیهممون از هر چ-

 شتر عاشقیز بیم... مهتاب ازهمه چیفتگ یامون میناراحت

 دیگفت...اتفاق جد یخانوادش بود...تمام مدت از اونا م

 یم نامزدیکیتولد خواهرزادش بود  یکیاون روزاشونم 

 ...زد یشتر در مورد اونا حرف میبرادرش که خب ب

 ...گفت؟ در مورد داداشش منظورمه یا میچ-



 ر نور کم جانِ یزم و یاط داده بودیوار حیه به دیهر دو تک

 م. هر دو زانوها را بغلین ماه نشسته بودیآفتابِ فرورد

 .دمیفهم یم. نگاهش کردم. هدفش را نمیکرده بود

 :م را باز کردیش لب هایچشم ها یانتظار تو

 نکه رویگفت...ا یاز رفتار برادرش با زنداداشش م-

 ...ادیکنه و زنداداشش سوسه م یسرش حلوا حلواش م

 وارمیروز در و دیکه تا د ینکه داداشی. ا..یاز همه چ

 ...خوره یبردن، حاال بدون زنش آبم نم یازش حساب م

 

 که قبال نداشت و یآقا طور وجنتلمنانه ا یاز اخالقا

 شینکه به هفت قلم آرایکرد...از ا یزنش خرج م یبرا

 ن مورد اغراقیده... البته احتماال در ا یر نمیزنش گ

 نقدر قشنگ بود که به نظرم اگرحانه اویکرده، چون ریم

 م کهیشد... چند بار یش کم مییبایکرد، ز یش میآرا



 رو صورتش نبود... انگار یظیش غلیدمش آرایمن د

 هید یشتر لجش گرفته بود که داداشش اون طور مریب

 دونم، یکرد... چه م یزن شده بود و اون زن براش ناز م

 ه مدامزنش... از چشم و گوشش ک یاش برایاز ولخرج

 زد همه یحانه حرف میر ینکه وقتیحانه بود... از ایر یپ

 نکه با اون قد ویرفت... از ا یهوش و حواس داداشش م

 زاین جور چیده... ایخر یحانه الک میر یقواره برا

 ...گهید

 میگر نگاهش کردم، نگاه او به انگشت هایبار د یوقت

 ...بود

 

 ؟یالک دوست دار-

 .بلند الک خورده ام کردم یابه ناخن ه یمن هم نگاه

 ش از گور همیبود که برا ییالک زدن از آن دست کارها



 دن، مثلیآمدم. الک زدن مثل نفس کش یرون میب

 ...من مهم والزم بود یدن برایخوردن و آشام

 ...یلیخ-

 چرا؟-

 ازش منع ینکه تمام بچگیا ید برایدونم... شا ینم-

 رو به خاطر یکی نیا یقم... ولیاز عال یلیشدم... از خ

 دم و عقدهید یکه رو دست دوستام م یخوشکل یرنگا

 دیدونم شا یشتر دوست داشتم... نمیم بود، بیبچگ

 زاین چیه عقده باشه... عموم در مورد ایشتر از عالقه یب

 ...گرفت یسخت م یلیبهم خ

 

 نا؟یش و ایآرا-

 ... چون پسر عذب داشت و منم اون موقع هایهمه چ-

 بود لباسم یرو من حساس بود... کاف یلیخبودم،  یتپل



 ...یدنیکرد؛ د یبه پا م یا تنگ باشه قشقرقیغ یکم جی

 زدم، روزگارم یه رژ به لبام میبزرگتر شدم،اگه  یا وقتی

 ریوارم گینا نبود و کال به ترک دیاه بود... البته تنها ایس

 ن بود...کال از اونیداد... نه با منا، با مامانمم هم یم

گوش مرد  باید به حرف کرد زن یبود که فکر م ییمردادست 

  کند بدون چون و چرا...

 بودن؟ ین طوریپسر عموهاتم هم-

 نینا ایآره... همه فکر و ذکر س ین شدت، ولینه به ا-

 دمیپوش یرم، چه لباس یرون میاز خونه ب یبود که وقت

 ...رو صورتمه یشیو چه آرا

 !شه؟یه نگاه عاشق نمیگفتم آدم با  یدید-

 یشاخه ا یدنش رویدن بود؛ از پریمم به علت نفهماخ

 ...ربط یب

 



 لوینکه کمیقبل از ا یبه نظرم تو نه تو نگاه اول که حت-

 ...یعاشقش شده بود ینیبب

 ...با بهت نگاهش کردم

 بود یزیقا اون چیمهتاب، دق یفایاون با توجه به تعر-

 قا نقطه مقابل عموتیه مرد که دقی... یخواست یکه تو م

 بوده یل مرد خوش چهره اید کمینامزدت بود... شا و

 و یخواست یکه م ییزایباشه، اما تو در اصل عاشق چ

 یدم اشتباه میاز نظر من... البته شا یشده بود ینداشت

 ...ک نگاه وجود داشته باشهیکنم و واقعا عشق در 

 ن و فرهادیریو مجنون و ش یلین همه قصه لیباالخره ا

 ...گهیآوردن دسر در  ییه جایاز 

 

 ست. فقط دوسال از من یریاو واقعا زن کم نظ …آهو

 که در روح و قلب او انباشته یبزرگتر است... اما قدرت



 که در سلول به سلول من خانه کرده یشده کجا و ضعف

 کجا... آرامش و تسلطش در زمان مواجهه با مشکالت،

 ا را مثلیکردم دن یفکر م یاد است که گاهیآن قدر ز

 یش را میشناسد و همه خم وچم ها یدستش م کف

 .نقدر مطمئن و آرام استیداند که ا

 

 م ساعتیاندازم. ن یبه ساعت م یآهو نگاه یاد آوریبا 

 یچرت بعد از ظهر و در کردن خستگ یکه برا یوقت

 یداشتم، صرف کندوکاو در زمان شده بود. پتورا از رو

 خودم دور ه را ازیاط مهدیزنم و با احت یخودم کنار م

 ...کنم یم

 یم هستم که در باز میدن جوراب هایدر حال پوش

 :ردیگ یشودو بانو در چهارچوب در قرار م

 مادر؟ یریم یدار -



 ...شدین در فقط چند هفته اول ساکن شدنم، قفل میا

 ...ستین کار نیبه ا یازیگر نیبعدها حس کردم د

 ...با اجازتون-

 ...یترف ی.. حاال امروزو نمیخسته بود-

 

 کنم تا در ینان حاصل میفم اطمیاز بودن شارژر در ک

 :لم را شارژ کنمیفروشگاه موبا

 تونه دوتا یت سختشه، نمیخوبم... آهو با اون وضع-

 ...شعبه رو اداره کنه

 ...دمیتر از آهو ند یتونه... به عمرم قو یم-

 ست، اماین یبودن اون پاره استخوون که شک یتو قو-

 ...فتهیمن ب یت از شونه هایه مسئولش ین باعث نمیا

 ..د زودتر سروسامونشون بدمیاد بایجنسام قراره ب

 ...میزن یه پِچ پِچ وار حرف میدار نکردن مهدیب یبرا



 ...دیشتر طول کشیب یلین بار برگشتنت خیا-

 ...ده... بازارم غلغلهیدم ع-

 

 مانتو یدست از گفتن ادامه جمله و بستن دکمه ها

 .بانو عادت به استنطاق ندارددارم .  یبرم

 :رمیگ یزنم و دستش را م یکنارش زانو م

 راستشو بگم؟ -

 دانم که ینم. مینش یکند. راحت تر م یمنتظر نگاهم م

 مدارک و یخال یشود جا یداند. مگر م یز را میهمه چ

 ...را متوجه نشده باشد یبه آن بزرگ یعکس ها

 ازش یگفتم حاج یکه م یمدارکتو بردم به دکتر-

 ...وقت گرفته، نشون دادم

 فروغش را به چشم یفرورفته در ضعف و ب یچشم ها

 :دوزد یدوارم میام یها



 کار کنم؟ یمن با شما ها چ-

 ...دید بکنیکه با ید... همون کاریبرامون مبارزه کن-

 

 گفت؟ یمگه دکتر خودم چ یدیند-

 :شوم یادب م یب

 ین میدغلط کرد... مگه خداست؟ بانو! مگه شما نبو-

 تو اوج درد و ین حتیمه؟ مگه بهم نگفتین خدا کریگفت

 شده؟ یذاره تو سفرمون مهربونه؟ االن چ یکه م ییبال

 ه کاسب خدا از دلتونیه غاز یصد من  یبه خاطر حرفا

 رختاشو بست و رفت؟

 دختر قشنگم اگر یست... ولین نیترنم جان... موضوع ا-

 ه؟یچ یبرا یج الکن همه خریواقعا بنا به رفتنم باشه، ا

 ندهیآ ید برایبشه که الزمه... با یید خرج جاین پول بایا

 هزارتا درد یتو، برا ین بچه ها پس انداز شه، برایا



 ...گهید

 ؟ اگه خوب شدنتونیاگه بنا به خوب شدنتون باشه چ-

 ی؟ چطور توقع دارین پول خرج کردنا باشه چیبند ا

 ن؟ چرا فکر مایرم تا شما از دستمون بیم نگاه کنینیبش

 

 ن محمد سجاد بهینیبین مین؟ خودتون داریکن یرو نم

 نگه داشتنوتون یم که برایافتاده... ما حق دار یچه روز

 ن؟یرین حقو از ما بگین اییخوایم... چرا میتالش کن

 وقت است که با یلیکند. خ یساکت نگاهم م

 ین بهانه به اندازه ایکنم. اما ایه نمین بهانه گریکوچکتر

 ست... ازین یبزرگ است که چشمانم را نمزده کند. راض

 ...ترسد یگزاف م ینه هاین هزیجه ندادن اینت

 ...یدینجا رسیتا به ا یدیکش یسخت یلیتو خ-

 ر بال و پریچ بود اگر شما منو زیا هین سختیهمه ا-



 د... اگر شما اون روز تو حرمیدیکش یخودتون نم

 و چه یر کینبود گ ن، معلومیداد یشمارتونو به من نم

 ...فتمیب یسرنوشت

 

 ک تنه دویکه  یشود. زن استوار یر میمغموم و سر به ز

 دو انسان یواقع یده و به معنایبچه اش را به دندان کش

 دهایشا یل جامعه داده بود، و حاال برایخته را تحویفره

 ...بکشند یخواست که فرزندانش سخت ینم

 ...اما ترنم جان-

 :رمیگ یرا مگر دستش یبار د

 شما بودم، اگر محمد یم... اگه من جایاما و اگر ندار -

 ن آبینشست ین؟ میکرد یکار م یسجاد، اگر زهرا... چ

 ه لحظهین؟ یکرد یدا تماشا میشا یشدنمونو برا

 یاز ما م یا ین کار شدنینیما، بب ین جایخودتونو بذار



 ن؟ییخوا

 ...نه-

 ...داقتتون شدمان انصاف وصین روز عاشق ایازهمون اول-

 

 :خندد یم

 ...وروجک -

 :زنم یلبخند م

 نین دکتره نشون دادم اندازه ایمن مدارکتونو که به ا-

 یگم... حت ید نبود... به خدا برا شما نمینام یدکون چ

 کرد... تو یشاتونو نگاه میجواب آزما یه اخمم نکرد وقتی

 ضاشیسالن انتظارم که نشسته بودم از چند تا از مر

 یبودن... رو سرش قسم م یل کردم... همه راضسوا

 نیخوردن... هم از اخالقش هم از سوادش... به جان ا

 گفت ختم یشون از اهواز اومده بود... میکیدردونه 



 یچکاب... م یاد برایه بار میدرمان شده و فقط سه ماه 

 د کردن... اول خدا بعدمیگفت همه دکترا ازش قطع ام

 ...ن دکتره زندش کردهیا

 

 ...ا بودهیاون عمرش به دن-

 نیست؟ انتظار نداشته باشین عمر شما نیدون یازکجا م-

 ...ا نهیا هست یم عمرتون به دنینیم تماشا تا ببینیبش

 اگه یبگ یمونه خودتو از خطرا حفظ نکن ین میمثل ا

 شه... به خدا اگرینم یچ چیا باشه هیعمرم به دن

 ریم زینداز یو مخودمون یا باشه ام وقتیعمرمون به دن

 

 نین با ما ایه... نکنیجده چرخ مرگمون حتمیه یلیتر

 اده... دنبال درمان نرفتن از نظر من بیکارو... از شما بع



هرا زن کارو با سجاد و ینداره... ا یفرقبه استقبال مرگ رفتن 

 نینکن

 ن همهیه بسوزه که ایمن به جهنم... دلتون برا مهد

 ...وابسته تونه

 یبه پشت دستم م یشینما یو ضربه ا کند یاخم م

 ؟ مگه تو با سجاد ویچ یعنین حرف یزند: دختر بد... ا

 زتر هست کهی؟ خاطرت عزیه فرق داریزهرا و مهد

 ...ستیکمتر ن

 یم یداند دلم به چه حال و روز یخندم اما خدا م یم

 نیخانواده خودم هم ا یبرا یشود؟ من حت یافتد.مگر م

 ...ز نبودمیهمه عز

 

 نه کهیگم برا ا یکه م یزینکن... عز یچشاتو اونجور-

 یکنن برا مادرشونه... برا یبچه هام اگه عز و جز م



 یعتشونه که برایه که از من تو رگشونه...طبیخون

 ه کهییمادرشون بترسن و نگران باشن... برا زحمتا

 یبچه هام دار یتو پا به پا یدم... اما وقتیبراشون کش

 که فقط و یزیه موجود عزی یش یبرام م یکن یتالش م

 ...فقط محبت به من وصلش کرده

 .اورم و ببوسمیدانم نخواهد گذاشت تا دستش را باال بیم

 ش،یزانو یبرم، تا روین میین هم سرم را پایهم یبرا

 مان گره خورده اند، انگشتان الغر ویکه دست ها ییجا

 :بوسم یش را مین روزهایکم قوت ا

 ...نین با من چه کردیفهم یچ وقت نمیخودتونم ه-

 ن... تالشمیهست یمن چ یدونم شما برا یفقط من م

 ه وینگه داشتنون فقط و فقط محض خود خواه یبرا

 ...کنم یخودم تالش م یبس... من دارم برا

 



 ست... نهین دل دادن و قلوه گرفتن ها نیاهل ا یلیبانو خ

 که از یانعطاف باشد. تک تک کلمات ینکه زمخت و بیا

 شود، انباشته از بار مثبت و محبت یزبانش خارج م

 "زمیعز"و  "دخترم"است. تنگِ نُه تا از ده جمله اش، 

 یلبش نم یزند لبخند از رو یحرف م یده.. وقتیچسب

 برد یجمله ها، از عملش بهره م یشتر به جایرود. اما ب

 در یاثبات محبت و اخالصش. او درست از وقت یبرا

 .من بود و ماند یحظه حامن لیدمش تا ایحرم د

 قایدم دقیک زن تو پُر و قبراق بود. بعدها فهمیآن روز 

 یبانش را گرفته... برایده بود سرطان گریهمان روز فهم

 ن با آن لحن بغض دار خواسته بود با دل شکسته امیهم

 راتریش گیش کنم. اما ظاهرا دل او شکسته تر و دعایدعا

 اش خورده بودم تا بود که من به پست او و خانواده

 ستم و او هنوز بایبا ین نقطه از زندگیا یامروز رو



 

 مین طور الغر و نزار روبه رویر بود و ایسرطان درگ

 .نشسته بود

 یمارستانید تو بیش و عکس جدیآزما یه سریدکتر -

 کرده خواسته، خودش زنگ زد و با یکه خودش معرف

 یبستر دید بایمارستان هماهنگ کرد... از چهارم عیب

 رفتهیکردم... نه و نو هم پذ یزو اوکید... همه چیبش

 ...ستین

 ...اد بعدیا بیبچه آهو به دن یذاشت یم-

 نکه باالخره شاخ غول را شکسته امیخوشحال از ا

 :شوم یزنم و بلند م یم یجست

 اد... دکتریا میجلو بچه آهو رو نگرفته... به دن یکس -

 هیه روزم ی.. گفت .یبش ید بستریگفت هر چه زودتر با

 ...شروع یروزه برا



 

 که با وجدانش کار ین نثار دکتریدر دل لعن و نفر

 کنم. اگر از همان اول ما را به تهران ینکرده بود م

 خورد که یش بر نمیج قبایارجاع داده بود، و اگر به تر

 دیل ببندد، شایدخ یگریضش برود و به مطب دیمر

 ...بودن حرف ها یحاال اوضاع بهتر از ا

 تونه هم یشه... نمیت میدونم... اما محمد سجاد اذ یم-

 ...لون تهران باشه هم کنار زنش باشهیلون و سیو

 تره و حاال که یراض ین طورین اونم ایمطمئن باش-

 است که همین کار دنین، راحت تریشما قبول کرد

 ...ش زنش... تازه من که نمردمیلون تهران باشه هم پیو

 سهیا باال سر زن و بچش و فروشگاه ها وانجیاد ایاون ب

 ...منم تو تهران کنار شمام

 



 کند. پاسخ محبت نگاهش را ینگاهم م یقیبا محبت عم

 :دهم یخندانم م یبا لب ها

 ن... بماندیقبول کرد یگرفتم وقت یا انرژیه دنیمن که  -

 ن...آهو و سجاد کهیم جز قبول کردن نداشتیکه چاره ا

 شن... مطمئنم یقدر خوشحال مگه گفتن نداره چید

 ...نینجا تنها بمونه تا شما خوب بشیه تنه ایآهو حاضره 

 ...ست و خانوادشم هستنیهر چند که تنها ن

 :میگو یرون رفتن میکنم و قبل از ب یدر را باز م

 یم مین شب هممون خسته ایدار کنین تپلو رو هم بیا-

 ...ارهیخواد دمار از روزگارمون در ب

 یب "خداحافظ"ک یشنوم و با  یش را م "زمیباشه عز"

 .کنم یجواب ترکش م

 

 یک دوراهیست... کامال مشهود است که سر  یفکر



 دوست ندارد ما را ناراحت یر کرده... از طرفیبزرگ گ

 دستش یکه دکتر رو یگر آب پاکیکند و از طرف د

 ال راحت تن به خواستهیخته، باعث شده نتواند با خیر

 .ما بدهد

 ید توَهُم رک بودن برداشته و رسما به جاده خاکرمریپ

 ش مجوز تاینکه در فرنگ درس خوانده بود برایزده بود. ا

 ش خودش بهیرا صادر کرده بود و پ یرحم ین حد بیا

 .کرد یمالحظه اش افتخار م یح و بیلحن صر

 بندم، محمد سجاد یرا م یکفش کتون یبندها یوقت

 و در حال بستن لنگه رون بردهیاط بین را از حیهم ماش

 یها یصندل یکه رو یدر است. به خاطر اجناس یها

 دو سه یعقب و صندوق بودند، مجبور شده بودم برا

 .اط پارک کنمیح ین را تویساعت استراحت، ماش

 نم و در حال بستن کمربندینش یشاگرد م یصندل یرو



 .دهم یسالمش م

 ...دیسالم... خسته نباش-

 

 نیجز ا ییپنج سال، اگر مرا جا شتر ازیشک دارم بعد ب

 ند، بشناسد. حداقل درین خانه ببیا کنار افراد ایخانه 

 میک بار هم مستقی ینگاه اول نخواهد شناخت. حت

 ...نگاهم نکرده

 ...ممنون-

 خودم یکه دارد، باعث شده در برخورد با او برا یحصار

 پنج سال یکه در ط یتیت قائل شوم. محدودیمحدود

 تم رایازرده. بلکه احساس امنیهم مرا نک بار ی یحت

 ه من است. کم حرف و بر اساسیشتر کرده. او شبیب

 ده ام پر از احساس. لکنت ندارد،یکه از آهو شن یزیچ

 .زند یاما مثل من به ندرت حرف م



 

 :اندازد یبه پشت سر م ینگاه

 آوردن جنسا رو؟ یمگه خودشون نم-

 دم... اونایودم خرست... از بازار خین یدینا مال تولیا-

 یه سریرسن... دکمه یگه میدو ساعت د یکیاحتماال تا 

 ...از کارا مونده بود

 ل بدن؟یروز تحویمگه قرار نبود د-

 ...شیتا تونست بهانه آورد برا کم کار یچرا... اما احمد-

 ...در کار نخواهد بود یمنم گفتم دفعه بعد

 یازاررا متوجه شده بودم بیکه اخ یدیجد یاز روش ها

 ه و سپردنش بهیه مواد اولیدهند، ته یها انجام م

 ها بود تا طرح مورد نظر را ارزان تر به دستت یدیتول

 م. بعدها سود ویاول ضرر کرده بود یبرسانند. دفعه ها

 بود که به سود یر شده بود و چند وقتیر به یانمان یز



 

 مت لباس ها رایم قیده و توانسته بودیمورد نظر رس

 است سود کم ویم و سیز سطح بازار نگه دارکمتر ا

 م. سخت بود... سر کردن ویریش بگیاد را در پیفروش ز

 هیم و دندانِ گردِ سرمایکه تحر یبازار یزنده ماندن تو

 ...ش کرده بود، سخت بودیدارها و کله گنده ها کله پا

 سر یشبانه با افکار ب یگرفتن ها یاما سخت تر از کُشت

 یزیچ ین سختیصوص که در قبال او ته نبودند. بخ

 یز را از دست میشد و در قبال آن عمر عز یدمان میعا

 ...دادم

 ه که همه منتظریه جورین... اوضاع بازار یخوب کرد-

 ون یایدیفرصتان تا از هم بقاپنشون... اگه تعهد نداره، تول

 ...انیشتر باهاتون راه بیپا هستن که بخوان ب

 ...اوهوم-



 :خندم یم

 

 خوامیممکن م ید بود... تا جایه تهدیشتر یب یول-

 ره کارش قابلیگ یکه م یام... در قبال پولیباهاش راه ب

 زیخوبه... کارا رو هم تم یلیاطاش خیقبوله... کار خ

 ...ادیکم در م یلیمون خیده و مرجوعیم

 ...د گرفتیم رو خواهین تصمیمطمئنا بهتر-

 همان طور ن مردیم. ایگو ینم یزیزنم و چ یلبخند م

 .دن هم نداردیبه گزافه شن یازید نیگویکه گزاف نم

 د. اگریدهند که با یرا م یقا همان معنیش دقیجمله ها

 آمد. او همان قدر یزبانش نم ین حس را نداشت رویا

 تواند یکه مهربان و مردم دار است، همان قدر هم م

 اول حضورم در خانه یرک باشد. همان طور که روزها

 م راییاز مادرش محتاط بود و مدارک شناس شتریشان ب



 ...ش خود نگه داشته بودیپ

 

 ...شد یبانو راض-

 رد. بعد دوباره بهیگ یچشم از جاده م یلحظه ا یبرا

 .دهد یسکوتش ادامه م

 یدوار بود بشه کاریش دکتر... امیمدارکشو بردم پ-

 خواد عکس وی، میبستر یم براید بریکرد... فقط با

 ...و داشته باشهخودش یشایآزما

 شد؟ من دو ماهه دارم خودمو به در و یچطور راض-

 ...کنهیزنم قبول نمیوار مید

 قا به خاطر شما بود که قبول کرد... به خاطریدق-

 ...ن عز و التماسا جواب دادیهممون... باالخره ا

 که به بانو ییگر حرف هایکند و من بار د یسکوت م

 ...شتریات بی. البته با جزئکنم یاو تکرار م یزده ام را برا



 

 ریبانو را هم درگ ینکه احتماال سرطان، استخوان هایو ا

 ...ردید زودتر مداخله صورت بگیکرده و با

 او در یکند، اخم ها یپاساز توقف م یرو به رو یوقت

 ...ن تریهم ترند و سکوتش سنگ

 ...نیم ببریکن ینو خالین ماشیسین وایاگه وقت دار-

 ...شتر از شما طول بکشهیکار ما بفکر کنم امشب 

 کردن یشود. در خال یاده میدهد و پ یسر تکان م

 کند و بعد از تازه کردن یم کمک میاجناس به آقا عظ

 که به یرود که به کارش برسد... کار یار، میدار با ید

 مادر، شغل دومش یماریو ب یمال یخاطر فشارها

 کی ت را کنده بود تایشد. لباس روحان یحساب م

 فت دریک شیفت مشغول حراست دانشگاه باشد و یش

 



 زهوار درفته اش... البته یبا تاکس یحال مسافر کش

 پسر یر پایدست خودش نبود، ز ینوا وقت یب یتاکس

 .م شودینشان تقسیافتاد که در آمدش ب یخاله اش م

 نوایب یتاکس یچ و مهره هایکه باالخره پ یر نبود روزید

 ...ابانیزد کف خیبر

 

 یک تاکسید مشترک یشنهاد خریق آهو پیبارها از طر

 ن مرد هم چنان اصرار داشت کهید را داده بودم و ایجد

 ممکن خودش بار خانواده اش را به دوش یتا جا

 ...بکشد

 دمیپرس یکردم و از او م یک روز زبان باز میباالخره 

 ممکن مرا یداند و تا جا ین خانواده نمیکه چرا مرا از ا

 کرد مال خودش است، دور یکه فکر م ییدسرهااز در

 ست که سفره مان ین در صورتیدارد. و ا ینگه م



 شد و یکم حساب میمشترک بود و همسرش شر

 د و مادرشیخواب یشتر شب ها را کنار من میدخترش ب

 ...کرد یصدا م "دخترم"مرا 

 را ید طلبگیکه مجبور شد ق یرود روز یادم نمیهرگز 

 بود و اگر گل خنده یش ابریحال و هوابزند تا مدت ها 

 

 شکفت، به خاطر مادر بود که نرنجد یش میلب ها یرو

 بهتر از من یو احساس سر بار بودن نکند. اما چه کس

 یزیقا همان چیتوانست حدس بزند که آدم ها دق یم

 دهند؟ یستند که نشان مین

 تالش کرده بودم که اجازه بدهد من هم یلیآن روزها خ

 ر بار نرفته بود... چقدر قبلیشان باشم. اما زکمک خرج

 کردند و یکه عبا به تن م یاز او نسبت به همه کسان

 گذاشتند مشکوک بودم... اما انگار خدا یعمامه به سر م



 من کرده بود یگر وارد زندگید یها یلیاو را هم مثل خ

 مان ها بایزند و ایریک حادثه فر میکه بدانم باورها با 

 .روند یباد م ک جمله بهی

 :شنوم یبوسم و م یآهو را م یرو

 

 ...یعسل یخسته نباش-

 ...خوشگله یتو هم خسته نباش-

 :گذارم یشکمش م یبالفاصله دست رو

 چطوره پسر قشنگ من؟-

 یدستم م یگذارد و چادر را رو یلب م یدندان رو

 :کشد

 ...نکن ترنم... زشته-

 کیط دو شعبه فق یاندازم. برا یبه اطراف م ینگاه

 ین اطراف نبود و تویم که او هم ایکارگر مرد داشت



 شعبه بچه گانه در حال مرتب کردن بالکن مغازه بود که

 ه کارگرها زنیمان داشت. بقیحکم انبار دو شعبه را برا

 و چهار یبودند سه فروشنده در شعبه بچه گانه و نوزاد

 فروشنده در فروشگاه رو به رو که مختص البسه زنانه

 

 یاز آن را به غرفه شال و روسر یو گوشه ابود 

 ...میاختصاص داده بود

 تو، دل و ین بچه هایست که... لوس نشو... این یکس-

 ...ن برا من نذاشتن... بذار حسش کنمید

 ن وروجکم فکر کنمیست... اینجا جاش نیترنم!... ا-

 ...گمیخوابه... هر وقت تکون خورد بهت م

 دانست که یده بود و ماولش عادت کر یاز سر باردار

 کیتواند در حق من بکند، شر یکه م ین لطفیبهتر

 که یینش با من است. تکان هایجن یشدن تکان ها



 در موردش نداشتم و حس و حالش یخودم تجربه خاص

 یشکم او م یدست رو یدانستم. اما وقت یرا نم

 

 شدم تا پر شوم از یگذاشتم، همه تنْ المسه و قلب م

 ...رت و تعجبیح

 :میگو یدارم و م یدست از سر به سر گذاشتن با او بر م

 ن دو روز دمار از روزگاریبرو خونه استراحت کن... ا-

 ...احتماال یپاهات درآورد

 نیه چرت زدم ایکم سر ظهر خلوت شد یمونم... ینه م-

 ؟یخوریهست م یپشت... چا

 یرم قبل از ملحق شدن به فروشنده هایگ یم میتصم

 تا یکم یبا او بخورم و خبرها یک چایقسمت زنانه 

 .خوب در مورد بانو را به او هم بدهم یقسمت

 



 دن نامیخورد. با د یمان تلفنم زنگ میان صحبت هایم

 گزم. به کل او را فراموش یلب م یگوش یرو "یحام"

 ...کرده بودم

 ادم رفت زنگین به خدا کال ین؟ ببخشیالو سالم خوب-

 ...بزنم

 :دهد یرا مخوش جوابم  یبا رو

 نیش چشمم به ایماهت... از سه ساعت پ یسالم به رو-

 طاقت یگه نتونستم از نگرانیخشک شد... د یگوش

 ...ارمیب

 که به واسطه یش و افرادیها ییاگر او نبود، اگر راهنما

 میتوانست ید هرگز نمیاو با آن ها آشنا شده بودم، شا

 خمم و چم و ین دم و دستگاه کوچک را به هم بزنیا

 ...میریبازار را بگ

 بود یو گشنگ ید از خستگید... باور کنیشرمندم نکن-



 ...میهمه حواس پرت

 

 نید به ایگه بایدونم... منم د یدشمنت شرمنده... م-

 کنم... چه کنم؟ یتو عادت کنم که نم یاییسر به هوا

 د صداتو بشنوه تا آرومیشه بایگه... نگرون که میدله د

 ...رهیبگ

 دن ها ندارم و دلمین شنیرین شیدت به اهنوز هم عا

 بشیشود که نص یم یانباشته از خروار خروار قند

 ...شده

 ...ممنون-

 د؟یجنسا رس-

 در آوردم که یباز یاد کم کم... اونقدر کولینه هنوز... م-

 ...ر قولشینتونه بزنه ز یاحمد یآقا

 :خندد یم



 

 یولتصور کرد...  یباز یشه تو رو در حال کولیاصال نم-

 یتا بتون یکم سفت و سخت باشید یبا یخوب کرد

 ...یمتو از آب بکشیگل

 یاد آقایش میم کم پیم منصف باشییبخوا یاوهوم... ول-

 ردش یلیر سبیشه زین میهم یکنه... برا یاحمد بدقول

 ...میکن

 ...شتر به فکر کار تو باشهیسپرم ب یزنم میمنم زنگ م-

 د که احترامدور خودش بو یاز آشناها یکی یاحمد

 قیه را هم از طریان داشت. مواد اولینشان جریب یادیز

 یم یداریکرده بود، خر یمعرف یکه احمد یافراد

 ...میکرد

 ست... تو نبودتونم بهتون اونقدر ارادت داره کهین یازین-

 ...د، عمل کنهیکه با یزینخواد عکس چ



 

 ؟یمطمئن-

 دیبا گهیدو ساعت د یکیم که داده یامیبله... طبق پ-

 ...ستین یجنسا برسن... مسئله ا

 ...بود بهم زنگ بزن یباشه... به هر حال اگه بازم مشکل-

 ...شمیچشم مزاحمتون م-

 ؟یندار یکار-

 ...نه ممنون... خداحافظ-

 ...خداحافظ-

 ک دست را به کمر زده و دستیکه  یآهو در حال

 ه داده، محویاف تک ین ام دیتریگرش را به وید

 یه میکنا یبه شوخ یمحض خداحافظ تماشاست. به

 :زند

 



 داین آدما کم پین زمونه از ایه برا خودش... تو ایجواهر-

 ...شه... سفت و سخت بچسبشیم

 :زنمیبه حسادت شوخش دامن م

 ن بازماندشونه و من بهتین آخریشه... ایدا نمیاصال پ-

 ...ست ولش کنمیدم که قرار نینان میاطم

 د ویگو ینم یزیکند. چ یم ره و طلبکار نگاهمیره خیخ

 :فهمم یکه زده ام را م یحرف یتامل معنا یمن با کم

 شه گفتین و میشیخب البته شما جزو آدما حساب نم-

 ...نیکه فرشته ا

 

 یکشد و سرش را تکان م یرون سرک میاز پاراون به ب

 :دهد

 ...ییاین آدم دنیاوهوم... توأم که راست گو تر-

 نکه دور شودیاحت شده، قبل از انکه واقعا ناریال ایبه خ



 :کنم یاز پشت بغلش م

 دروغگو؟ سر یگیوونه... به من میبه خدا از ته دل بود د-

 ...این همه دل نازک نبودیه ایمهد

 دل نازک کدومه؟ بچه ها دست تنهان... پاشو برو به-

 ...کارت برس... اونورم شلوغ شده

 پنهان یست برا یلیکه حا یپاراون چوب یان درزهایاز م

 ک استراحت گاه کوچکی، و حکم ید مشتریشدن ازد

 د. تعدادیگو یکنم. راست م یرون میبه ب یرا دارد نگاه

 ...قه قبل استیشتر از چند دقیها ب یمشتر

 

 م برم جنسا روید با آقا عظیمتاسفم من با یاوهوم... ول-

 ه نفروین دو هفته یگم برا ایم... میچک و مرتب کن

 ...ین همه سر پا باشید ایگه نبایم... تو دیریبگ

 یکم سخت شده تکون خوردنم... مثل قبل نمیآره... -



 ...تونم کمک دستشون باشم

 :دهم یسر تکان م

 ...سپارمیم میبه آقا عظ-

 میعظ یگر به آقایازفروشگاه خارج و در بالکن شعبه د

 یم ملحق میکرد یش میم صدایپور که اختصارا آقا عظ

 ....شوم

 

 توانم یاست که م ییها یاز پشت گرم یکی میآقا عظ

 تهران شوم و یراه یمدت یبه پشتوانه او و دخترش برا

 ...بابت نبودن آهو هم نگران نباشم

 .کنم یل میل و براق آسانسور تحمیوزنم را به در است

 هر یکشد تا هفت طبقه را باال برود، مسافرها یطول م

 خسته یپاها یل دهد و دوباره برگردد. برایطبقه را تحو

 کیقه هم یک دقیکوبد،  یکه هنوز تند م یام و قلب



 .قه استیدق

 نآنجا نه یون تا ایاده آمده ام...فاصله پانسیتمام راه را پ

 ار کنم ویاخت یقدر است که بتوانم با کمال افتخار تاکس

 هم که از یید. هوایاینه آن قدر کم است که به چشمم ن

 فش دریفته باشد، تکلاواسط بهمن ماه رو به گرما ر

 دود و صدا روشن ین ماه، آن هم با چاشنیاواخر فرورد

 یرا دارد... البته برا یوانه کردن آدمیل دیاست؛ پتانس

 میچون قم گل یشهر شلوغ یهسته مرکز یکه تو یکس

 سخت و یلید خیده، نبایه و اعصابش را از آب کشیر

 شتریآورد، ب یکه آدم را از پا در م یزیب باشد، چیعج

 ست که به روحش ییها ی، سختیکیزیف یها یاز سخت

 .شود یوارد م

 

 که از قم یزن یشتر از دود و دم تهران، خستگیمرا هم ب



 یکه برا یبا خودم آورده بودم، خسته کرده... زن

 کرد بجنگد و الحق واالنصاف هم یزانش تالش میعز

 آمد. اما به هر حال مبارزه ین کار بر میخوب از پس ا

 گذراند. حق داشت اگر کم تحمل یرا از سر نم یلسه

 ...و زود رنج یا عصبیشده بود، 

 ستاده با دست اشارهیت مشترک کنارم ایکه با ن یمرد

 :کند یبه آسانسور م

 ...اومد-

 کند. با یرم و مرد در را باز میگ یه ام را از در میتک

 ل که تازهیچرخانم. آن اوا یسر م ینگاه ینیحسِ سنگ

 جز بازار تردد کنم، ییبودم و مجبور بودم جا برگشته

 آشنا و یم به دنبال چهره ایمدام نگران بودم و چشم ها

 تمیزد. اما رفته رفته حساسین دود و میسنگ ینگاه

 



 م جا به جا شدند و تقدم ویها ینگران یعنیکمتر شد. 

 .ش شدیتاخرشان پس و پ

 یبستر، پرستار بخش مهر که بانو در آن یبه خانم بهرام

 ادش زبانزدیو صبر ز یشگیاست و به خاطر لبخند هم

 دهم. با همان لبخند یمارهاست، سالم میهمه ب

 .پرسد یدهد و حال بانو را م یمعروفش پاسخم را م

 در یشود برا یم یصحبت کردن با او فرصت خوب

 یو کرخت... سع یحالت ین حالت بیآوردن صورتم از ا

 ن کنم تایرا تمرم لبخند یان جمله هایکنم م یم

 کیت نزدیدهم، به واقع یم میل بانویکه تحو یلبخند

 ...تر باشد

 یم، به بهانه تلفن زدن برایرس یبه طبقه هفتم که م

 رود، با دست یکه م یخرم. بهرام یخودم فرصت م

 رند. با چندیزنم تا رنگ بگ یم میچند ضربه به گونه ها



 

 یم را رویدهم و لبخند واقع یقل میم را صیسرفه صدا

 گذارم. متاسفانه من جزو آن دسته از آدم ها یلبم م

 رازدار نبود و احوال دلشان را یلیبودم که ظاهرشان خ

 د رگ ویداشتن ظاهر سرحال با یداد... برا یخوب لو م

 .شد یم یدلم را دستکار یپ

 ن اتاق به محض ورودیشوم. اتاق بانو اول یوارد بخش م

 یگرید از در دیبا یاز در اصلاست. بالفاصله بعد از گذر 

 .ینین تخت ببیاول یبانو را رو یتا بتوان یبگذر

 یم یپر انرژ یاستوار، سالم یک لبخند بزرگ و قامتیبا 

 مپر ابهت و استوار بانو عادت دار یدهم. اما... من به صدا

 مهیزش در نیر ین سالم آرام و به ناله هاینه به ا

 ...یاریهوش

 ک زن هم سن و سال خودش و زنیبانو  یها یهم اتاق



 هستند. احوال آن ها و همراهشان را هم یگریجوان د

 

 یزنم. دلم برایسر بانو م یرو یپرسم و بوسه ا یم

 د زن تنگ شدهیشتر سفیو البته ب یجو گندم یموها

 مو بود که از سر یک سر بیدم ید یکه م یزیبود و چ

 دهیشش ترایخودم موها را از رو یبا دست ها یالعالج

 .بودم

 یدم آن قدر بود که تازه میکش یکه م یحجم درد

 خوش سر ییایام را در رو یزندگ ینجایدم تا ایفهم

 راهرو یکه تو یکرده ام. دخترک هشت ساله ا

 یشدن تخت بود، و مرد جوان یمارستان منتظر خالیب

 اش بود، مرا از یماریرش جورکش ضعف و بیکه مادر پ

 زان کردهیخودم را ازشان آو که ییتمام گذشته و دردها

 تر یواقع یو به دردها یواقع یایکَند. به دن یبودم م



 ک ناشکر لوس و نازکیش خودم یکرد. مرا پ یوصلم م

 .کرد یجلوه م ینارنج

 

 ت درد بود که به هر بهانه و بهین خاصید ایدانم شا ینم

 نیشد، در لحظه بدتر یم یآدم یکه وارد زندگ یهر نام

 ...کرد یجلوه ماتفاق ممکن 

 امار بود. امین بار مالقات کردم، بیاول یبانو را برا یوقت

 ش چندان سخت نبود. سر حال بود. ویماریل بیآن اوا

 

 من توانستم پروسه پژمرده شدنش را لحظه به لحظه

 .شاهد باشم

 از یه اش شروع شده بود. هر چند به بهایسرطان از کل

 .ز سر گرفته بودرا ا یه، اما زندگیک کلیدست دادن 

 ضد یداروها یعالرغم عوارض سخت و طاقت فرسا



 .سرطان سر پا بود

 از کمرش همانجا که یبخش یو تراپیبه خاطر راد

 که یمارش بود، مثل چوبیه بیکل یخال یه جایهمسا

 .شه اش خورده، خشک و زخمت شده بودیشه به ریت

 د کرده بودندیش را تا مژه و دست و پا سفیداروها موها

 یاش از دست رفته بود. جرات آشپز ییو حس چشا

 در یک غذاید نزدیترس یکردن را از دست داده بود و م

 لشینمک تحو یحال پخت شود و شور و تند و ب

 ...بدهد

 

 او زنده نگه یلب ها یاما روح بزرگش هنوز لبخند را رو

 که ما را به یزیکرد. و چ یداشته بود. با درد مدارا م

 ...ش بودین مدارایود، همنجا رسانده بیا

 رش را همیاخ یآن قدر با درد خو گرفته بود که دردها



 یاورده بود برایش را در نیقلمداد کرده و صدا یعیطب

 ان دو مهرهیکه م یریر متوجه تومور اخین هم دیهم

 .میشه دوانده بود، شدیاش ر

 را با دوز باال شروع کرده یدرمان یمیدکتر بالفاصله ش

 نکهیزود، شکسته بود. نه ا یلیمن خ یبود و بانو

 او یماریشکست خورده باشد، نه... شکسته بود... درد و ب

 .را شکسته بودند

 

 اه ویم سیبرا یگریشتر از هر وقت دیر بین هفته اخیا

 شه بود. همهیم کمتر از همیبانو یاریزشت بود... هوش

 حواسش سر جا بود، هنوز خوش اخالق بود... هنوز مرا

 داریتوانست ب یکرد... البته اگر م یخطاب م "دخترم"

 یشد خواب او را م یبماند. تا به حال خودش رها م

 ...برد



 دارشیقبل الزم نبود ب یاما حاال بهتر بود. مثل دفعه ها

 از همراه یکیکه  یدار بود و به خاطره ایکنم. خودش ب

 نکه حرفیداد. بعد از ا یکرد، گوش م یف میها تعر

 د که خروج از مکالمهیرس ییجوان به جا همراه زن یها

 د که توانستمینباشد، دل به دل من داد و پرس یادب یب

 ...ا نهیاستراحت کنم 

 مادر؟ یاستراحت کرد-

 ...بله... تا دلتون بخواد -

 

 ؟ینقدر زود اومدی... چرا ایدیخواب یشتر میکم بی-

 ون بروم وید خسته ام اصرار کرد به پانسیشب که دید

 که خودم هم متوجه ییه خودم برسم. از آنجاب یکم

 نیدانستم با ا یخودم شده بودم و م یو ناکارآمد یجیگ

 فا خواهم کرد، تایزخم را ا یشتر نقش نمک رویحال ب



 ون رایرفتم و راه پانسیزود پذ یلیک همراهِ از ته دل، خی

 مانیش گرفتم... بعد از حمام و شستن لباس هایدر پ

 ده بودم. صبحیم و تا خود صبح خوابده بودیر پتو خزیز

 شبشانیم هم از حالت دیدست ها یدار شدم، حتیکه ب

 ...خارج نشده بودند

 از ساعت ده خواب بودم نفس من... از کله صبح-

 ن بود کهیاالن اومدم به خاطر ا ینیبیدارم... اگه میب

 یکردم...با آقا یم یدگیفروشگاه رس یکم به کارای

 دو ساعت یکیرف زدم... قراره م حیو آقا عظ یاحمد

 

 ...نمیرو بب یاحمد یتابستونه آقا یگه برم طرحاید

 ...نمت دلم واشهیقبلش اومدم بب

 ...مو... باعث دردسر اونم شدمیر بده آقا عظیخدا خ-

 :رمیگ یدستش را م



 آقا ین؟ تو خوبین حرفا دل منو نشکنیقرار نشد با ا -

 .. اما مطمئنست.ین یم و قابل اعتماد بودنش شکیعظ

 بمونه... اون به من اعتماد و یذارم ناراضین منم نمیباش

 که الزم دارمو داده و منم بهش اعتبار و ینانیاطم

 ه معامله دو سر سوده... پسین ید... ایکه با یحقوق

 ن خب؟ شما فقط خوب شو که دل و چشمینگران نباش

 ...همه ما روشن شه

 ...خدا بخواد مادر یهر چ-

 

 ...خواد یر میحتما خ خدا که-

 مه ماندنینگاه کنکاش گرش به پشت سرم باعث ن

 ...نمیب یرا نم یگردم. اما کس یشود. بر م یحرفم م

 شد؟ یچ-

 ...گشت یضش میمادر... فکرکنم دنبال مر یچ چیه-



 ...ن اخهینگاه کرد یه جوری-

 ر و رو کرد... طفلک چقدرمیصورتش دلمو ز یزخم رو-

 ...قشنگ بود

 ...گهیره دیدرگ یه جوریباالخره  ین... هرکینکن فکرشو-

 

 ین حد هم دل سخت نشده بودم، اما درد ما برایتا ا

 یشتریبود... حداقل بانو الزم نبود غصه ب یخودمان کاف

 ...به دلش راه دهد

 د خوبیگفتم شما فقط با یگفتم؟ آهان... م یم یچ -

 نییاین... االنم بیه خسته نشین... فقط کافین... همیبش

 دو ساعت که یکین ین که تو همیه حرف بزنیبا مهد

 رو بدم به یدار شده ده بار به من زنگ زده که گوشیب

 گهینق نقوش م یاز داداش کوچولو یشما... هر چ

 کممین یشه... من که سرسام گرفتم... بذاریخسته نم



 ...نیشما بگه...گفته زنگ بزنم باهاش حرف بزن یبرا

 یکشم و قفلش را باز م یرون میف بیب کیرا ج یگوش

 میه در جشن سال نو مهد قرآن به رویکنم. عکس مهد

 یطنت ها و تکلم نوک زبانیش یزند. دلم برا یلبخند م

 ...اش تنگ شده

 

 خوانم که یرا م "یحام"ام یقبل از گرفتن شماره آهو، پ

 ...ندیخواسته مرا بب

 

 طبقه همکف مانده و یوقت مالقات است. آسانسور تو

 ....ظاهرا قصد باال آمدن هم ندارد

. 

 تنها بگذارم یساعت یم گرفته ام مادر و پسر را برایتصم

 ن رفتنییپا یکنم. راه پله را برا یدگیم رسیو به کارها



 نیم ثابت شده ایکنم؛ چون به تجربه برا یانتخاب م

 که یآسانسور یشود رو ینم یلیوقت از روز خ

 یسب به نظر نممارستان مناین بیا یشش برایگنجا

 ...رسد، حساب بازکرد

. 

 ون برگردم و استراحتیبانو گفته بود باز هم به پانس

 نبوده و هنوز چشم یکنم. معتقد بود استراحتم کاف

 .ج و محتاج خوابند. با خودم که تعارف نداشتمیم گیها

 م گرفتم بعدیواقعا کمبود خوابم جبران نشده بود. تصم

 بانو قابل قبول یاریکه هوش، حاال یاز مالقات با احمد

 .که او خواسته، را انجام بدهم یاست، کار

 

 .کنم یم یم فرستاده را بررسیبرا یکه احمد ینیشیلوک

 نه ها، کارگاهش را بهیدر هز ییبه خاطر صرفه جو



 کی یعنیمن  ین برایمنتقل کرده و ا یمنطقه ارزان تر

 که یکه تمام مدت یدر تهران زدن... در صورت یدور قمر

 مین شهر اسکان داشته باشم، تمام سعیمجبور بودم در ا

 در سطح شهر تردد نکنم و خطر رو به یلین بود که خیا

 .با دوست و آشنا را به جان نخرم ییرو

 ش مهمیگر به اندازه سال ها پین موضوع دیالبته که ا

 حیخودم را داشتم. اما ترج ینبود و به هر حال من زندگ

 .دور نگه دارم یر ضروریجان غیه دادم خودم را از یم

 گرید ید؛ جنبه هایطلبیبانو م ین روزهایبخصوص که ا

 ...مینگه دار یگریرا آرام تر از هر وقت د یزندگ

 که با سرعت در حال باال آمدن از پله یه کسیبا حس سا

 کنم و همزمان با بلند کردن یهاست، احساس ترس م

 

 او باز یراه براچسبانم تا  یوار میسرم، خودم را به د



 ...شود. اما

 یلیا سه پله فاصله که خیپاگرد، با دو  یاو درست رو

 یکند، متوقف م ینم یاریصشان یتشخ یمغزم برا

 شود، و زمان و مکان و همه جهان یشود... او متوقف م

 ه هایبه گمانم ر یهم... قلب من، ذهن من، مشاعرم، حت

 ...دکنن یست میم هم اید خون درون رگ هایو شا

 نه اش پر شتاب باال ویزند. س یاو اما...نفس نفس م

 قابل یقه اش به راحتیدن نبض شقیشود. پر ین مییپا

 ت است. صورتش سرخ و ملتهب است و فکشیرو

 .ش هستندین عضو او چشم هایمنقبض... اما پرکارتر

 ین سمت به آن سمت میستند. قرار ندارند. از ایآرام ن

 .همه وجود من است دانشان صورت ویدوند و م

 

 یو گاه یشانیپ یرو یم، گاهیان چشم هایم یگاه



 ک بار دست هایکنند.  یز میم جست و خیلب ها یرو

 یکنند و جهانگرد تنم م یم را گز میگر پاهایو بار د

 ...شوند. و من

 لونگشان را یقطب یخچال هایمنتظرم تا سنگ ها و 

 ن و همانیم پهن کنند. همان قدر سنگیر پایاورند و زیب

 ...قدر منجمد هستم که آن ها

 ن دل رایبا ا یقه اش سر ناسازگاریشق یموها رو

 جابیکه سنش ا یزیتر از چ یگذاشته اند. جوگندم

 شتر از گندمند. اما صورتشیکند، هستند. جوها ب یم

 ن ویهمان صورت است؛ منتها جا افتاده تر... بدون چ

 یبه معنا یک روباه نقره ایبزرگ...  یچروک... خدا

 یبنده... جوان ولیفر یرت آوریکلمه... به طرز ح یواقع

 .ستاده بودیم ایش روین حال پخته پیدر ع

 



 توانم ادعا یچشم ها... آن ها هنوز همانند... همان که م

 کنم جان بر سر راهشان گذاشتم. هر بار که نگاهشان

 سقوط کرد و خواستمشان... من یکردم، دلم از بلند

 آهو فکر کردم. به یارها و بارها به حرف هابارها و ب

 ن مرد عاشقش بوده باشم؛ امایدن اینکه قبل از دیا

 نبود که با خودم دو دوتا یدم. شبیجه نرسیهرگز به نت

 ...دمیجه نرسیبازهم به نت ینکنم ؛ ول

 یگفت که من عاشق کمبودها ید آهو راست میشا

 نی.. اما ام که در وجود او جمع شده بود، شده ام.یزندگ

 گر آنیگفت؟ من که نه د ین وسط چه میا یدل لعنت

 وقت بود یلیترنم منتظر بودم و نه آن ترنم محتاج. خ

 بودم و نه محتاج دوست یکه نه منتظر محبت کس

 شد؟ین دل را چه میداشتن... پس ا

 !ترنم-



 

 میدست و پا یک باره اش رویدن یکه با د یطلسم

 هر دو یدم و انگشت هایافتاده بود، شکست. از جا پر

 که که در دست یلیدستم از هم فاصله گرفتند. موبا

 زام کرده بود. پر یراست داشتم افتاد... آرام و با بهت صدا

 ن صدا کردن نایا ین عکس العمل، برای... ایدلتنگ

 ن ویده بودم، که انگار بلندتریمتعارف بود. چنان از جا پر

 .ام دهیعمرم را شن "ترنم"ن ین تریخشمگ

 یرفته اند که بعد از سقوط رو یلیموبا یم پیچشم ها

 ت در سه گوشیپله ها تق تق تق صدا کرد و در نها

 .پاگرد متوقف شد یوار روید

 که دل و روده اش را از دست یلیحاال به لطف موبا

 ...میدانستم که سه پله با هم فاصله دار یداده بود، م

 ش را باالیکه پا نمیل بود و توانستم ببینگاهم به موبا



 یمن هم باال رفت و رو یپله گذاشت. پا یآورد و رو

 گرید یگرش باال آمد. پاید یقرار گرفت. پا یپله عقب

 من هم قصد عقب گرد کرد. اما چون چشمم همراهش

 ...ر کردینبود به لبه جلو آمده پله گ

 

 ج بودم. تعادلم از دست رفت. مثلیدم چه شد. گینفهم

 دهین شهر کشیکه قبل از برگشتن به ا ییتمام نقشه ها

 ...بودم

 ش ببازم. قبل ازین طور خودم را به چشم هایقرار نبود ا

 :نکه نقشِ پله ها شوم، ساعد هر دو دست را گرفتیا

 ...لیجان کم یستیجانم! بپا عروسکم... چرا مواظب ن-

 .ل به چوب خشک شده بودیزبانم در دهان تبد

 ل، امایم یرا هرچند بکمکم کرد ثابت بمانم. دستم 

 ...دمیدم. رها نکرد. کشیکش



 ش تا نوکیمجبور شد، اما قبل از رها کردن، انگشت ها

 .احت کردیانگشتانم را س

 

 گفتم خودشه؟ یدید-

 دیدم. آشنا بود. همان لحن القیصدا را از پشت سرم شن

 ریدم تا بتوانم هر دو را زیوار چسبیقبل را داشت. به د

 ...رمینظر بگ

 یلیصورت داشت. خ یزخم بزرگ و بد شکل روک ی

 صورتش را ییبایبدشکل... آن قدر بدشکل که تمام ز

 از ینکه فقط بخشیتحت الشعاع گرفته بود؛ عالرغم ا

 ک زخم گرد و بایگونه چپش را اشغال کرده بود... 

 از گوشت اضافه که تازه به نظر یحجم قابل مالحظه ا

 .آمد یم

 



 مفت مفت اون همه یدی!؟ دیسر کار نبود یدید-

 به نافم!؟ ید بستیچار و تهدیل

 .کردم. مثل قبل نبود. گستاخ تر شده بود یاشتباه م

 نبود که نشود یزین چیپرواتر... اما ا ینترس تر و ب

 ...ن دو نفر با هم بودی؛ صنم ایهضمش کرد. هضم نشدن

 ک کرهی یتو ین دونفر حتیل کنار هم... ایترنم و کم

 ب بودیدنشان عجیک هوا نفس کشیو از هم کنار آمدن 

 .شانیچه رسد به همکار

 .ک شدیل، به سمت مخالف برگشتم. نزدیبا حرکت کم

 کرده ینیش عقب نشیآمد که تا رو یهمان پله ا یرو

 نیگرفتم. حتما که ا ید سر باال میدنش باید یبودم. برا

 لیر بودم. دلیاخ یها یون کم خوابیجه را مدیسرگ

 ز را دوتا دوتایدستش باال آمد. همه چنداشت.  یگرید

 یش... ولیدم. شده بودم همان ترنم سال ها پیدیم



 .شدم ید مینبا

 ش در لمس موها ناکامیسرم را عقب بردم تا انگشت ها

 نقشه یبا خودم کلنجار رفته بودم. کل یبمانند. من کل

 خودم داشتم. تا یهم برا "یب"نقشه  یده بودم. حتیکش

 یدارهایکردم در صورت د یق فکر مین دقایقبل از ا

 خواهم یچه برخورد یدانم با هر کس یم یتصادف

 ده و رفتهیپر کش "یب"و "آ" یداشت. اما همه نقشه ها

 .بودند

 ...نکن-

 :بازهم دستش جلو آمد

 ...فرار نکن عروسکم -

 

 ین نام را روین روزها بود که ایآخر ی... تو"عروسکم"

 .لش کرده بودیبده کالم تیمن گذاشته و به تک



 د.یکش ی. چشم بستم. نفس بلندبه هدفش رسیدباالخره 

 گذاشت یوار نمی... د

... خودش نزدیکتر شد، عقب رفتش که یعقب تر بروم. دست ها

 ده رایترنم ترس

 عقب راندم. پنج سال از سر و همسر دور نمانده بودم که

 :ن باشم... لب باز کردمیا

 ...!لیکم-

 ...و هم تب داشت م لرز کرده بودیصدا

 

 ه قربونت برم؟یل... چیجون کم یجان! بال-

 :ک قلوه سنگ فرو دادمی یآب دهانم را به سخت

 ؟یکن یکار م یبرو عقب... چ-

 ...لحنم محکم نبود...عقب نرفت

 :دمین بارغریا



 ؟نزدیکم میشی ی؟ به چه حقیکن یگفتم برو عقب... چه کار م-

 ...برو عقب تا داد نزدم

 ه بچه گربه ها غرش نکرده باشم. به هریودم شبدوار بیام

 م که داد نخواهم زد. اما باالخرهیدانست یحال هر دو م

ون حبسش بیرعقب نرفت و من نتوانستم از اما زیاد م کرد. یرها

 .بیایم

... 

 معرفت؟ یب یکجا بود-

 

 .لش بدهمیتحو "تو رو سنه نه"و  "به تو چه"امد یدلم ن

 فت... . عقب نرپسش زدمدر عوض 

 ؟یشنو ی؟ نمنزدیک من نشوگم  یمگه نم -

 ...بروعقب

 فهمن... نه حرف گوش یشنون...نه م یمرده ها نه م-



 ستم... اون روز تو پاساژیوقته که زنده ن یلیدن... خیم

 ست؟یادت نی... یلو کشتیکم

 ن روزِ عمرم دریشد نباشد؟ نگاه آخرش تا آخر یم

 ...س و براقیماند... خ یدار میذهنم پا

 

 ن چه ترگل ورگل تر ازی!؟ ببیخود نگران بودیب یدید-

 !قبل شده؟

 یپله باالتر سرک م یک تر آمده و از پشت و از روینزد

 ...دیکش

 ...خفه شو-

 یتینگاهش به من و مخاطبش او بود... سرش را به ن

 یدم.صدایش آورد و من سرم را پس کشیمجهول پ

 .شم رساندش اما ، خودش را به گو"خداروشکر"زمزمه

 :را مخاطب قرار دادم اور، یدلگ



 ...یتو خبرش کرد-

 

 دم را بهیش رها بود، وسعت دیموها ید رویکه الق یشال

 ...داد یش گسترش میبک گلویدن تکان سیاندازه د

 داد؟ یبغضش را فرو م

 اوهوم... بهش قول داده بودم... تو جهنمم اگه بودم، -

 ید گندایکردم... با یدم خبرش میفهم یجاتو م

 ...کردم یداداشمو جبران م

 او و انچه میانتواند  ین زخم و بغض هم نمیا یحت

 کمرنگ کند. را  سایپر

 

 ...... خود خواهیهنوزم عاشق منفور بودن-

 

 :از رنجش گفت ین عالئمیبدون کمتر



 نیفکر ا یرفتی.. من هم... خودخواه.یم عیآره شد -

 شن؟یدر به در م یجماعتو نکرد

 : دادم یگریگرفته به د یکیبا نفرت چشم از 

 کنم؟ ولم کن یم یشوخ یگم ولم کن... فکر کردیم-

 ...غ نزدمیتا ج

 که ییم. درست همان جاین طبقه شش و هفت بودیب

 رش را با راهیکرد مس یبا مغز سالم، قصد نم یچ آدمیه

 ...کند یپله ط

 

 از من؟ یخوا یم یگم ولم کن... کمک... چیم-

 دار هم نشانش دادهین دیندارم. در آخر ید که شوخید

 فتد، امایک بار اتفاق بید هر هزار سال یبودم که شا

 یبخواهم چشم ببندم، باز شدن دهانم عواقب خوب یوقت

 .ندارد



 از یرها کرد. دست ها

 د و ژستآرنج تا شده اش را به قاعده شانه از هم باز کر

 .دیگر در صورتم چرخیک دور دیم گرفت. نگاهش یتسل

 نیقه مرا از ایتوانست نبض شق یبه گمانم او هم حاال م

 .کردم یند. خودم که خوب حسش میفاصله بب

 ریدار غافل گین دیتوانستم حدس بزنم که رنگم از ا یم

 با مطمئنیست روز تقریشتر از بیده. بعد از بیکننده پر

 

 لم هاست... امایر مال فیتقد یها یباز شده بودم که

 هولش دادم یدم و او خواست که وقتیحاال... آه کش

 بود که ترکش کرده یعقب رفت. و گرنه همان غول

 ...بودم

 ل آش و الش انداختم. آن قدرها ثروتمندیبه موبا ینگاه

 د. خودم رایاینشده بودم که از دست رفتنش به چشمم ن



 .به جنازه اش رساندم

 .ف گذاشتمیب کیج یش را جمع کردم و تویحه هاشر

 رم کرده بودند، فرار عبثیغافلگ ین راحتیاگر به هم

 توانستم انجام دهم. بخصوص با یبود که م ین کاریتر

 گران بها که چند پله باالتر جا گذاشته بودم ینه ایگنج

 ر از بازگشت بودم. امایبرداشتنش ناگز یو به هر حال برا

 واردش شد، با آغوش باز یر، که مرد جواندر باز آسانسو

 .منتظرم بود

 

 نه فشردم و به چشم بر همیان دست ها و سیف را میک

 که من و یان اتاقکش انداختم. طوریخودم را م یزدن

 با در آغوش جوانک سود جو فرودیفم با هم تقریک

 ...میآمد

 یب یشد که خودم را و نقشه ها ید مین فرار شایبا ا



 یدست و پا کنم و به حام یابم. تلفنیرا باز دهیپر یوفا

 د، زنگیرس ین مورد به نظر میکه تنها راه حل من در ا

 ل به طبقه همکفیدن کمیبزنم... البته اگر قبل از رس

 .توانستم از آسانسور خارج شوم یم

 نکهیکنم، و از ا ین میتحس یشیر اندیخودم را بابت د

 کنم یره میم کارت ذخیس یشه شماره ها را رویهم

 .خرسندم

 ...گردم ینم میان اندک مخاطبیم "یحام"دنبال نام 

 ک ساعت از واقعه گذشته و دل هنوز ناآرامیشتر از یب

 کوبد و خواهان جستن از قفسِ یوار میاست. به در ود

 گذارم تا بداند تا من یش مینه است. دست رویس

 ین محبس است. بوق سوم انتهایهستم، او هم محکوم ا

 :شود یار مانتظ

 



 الو؟-

 ...الو سالم-

 حفظ آرامش صدا موفق بوده یبرا یخدا کند درسع

 ...باشم

 ...خواستم بهت زنگ بزنم ی؟ میسالم دخترم... خوب-

 ن؟یداشت ین؟ کاریممنون خوبم... شما خوب-

 ضتو بپرسم... بهتر شده؟ حاجیخواستم حال مر یم-

 یادتیع هینه هم یارمش هم تو رو ببیخانم اصرار داره ب

 ...ارهیبکنه و رسم تشکرو به جا ب

 اره... امایشو داره به دست م یاریخوبه بانو... هوش-

 ...راستش

 افتاده؟ ی؟ اتفاقیراستش چ-

 

 ...خب یعنیزه ید... چینه نه... نگران نش-



 ......حرف بزن دخترینخوا ینگران شدم بخوا-

 ...دیل منو دیکم-

 ....یالنه طویچند ثان یکند... برا یسکوت م

 کجا؟-

 ...مارستانیب-

 چطور؟-

 امیمارستان بیخواستم از ب یم یدونست... وقت یم-

 دونست یخوب م یلیرون جلوم سبز شد.. با عجله... خیب

 ...شم یکه کجام و دارم خارج م

 ؟یچطور-

 

 دام کرده، اما اونیدونم خودش چطور پ یدوستم... نم-

 ...خبرش کرده بود

 ...همراهندش با مکث یهمه جمله ها



 ؟ییاالن کجا-

 ...سخت تونستم فرار کنم یلیدونم... خ یتو پارک... نم-

 دهم تا مغزم کلمات را یدستم را در هوا تکان تکان م

 :دا کندیپ

 ده بود کهیاحمقانه بود... چون به هر حال دوستم فهم-

 دیدا کردنم نباینجا به بعد پیضم... از ایهمراه کدوم مر

 ...براشون سخت باشه

 

 ...نجایا ایپاشو ب-

 ...اما-

 ا حرفید... پاشو بیل بود که فهمیر و گورت کمیگ-

 ام دنبالت؟یم... بیبزن

 ...نه-

 کشم. بعد از نه ساعت خواب یم میبه چشم ها یدست



 .ب استیشان عجین ادا و اصول هایوقفه ا یب

 :دهم یر جوابش میکند... با تاخ یم میصدا

 ...امینه... نه خودم م-

 :کند یالفه اش را رها منفس ک

 

 ...رم خونه... منتظرتمیمنم دارم م -

 ک باریبوده...  یاو هم به اندازه من کار یانگار ضربه برا

 ل حرفیدا کرده بود، در مورد کمیتازه مرا پ یفقط وقت

 ...میزده بود

 .هنوز دو هفته هم نشده بود که در خانه بانو ساکن بودم

 تیکردم. درِ سوئ یلت معصر بود و من گذر عمر به بطا

 د که در قفل چرخاندم، بانو با چادر پشتیزده شد. کل

 ...کرد یدن من چادر سر نمید یدر بود. برا

 باال؟ یایه لحظه بیشه یترنم جان! م-



 :را تجربه کردند یزیم انقباض ریابروها

 

 ؟یچ یبرا-

 ...نتتیخواد بب یهست که م یکی-

 :ابروها باال رفتند

 ؟یمنو؟ ک-

 ...کنه پدرشوهرته یکه ادعا م ییآقا هی-

 همه خون بدنم به صورتم و همه خون صورتم به سمت

 ام از ینیام هجوم آورد. حس کردم االن است که ب ینیب

 .فشار خون منفجر شود

 

 آن باال صورت یر بود. احتماال مکالمه خوبینگاهش دلگ

 :ح دادمینگرفته بود. ناخودآگاه توض

 ...طالق گرفتم-



 ت ،یمسئول یک زن متاهل بیاستم فکر کند خو ینم

 :هستم... جواب داد یگریز دیا هر چی

 پرسش راهت یح نخواستم... همون روز اول که بیتوض-

 وجود یدونستم که هر احتمال ین خونه میدادم تو ا

 ختهیبه هم ر یکه باال نشسته بدجور یرمردیداره... اما پ

 ...ست

 زل زده بود به در اه گره خوردهید و سیسپ یبا ابروها

 م. بالفاصله سرمیکه به محض ورود چشم در چشم شد

 

 که ین انداختم و دم در متوقف شدم. گله گزارییرا پا

 نشیش به راه انداخته بود و سکوت سنگیچشم ها

 که ین بار در تمام مدتیاول ین بودند. و برایسنگ یادیز

 ...را نداد یدم که جواب سالم کسیشناختم د یاو را م

 "دمید یاعتبار بودنمو تو خوابم نم ین حد بیتا ا"با 



 کرد، یعزم رفتن م یشروع کرد و شب هنگام وقت

 قیده بودم که با تمسک به دوست و آشنا و از طریفهم

 که یام ردم را گرفته اند. پول یکارت بانک یتراکنش ها

 خته بودم، آن ها را بهیبه عنوان رهن به حساب بانو ر

 ...ن رسانده بودبانو و بعد به م

 .خواستم یم ینشانده بودم. دور یحرفم را به کرس

 نکه سرباریا یخواستم... ب یخودم را مستقل م یزندگ

 ... به او گفتم کهیکس یباشم و تحت لوا یشانه ا

 ایگران را مطمئن کند یام د یمختار است که از سالمت

 

 یم را لو بدهد. گفتم به مجتبینه، اما حق ندارد جا

 یکند و دست از سر من بر م یاش را م یا زندگید یبگو

 دارد و من هر وقت حس کردم وقتش شده به دامنشان

 نم دنبالم است، همهینکه ببیا به محض ایگردم،  یبرم



 گرگ ها طعمه یکه حت یایکنم و در دن یپولم را نقد م

 در به در یک ساک اسکانس جوریشدند، با  یگر میکدی

 .م کنندیدایگر نتوانند پیشوم که د یناکجاآباد م

 ل بشنوم وین بود... نه در مورد کمیاما... خواسته مهمم ا

 ...ندینه درباره من با او بگو

 یباز شدن در باعث جمع شدن حواسم م "کیت" یصدا

 ده شود، و بایتم پرسیاز هو ینکه سوالیشود. بدون ا

 نِ ایزن م "سارا"ن اتفاق افتاده بود. احتماال یاد ایر زیتاخ

 ون دستش بند بوده...طبق معمول کهیسال صاحب پانس

 .مدام در حال سر و کله زدن با دخترهاست

 اطیح یسنگ فرش برا یکه به جا ییزه هایسنگر

 عیاستفاده شده را دوست دارم. برازنده حوض نسبتا وس

 .ون قرار دارد استیک ساختمان پانسیکه نزد یو گرد

 کوتاه قد و نسبتا یل باعث شده سارایدانم کدام دل ینم



 ون کند اما،یک پانسیل به یرا تبد ین ساختمانیتپل چن

 

 ل... البته از نظر دویبا و اصیت زیست به غا یساختمان

 رات دارد و اگر دقتیبه تعم یاز مبرمیام ن یهم اتاق

 . از نظرشانیش را حس کنینا یبو یتوان یم یکن

 یم یمین دخمه قدیاقامت در ا یکه برا ینه ایهز

 ن قدمت ویست . اما من معتقدم همیانصاف یم؛ بیردازپ

 باترش کرده و به اوینشدن، است که ز ین دستکاریهم

 ...دهیاصالت بخش

 ین میخ زمیم میک پایرسم،  یبه حوض کم عمق م

 ن همه سرعت رایمه راه خشک... ایدر ن یگریشود و د

 ...گر انتظار نداشتمید

 زانو یآرنج رو آنجا لبه حوض نشسته و پاها را باز و

 ن وییپا یگذاشته. دست ها درون هم قفل اند و با سر



 .کند یرو به باال براندازم م ییچشم ها

 

 ن را لمس نکردهینه و پاشنه کفش راستم هنوز زمیس

 ریخواهد تا د یفرود کامل. م یم مردد است برایاند. پا

 یده ایرش را عوض کند. البته فاینشده دور بزند و مس

 ... شده بود یید، هوایباشد... آخر، آنکه با اگر داشته

 یام شده ردتو میدات کردم و تا اون سر دنیحاال که پ-

 ال فرار کردنو از سرت بنداز... نه منویرم... پس خیگ

 ...ت کن نه خودتو خستهیاذ

 یقیگر گذشته بود. نفس عمیآب از سر او و دل من د

 ...اورمیرا به خاطر ب "یب"و  "آ" یکشم تا نقشه ها یم

 وانیا یدرهم رو ییطلبکار و اخم ها یسارا با چهره ا

 :شود یظاهر م

 



 مینجا هر چی؟ سه ساعته بست اومده نشسته اییکجا-

 گه تایره... میاد تو، تو گوشش نمید بیگم نبایبهش م

 سیخورم... پل یرم تکون نمیمو از مستاجرت نگیامانت

 بزن زنگ یخوایم یگه ؛ به هر کیگم ،میسم که میمل

 ه دزد و پناهیا تو که یکنه، من  یضرر م یم کینیاد ببیب

 ؟ بهش بده شرشو از سرمون وایازش زد ی... چیداد

 ا جول و پالستو جمع کن، منیکن... بعدم خودت ب

 ...حوصله دردسر ندارم

 کردم، یک آشنا زرد میدن یکه با د یدانم من ینم

 نیاه دزدها باشم که سارا به یتوانستم شب یچقدر م

 ...رودست خورده بود یراحت

 ...یدلمو... دلمو ازم زده و دِ برو که رفت-

 

 دهم. سر و گردنش را چرخانده ینگاهم را از سارا به اوم



 .کنم یسارا زوم م ینم. دوباره رویب یو صورتش را نم

 ج و مبهوت ویحاال نه طلبکار است و نه اخمو... نگاه گ

 دی، شایطوالن یهاه یل دوخته... ثانیقش را به کمیعم

 کنم و در یقه نگاهش میک دقیشتر از یهم به قدر ب

 :برم یاش را م یت من ارتباط چشمینها

 خواستم باعث یخوام... نم یسارا جان معذرت م-

 ام وی، چشم... میکم به ما وقت بدیدردسرت بشم... اگه 

 ستم... تایکنم... اما من دزد ن یجول و پالسمو جمع م

 نطور بوده و قبل از برداشتن هریا عمرم که ینجایا

 ...بهاشو پرداختم یزیچ

 .ردیگ یر کرده. خنده ام میمن گ ین بار نگاه سارا رویا

 یگرید یزند و جا ین دور و برها پرسه نمیبه نظر ا

 :.کند یر میس

 



 ام و جول و پالسمو جمعیگه میکم دیچشم...گفتم که -

 ...آقا رو پسش بدم ید امانتیکنم... اول با یم

 یخوا یم یاز کدوم جهنم یالزم نکرده... نصف شب-

 ا تو... شبا سرده کمی؟ حرفاتو بزن زود بیدا کنیجا پ

 ...یلباس

 دهم و با تکان سر یهم فشار م یم را رویلب ها

 ...دهم یلش میتحو "چشم "کی

 که نگاهش یلیاخمش برگشته و با تحکم و روبه کم

 :دیگو یکند، م ینم

 ...رو قفل کنمخوام د یزود... م-

 

 بندد و نفس ینم. چشم مینش یبا فاصله کنارش م

 که اونفس یین طور... هوایکشد... من هم هم یم یبلند

 ...بلعم یده را میکش



 

 ؟یدا کردینجا رو از کجا پیا-

 نجا برنگشتهیمارستان خارج شده بودم، به ایاز ب یاز وقت

 ...بود یب منتفیه تعقیبودم، پس فرض

 ...پول-

 ر چانه زده ویش را زیکنم. گره دست ها یاز مچشم ب

 ...کند یم میپلک زدن تماشا یب

 ...خواد بغلت کنم یدلم م-

 که در خانه پدرش گذرانده ام و خودم یبعد از ساعات

 یز را میگر همه چیر پا گذاشته ام، حاال دیشرطم را ز

 

 تعهد ندارد. من اما ین که او به کسیدانم. من جمله ا

 ...دارم

 شرافتشو فروخت؟ یک-



 ینجوریکردم... ا یدات می... من به هر حال پیهرک-

 فقط زودتر اتفاق افتاد؟

 ه؟یخوام بدونم ک یم-

 یکه اون زنو بستر ی.. پرستاره تو بخشینام یه بهرامی-

 نجا رو داد... منم زنگ زدم وی... شماره تلفن ایکرد

 ون سارا بگردم... اون زنید دنبال پانسیدم که بایفهم

 ه؟یک

 یافتم. فکر م یم یجذاب بهرام یاد لبخندهایاوه... 

 چ کس اعتمادین باشد؛ به هیا این درس دنیکنم مکررتر

 ست... منین ینیب یکه م یزیه چیچ کس شبینکن... ه

 

 یخواستم بانو را تنها بگذارم به او م یهربار که م

 گفت که مثل پروانه یسپردمش و بانو هم هر بار م

 داد، حاضر بودم بهیل اسم نمیاگر کم ده...یدورش چرخ



 ...شک کنم جز او یهر کس

 چقدرخرجش شد؟-

 دا کردنت جونمم باشهیمت پیکنه؟ ق یم یچه فرق-

 ...دمیم

 نیا یل خودش را داشت برایهم دال یحتما که بهرام

 که راه انداخته بود. وگرنه اصال به آن ید و فروشیخر

 که یماریه به بلبخند و به آن نگاه مغموم در زمان نگا

 د که محض عوامیآ یدن بود، نمیدر حال درد کش

 یک بار معامله ایباشد. آخر مگر هر چند سال  یبیفر

 شه در حالیخورد که هم یبه پستش م ینین چنیا

 آماده باش باشد؟

 

 ...برگرد-

 ست سال ازیکه ب یمن به خودم تعهد داده بودم. عذاب



 گذاشتم دلم یود. نمم بس بیم را فدا کرده بود، برایزندگ

 رد و ببرد وینم را هم بگیبعد از ا یافسار سال ها

 نقدر ها همیرها کند. ا یک باتالق تکراری یدرست تو

 ...کرد دراز گوش نبودم یکه فکر م

 ...ید بریبا-

 کنم. دلم به دست و پا افتاده یشوم. پشت م یبلند م

 ...ن هوا نفس بکشیگر از اید یکه؛ فقط کم

 ...طالق گرفت-

 

 ...دونم یم-

 ...ستین یچ مانعیه-

 بود...درست مثل یه قربانیحانه مانع ما نبود... اونم یر-

 ...مثل تو یمن.. حت

 ؟یلعنت یرفت یچ یپس برا-



 ...میدیکش یکه م یعذاب یبرا-

 ؟یراحت شد یرفت-

 کشنده و یها یدلتنگ یراحت شده بودم؟ اگر معنا

 .شده بودم بود؛ بله راحت یاز خانواده راحت یدور

 ... بهتره قبل ازیزد یه دستیدونه یگه سارا میحاال د-

 س زنگ بزنهیبه پل یجد ینکه طاقتش طاق شه و جدیا

 ...یبر

 

 :کند یش متوقفم میصدا

 بد به نظر یلیبوده؟ خ یچ یکه ازم برد یدل یبها-

 ...یاینم

 ب اورکت بهارهیستاده و دست ها را در جیگردم. ا یبر م

 کردن مکالمه و یت طوالنینظرم فقط ن اش گذاشته. به

 یخودش حت ینکه، وقتیمالقاتمان را در سر داشته... ا



 ست که بخواهد یادیاز قبل هم جذاب تر است، توقع ز

 ...من بد به نظر برسم

 خوب تر از یلی... خیایممنون... تو هم خوب به نظر م-

 ...گذشته

 

 

 نشستهد دارد یرون دیکه رو به ب یشه تمام قدیکنار ش

 یمنظره جالب یلیمارستان خیاط بیام... البته که ح

 ها و مردِ یز و صندلیست. اما بدتر از زل زدن به مین

 ...ا بدترین بد، یست. انتخاب بیشخوان هم نیپشت پ

 که تمام شب ین است. مسئله ایمن ا یمسئله زندگ

 ...گذشته را به آن فکر کرده بودم

 

 جنگ یو در ط شده بودم ییده و هوایل را دیکم



 ن عقل و قلبم اتفاق افتاده بود، تا خود صبحیکه ب یبزرگ

 یت صداین پهلو به آن پهلو شده بودم تا در نهایاز ا

 ...دیایر تخت در بیر جیم از جیاعتراض هم اتاق

 دهیند. دینش یشود. م یده میم کشیرو به رو یصندل

 ...آمد ین سمت میبودمش که به ا

 یدارم. تو یبر م یوان کاغذیبا لبه ل یدست از باز

 شیچشم ها یک پوزخند بزرگ تویم زل زده. یچشم ها

 یداد م یتلخش ب یها یدارد. بلوا هنوز هم در عسل

 زیه چیست. چون بعد از چند ثانیم مهم نیکند... برا

 اش تنها ییبایکنم. کم شدن ز یکشف م یدیجد

 نیهم در ا یگرید یزهایست. چیر آن زخم نیتقص

 ...اد شدهیز صورت کم و

 

 ...یچقدر عوض شد-



 ...ره شدهیش گود افتاده و تیر چشم هایز

 ...یزد ین قدر خوب تو چشم آدم زل نمیقبلنا ا-

 ...... جسوریطوالن

 ز دان است و منیکردم او استاد همه چ یقبال ها فکر م

 تصوراتم به یمغز... اما عرض چشم بر هم زدن یک بی

 ...کوچکتر بود خت. مغز او از مغز من همیهم ر

 یکه برا یکبود یش و لب هایت اسفبار چشم هایوضع

 بدتر از قبل یلید اوضاع خیگو یخودش به هم زده، م

 کند و یاست. زخم صورتش هم حواس آدم را پرت م

 

 ش تمرکزیسخنان چشم ها یرو یلیگذارد خ ینم

 ...یکن

 یمن آتش زده بود را رو ین تماشایکه در ح یگاریس

 فوت کرد که به سمت یودش را طورلب گذاشت و د



 ...دیایمن ن

 ه؟یکار ک-

 اسکار یرو یرساند. دست ینگاهم منظورم را م

 یم یکشد. پوزخند بزرگ یگونه اش م یوحشتناک رو

 :زند

 ...که تو رو بدبخت کرد یهمون-

 

 هم اگر بود، باور یریوانه زنجیل دیامکان نداشت... کم

 اورد... البتهیب یسر کس یین بالیکردم بتواند چن ینم

 ...امده بود با من چه کردیادم نیبود که  ین تا وقتیا

 نین همه ایست... تو ایلت نیکوپ نکن بابا...منظورم کم-

 ... همش؟ تارخ خودمون حال داده یارو رو باور داری

 را یاه ابدیک مُهر سیل... خودش با دست خودش یکم

 .ستیر من که نیزده بود... تقص یشانیپ یرو



 نید ایچرا با یها... ول یرخ!... نقطه شروع تمام بدبختتا

 آورد؟ یبال را سر خواهر خودش م

 ییش از او چایقه پیکه چند دق یمرد بلند قد و درشت

 :شود یسرمان حاضر م یده بودم، باالیخر

 

 یم یینجا مواد غذایگارتو خاموش کن خانم... ایس-

 ...فروشم

 :ترنم گستاخانه نگاهش کرد

 نکنم؟-

 ...یش انداخت. از جابلندش کرد. به راحتیر بازویست زد

 :با حوصله براندازش کرد

 ...یکن یگارتو دود میرون سیب یریم-

 دم، تمام افعال را جمعیخر یم یمن داشتم چا یوقت

 مم کرد... حاالیتقد یه پول را دو دستیبست و بق یم



 ک زن انداخته بود و بالحن چالهی یر بازویدست ز

 ...نجا را ترک کندیخواست که ا یاو ماز  یدانیم

 

 ده بودیمه نرسیکه هنوز به ن یگاریترنم کوتاه آمد... س

 ...من انداخت ییم خورده چایوان نیل یرا تو

 ؟ دو تا نسکافه بدهیکن یله خب بابا... ترش چرا میخ-

 ...ما فعال

 نکه دوریزمان را کرد. قبل از ایمرد با مکث قصد ترک م

 :شود گفتم

 ...نبات باشه لطفا ییچا شیکی-

 از خواب بودن بانو ین وقتیهم یدل درد داشتم. برا

 .نجا رساندمیمطمئن شدم خودم را به ا

 

 ؟یدا کردیمنو چطور پ -



 ی... درست وقتیدا شدیدات نکردم... خودت پیمن پ-

 گه رویگه مطمئن شده بودم هرگز دوباره همدیکه د

 ...میکن یمالقات نم

 .... منتظرم تا ادامه بدهدکنم یساکت نگاهش م

 ...فتهیاد مینجا زیز ایالیکار بابام به بخش همود-

 یده بودم. روبه رویز را درطبقه همکف دیالیبخش همود

 ...هیوند کلیو پ یبخش نفرولوژ

 

 یوقت یدمت... اولش به چشام شک کردم... ولید یاتفاق-

 ادهیو تو طبقه هفت پ یسوار آسانسور شد ییتنها

 با پرستار حرف یدمت که داشتیم باال... د، اومدیشد

 یر... سرنوشت... اسمشو هر چی... شانس... تقدیزد یم

 ...بذار یخوا یم

 نیاندازم... به هم یکنم و ابرو باال م یلپم را با باد م



 ...یراحت

 زش رایرسد. چشمک ر ینبات من و نسکافه او م ییچا

 ...را شود و نگاه کش دار مرد یب مرد مینم که نصیبیم

 ...یرن اومدیدم که از بی؟ دیخوا یم ینجا چیحاال ا-

 ...هی... پس نگو اتفاقیمارستان نبودیتو ب

 سه روز واسه سه چهار یاوهوم... بابام فقط هفته ا-

 ه وقتمونو توینجاست متاسفانه... بقیساعت مهمون ا

 

 ...م جلو آفتابیکن یم پهن میشور یگه رو میخونه همد

 ...نم... دلم برات تنگ شده بودیاومدم تو رو بب

 مگر دلتنگ هم ین زمختیبه ا یکردم. آدم یباور نم

 پدرش یماریاز ب ین راحتیکه به هم یشد؟ آدم یم

 ...دیکش یزخم صورتش م یگفت و دست رو یم

 :اندازم ین مییسرم را پا



 ...بابات متاسفم یبرا-

 ...استیدن ین کارهایاز روح فرساتر یکی یض داریمر

 دنیاست که از درد کش یاش نه... منظورم درد یخستگ

 ...افتد یز به جان آدم میعز

 

 ...نباش-

 ...دارم یبر م ییدست از هم زدن چا

 ...حقشه-

 شناختم. اما به نظرم بهتر بود یخب من پدر او را نم

 د ویکش یدرد نکشد... انسان اگر درد نم یچ انسانیه

 یعنین یا زد. و یب نمیگران آسیحالش خوب بود، به د

 ا...البته ازیدن یها یحذف علت نود و نه درصد از زشت

 ...نظر من

 :خندد یم



 م... و البته تنهایهم ین مجازات برایمن وبابام بهتر-

 گه... اون مجبوره قاتل بچشو تحملیهمد یبازمانده ها

 ...کنه و من مجبورم قاتل روحمو به شونه بکشم

 

 نیاش، هم قاتل بچش... تنها کلمه پر رنگ جمله

 ...است

 ...م بعد از رفتنت برگشتیه سال و نی _ه سال یتارخ -

 ...بایتقر

 ن کارو کرد؟یچرا باهات ا-

 هیخورده بود...اومده بود دوباره شارژ شه...  یسیبه پ-

 هبیشعورن هنوز همون تارخ یدم که نه بابا ایمدت بعد د

 ...باهاش دعوامهر زنی میرسه عاشق و مهربون میشهکه به 

 دم کهیرم و به خانواده مهتاب خبر میشد... گفتم م

 خته رویگه آب روش ریکه د ی؟ ادمیدونیبرگشته... م



 ملیدونستم ک یجز جونش ترسوند...م یزیشه از چینم

 شتر از قبل به خونش تشنه ست... آخه حاالیب یلیخ

 

 ه طرفم گمیگه جز مهتاب، داغ توأم رو دلش بود... از ید

 ش به مفقوداالثر گور به گور شده ماه شکیو  یشده بود

 ...داشت یرفت که دست از سر من بر نمیم

 یچه دردسر یل را توین کار کمینکه با ایتصور ا

 .شود یانداخته باشد، باعث وحشتم م

 اره که تایبه سرم م یین کارو بکنم بالیاونم گفت اگه ا-

 ...کار کرده یباهام چ یادم نره کیعمر دارم 

 :میگو یکه قرار است بشنوم م یس از جواببا اکراه و تر

 ؟یگفت -

 دی... نه نترس... قبلش اون فهمیهنوزم مثل سگ عاشق-

 ...کنم یکار م یکه من چ



 ؟یمعتاد شد-

 :خندد یم

 

 گه ترنم چلمن قبلید یجد ینه خوشم اومد... جد-

 ...یستین

 را که ییمن همان موقع هم چلمن نبودم. فقط اتفاق ها

 کردم و آن بخش را که هضم یر ملتیافتاد، ف یم

 شد، منکر یکردنش به نفعم نبود و باعث رودل کردنم م

 د صادق باشم و اعتراف کنم خودم را بهیشدم... با یم

 وداده بدهمه چیز را لو او بارها نکه یزده بودم... مگر نه ا یجیگ

 و من خودم را به

 زده بودم؟ گیجی

 خط خوشگل انداخت رو صورتم تا هیگه... ید یچ چیه-

 ...کسی از من خوشش نیاد



 :دهد یش را باال میتک ابرو

 

 رتش برخورده بود...یبه غ-

 مید مثل مریخواهر تارخ با 

 ...موند یمقدس پاک و طاهر م

 منو بهش ی؟ چرا جایل همدست شدیبا کم یچطور-

 خواست، خودم یاگه دلم م ی؟ فکر نکردیلو داد

 ن مردیا یگفتیم یدنش؟ مگه تو نبودیتونستم برم دیم

 برات سمه؟

 ه کار درست تو عمرت انجامی! فقط یاگه بگن ؛تر-

 ه کاره... خبرین یقا همیگم اون کار دقی، من میداد

 سر تارخ ییچه بال یبشنو یخوا یل... نمیکردن کم

 اومد؟

 



 ن زخمیوجه هستم که مثل آن سال ها و با وجود امت

 جنبد و همزمان هم یزشت هم هنوز سر و گوشش م

 ...شخوان استیمرا دارد و هم حواسش به پ

 ...نه-

 ...کشتمش-

 ...ستیه جدیقاتل بچش... انگار قض

 ن بارم شارژش کنه و تارخ بره کهیخواست ا یبابا نم-

 به صدا در خطر یگاداش نشه... زنیسه سال پ -دو 

 دادن و دکترایگه داروهاش جواب نمیاومده بودن... د

 ن شرط گذاشتیهم یز بشه... برایالید دیگفته بودن با

 ...که تارخ بمونه و تاج و تختشو اداره کنه

 کشد و دست از ین جرعه نسکافه اش را هم سر میآخر

 :دارد یوان بر میسر ل

 



 خته... پولیر یب یاین فوریآدم کوفت بخوره بهتر از ا-

 م؟یز بهتر سفارش بدیه چی یدار

 ین آدم عالرغم بیده بود تا بفهمم ایطول کش یلیخ

 ...ظاهرش کوه درد است یالیخ

 یعهد بیه ولیتارخ آدم موندن و تالش کردن نبود...اون -

 بود... اهل بدبخت کردنعرضه 

 ی... عرضه موندن و کار کردنو نداشت... ببقیه 

 بابا اورد که برگشته بود..وگرنه نه نهیبهش فشار م یپول

 ...نبود اصال خرشم

 ؟ینین موجود زمیهنوزم عاشق اسکار بددهن تر-

 

 : خندد ین تکان دادن سرش میدوباره ح

 

 د بچهیادش افتاده بود که بایر ید یلیهستم... بابام خ-



 ازا محروم نگهشونیامت یه سریت کنه و از یهاشو ترب

 یه رو تارخ جواب نمیگه جدول ستاره و تنبی.. اما دداره.

 یح میدور زدن خودشو داشت... ترج یداد... اونم روشا

 کنکه پول بابام پایاره اما راحت... نه ایداد غلط پول درب

 م با قانونویو طاهر باشه، اما جرات در افتادن مسستق

 تارخو خر یتنبل ین حرفا بود... ولینداشت... بزدل تر از ا

 غلط یکرد... خالصه احساس کرده بودم افتاده رو خطا

 ...غولوط

 :دهد یق ادامه میعم یکند و با آه یتازه م ینفس

 شیخواست وارث امپراطور ید... مید یبابام منو نم -

 خواست قبول کنه جنم یدا...اما نمیدیپسرش باشه... م

 سیه شب که وقتش بود، زنگ زدم به پلیشتره... یمن ب

 ...که تو اتاقش بودو لو دادم ییشه هایش یو جا

 



 ...کرد شده بودم یف میکه تعر یناخودآگاه جلب قصه ا

 نجا وین نقش را داشت در ایبه هر حال تارخ مهم تر

 ...اکنون من

 شه؟یش-

 :دهد یسر تکان م

 ...شهیش-

 ؟نوشیدنی-

 :دهد یدر هوا تکان م یخندد و دست یم

 ...... خدا نکشتتکه یاتو داریعه... هنوز تتمه خنگ باز-

جرمه که بخوام بخاطرش خودمو تو  نوشیدنی غیر مجازماخه 

 دردسر

 ...اورد کهیومد دمار از روزگارم در میبندازم؟ بعدش م

 هیزم؟ یعز یفهمیم مواد مخدر

 ...که کم کم ده سال شرشو کم کنه یزیچ



 

 نیرم. ایگ یش نمیگرد شده ام را از چشم ها یچشم ها

 رود. نه انگار که دارد در یکتم نم یرارت توحجم از ش

 زند. به یمورد برادر خودش، هم خون خودش حرف م

 : شود یجلو خم م

 ...ازش انتقام گرفتم-

 ...نینتقام اا-کند :  یصورتش اشاره م یبه زخم رو

 :ردیگ ین بار مرا هدف میانگشت اشاره اش ا

 ...مادرم ا... همه زنا...یدن یتو... مهتاب... همه دخترا -

 ...کردم ین زدم هم کار تارخو تالفیهم بابامو زم

 چه خوب که از او فاصله گرفته بودم. فرار پنج سال

 ک انتخابیبود تا  یشتر از سر دل شکستگیش من بیپ

 

 عاقالنه... اما هر چه بود، مرا از خطر چاقو خوردن از



 ...ن دختر نجات داده بودیپشت به دست ا

 ره؟یقراره از تو بگ یا رو کیدن یانتقام همه پسرا-

 ...یکه احتماال از هم پاشوند ییخانواده ها

 دایزند... نگرانم که دوباره سر و کله مرد پیقهقهه م

 نگران نباشد. و یلید خود او خیآ یشود... البته به نظر م

 گرید مرد هم دیکه آمده شا ییبا توجه به چشم و ابرو

 ...رون کندینجا بیدلش نخواهد او را از ا یلیخ

 م از پس هم بریبابام... تارخ... ما خودمون خوب دار-

 ...م... تو نگران ما نباشییایم

 ن همه راحت وین همه اتفاق هنوز ایخوبه که با وجود ا-

 ...یسرخوش

 

 :شود یک مینگاهش بار

 و بده باد فناتبه  یا مسخره تر از اونه که بذاریآره... دن-



 یشت بخنده... ازمن میرنه به یاره و بشیاشکتو درب

 ...ن کارو باهات بکنهیتو هم نذار ا یشنو

 یداشت. م یادید زین موضوع تاکیا یآن روزها هم رو

 ز ارزش غصه خوردن ندارد... عشق همیچ چیگفت ه

 ...چ ندارندیندارد... مردها که ه

 میک براین نگاه بارین امشب و با همیز همیک چیاما 

 ز زخم و درد است... زخمشود. او انباشته ا یمسجل م

 یگر راه حلیکه عفونت کرده اند، و به نظر د ییها

 ...ستیشان نیبرا

 

 ید بابت پدرش متاسف میگفت. نبا ید راست میشا

 قهچ... از صدیبودم. تَرَکه اش را تماما به باد داده بود، ه

 اه نشستهیتش معلوم نبود چند نفر به خاک سیسر ترب

 ر او را به عنوان سنبل عاقبت بهد پدیاند... به گمانم با



 .کردند یم یخیثبت تار یشر

 ...اون شب تارخ فرار کرد-

 : آورد ین مییش را پایصدا

 ...با کمک بابام-

 ...بلعم یآب دهانم را م

 یشود. به گوشه ا یخاموش م یر منتظره ایبه طرز غ

 یلیشخوان، به دورست... به خیزند. نه به پیزل م

 ...دوردست ها

 

 خب؟-

 ر نگاهمیرد و با تاخیگ یحواس دل از دور دست م یب

 :کند یم

 سیتو مرز به دست پل یرقانونیبعدشم موقع خروج غ-

 ...کشته شد



 شینکه مطمئن شوم برق اشک را در چشم هایقبل از ا

 چشمش یرونیده ام، انگشت اشاره اش را به گوشه بید

 :کشد یم

 ...میمن و بابام با دست خودمون تارخو به کشتن داد-

 شو جفت و جور کردهیبابام خودش مقدمات خروج قاچاق

 ...بود

 

 یقه ایکنم. چند دق یو نسکافه را حساب م یپول چا

 که یدا کنم. هضم قصه ایده بود تا خودم را پیطول کش

 سر و ته ین قصه بیست... آخر هم ایده ام راحت نیشن

 میکنم حاال حاال ها رها یر کرده و فکر نمیسر دلم گ

 ...کند

 

 کنم... او هنوز نشسته و باز هم به یپشت سرم را نگاه م



 ن آب و آتشیست ب یره شده. درد بدیدوردست ها خ

 ن درد را تجربهیاز ا یگریش نوع دیر کردن. سال ها پیگ

 ...کرده بودم

 ؟یخور یم یچ-

 ییسفارش دهد. چه بال یگریز دیپول خواسته بود تا چ

 چندان دور اسکناسنه  یش آمده بود؟ روزیسر پول ها

 ...ختیر یها را کرور کرور دور م

 یخچال میشود. خودش را به  ین از جا بلند میسنگ

 یشه اش میرساند، انگشت اشاره اش را چند بار به ش

 :زند

 

 ...وهیه دونه ام آب مین... یه دونه ام از این، و ین، ایا-

 :دهد ینگاهم را طلبکارانه جواب م

 ...ه خب؟ شام نخوردمیچ-



 ...من هم نخورده بودم

 ...زحمت ین بیچ سردم به من بدیه ساندوی-

 یاو را با جان و دل رصد م یمرد که سوسه آمدن ها

 .دهد یلم میتحو ی"چشم"ن که نگاهم کند یا یکرد، ب

 یترنم تا اجابت شدن خواسته مان خودش را به من م

 : رساند

 ...اد اوضاع بد نباشهین مدت؟ به نظر میا یکجا بود-

 ؟یر آوردیگ یزیچ یخرپول

 

 یکه از خودم تو یکنم. ترنم یچپ چپ نگاهش م

 ثروتمند شدن یکه برا یذهنش ساخته بودم، تنها راه

 دنِ زالو وار به موجود ثروتمندیش روداشت، چسبیپ

 ...بود یگرید

 یگذارم و از فروشگاه خارج م یبم میج یکارت را تو



 ...میشو

 و کارتامو تو اون ف پولیبا خودت؟ ک یفکر کرد یچ-

 ...فم جا گذاشتمیک یکی

 نسکافه یش داشتیقه پیتو چند دق ینکردم...ول یفکر-

 با اعتماد به نفس کامل... در ضمن یداد یسفارش م

 ...ستیف همراهت نیک

 ف؟یکدوم ک-

 

 همراهت یفین حاالشم کیگم همی... میکیاون  یگیم-

 ...ستین

 و با دست کند ین شانه و آن شانه اش میبه ا ینگاه

 گردد که از آن خارجیبر م یپُر دوباره به سمت در یها

 یاه رنگ بزرگیف سیگردد ک یبرم یم، و وقتیشده بود

 ...دوش دارد یرو



 :افتد یکنارم راه م

 ...ب تو سفارش دادمیاون نسکافه ها رو به پشتوانه ج-

 که اشتراکشو داشتم اومدم یبا آژانس یتازه شانس آورد

 ...ه بعد حساب کنمو قبول کرد دفع

 ن بخره؟یکنه برات ماش یهنوزم بابات قبول نم-

 ...فهینامم توقیگواه-

 

 ...اهل مدارا کردن با قانون نبود

 د بتونهینامه ام بایگواه یشناحتم ب یکه م یترنم-

 ...نه پشت رلیبش

 له ها اون خرفتیاط کنم... برم پشت میمجبورم احت-

 ه ها رویگندش همسا ید بمونه تو خونه تا بویاونقدر با

 دو سرِشاخ یش مار کبریحساس کنه... زبونش شده ن

 ...زنهیگه برادرشم بهش سر نمید یدار... حت



 ...دو سر شاخ دار ید باشد مارکبریبا یمار خطرناک

 یخواد چ ین داره اشتراک آژانسو میکه ماش یآدم-

 کار؟

 

 ییا وقتایشه... یف مینامش توقیکه گواه ییوقتا یبرا-

 مارستان و اونم ازیاد بید خودش بیه و باباهه باییجا که

 ...اون ور خودشو برسونه

 کرده بودم دستش را رو کنم و یسع یدر کمال بدجنس

 شدم، اما دست یر شده. خوشحال نمیبفهمم که فق

 ن باریت ایخودم نبود... شک داشتم. دوست داشتم ن

 خواستم بدانم یک شدنش به خودم را بدانم... مینزد

 دنم به سمت خودش را در سر دارد،یکش یهنوز سودا

 ...ستیگرید یر و گور کارش جاین بار گینکه ایا ای

 ل را از حضور منیوگرنه که کار خودش را کرده و کم



 ...آگاه کرده بود

 شه هم باد آورده را بادیاما انگار واقعا قرار نبود هم

 .داد ین مورد لو نمیدر ا یزیببرد... سر و وضعش هم چ

 لباس یوار مهربانید یم از رویبود که بگو ینه جور

 

 دالر یجه برسم توین نتیبود که به ا یبرداشته و نه طور

 ...رود یکرال پشت م

 ؟یکش یم یچ-

 یمارستان متوقف میب یساختمان ورود یپله ها یجلو

 :دیگو یت میکند... و در نها یشود. زل زل نگاهم م

 اد؟یکوک... به کارت م-

 یشد... چ یت میزرنگ یادعا یلین...فقط خنه ممنو-

 ؟یشد دم به تله داد

 انتخابش کردم... فقط چند یدم به تله ندادم... عمد-



 ...رهیادم میرو دردام  یقه نشئگیدق

 

 ... انتخابیشیچ وقت گرفتار نمیادم نبود... تو هیآره -

 دوارمی... اممخدرو مواد...  دگی تونسبک ز... یکن یم

 ...تو این مایه ها نباشهت یانتخاب بعد

 شیبه وضوح افول آن ستاره کم فروغ را در چشم ها

 ...نمیبیم

 بابت یا ین شرمندگیهنوز هم کمتر

 ...ن موضوع نداردیا

 .شوم یکنم. از خودم شرمنده م یس میلبم را با زبان خ

 ترساند... لحظه یست که آدم را م یین لحظه هایچن

 ، چهینجا نبودی، اگر این نبودیاگر ا یفهمیه مک ییها

 ... مثل حاالیآورد یو از کجا سر در م یشد یم یکس

 



 بلد یکه چون موضعم قدرت بود، دل شکستن را به آن

 ...شده بودم

 نه چندان دور، او تنها یکند روز یباور م یچه کس

 دورتر از آن، من و او و یهمدم و دوستم بوده؟ و روز

 یکم پر م یاغچه دانشگاه، کنار رزهامهتاب لبه ب

 ایم... چقدر زود دنیزد یقهقه م یم و به خوشینشست

 .داد یگر سکه اش را نشان آدم مید یرو

 :اندزام ین مییسرم را پا

 ...متاسفم-

 کنم. نگاهش زود به زود یدهد... سر بلند م یجواب نم

 د او هم دارد به آنیافتد. شا یر میدر دوردست گ ییجا

 .کند یفکر م یدرد یب ی، به روزهاروزها

 ...خداحافظ-

 کجا؟-



 ا من توهم زدم؟ید یترس

 ...دار بشهید برم باال... ممکنه بانو بیبا-

 

 ه؟یاون زن ک-

 از دوست و آشنا خنجر خورده بودم یکه وقت یکی-

 ...پناهم داد

 :شود ینگاهش بُراق م

 ...من بهت خنجر نزدم-

 :زنم یپوزخند م

 ... بخصوص ازیخنجر بزن یستیبلد ن آره... تو اصال-

 ...پشت

 را یشده بودم امشب... سرکوفت قصه ا یعجب عجوبه ا

 ف کرده بود را زده بودم، و اویش تعریقه پیکه چند دق

 ...گرفت



 حقش بود... اگه زنده بود معلوم نبود چند نفر، چند تا-

 ...تا حاال نابود کرده بودگه رو یدختر د

 

 ین همه درد میچرا پس ا یکن ینطور فکر میاگه ا-

 ؟یکش

 رد. ازیگ یقه ام را با هم میکند و شال و  یدست دراز م

 ... مسلط بر من یمن قد بلندتر است و کم

 ...ستمی؟ سنگ که نیفهمین که برادرم بود... میا یبرا-

 ترسم. او بر یرم. از او نمیگ یش نمینگاه از چشم ها

 ید متالشک موجویاش از درون  یخالف پوسته ظاهر

 دارد با جسور نشان دادن خودش از یست که فقط سع

 ...خودش مراقبت کند

 ...فهمم یآره م-

 



 نکه بهیا یکند. و ب یقه ام را رها و شالم را مرتب می

 :دیگو یچشمم نگاه کند م

 دن کهیاون قدر دارو م یدرمان یمیض شیمسلما به مر-

 م دردیدار م کهییداراین ما بیبتونه شبو راحت بخوابه... ا

 ...کمیم... بمون یکش یم

 قصه مان را در آورده بود. شانس آورده یهمه ته و تو

 ...مینداشت ینزد بهرام ییم راز مگویبود

 را با هم گذرانده یخوب ینگاهش منتظر است... ما روزها

 در حال تکه تکه شدن ییکه از تنها ییم... روزهایبود

 شیم را برایفهابود که توانستم حر یبودم، او تنها کس

 تیه، اما در نهایو کنا یم و او هر چند با فحاشیبگو

 

 لحنش نشان یر پوستین التماس زیکرد. و ا یآرامم م

 ...وقت است که تنهاست یلیداد که حاال او هم خ یم



 و فحش یقه آدم باشیچند دق یتون یم یگیم یعنی -

 ؟یند

 یش میگذرد. دلم برا یلبش م یاز رو یه لبخندیسا

 یعنین حال ترنم ید ایمن بود تا فهم ید جایزد. باسو

 قبول ین حرف ها بود که برایچه... ترنم گرگ تر از ا

 ...اش خوشحال شود ینیدرخواست همنش

 ...... کار نشد نداره کهیشناسیمنو م-

 به ینم و گازینش یپله سوم از پنج تا پله م یرو

 ند وما یه به همان حال میزنم... چند ثان یچم میساندو

 

 م رخ کدریدن، نیند... در حال جوینش یپله دوم م یرو

 دمید یکنم. در خواب هم نم یشده اش را تماشا م

 اگر آن ین تر از من باشد. حتییموضع ترنم پا یروز

 نیم باشد... در ایآن نشسته ا یکه رو یموضع پله ا



 یها یو بلند یپست"اصطالح  یخوب معنا یلیلحظه خ

 ...دمیفهم یرا م "ایدن

 ؟یمن چ-

 :کند یکش فرو میک یرا تو یکیچنگال پالست

 ؟ی، چیتو چ-

 منم حقم بود؟-

 چ وقتیمن به تو خنجر نزدم... اونم از پشت... تو ه-

 ... اونقدر که تو کفیدوروبرتو درست نگاه کن ینخواست

 ...یل جونت بودیکم

 

 ...گفت یراست م

 یچ وقت فکر نکردیتو هپروتم... ه یدید یتو که م-

 ؟ید الزم باشه بهم بگیشا

 ؟یگرفت یچ وقت طالق میاون وقت ه-



 یدن بر میشود و دست از جو یحرکت م یآرواره ام ب

 ه گاهیک تکیاو هم به عنوان  یدارم... واقعا اگر رو

 گرفتم؟ یکردم، طالق م یحساب باز نم

 ین جمله ایکه ته دلم دو به شکم، دردناک تر یدر حال

 یشود، را م یم محسوب مخود یر برایتحق یکه نوع

 :میگو

 

 د از اونیوجود نداشت... من با یگه ایبه هر حال راه د-

 ...اومدم یرون میب یزندگ

 د که به خاطریآ ین طور به نظر مین که از دور ایا

 م دردیرون شدم، برایل بیکم یحضور آن بچه از زندگ

 رفتن به سرم زده یدارد... هر چند قبل از آن سودا

 ...بود

 یکند. بر م یفکر م یکند. کم یدن را متوقف مخور



 ک بایکه سه کاپ ک یک بار مصرفیگردد و بشقاب 

 خودش جا داده، هر سه یمختلف را تو یطعم ها

 ...گذارد یپله م یناخنک او را تجربه کرده اند، کنارم رو

 

 فکر کن اون بچه نبود... فکر کن من بهت گفته بودم-

 قت ممکن بود طالقچ ویه... اون وقت هیماجرام چ

 ؟یریبگ

 ...یچه سوال سخت

 ...دونمینم-دهم :  یات دهانم را قورت میمحتو

 در قولیکه به حاج ح یم؛ از همان روزیتوانم بگو یم

 ن رفتنیر ایاز ذهنم درگ یماندن دادم، هم گوشه ا

 انجامش را یبود... فقط شجاعت و بهانه الزم برا

 ...نداشتم

 زه... خوشحالم که عوضیگن برانیصداقتت هنوزم تحس-



 ... االن وضعت خرابه؟ینشد

 ...دهم یبه استفهام تکان م یسر

 

 ؟یتت ناراحتیاالن از وضع-

 : میگو یمکث م یب

 ...نه-

 ...داشتم یخوشحال یبرا یادیز یزها یچ

 یکیاز ما سه نفر هنوز با خاک  یکیخدا رو شکر -

 ...نشده

 ...ادش بودی سه نفره مان را یادش بود... روزهایاو هم 

 ...سنگ که نبود

 م حکم خنجرو نداشته... حداقلیلیکه خ ینیب یخب م-

 ...از پشت

 :زند ینه اش میس یبا انگشت رو



 ازم ناراحت یلید خیر شده... پس نبایعدو سبب خ-

 فکر کنم.... نجاتت یونیبهم مد یحت ییه جورای... یباش

 ...دادم

 

 ود، نگاه نکردهجاد کرده بیکه ا یه به مشکلین زاویاز ا

 :دهد یبودم... ادامه م

 ...از دست خودت-

 کند و با برداشتن یمان را قطع میارتباط چشم ها

 ...گردد یشن قبلش بر میبشقابش به پوز

 یها و افکارمان سر و کله م یدر سکوت با خوراک یکم

 یخودش م ین بار کنار پایم و او دوباره بشقابش را ایزن

 :کند یحلقه مگذارد... دست دور زانو 

 ...ومدیمن واقعا ازت خوشم م-

 :دهد البته یمکث ادامه م یبعد از کم



 ..یبود ینه از اون منظر منحرفش.... واقعا دختر خوب-

 یا و آدماش صاف و صادق بودین دنیواسه ا یادیالبته ز

 یستیدم نیاومدم د یزد... وقتینم حالمو به هم میو هم

 

 و سرم خراب شد موندما ری، انگار دنیالتو بردیو وسا

 ده بودم... اماینترس یچ چیرش... من تا حاال از هیز

 کس و کارت اومدن سراغم که ترنم کجاست، یوقت

 که منتظرت نشسته بودن ییدم... از فکر گرگایترس

 م ویزندگ یخواستم منم مثل مردا یدم... نمیترس

 ه دختر باشم... پدری یو بدبخت یت باعث در به دریزندگ

 ...اومد... اون برادر شوهرت یاومد... مجتب شوهرت

 ...ییدونم کجایسخت باور کردن که نم یلیخ

 :کند یوه فرو میرا درون پاکت آبم ین

 چ وقت دست از سرمیل بود... هیکم یاما دردسر اصل -



 ای، یا با دست من رفتی ییبرنداشت... معتقد بود هرجا

 ...م خواهر و برادریسرت آورد ییه بالی

 

 ییرزن هایه پیکند. شب یر میهم در دوردست ها سباز 

 یشان خاطراتشان است ... م یشده که تنها دلخوش

 :خندد

 م کهید من همون ترنمیفهم یاوه اوه... نگم برات وقت-

 ؟یدون یشد... م یچه حال یبه جاش تو تاوان پس داد

 ...یم شد... اونم تو بودیه زن حسودیه بار به یفقط 

 :پرسم ینپرسم ادامه نخواهد داد... م کند تا یمطمئنم م

 چرا؟-

 کردم از راه به درش کنم... نشد... از یسع یچند بار-

 راه به در نشد... آخه سر شکش به من اصرار داشت و هر

 ...ومد سراغمیم یاز چند وقت



 گذارد : اون موقع هنوز یگونه نقره داغش م یدست رو

 ...صورتم نخورده بود یداداشم پا یامضا

 

 یکمک م یلی؟ مسلما خیکن یجراح یریچرا نم-

 ...کنه

 دن بهیرس یبود برا ین هم تالشیکنم... ا یاعتراف م

 ...ا نهیبان است یا با افالس دست به گرینکه آیا

 :جوابش گمراه کننده است

 بهش یه حسیچ وقت دلم نخواست... یدونم... ه ینم -

 ...د همونجا بمونهیکنم با یدارم... حس م

 چرا؟-

 ...ید خستگیشا-

 ...دندیبر یم ییک جایهمه 

 ...ه گذاشتمایاز جون و دل ما یعنیکردم،  یگم سعیم-



 ... جللنه انگارالمصب انگار 

 

 ؟ بودهن یهم ینم تو مطمئنیخالق... بب

 :کنم یز میش تیرا براند اما از پشت سر نگاهم یبیمن

 ... چه زودیقه مثل آدم حرف بزنیدو د یتون یم یگفت-

 ...یکم به خودت افتخار کن تونستیادت رفت؟ ی

 ه کلهی... یخواد چپ چپ نگا کن یله خب حاال... نمیخ-

 یلیخواست... ترنم وضعش خ ینام و نشون از تو م

 بود که دلم خواست ی... تنها مردیلیداغون بود... خ

 که ست... افسارین مرتیخواد برسه ا یکه م یقعا به زنوا

 ه مردین بار باور کردم که یاول یپاره کرده بود... برا

 ... بتونه واقعا عاشق بشه

 : کند یدهد و نگاهم م یبه باالتنه اش م یم چرخشین

 



 گنای... میش شدیم من موندم عاشق چیخودمون یول-

 د بگم بزیتاسفانه بااد... مین بیرید به دهن بزه شیعلف با

 نم که تو براشیافش همچی... قیستین یقه ایخوش سل

 ست... تنها حسنش همونیدختر کش ن یداد یجون م

 رنگ خاص چشماشه که خب از نظر من مرد فقط چشم

 ...تون یش قابل تحمله... مثل مجتبیابرو مشک

 ؟یبرا اونم سوسه اومد-

 ...آره-

 ؟یاشز بین همه نفرت انگیه ایچه اصرار-

 و یریخودت اس یایکه تو دن ییست... توین یاصرار-

 ست متنفریکه مثل خودت ن یاز هر ک یاصرار دار

 ...یباش

 ...ستمیمتنفر ن یمن از کس-

 :دهد یش را باال میابرو



 از من؟ یحت-

 

 ...ونمیبهت مد ییه جورایکه  یاز تو... خودت گفت یحت-

 :زنم یپوزخند م

 ...د ازت تشکر کنمید بایشا-

 :زند یتک خند م

 ...کنم یخواهش م-

 بوده؟ یقصه تارخ و مهتاب چ یدیچ وقت فهمیه-

 ه زمانیده ام و او چند ثانیگر پرید یمقدمه شاخه ا یب

 ...دا کردنیوفق پ یالزم داشت برا

 شون؟یقصه چ-

 :دوزم یش میجز چشم ها ییچشم به جا

 ل خودشیچ وقت باورم نشد با می... هیدون یخودت م-

 ...اشهبوده ب



 ...باورت بشه-

 

 باورت"ن یبود، با ا یان کلمات بعدیدهانم که آماده ب

 ...ماند یمه باز میهوا ن یب "بشه

 ؟یگیم ی؟ در مورد کیگیم یچ یفهم یم-

 نه... تارخ خودش گفتیت همیواقع یفهمم... ولیآره م-

... 

 نبود... دروغ گفته یین رابطه هایمهتاب اهل چن-

 ...یندم تو چطور باور کردبرادرت... فقط من مو

 چیم؟ هیشناخت یمگه ما چند وقت بود که مهتابو م-

 قش جور باشه و برهیتارخ با سل یکرد یوقت فکرشو م

 بودن از سر و یسر و پا بشه؟ بابا، عوض یه بیعاشق 

 یه عوضی، عاشق یکرد... اوک یبرادر من فواره م یرو

 اعتراف، ینم اوکی؟ اینکه بره اعتراف کنه چیشد... ا



 نا رو باوری؟ ایل اون مرد کنه چینکه خودشو ذلیکرد... ا

 م اهلیشناخت یکه ما م یمگه؟ مگه مهتاب یکرد یم

 اهلش نبود؟ یگیم یدار ین کارا بود؟ رو چه شناختیا

 

 ...ل به سنگ خارا شدهیم تبدیان دست هایچ میساندو

 :گردد یبر م

 تیواقع ی...منم شدم... ولی؟ حق داریه شوک شدیچ-

 ...نهیا

 از کجا معلوم راستشو گفته باشه برادرت؟-

 به جون مامانم قسم خورد... جون مامان خط قرمزش-

 ...بود

 میان دست هایگذارم و صورتم را م یزانو م یآرنج رو

 ...کنم یم میقا

 سر باز یادیا نبوده... مهتاب مدت زین آسونیالبته به ا-



 دست خواهد تارخو از یجد یده جدید یزده... اما وقت

 ...داد تن داده

 

 نکند یمغزم را متالش ی... حجم اطالعات ورودیوا

 ...پاکش یشانس آورده ام... مهتاب... چادرش... چشم ها

 ...رشینظ یق و بیاحساسات رق

 ...البته محرم بودن-

 ...م را کرده هایقصد جان سالمت روان یجد یجد

 :شکم یرون میگاهش ب یصورتم را از مخف

 تو؟ یگیم یچ-

 غه کردهیاد... صیدم و با عقل جور در میکه شن ییزایچ-

 ن شرط مهتاب بوده... وگرنه اونیبودن... البته ا

 ....ا نبودین محافظه کاریولدچموش اهل ا

 ه؟مهتاب امکان نداشتیغه چیترنم؟ ص یچ یعنی-



 ...کنه ین کاریهمچ

 

 ضی بهباورش چرا برات سخته که راه؟ یباز گفت... باز گفت... چ-

 محرمیت شده؟

 ...یوا-

 ...یآره وا-

 یرم و دو دستم را پشت آن قالب میگ ین مییسرم را پا

 یده بودم... راست میکنم. لعنت به من کاش نپرس

 ...ست یبهتر از بد خبر یخبر یند بیگو

 ایشده باشه؟  بی حرمتیبهش  یداد یح میه ترجیچ-

 ه شبه گذاشته کنار؟یعتقاداتِ شو همه ا یبفهم

 ن حالت و همهیدانم... خب ا یدادم؟ نه... نم یح میتر ج

 ه از چه قراریگرفتند... قض یگر حالم را مید یحالت ها

 



 دیخ و بن مشکل داشت و نبایبود؟ به نظرم سوالم از ب

 ...دمیپرس یم

 ...محرم بودن یه ماهیه ی-

 ...اشن آخهد اجازه پدر داشته بیزه ها بایدوش-

 ...ز چنگ انداخته امین دستاویاز سر عجز به آخر

 ...یاوک-

 ؟ین قدر راحت باشیا یتون یچطور م-

 ...انبه ف یا مسخره تر از اونه که بذاریگفتم که... دن-

 ...یخوشمزه بود یر چله خب... بسه هیخ-

 ...خب بابا ترش نکن-

 

 ...از به سال ها سکوت دارمیکند. ن یسکوت م

 ...ش بذارهیخواد پا پ یبعد که از تارخ م-

 ست... ساکت شو تایش سخت نیله خب... حدس بقیخ-



 ...دهیمغزم نترک

 ...یدیخودت پرس-

 ...غلط کردم-

 ...... سگ نشو حاالیاوک-

 کشد و باز یقه طول میچند دقن غلط کردن فقط یاما ا

 :رمیگ یهم منم که بحث را از سر م

 ؟یدیفهم یزی... از اونم چتوسط خودش شمرگ-

 

 ره تایده بمیح مید کرده بوده... گفته بوده ترجیتهد-

 نکه بهش اعتمادکردنینه... اینکه شکستن خانوادشو ببیا

 که یجش شده گندیو به حال خودش رها کردن و نت

 ومدنیده تارخ تو جلو نید ی. احتماال وقتباال اومده..

 یح داده به جایزو زده و ترجید همه چیگه قیمصره د

 ...ن درد رو به روکنهیچشم تو چشم شدن، اونا رو با ا



 د؟یل فهمیکم-

 ...نگفتم بهش-

 چرا؟-

 یه طرف کارایه طرف تو...از یا... از یفهم یتو واقعا نم-

 یعذاب وجدان کارگفتم که از شدت  ینم میحانه... ایر

 ل خودش انجام داده بود و اون بهیکه خواهرش با م

 د بهیرس یجاش تو رو بدبخت کرده بود، که کارش م

 ...ن الدولهیام

 ؟یدون یم یحانه چیر یتو از کارا-

 ریل ساخت بگیکم یکه برا ی... از پرونده روانیهمه چ-

 ...نکه بچه رو برداشت و با خودش برد اون ور آبیتا ا

 

 در وین ها را قبال از زبان حاج حیوب بود که اخ

 کین ها هم یا یده بودم و الزم نبود برایهمسرش شن



 ...دور شوکه شوم

 ؟ین همه فول اطالعاتیاز کجا ا-

 ...میبرد یه درد مشترک رنج میل و من از یکم-

 که یگه... هر از چندگاهیم دی... همدرد بودییتنها

 کار به ییتا بگم کجاذاشت  یومد پا رو خرخره من میم

 بمیکرد تو ج ید... بدبخت فکر میکش یدرد و دل م

 یدونست اون یگه نمیدمت... دیمت کردم و بهش نمیقا

 ...خودشه ین همه شکنجشه بابایکه باعث ا

 در سازمان ییکنم. قطعا آشنا یبا تعجب نگاهش م

 ...اطالعات داشت

 

 ...فته کف پله هایاالن چشت م-

 ن موجودیهم چشم درآورده... از ا به گمانم پشت سرش

 بشنوم که یست روزید دور نیست... شاید نیز بعیچ چیه



 ...ستین هم نیزم یاصال از اهال

 گه از منید یز شده باشیم تیدم... هرچیشب فهمید -

 بت کردم... سوار اونی... تعقیجلو بزن یتونیکه نم

 یکیتو پارک... به  یرفت یت شدیست و شش نقره ایدو

 ... تا در خونه دنبالتیرفت یو بعدم راه افتاد یزدزنگ 

 در بهشیکه همزمان با حاج ح یبودم... در خونه ا

 ...یدیرس

 ؟یل گفتیبه کم-

 

 گه تحمل از باباش خوردنو نداره... تصورینه... بدبخت د-

 نگفته باشه برا منم یزیده باشه و چینکه اون حالشو دیا

 ...سخته چه برسه به اون بدبخت

 کنه... قرار بود باهاش حرف یم نمیهر حال فرقبه -

 دونم یدره... نمیست کار حاج حینجا نیبزنه... االنم اگه ا



 ...ن دوروبرایاد ایشب قول داد نذار بید یول یچطور

 لیشد از اون ترنم عاشق ترسو تبد یگم چی؟ میجد-

 ن ترنم عاشق شجاع سنگدل؟ کال کاراتیبه ا یشد

 ... االنیموند یرفت ید میکه با وارونست ها... اون موقع

 ه تو؟یت چیدئولوژی... ایکن یفرار م ید برگردیکه با

 ...نداره یبه تو ربط-

 رزنه؟ین پی؟ با ایکن یم یکجا زندگ-

 

 ...نداره ینم به تو ربطیا-

 ... قرار نشدی... قبال نبودیادبم شد یعالوه بر شجاع ب-

 م؟یمگه مودب باش

 ...اوهوم-

 ؟ششیپ یگرد یبرم-

 ؟یش کیپ-



 ...لیکم-

 ...نه-

 چرا؟-

 ...به خودم مربوطه-

 ...ستهیگه به تو مربوط نید ینم معنیا یدون یاگه نم-

 ...بدون

 ...دونم یم-

 

 مارستانیکه وارد محوطه ب یک آف آمبوالنسیت یصدا

 رود یشود و به سمت ساختمان اورژانس م یم

 یآمبوالنس باز م یکند. درها یحواسمان را پرت م

 برانکادر به سمت یرا رو یرین مردِ پید و مامورشون

 

 دنبالشان هوار کنان و یبرند. زن مسن یساختمان م



 ...رود یلنگان م

 ترنم!؟-

 هوم؟-

 یآه و ب یم...در سکوت و بییهر دو محو صحنه رو به رو

 ... من که امشب اشباعیدلسوز ید بیشا یناله... حت

 ست کهید او عمریآ یشده از اخبار دردناکم... و به نظر م

 ...ن دردها اشباع شده باشدیاز ا

 :پرسم یدهد. م یجواب نم

 ه؟یچ-

 کنم... حس یره تو رو صدا میگ یگم من خندم میم-

 ...کنم یکنم خودمو صدا م یم

 

 ...مید باشیهوم... شا-

 م؟یباش یچ-



 ...همزاد-

 ه همه آخه؟یما شب یکجا-

 ...دیمه گم شده... شاین-

 :دیگو یبعد م کند و یسوت م یلخت

 ...ادایبا عقل جور در م یکین ی... ایگیراست م-

 ...یگم شده من یآره... تو جسارت و سخت دل-

 و حماقت گم شده یت وخنگیاوهوم... توأم معصوم-

 ...یمن

 ...دیشا-

 ...دیشا-

 

 ترنم!؟-

 ...دهیلش میتحو یگرید "هوم"حوصله  یب

 ؟یاد دارزا اعتقین چیگم سگ نشو... تو به آخرت و ایم-



 ...گریسوال سخت د

 ؟یتو دار-

 ...آره-

 شود نگاهم را از در اورژانس یآره محکمش باعث م

 ستاده و با آب و تاب با تلفنیرم که زن کنارش ایبگ

 ...زند یحرف م

 

 ؟ خدا و آخرت فقطیکن ینگاه م ینطوریه؟ چرا ایچ-

 مال شما معصوماست؟

 گفتم من معصومم؟ یمن ک-

 نباشه که ی؟ اگه آخرتیدون ی... ممن گفتم یتو نگفت-

 شه... به جان خودت اگهیمسخره تموم م یادیقصه، ز

 رم کهیگ یقه خدا رو می یه جوریرم ینباشه شخصا م

 ...مون شه از خلق منیخودش پش



 ؟یون گفتنتو شروع کردیباز هذ-

 ه نگاه به خودمون بکن؟ آخه منیونه؟ یکجاش هذ-

 گن سرنوشتیکه مرو  ییخواد دهن اونا یدلم م یلیخ

 سرنوشت یس کنم... کجایآدم دست خودشه، رو سرو

 

 که انتخاب نکردم؟ ییمن دست خودم بوده؟ ننه بابا

 مهمون خونه عموم شدم؟ یزده سالگیکه تو س یشب

 آگاهانه یبه خدا نداره... خودت گفت ینا ربطیا-

 ... پسیرو انتخاب کرد این سبک زندگی

 قه خدای یبابت چ یخوا ی. مهمشم ننداز گردن خدا..

 ؟یریرو بگ

 ...کنم ین کارو میگفتم اگه آخرت نباشه ا-

 ین؟ وضعم چقدر بهتر از تو بوده؟ مگه مردایمنو بب-

 م،یمن قصد جون و دل منو نداشتن؟ ما که خوب یزندگ



 بدتر از ماها وجود دارن... اونا چرا معتاد نشدن؟ یلیخ

 که انتخاب ین تو بودیانتخاب... ا یگیم یخودت دار-

 ...یسر خودت گول بمال ین طوریا یکرد

ه بکه  ییردامنگو تو رو خدا... مثال من اگه تو اون سن  چرت-

 پستم خورده

ا اگه ی؟ از شون متنفر میشدمچ وقت ینبودن، ه یبودن، عوض

 حال یحالم خوب بود برا

 ؟هر کاری میکردموب خ

 ی... ولیکرد یدا میه بهونه براش پیمطمئنم  ییاگه تو-

 ...حق با توئه

 

 کردم؟ یدا مینه بهونشو پیا ای یگ ینکه شعر میا-

 ...شهیتلخ م یادینباشه آخر قصه ز ینکه اگه آخرتیا -

 ...به نظرم بهتره که باشه



 گهیاوهوم... به نظر منم بهتره مهتاب و تارخ اونجا همد-

 ...رو مالقات کنن

 د با همیهستن که با یادیز یگه... آدماید یایلیو خ-

 ...مالقات کنن

 نکه بهیکشم و قبل از ا یبه گردنِ خسته ام م یدست

 همان کنم،یخودم را م یک چایپشت پاراون پناه ببرم و 

 ...ز را مرتب کنمیم یرو یرم کمیگ یم میتصم

 جهین نتیکنم، به ا یدفتر و دستک ها را جمع م یوقت

 ست... آقایشه هم مرگ نیده ام، که توبه گرگ همیرس

 یبهتر از خودم هوا یم در نبودم گل کاشته و حتیعظ

 که در ییبرنامه ها ین برایفروشگاه را نگه داشته بود. و ا

 مستعد یرویخوب... ما ن یلیم خوب بود... خیسر داشت

 ...میشعبه مردانه را داشت یبرا

 بمونم تا اومدن حاج آقا؟ یخوا یدخترم م-



 

 محمد سجاد جوان یکس یگرفت وقت یل خنده ام میاوا

 م هم محمد سجاد رایکرد. آقا عظ یرا حاج آقا خطاب م

 شناخت. همان روزها که به یم یطلبگ یاز روزها

 به یهکردند و توج یواسطه لباسش حاج آقا خطابش م

 کردند، بخصوص که یش نمیبودن و نبودن واقع یحاج

 سر داشت عزت و احترامش را یکه رو یعمامه مشک

 ...کرد یدوچندان م

 ن کرده بود. قولیو تضم یاو را محمد سجاد به ما معرف

 ، که سوغاتیاد و دله دزدیاعت یگر هوایداده بود که د

 و م نخواهد افتادیاد بود، به سر آقا عظین اعتیهم

 یم برایدانم آقا عظیدانم چطور... نمیفتاده بود. نمین

 ده بود، اما درستیها کش ین توبه چه سختینشکستن ا

 گرفته، تا حاالکه ییما از پادو یدو سال بود که برا



 .گذاشت یامانت دارمان شده بود، سنگ تمام م

 

 ن جامیم... تو راهه االناست برسه... تا همینه آقا عظ-

 ت برس... فردا همیم... برو به زندگیدت شدشرمنده خانوا

 برنامه هاتم یکم استراحت کن... خواستیا و یرتر بید

 که ین چند وقتیز هم خودت هم دخترت عوض ایبر

 ... البته قبلشین مرخصیه چند روز برین یدیفشار کش

 فتم توین که دوباره بیه دو سه روز به من آوانس بدی

 ...شدم فکر کنمکم تنبل ی... یکارو کاسب یفضا

 طیون، محیدر پانس یو زندگ ین ماه سختیبعد از چند

 یب میم غرینکه خسته کننده باشد، اما برایفروشگاه نه ا

 .نمود

 یعاد یر را به طور کامل از مدار زندگیچند ماه اخ

 در خورد و خوراک و ساعات یخارج شده بودم. حت



 هام محدود. تنیخوابم هم دستم بسته بود و انتخاب ها

 که انجام داده بودم، مراقبت از بانو و یدیکار مف

 ندازد ویزان راه بیش بود که مبادا شکوفه ریدهایام

 

 .نبودند یراحت یدست از مبارزه کردن بردارد. روزها

 ان نه تنهاین میبود.در ا یبلکه سخت تر از هر کوه کندن

 نجا چشم انتظارمانیهم که ا یما دو نفر، که خانواده ا

 .فرسوده شده بودند یرا حساببودند 

 بهتر از قبل یلیبانو ختم درمان نشده بود، اما اوضاع خ

 را یماریم بین بتوانیدوار بود که بعد از ایبود و دکتر ام

 ...میهر چند گران و پر عارضه، مهار کن یبا داروها

 خب عادت یم، ولینگذرانده بود یراحت یهرچند روزها

 بای پرِ تالش و تقرک زنِ جوانِیکردنِ دوباره به 

 شتر از چند ساعت، وقتیب ید کمین شدن، شایکارآفر



 ک نهار خوردن ویالزم داشت. اما من تنها به اندازه 

 حیک ساعته به خودم زمان داده بودم و ترجیخواب 

 یش دبستانیه از کالس پینکه مهدیداده بودم قبل از ا

 ه منب یچ کاریزان شود و اجازه هیبرگردد و از گردنم آو

 

 دوش آقا یکه رو یبه فروشگاه بزنم و بار یندهد، سر

 ...دخترش گذاشته بودم را بردارم یم و تا حدودیعظ

 حتاجمان رایو ما یست موجودیرود، ل یم که میآقا عظ

 ه دفتر و دستک ها را در گاویگذارم و بق یکنارم

 با محمد سجاد یدهم. تماس دوباره ا یصندوق جا م

 فهمم که کار یامده. میچرا هنوز ننم یرم تا ببیگ یم

 میکه انتظارش را داشت یزیشتر از چین بیس ماشیسرو

 ن وقت شب تکیکند که مبادا ا ید میده. تاکیطول کش

 د نگذارم آقایگو یفتم. میابان ها راه بیخ یو تنها تو



 م را ردیم که آقا عظیگو یم برود تا او برسد. نمیعظ

 ال راحت به کارشیبا خ کرده ام و کار از کار گذشته، تا

 تواند یک پاساژ کوچک چند تا خطر می یبرسد. مگر تو

 ن باشد؟یدر کم

 

 یرم پشت درهایگ یم میکنم و تصم یتماس را قطع م

 دراز یم کمیکه پشت پاراون انداخته ا یموکت یبسته رو

 .ه نامش از راه برسندیبکشم تا محمد سجاد و زلزله مهد

 فروشگاه را کامل ببندم، کفش رالینکه در میاما قبل از ا

 ...شود ین کار میمانع ا یمردانه ا

 پرد و یگلو م یغ بکشم، اما آب دهانم تویخواهم ج یم

 نیز باشم. همید با سرفه هم گالویعالوه بر متعرض با

 از دو یکینجا ینکه ایشود. ا یشترم میهم باعث ترس ب

 بیست که ضرین نیش ایسه شهر امن خداست معن



 جرأت دست یچ دزد و قاتلین صفر است و هخطر در آ

 یبزرگ یاز پا خطا کردن را ندارد .نگاهم به کفش کتان

 کنم که یم را میان در مانده و تمام سعیست که م

 یدست یگرما ینگذارم به خواسته اش برسد، اما وقت

 درجا مانده یقسمت خارج یم، که رویانگشت ها یرو

 یمت باال پرتاب مبه س یزیند، نگاهم به طور غرینش یم

 

 در یم همانجا رویل، دست هایدن چهره کمیشود و با د

 بندم و به گمانم تمام فحش یروند. چشم م یاز توان م

 .کنم یداند را نثارش م یترنم هم نم یکه حت ییها

 لبم آهنگ یمانم تا تپش ها یآن قدر در همان حال م

 د ازید؛ که بایایادم بیت یرند و در نهایبه خود بگ یعاد

 د که؛یایش بیم پین سوال برایحضورش تعجب کنم. و ا

 کند؟ ینجا چه میاو ا



 ...ردیگ یم میش رویوان آب را پیل

 کنم، و همچنان به نگاه یگرفتنش نم یبرا یاقدام یوقت

 یوان را تکان میزند و ل یدهم، زانو م یره ام ادامه میخ

 :دهد

 ...رش، رنگ به روت نموندهیبگ-

 وان را به لبیکنم که ل یگاهش محرکت ن یبازهم ب

 :چسباند یم میها

 خودم کمکت کنم؟-

 

 رو چطور نجایا-رم: یگ یوان را میگردانم و ل یسر بر م

 ؟یدا کردیپ

 ...میکم بخور بعد حرف بزنی-

 خورم، یاز آب را م یاز کمیالجرم و صد البته از سر ن

 .تا دست از سرم بردارد و جواب سوالم را بدهد



 نکه اشتباهی... مثل این قدر بترسیدم اکر یفکر نم-

 که سراغ داشتم فاصله یام از اون ترنم یلیکردم و خ

 ...ینگرفت

 :کنم یحواله اش م یزینگاه ت

 

 ن آدمیهو سر راه شجاع ترین عجل معلق یشما برو ع-

 اگه یا نه... حتیکنه  یم ین قالب تهیا سبز شو، ببیدن

 ...خود طرف عجل معلق باشه

 :ندیآ یم ش کشیلب ها

 ...بود یخوام... کار احمقانه ایحق با توئه... معذرت م-

 یالخصوص آب یل به کنده شدن ازصورتش، علینگاهم م

 یها و لحن تند برا یرین سخت گیش ندارد. تمام ایها

 خواهم یبزرگ است. م یین رسوایکردن هم یالپوشان

 ی، که به طلکباریره ام را نه به دلتنگیخ ینگاه ها



 ن دل هنوز هم همانیخواهم بداند که ا یکند. نمر یتعب

 ن تفاوت که دهنهیقدر زبان نفهم است که قبال بود، با ا

 ش ساخته ام تا بتوانم مهارشیعقل برا یبه بزرگ یا

 .ا در اصل نگذارم که او مرا مهار کندیکنم... 

 

 آن یکه رو یصندل یها یش از دستیاز دست ها یکی

 ...دیآ یاال مشود و ب ینشسته ام کنده م

 ش چانه ام را لمس کنند،ینکه انگشت هایاما قبل از ا

 ...کشم یدهنه قلبم را و سرم را به ضرب عقب م

 طشینجا محی؟ پاشو برو عقب... ایکن یم یکار داریچ-

 ...شناسن یبا همه همکارا منو میکه و تقریکوچ

 دل من یکنن وقتیم یه چه فکریداره بق یتیچه اهم-

 ره؟یمیداره برات م

 .چاره کندین زبانش آدم را بیازهمان اول هم بلد بود با ا



 تیمن اهم ی، درست، اما براینکه شما روشنفکریا-

 ن خانواده،یکردم به اعتماد ا یداره... من پنج ساله سع

 ید از لحاظ اقتصادیمونشون نکنم... شایبها بدم و پش

 

 ن... گند نزنیگنده نباشن، اما خانواده سرشناس یلیخ

 ...ه پنج سال آسه اومدن و آسه رفتن منب

 زم تایخ یکشم و بر م یرا عقب م یبا فشار پا صندل

 یب یتپش ها یخودم بماند و صدا یم برایتتمه آبرو

 ...امان قلبم از حال درونم خبردارش نکند

 ..دات نشهیقول داده بود دور و برم پ یحاج-

 فته؟ین اتفاق بید ایبا یچ یبرا-

 ...خوام... قول داده بود نذاره یمنکه من یا یبرا-

 ..اون قول داده بود نه من -

 ؟یبم کردیتعق-



 ...به بعد آره ییه جایاز -

 

 رهیج یب یالبد قبل از اون ترنم... خوب کارآگاه خصوص-

 یرت اومده ها... من بهش گفته بودم نمیگ یو مواجب

 کنه ینیریا برا تو خود دشیداش بشه یخوام دور و برم پ

 ...ازم بهت بگه یزیو چ

 اهل تره خرد کردن یلیکه دوستت خ یفکر کنم بدون-

 ...ستیه نیبرا حرف بق

 ...نیق شدیگفته که باهم رف یآره... انگار راست م-

 تمیبه شونش خورده که حرف حاج یادیانگار شونت ز

 ست... قول داده بود مزاحممیبرات حجت ن یلیگه خید

 ...ینش

 میست و خودم تصمیلم نگه پنج سایوقته د یلیمن خ -

 ن چند سالیگرم... فقط موندم چطور دلش اومده تو ایم



 دارم که باعث و ید چه حالیدیبهم نگه... اون م یزیچ

 

 دامیمارستان پیتم... گفته بود دور و بر بیدر به در یبان

 ...نشه که نشد

 یبه زندگ یزنیوقته که تنها تنها گند م یلیآره خ-

 یهرکار یدمه قبلنا حاضر بودایه... اما یخودت و بق

 ...یفتیاما از چشمش ن یبکن

 نکه موقع حرفیکند. هنوز هم عادت ا یق نگاهم میعم

 ...زند را حفظ کرده یزدن دست به کمر م

 جهین نتیوقته که به ا یلیدرسته متاسفانه... اما بازم خ-

 واسه آدم گرم یه آبیدم که از به به و چه چه بقیرس

 دل خودمم داشته باشم... حرف ید هوایشه و باینم

 ...ه قرآن نبوده که من ازش سر باز زده باشمیآ یحاج

 



 ن حاالشمیمارستان منم گفتم چشم... همیگفت نرو ب

 ...ه قدمم برنداشتمیخالف حرفش 

 :کند یش را از پهلو جدا میدست ها

 م توش گندین، زندگیخوام نذارم بعد از ا یگه مید-

 ...خودم یتو هم برا ی. هم براکنم.. یبخوره... جبران م

 ...شنهاد برات دارمیه پی-

 شنهادمیدهد تا بدانم آماده استقبال از پ یسر تکان م

 ...است

 

 ...میطرف مقابل نساز یاز خودمون برا یا چهره بدتریب-

 ...ست برگردیدور ن یلین جا که راه برگشت خیاز هم

 ؟یعنی-

 ...ینخواه خودتو از چشمم بنداز-

 بیخوام گذشته ها رو جبران کنم کجاش عینکه میا-



 فتم؟یداره که ازچشمت م

 که من یدیجه رسین نتیسا... از کجا به ایعقب وا-

 خودمو ی؟ من وقتیرو جبران کن یزیمنتظرم تو چ

 ن کارویشه ایهم یرون زدم، برایت بیبرداشتم و از زندگ

 که رو به یچ چشم داشت و انتظار و نگاهیه یکردم... ب

 ینجات زندگ ین که برایه... در ضمن، همعقب باش

 نکارا رویبچت ا یبرا یو نخواست ینکرد یت تالشیقبل

 لیافتادنت از چشمم هست و دل یبرا یل کافیدل یبکن

 ...یاعتماد یب

 

 

 مونم؟ خودتم خوب یگفته که منتظر انتظار تو م یک-

 چ وقت ازیبه خاطر اجبار بود... من ه یاگه رفت یدونیم

 یل رفتین دلیت ندادم... فقط به ایرفتنت رضاته قلب به 



 تحمل یتونست یطو نمی... که شرایکه خودت خواست

 ط عوض شده... هر دو مایگه شرای... اما االن دیکن

 

 درست یمایگرفتن تصم یطمون عوض شده... برایشرا

 دونمیم... در مورد قسمت دوم حرفاتم میدار یتر آمادگ

 از یون، که من هر کارم بدیدون ی، اگه نمیدون یکه م

 ...دستم بر اومد کردم

 داشتن یبرا یادیل تالش زیگفته بود که کم یحاج

 حانهیکه ر یفرزندش کرده، و حاضر بوده به هر صراط

 رش راین پذیگر ایحانه دیم شود... اما رید، مستقیگو یم

 .نخواسته بوده

 بتین همه مصیمن هنوز هم درد داشت که ا یاما برا

 ...نده باشدجه ماینت یب

 ه که قراره مایم درست از نظر تو چیاون وقت تصم-



 رمش؟یبگ

 

 گه؟ معلومه کهیه دیمسخره چ یشه ایکل ین سواالیا -

 ن من وتو برگشتنمون به همهین اتفاق بیدرست تر

 ...ترنم

 شه اشتباهین اشتباه االن و قبال نداره... همیست... این-

 نویفکر کنم است... یدر کار ن ییمونه... من و تویم

 ...یش یت میکمتر اذ یزودتر بفهم یهرچ

 شتر شده و صبورتریرفتارش عوض شده. متانتش ب

 داست. هریان کلماتش هم پیاز طرز ب یشدنش، حت

 بود... اما ینیآرام بود، مرد دلنش یچند که قبال هم وقت

 ده از کوره دریکه شن یتواند با حرف ین وجود نمیبا ا

 آن یش من رویپ یقیکه دقا یا یصندل ینرود. از رو

 :پرد یجلوس کرده بودم م



 

 ل پنجی؟ دلیچ یعنین حرفا ی؟ ایکن یم ینجوریچرا ا-

 که یستین یه؟ مگه تو همون ترنمیسال فرار کردنت چ

 ؟ین نگاه دلتو باخته بودیازاول

 ؟یزنیش حرف میدر مورد چند سال پ یدون یم-

 :دیآ یجلو م

 بتید اون همه مصکه بع یباور کنم آدم یخوا یم-

 زو فراموشی، همه چیهنوز عاشق بود، با دو روز دور

 مال قصه یبه خورد من بد یخوایکه م یینایکرده؟ ا

 ...هاست خانم خانما

 یزندگ یدونی... خودتم خوب میخوام باور کن یاره م-

 ییایتو دن ینداشت... دار یبند یما کم از افسانه و خال

 صبح که از خواب ،یخواب یکه شب م یکن یم یزندگ

 باشن که یآدما همون ید انتظار داشته باشینبا یشیپا م



 ای، ی... به هر حال باور کنیتو شب گذشته جا گذاشت

 ...ن اتفاق افتادهینه، ا

 

 نکه دور شوم،یگذارد و قبل از ا یوار مید یدستش را رو

 :کند یراهم را سد م

 ه؟ اگه واسهین دو دو زدن چشمات واسه چیپس بگو ا-

 ه؟یست، واسه چین یدلتنگ

 خواهد با نقطه یراه انداخته م یفیکث یوانه... بازید

 توانست یم یکند. اما کورخوانده. وقت یم بازیضعف ها

 یکند، که من خودم خوب نم یبا آن ها باز

 ام یدانستم عامل بدبخت یکه نم یشناختمشان... وقت

 ...منطق و بچه گانه اند ین احساسات بیهم

 ...نممامان تر-

 



 یرون میمان بیایه هر دو ما را از دنیکودکانه مهد یصدا

 که در ییایکند. دن یپرت م یواقع یایدن یکشد و تو

 آورد... و من ینم یآن خربزه آب است و عشق خوشبخت

 ...ده امیجه رسین نتیبا تمام وجود به ا

 باشد که دارم انجام ید فرار کردن همان کار غلطیشا

 دیم... شایت رو به رو شویبا واقع دید بایدهم. شا یم

 نداشته یده ایگر فایسر و ته د ین عالقه بیکتمان ا

 ..باشد

 ...جان مامان ترنم-

 وار سر بخورد و منید ینکه دست او از رویقبل از ا

 وار رها کنم، محمد سجاد همیخودم را از حصار او و د

 که یزین چیرد و اولیگ یان چهارچوب در قرار میدر م

 

 نیمن و ا یپهلو یکیکند، دست او در نزد یم شکار



 کنار رفتن تعلل یکه برا ین هاست... دستیتریطرف و

 ...کنند یم

 شده ترنم خانم؟ یزیچ-

 

 

 باال باشد که بفهمد یاش به اندازه ا یاریدوارم هوشیام

 ک همسر اتفاقیتواند توسط  ی، نمین خطاب رسمیا

 ر چندرا د یدست مرد نامحرم یفتد، آن هم وقتیب

 ...همسرش شکار کرده یپهلو یمتر یسانت

 یه زانوبزنم، نگاهیبغل کردن مهد ینکه برایقبل از ا

 اندازم . رنگ زرد رخسارش یگذرا به چهره اش م

 م ندارد... او درحد مطلوب من بایبرا یخوب یخبرها

 ...ستیهوش ن

 رفتن جناب یست... داشتن مین یزیسالم... نه چ-



 ...یمقام

 پاچه دخترک دلخور و دلتنگم را درآغوشهول و دست 

 دو مرد کارخودشان را یگذارم نگاه ها یکشم. م یم

 

 یید. چون مطمئنم جایایش بیبکند و هر که قرار است پ

 ینم یه محمد سجاد باشد، اتفاق بدیک طرف قضیکه 

 ...افتد

 یلیخ یمان به روش لمسیکنم رفع دلتنگ یم یسع

 :فتدیم و زبان اتفاق به اش با چشینباشد، و بق یطوالن

 ن صورتیا یچقدر دلم برا یدونینمت خوشکله... میبب

 تپلت تنگ شده بود؟

 امیمن ب یسادیم یر نشده بود...اگه شده بود که واینخ-

 ...سر کارت یبعد بر

 ینطوریطون کارم واجب بود... تازه ایشد که ش ینم-



 تونم تا یحاال م یمجبور بودم زود ازت جدا شم... ول

 نم منیصبح بچسبونمت به قلبم و جداتم نکنم... بب خود

 ؟ین روش شکنجه کردینبودم مامان آهورو هم با هم

 ها؟-

 ن زبونت چقدر دمار از روزگاریگم با ا یها نه، بله... م-

 مامان ین طوری؟ تازشم اینوا در آوردیب یمامان آهو

 

 نییپا یایب یتون یو شب م یدیر دیه دل سیاهو رو هم 

 ..مش خودیپ

 ل بود،تایشتر کمیم، بین بخش از حرف هایمخاطب ا

 ن مامان مامانیخواستم بداند که ا یه کوچک... میمهد

 ست ویخارج ازقائده دخترک مختص من ن یگفتن ها

 یاش را مامان صدا م یمهم زندگ یشتر زن هایبا بیتقر

 ...ش مهم بودمین از شانس خوب من بود که برایکند و ا



 کیبه تحر یش بدهم. عالقه ادوست نداشتم آزار

 ید عقل حکم میدم. شاید یحسادتش هم در خودم نم

 مان ازگزند آتش اشتباهاتیم تا زندگیکرد ازهم دور باش

 شد... ولو ینم یدور بماند، اما قلبم هرگزبه عذابش راض

 ...هیک ثانی

 یرم و بر میگ یزم و دست دخترک را میخ یبر م

 .د جمع کنمیرا چطور بان بساط یدانم ا یزم. اصال نمیخ

 

 کنم. حضور یبه هم معرف ین دومرد را با چه عنوانیا

 ...یت اورا راهیه کنم و درنهایل را چطورتوجیکم

 لیکم یشون همسر سابقم آقایآقا محمد سجاد، ا-

 نیشونم دوست من محمد سجاد و ایهستن... ا یمقام

 ه عشق من و دختر آقا محمدیخانم کوچولوهم مهد

 ...سجاد



 معمول اتفاق یدهند و تعارف ها یومرد با هم دست مد

 کنم اسم محمد سجاد چقدر یافتد... و من فکر م یم

 را چه پس "آقا"خطاب مودبانه سخت است.  یبرا

 ک خطاب نا موزون ازیش آن، یو چه پ یاسمش بگذار

 ...دیآ یآب در م

 شده. به هر یر عادیمسلما که محمد سجادمتوجه جو غ

 از یادیان بخش زیط آهو و بانو در جرحال او هم توس

 دای، پیخبر یمن بود. و خب بعد از پنج سال ب یزندگ

 

 نیست... با این یاتفاق معمول یلیشدن سر و کله او، خ

 .دیگو ینم یزیحال صبورانه منتظر آخر قصه است و چ

 ثمر مانده. و او یتالش من ب یجه کلیبعد، نت یساعت

 یمیقد یبانو به مخده هان نقطه خانه یدرست در باالتر

 و سوهان را از یچا ینیه داده و محمد سجاد سیتک



 .گذارد یخودشان م یرد و جلویگ یدست همسرش م

 ش از آهویل بابت آمدن سرزده و دست خالیکم

 کند و آهو بعد از دوسه تا تعارف به یم یعذرخواه

 کند تا من یگردد وپر چادرش را رها م یآشپزخانه برم

 شتر از قبل در نقشینم و بید معنادارش را بببتوانم لبخن

 ...آتش فرو بروم یاسپند رو

 

 ن کار را کردهیشود محمد سجاد با من ا یباورم نم

 ک لبخند بزرگین قساوت همسرش با یباشد و آهو با ا

 .شود، بر خورد کندین مییکه باال وپا ییو ابروها

 باشد و یکرده بودم سرسر ی،که سعیموقع خداحافظ

 ل با اعتماد به نفسیر شود، کمیز ختم به خیچهمه 

 م را به دست باد هوا داد و بدونیتمام زحمت ها یادیز

 ش چشم محمد سجاد خواست کهی، ازمن، پینگران



 میش را برایازوقتم را به او بدهم تا حرف ها یساعت

 اورا به یانتهار یک فداکاری ید... محد سجاد هم طیبگو

 ن خستهیشتر ازایخسته بخانه دعوت کرد،تا هم مِن 

 ...را به جا آورده باشد ینشوم و هم رسم مهمان نواز

 پر یکرد که شام ساده مان را کم یم یو حاال آهو سع

 ..ق مهمان ناخوانده شودیرنگ و لعاب تر کند تا ال

 کرد یم یقرار یکودک شش ماهه اش در آغوش من ب

 که در حال تست مزه خورش بود، یتا خودش را به مادر

 ه در اتاق منتظر بود تا بروم و هر آنچه رایبرساند و مهد

 یادگرفته و نقاشیم در کالس یک ماه و نین یکه در ا

 کرده بود، نشانم دهد. و من مدام بر سر آهو از روشن

 بودم که یراه حل یزدم و در پ یهمسرش غر م یفکر

 ن مخمصه خودمیبزنم و از ا یوانه شدن، جستیقبل از د

 ...بکشمرون یرا بب



 

 کشد ودر یش میاهو باالخره دالز خورشت خوش بو

 له خب بسه... بهید: خیگویار ازدستم میحال گرفتن مهد

 ه گوشهیکن  یسع ین همه سر من غر بزنینکه ایا یجا

 ای... زحمت بکش برو لباساتو عوض کن بیریازکارو بگ

 کنم... خرد یم، که االن از ضعف غش میشامو بکش

 ...ه منون بچیتموم کرد ا

 ینتها رویوکاب یز و صندلین میکوچک ب یان فضایم

 اریر کردن مهدیند و مشغول سینش یکف آشپزخانه م

 است که اسمش یشود. نگاهم به کودک تپل یم

 .رو به رو شده بود یشنهاد من بود و با استقبال بزرگیپ

 ...گهی؟ برو دیکن یه بر و بر منو نگاه میچ-

 ...خوبه ین طوریخواد هم ینم-

 ...ستادنمیاندازد و مدل ا یم میبه سر تا پا ینگاه



 

 ینیبا مانتو شلوار بش یخوایدهد: م ین میدماغش را چ

 ه مقنعه عوض کنین شالتم با یبرو ا یسر سفره؟ خواست

 حساب کار دستش اومد... بسه ترنم هر ینطورید ایشا

 ا احترام مهمون خونه منوی... یکرد یمهمون نواز یچ

 برو تو اتاق خودت تا مهمونم یتیاذ یلیاگه خ اینگه دار 

 ...بره

 ...کنم یدلخور نگاهش م

 ...نیبش-

 دانم یخته بود ، و نمیکه با هم آم یخواهش و دستور

 ...چه در خود داشت که اجابتش کردم

 خواد بخورتت ی؟ نمیریگ ینقدر سخت میچته؟ چرا ا-

 بازمست... باالخره یکه فرار راه حل ن یدیکه... خودتم د

 ید... شامو مین همه سال جلو راه هم قرار گرفتیبعد ا



 ین سنگاتونو وا میید پایریم و بعدش شما میخور

 بهش ید برگردیکنه که با یا اون تو رو قانع مید... یکَن

 ا تو اونو قانعیشه،  یتون مثل قبل نمین دفعه زندگیو ا

 

 نقدر هولید... چرا ایستیگه نیکه آدم همد یکن یم

 آخه؟ یکردد

 ین صحنه هایباتریازز یکیر خوردن نوزاد یصحنه ش

 کنم یار را از لباس مادرش جدا میاست... دست مهدیدن

 یزنم... نگاهم را به چشم هایپشت آن م یو بوسه ا

 یدزوم و صادقانه م یکودک م یت چشم هایمعصوم

 :میگو

 ...ترسم یم-

 نگاهم یر خوردن را رها کرده و با کنجکاویار شیمهد

 یست، اما چون مرا نم یکند. کودک خوش اخالق یم



 دهد وهنوز گارد یک شدن نمیاجازه نزد یلیشناسد، خ

 ...دارد

 ؟یاز چ-

 

 کنم تا با یکودک را نوازش م یبا انشگت اشاره ابرو

 ...نش دلم را ببردیریلبخند ش

 ...رهینکه بازم دلم بتونه کنترلمو دستش بگیاز ا-

 م که تویدون یم داره ترنم؟ هردومون یبیچه ع-

 ین مرده... وگرنه خواستگاراتو رد نمیش ایهنوزدلت پ

 نی؟ ایایبا دلت راه ن ین قدر اصرار داری... چرا ایکرد

 یکم برایبسه... فکر کنم وقتشه  یدیکش یهمه سخت

 و با یو خودتو دوست داشته باش یه بذاریخودت ما

 ...یخودتو شکنجه کرد ی... بسه هر چیایخودت راه ب

 ن و دست از سانت زدن ویم اون خط کشتو بذار زمکی



 کمم بذار اتفاقا االیز بردار... یزون کردن همه چیم

 دیش آیه بارم بگو هر چه پیفتن... یاتفاق ب یبختک

 ...یکش یخودتو م ید... داریخوش آ

 یل که روین خروج از آشپزخانه نور صفحه موبایدر ح

 توجهم راشود،  یاه اوپن آشپزخانه منعکس میسنگ س

 ستیکند. از آنجا که صفحه اش رو به من ن یجلب م

 .پشت خط است یتوانم بفهمم چه کس ینم

 لمیه خواسته بودم دست از سر موبایش از مهدیپ یساعت

 ش کرده بود. قبل ازینجا رهای، ایبردارد و او با ناراحت

 شود. وارد یل برسد، تماس قطع مینکه دستم به موبایا

 .شوم یم میست تماس هایل

 

 م. چندیگو یر لب میز ی"آخ"دن شماره مامان یبا د

 ش و چندیک ساعت پیش، یپ یقیش، دقایه پیثان



 و دو تماسِ  یهستند که س ییش زمان هایساعت پ

 ...مادرم در آن ها اتفاق افتاده

 وانه شده باشد، که نتوانستهید دیاحتماال تا به حال با

 صله شماره اشرد. بالفایدنم بگیاز به سالمت رس یخبر

 دهد و من قبل از او ین بوق پاسخ میرم. با اولیگ یرا م

 :کنم یح دادن میشروع به توض

 ...د به خدایالو سالم مامان... ببخش-

 ...الو-

 گفتم یادم برود چه میشود  یبم مردانه باعث م یصدا

 یبه صفحه م یم... نگاهیو قرار بود چه بگو

 

 نم و با آن شمارهیب یست که م ینام "زدلیعز"اندازم.

 ...ره کرده امیمادرم را ذخ

 ...الو-



 ...ترنم-

 تواند باشد و یگفتن، تنها از آن عمو م "ترنم"ن طور یا

 :میگو یم یحس یر... با بیالغ

 یشه گوشیمن با شماره مامانم تماس گرفتم... م-

 ن بهش؟یروبد

 ..ستینجا نیدرسته دخترم... اما مامانت االن ا-

 

 شد دور شد که یه چقدر مید ثانمگر در عرض چن

 توانست با من حرف بزند؟ یمادرم نم

 ...ن االن بهم زنگ زده بودیهم -

 زد به یگوشم بود و ضربانش طعنه م یقلبم درست تو

 او بعد از سال ها و یدن صدای... شنیضربان قلب قنار

 نبودن مشکوک مادرم، دست به دست هم داده بودند

 ...و صدا را تجربه کنم ن ضربان تند و پر سریتا ا



 ...من زنگ زده بودم بهت--

 ش... شما؟-

 ...عموتم-

 

 ن سوء تفاهمیدن داشتم تا به ایکاش حال و مجال خند

 "شما"ن یکرد او را نشناخته ام و ا یبخندم... فکر م

 ن لحنیشد ا یکن... مگر م یخودت را معرف یعنی

 اسمم را فراموش کنم؟ یخاص موقع ادا

 ن؟ مامانم کجاست؟یزنگ زد یچ یبرادونم...  یم-

 خواستم ازت بخوام یمامانت خوبه... دلتنگت بود... م-

 ...شینیبب یایشه بیاگه م

 کرده یش با مادرم خداحافظیکمتر از دوازده ساعت پ

 ...بودم

 ن بهش؟ید یرو نم یشده؟ چرا گوش ی... چیچ-



 

 تیکباره عمو از رنگ و لعاب افتاده و اهمیحضور  یبه آن

 دش را از دست داده بود. حاال فقط فقدان مادرم بهخو

 ...آمد یچشم م

 ست... مامانت خوبه... فقط االن خوابه هر وقتین یزیچ-

 ... اما اگهیرم باهاش حرف بزنیگ یدار شد تماس میب

 ...نشیک ببیا تا از نزدیب یتون یم

 ...شده بود یزیچ

 شده؟ مامانم کجاست؟ یگم چ یم-

 ...گم... مامانت االن خوبهیم نگران نباش...راست-

 دارشیشده به مامانم؟ ب یاالن خوبه؟ قبال نبود؟ چ-

 ...خوام صداشو بشنوم ین میکن

 :کباره گفتیو  یشد که عصب یم عاصیادهاید از فریشا

 



 ...هوشه یب-

 :را رها نکردم یبه عقب رفتم. اما گوش یدم. قدمیلرز

 ؟یچ یهوش برا یب-

 ینگران یمارستان... جایبمش یکم حالش بد شد آوردی-

 ...ست اماین

 سمون نباف... بگو مامانم چش شده؟یآسمون ر-

 ...سکته کرده-

 ...از دستم رها شد. مادرم سکته کرده بود یحاال گوش

 ...کرده بودم و او نگرانم شده بود یمالحظگ یمن ب

 ن رو بهیشتر از ایم را گرفت تا بیاز پشت آرنج ها یکس

 .عقب تلو تلو نخورم

 ک دست در آغوش نگه داشته بود ویآهو کودکش را با 

 زد، تا از یبه گونه ام م یآرام یگر ضربه هایبا دست د

 سر پا جان دادن نجاتم دهد. محمد سجاد با تلفن من



 هیکردم پشت سرم را نگاه کنم. مهد یزد. سع یحرف م

 دم که هر دو دستش را بهیرا در چهارچوب در د

 یگشاد نگاهم م ییا چشم هاچهارچوب گرفته بود و ب

 

 خودش ید و کمیکرد. و بعد او را که خواسته ام را فهم

 :ر گوشم گفتینم و زید تا صورتش را ببیرا جلو کش

 ...ست نگران نشوین یزیچ-

 او یان پنجه هایم را از میدم و آرنج هایدستم را کش

 را که آهو جلو دهانم گرفته بود، با یوان آبیدم. لیرهان

 ...زدم و از او رد شدم دست کنار

 ...د برم تهران... مامانم سکته کردهیبا-

 :را به سمتم گرفت یاما محمد سجاد سد شد و گوش

 ...آروم ترنم خانم-

 



 مار داشت. انتظار داشتمیک مادر بین مرد یشد؟ ا یم

 ...گر درکم کندیشتر از دو نفر دیب

 ...مامانم سکته کرده-

 کنارت باشند و دستا یدم اگر همه دنیفهم یتازه م

 مادر یت به سمتت دراز کنند، تو بیو حما یدوست

 ...بود ینِ عالم خواهینوتنهاتریب تریغر

 دونم.. با عموت حرف زدم... االن یدونم خانم... میم-

 ...حالش خوبه و خطر تمام و کمال رفع شده

 ...نمشید برم ببیبا-

 ن وقت شب؟یا-

 

 ...رم... موندم امکان ندارهیم یم-

 ی؟ منم که نمیبر یخوا یم ینجورین... ایحالتو بب-

 ض ولیه زن مریک و یتونم آهو رو با دو تا بچه کوچ



 ...... خطرناکه... شبهیکنم... خودتم خسته راه

 ...ست... مواظبم... اصال... اصال با آژانین -

 ...برمش یمن م-

 .کرد یاد برده بودم. بر گشتم. نگاهم میاو را به کل از 

 ...آماده مصمم و

 ...میفتیبردار راه ب یخوا یم یهر چ -

 ... وقت،یگریز دینه وقت تعارف بود و نه ناز و نه هر چ

 ...وقت پرواز کردن به سمت مادرم بود

 

 روین مسیه بار ای... مثل ترنم امروز یتوأم خسته ا-

 ...تو هم همون قدر خطرناکه ی... برایاومد

 شام یرا برا گشاده او یمحمد سجاد با رو یاز وقت

 دانستم، فکر یشده بودند و اگر نم یمیدعوت کرد، صم

 .ق گرمابه و گلستان هم بوده اندیکردم سالها رف یم



 ستم... باورکن... دریمواظبم... عادت دارم...خسته ام ن-

 ا تا صبح جون به لبیضمن موندن ترنم خطرناک تره... 

 یخودشو م یه جوریذاره و  یا هممونو قال میشه یم

 شناسمش... دست به فرارش حرف یرسونه تهران... م

 ...نداره

 

 م انداخت ویبه چشم ها یمحمد سجاد نگاه پرسشگر

 :مکث جواب سوال چشمش را دادم یمن ب

 ...لمو بردارمیرم وسایم-

 :م کردیاز پشت صدا

 !ترنم خانم-

 ...برگشتم

 ...مهمون من شام نخورده هنوز-

 ...کرد یم میتماشا بیل نگاه کردم. دست به جیبه کم



 :ج روبه آهو کردمیهول و گ

 

 بخوره تا من یلو بدیزود شام کم یتون یآهو جان م-

 لمو بردارم؟یوسا

 :قبل از آهو او دهان باز کرد

 یزیه چیاد ید... اگه راه بیست...زحمت نکشیگرسنم ن-

 ...میخور ین میرم توماشیگیم

 :ار را به دست محمدسجاد سپردیآهو مهد

 چ نونیچند تا ساندو یشه تو راه خورد...ولیه نمپلو روک-

 ...کنم یر براتون درست میپن

 

 حاج یحت هایخودم و نص یها ینکه در برابر دلتنگیا

 یده بود. درست وقتیطول نکش یلیم خیایدر کوتاه بیح

 یک شوم و فروشگاه کوچکیم گرفتم تا با بانو شریتصم



 هیهمسابه در و  یرا که سر کوچه داشت و اجناس قسط

 

 م، با مادرم و بعد هم بایفروخت را گسترش ده یم

 .تماس گرفتم یمجتب

 گذشت و یاول به قهر و عتابشان م یروزها و تماس ها

 ت را بگو... اما من تایا جایبعد به خواهش که برگرد و 

 ن شهر محکم نکرده بودم، نه بهیم را در ایپا یجا یوقت

 .م را گفتمیدنشان رفتم و نه جاید

 ریو غ یواقع یبم هایشناختم... من غر یدم را مخو

 لرزاندند و از خواسته ام یزود دست و دلم را م یواقع

 ساختن، الزم بود که سَر موضع یآمدم. برا یکوتاه م

 و یخودم بمانم و راه آمدن بر سر موضعم، فقط دور

 ...بود یک مدت طوالنیدنشان تا یند

 



 انتظار یجتبکه از م یا یلیک سیدار ین دیاول یتو

 .داشتم را، نه چندان محکم از مادرم نوش جان کردم

 دم. در آغوشش فرو رفتم. او خودش رایدستش را بوس

 و یفرار ینبوده. که بچه ها یسرزنش کرد که مادر خوب

 .ادمان ندادهیسر به هوا بزرگ کرده. که مبارزه کردن 

 .ش باشدیکه نتوانسته پشت و پناه بچه ها

 دانستم. مشتاق یش با عمو نمیندگاز ز یادیز زیچ

 کرد در یم یدم. او هم سعیپرس یدنش نبودم و نمیشن

 گاه به گاهمان کامم را با آوردن نام عمو و یدار هاید

 .خانواده اش تلخ نکند

 یز جاده میوهم انگ یاهیبا گرفته شدن دستم دل از س

 .ل گم شدهیان مشت بزرگ کمیرم. دستم میگ

 

 یست... به چیشنشم جذاب نن جاده تو روز رویا-



 نین قدر ازم بدت اومده که ای؟ ایزل زد ینطوریا

 ؟ید یح میدن من ترجیروبه د یاهیس

 .ک هم نبودینزد یگفت، حت یکه او م یزیهدفم به چ

 ، و در اصلیکین تاریدر ا یده بودم کیخودم هم نفهم

 ...ان خاطراتم غرق شده بودمیدر م

 :کشم یرون میان دستش بیدستم را از م

 ...یقبلنا به محرمو نامحرم حساس بود-

 هیمن... اون چند تا آ یبرا ییاین آدم دنیتو محرمتر-

 یلیکنن... در ضمن با گذر زمان خ یش میفقط علن

 یدن... به قولیآدم از دست م یتشونو برایزا ماهیچ

 

 هم یریره، اسهال بگیادت می یعاشق یبکش یگشنگ

 ...یهم عاشق یگشنگ

 :میگو ی، اما میدانم چرا، و با چه عقل یخودم هم نم



 االن من اسهالم؟-

 :ردیگ یشود و بعد لبش را گاز م یش گرد میچشم ها

 م بهتر ازیلیدور از جون... مثال زدم... اما روزگارم خ-

 ...ن مدتینبود تو ا یرون رویه آدم مبتال به بیروزگار 

 دایتاب بودم و جا واسه جونم پ ین خودش بیدرست ع

 ...میبود یکردم... من و روزگارم همونقدر قهوه ا ینم

 

 در پاسخ حرفش بزنم، یکنم. هر حرف یتنها نگاهش م

 ها و انتظارات ی، گلگیبعد یشود مقدمه حرف ها یم

 ...یبعد

 ...اما خوشحالم روزگارِ تو به اندازه من بد نبوده-

 ییداند چه شب ها یم. او چه میگو ینم یزیبازهم چ

 نیدارد ا یو فقط بعد از پنج سال و اندبر من گذشته؟ ا

 ن پنجیداند ا یند. چه میب یبه نفس را م یترنم متک



 ...سال چطور زنده زنده پوستم را کنده تا من، من بشوم

 ...گفت یکه محمد سجاد چ یدینگران نباش... شن-

 ...مادرت خوبه ترنم

 

 ن سنیبهش گذشته که تو ا ید چید دیاالن آره... اما با-

 ...کرده... همه همش پنجاه سالم سن نداره سکته

 یضیاد... مریش بیممکنه پ یهر کس یآروم باش... برا-

 ...شناسه که یسن و سال نم

 ...ر منهیتقص-

 خودتو یزیکه سر هر چ ین اخالق گند تو داریهنوز ا-

 بانو یکه آهو خانم گفت با گوش یدی؟ دیدون یمقصر م

 ...احت شدهالش بابت سالمتت ریتماس گرفته و خ

 شده؟ ینطوریا یچ یپس برا-

 نی... با ایکم آروم باشیکن  یگه ترنم... سعیه دیضیمر-



 زنهیگه میه سکته دینتت که دور از جونش یرنگ و رو بب

 ...ت در حال راه رفتنیه میدن یاز د

 کند وخامت موضوع را در یم یفهمم که دارد سع یم

 ...ذهن من کم کند... اما

 

 ...تور زبونیگاز بگ-

 آن یآورد و دندان رو یرون میبالفاصله نوک زبانش را ب

 ن جمله بودهیدن ایدهد. انگار که منتظر شن یفشار م

 که با سرعت نور انجامش داد. سرعتش در نشان دادن

 با مزه یعکس العمل، کارش و حالت صورتش به قدر

 یار تک خند صدا داریاخت یبود که من هم بالفاصله و ب

 ...زنم یم

 شود و یاو هم ظاهر م یلب ها یرو ینده بزرگخ

 لبم یدوزد. خنده رو یم مینگاهش را به لب ها



 ...شود انگار یم یدرمیتاکس

 ...ه بارتیصدسال  ین خنده هایا یدلم لک زده برا-

 

 کنم. دستش یخشک شده ام را به زور جمع م یلب ها

 به یگریک چشمش به جاده و دیآورد...  یش میرا پ

 یروینکه دلتنگم و نی. مسخ شده ام. اصورتم است

 .ر استیچربد، انکار ناپذ یمن م یجاذبه او بر خوددار

 او سرم را یم توسط انگشت هایاما قبل از لمس لب ها

 ...کشم یعقب م

 ...میکن یتصادف م-

 ذوقشان خورده یکه تو یش چون کودکیانگشت ها

 روند و دستش با ینه دستش در خود فرو میس یتو

 دهد و هر یند. نگاهش را به جاده مینش یم مکث عقب

 ...فشارد ین سخت میدو دستش را دور فرمان ماش



 

 نجا کنارتو جون بدم، برام مهمین االن، ایاگه هم-

 ...ست که بخوامشین یزیا چین دنیست... جز تو، تو این

 :کنم یلحن محزونش را تکرار م

 ...دخترت-

 از مشقت یکی یداست که دست رویبندد... پ یچشم م

 .ش گذاشته امیها ینِ دلنگرانیبارتر

 ن جاده خلوت نبود، اصالیداند که امشب اگر ا یخدا م

 توانستم خودم را به مادر یح و سالمت میمن صح

 ...ا نهیمارم برسانم یب

 ...و دخترم-

 ک حرکتینکه یشتر از اینه بغل، بید نگاهش به آیشا

 یر راستاد یباشد، حرکت ین و از سر عادت رانندگیروت

 باشد که چهره قرمز شده اش آن را یپنهان کردن بغض



 کرد، تکان چند یزد. چهره اش را پنهان م یاد میفر

 

 دنشیشد که قبل از چرخ یب آدمش چه میباره س

 دم؟ید

 رو مو به مو برات گفته؟ یهمه چ یحاج-

 مارستان،یب یکه اومد ین آخریدم... تا همیتازه فهم-

 ...ازت خبر نداشتم

 یوار میوار به دیه دیگر با خطر تصادف همسایر دبا

 :میگو یشود م یم. نگاهش که کشدار میشو

 ...یدیآخرش امشب به کشتنمون م-

 ؟یفراموشم کرده بود ین راحتیبه هم-

 

 زهیفراموشت نکرده بودم، بلکه غر"م یخواهم بگو یم

 اما به "ات باعث شده بود تن به جبر روزگار بدهمیح



 زنم تا به النه اش برگردد ویب مینم نهموقع بر سر زبا

 ...نکند که نشود جبرانش کرد ییخطا

 شیدهم. اما دوباره صدا یجاده م یاهیدوباره دل به س

 :شنوم یرا م

 یکشش خال یلیمن بخورم؟ معدم خ یدیه لقمه می-

 ...موندن نداره

 جان به جان آدم بشود، از یخصلت ها، اگر حت یبعض

 شه گرسنه بودن،ید همیآ یر مرود. به نظ یسر آدم نم

 شوم یل باشد. خم میکم ین خصلت ها برایاز هم یکی

 چیسه ساندویم قرار دارد، کیکه کنار پا یسبد یو از تو

 یاز آن ها را به سمتش م یکیکشم.  یرون میها را ب

 چ،یکند و قبل از ساندو یشه میپ یرم. فرصت طلبیگ

 

 یت آن مرد و دستش را نوازشگونه پشیگ یدست مرا م



 یکه در دست دارم برسد. وقت یکشد تا به لقمه ا

 شوم که لقمه را گرفته، بالفاصله دستم را یمطمئن م

 :میگو یکشم و دلخور م یپس م

 ؟نزدیکم میشین قدر یچرا ا-

 خوام مطمئن ی... میخوام مطمئن شم وجود دار یم-

 ...وانه نشدمیت به سرم نزده و هنوز دیشم که از دور

 م اونقدر باالست که بشهیه من سابقه روانک یدون یم

 ...مون استفاده کردیه پرونده پرو پیساختن  یازش برا

 ...بِکَن

 :کنم یکه هنوز به سمتم دراز است م ینگاه به لقمه ا

 ...ستیخورم گرسنم ن ینم-

 

 کم رنگ ویست... بخور بذار یچ وقت گرسنت نیتوه -

 مرم برایارم مروت درست شه... گناه داره مادرت... من د



 ... افه داغونت چه برسه به اونین قیا

 ...دارم ینجا بر میبخور تو...هست بازم... گرسنم شه از ا-

 :دهد ینگاهش به جاده است، اما دست را تکان م

 ...خوام تبرک شه یبِکَن... م-

 یم جوانه میلب ها یناخودآگاه بر رو یباز هم لبخند

 ...ماند یم زند، که خوشبختانه از چشم او دور

 :ردیگ یدهانم م یلقمه را جلو

 ...نطوره با دندونت تبرکش کنیاصال حاال که ا-

 :میگو یحوصله م یب

 

 ...آخر یدیل... به کشتنمون میکم-

 ندارم... اما یین لحظه ابایگفتم که من از مردن تو ا-

 ه مو از سرت کم شه... حاالیذارم  یرمم نمینترس بم

 ...یاز گرسنگنو تبرک کن که مُردم یا



 ...لیکم-

 ین لقمه متبرک میا ایانه؟ ی یزنیل... گاز میجان کم-

 یدارم جلو دهنت تا ه یم نگهش میبرس یا تا وقتیشه 

 ...کنه ینم ی... به هر حال برا من فرقیل کنیل کمیکم

 صدات یبرا هر دوش دلتنگم، هم برا مزه دهنت، هم برا

 ...گهیکه اسممو م

 ...کشد یه هم نمیبه ثان یم حتیداغ شدن گونه ها

 ...لینکن کم-

 

 کار نکنم؟ یچ-

 ، عمرا باهات همراهیکن ینطوریدونستم قراره ا یاگه م-

 ...شدم ینم

 نیذاشتم تنها ا یمن م یباعث شده فکر کن یچ-

 ؟یایرو بیمس



 ...اومدم یبا آژانس م-

 برات ارزش یکه ذره ا یکن یاد آوریقه یالزمه دم به د-

 ه راننده آژانس؟یحد در  یندارم؟ حت

 یدرست فکر م"م ین حرف؟ بگویم در پاسخ ایچه بگو

 نینه ا"ا ی؟ "ییگو یکه م یارزش ین قدر بیو هم یکن

 نیکه در ا یهست یرین غیحرف را نزن تو با ارزش تر

 ست که یشه ای؟ در هر حال هر دو ت"ا وجود داردیدن

 ...شه خودم خواهم زدیبه ر

 ...است که دارمش یا پس باز هم سکوت تنها چاره

 

 حاال چرا قم؟-

 کشد. آرنجم را از یرون میدوباره مرا از قعر سکوتم ب

 دارم، اما یمشتم بر م یه سرم را از رویشه و تکیلبه ش

 ...اه رو به رو ، نهینگاهم را از جاده س



 

 ...... خبیعنیدونم...  ینم-

 م کمتر شودوید خواب آلودگینم تا شاینش یصاف تر م

 باشم. نگرانم که یارتریمصاحب خوب و هوش بتوانم

 ن را هم کسل کند ویداخل ماش یکسالت من فضا

 گذشته ازخودم، باعث به خطر افتادن جان او هم

 ...شوم

 رو پشت سرم بذارم و برم، یخواستم همه چ یم یوقت-

 ده بودم، تنها بودم، کمیاندازه االن شجاع نبودم... ترس

 ، تایکه تو بهم داده بود یلسن بودم، و البته به مدد پو

 شد اسم ثروتمند گذاشت روم... خب حداقلیم یحدود

 زیه عده رو تیپولم اونقدر بود که بتونه دندون طمع 

 دم تو تورکالهیترس یدم برم و نتونم...میترس یکنه... م

 دست و یدم بیترس یفتم... میبردار و کالش جماعت ب



 هم که دارم ازرو یکم یزاین چیارم و همیدر ب یپا باز

 هیک بودم... ینزد یه جاین دنبال یهم یدست بدم... برا

 

 جا که اگه پاک باخته شدم، راحت بتونم برگردم... وخب

 ث دریه حدی یحاج یاز کتابا یکیش تو یوقت پ یلیخ

 دمینفهم یلین شهر خونده بودم... خیت ایمورد امن

 تین که اسم امنیگه، اما همیت میدرمورد کدوم امن

 ...کم آرومتر بشم... شجاعتر بشمیبود تا  یمده بود، کافاو

 ...دیه بهونه بود شایدونم...  ینم

 یلید: پس از خیگو یرو به جلو م یمتفکر و با نگاه

 ...ین کار داشتیم به ایش تصمیوقت پ

 ...ده باشم، نه واقعا... نداشتمیکه براش نقشه کش یزیچ-

 ثیتم اون حدکنم اگر نداش یبا خودم فکر م یاما گاه

 ...شد یاونطور پر رنگ تو ذهنم موندگار نم



 نبود که خودمو سر زنش نکرده ین مدت شبیتو ا-

 گفتم اگر بعد از طالق سر راهت یباشم...مدام با خودم م

 ...یشد ین طور در به در نمید ایشدم، شا یسبز نم

 ...دمیکش یچ یدون ینم

 

 شه یر تو نبود، نمیبگم، نه تقص یخب اگه منتظر-

 یم ین نبود، اما وقتیبگم... درسته که همه همه ماجرا ا

 یال من نمیخ یم، بینکه طالق گرفتیدم عالرغم اید

 یکرد... نم یتم میاذ ید یت نمیو دل به زندگ یش

 بشم که یا یدن زندگیل از هم پاشیخواستم من دل

 یشش میشه به ریت یبه اندازه کاف ییخودتون دوتا

 که کرده بودم و یا یبابت بچگ یفن... به اندازه کایزد

 و یدونستم متاهل یکه م ییفکر کردن بهت تو روزا

 مون بودم... اما خبینامزد داشتم، پش ییه جورایخودمم 



 ذاشت ویمدام تحت فشارم م ی... مجتبیتنها تو نبود

 ه خونه جفت و جورکنه تاینکه زود یاقدام کرده بود به ا

 شش بودم ویر که په بای یش خودش... حتیمنو ببره پ

 م ویکردین موضوع بحث میم سر ایطبق معمول داشت

 م، تلفنش زنگیدیکش یگه رو سوهان میمخ هم د

 سادهینکه فالگوش وایو بدون ا یاتفاق یلیخورد... خ

 دم ویاون طرف خط شن یباشم، اسم نزولو از صدا

 به یخورد که همه روم حساب یبهم برم یلیدم... خیترس

 

 از اون یکیدست و پا بازکرده بودن...  یب ه بچهیاندازه 

 دم که چقدر ترسو هستم وید یا خودم بودم... میلیخ

 یکه م یذارم اتفاقات منو با خودشون به هر سمت یم

 برام یخوان بکشن و آدما و احساساتم تا حد شرم آور

 ن بود کهیا یکردم، برا یم یرن... اگه کاریم بگیتصم



 دونستم رفتن و یم ینکه وقتیا ایناراحت نشه...  یفالن

 شتریموندم چون قلبم ب ینموندن به نفع همه ست، م

 ننیت داشت... رفتم که همه بشیاز غرورم برام اهم

 یتوجه به ناراحت یک بار بی یسرجاشون... خواستم برا

 دونستم یندم توجه کنم... میه فقط به خودم و به آیبق

 نیرفتم تا ا ید میشم، اما واقعا با ین میدلتنگ و غمگ

 ار منو دستشیشه اختیست همیبفهمه قرار ن یدل لعنت

 ن طور ادامهیخواد ببره... چون اگر ا یره و هر جا میبگ

 رسم... کم کم یدادم واقعا معلوم نبود به کجا م یم

 شدم... البته یل میاراده لوس زرزرو تبد یه بیداشتم به 

 ...اگه بشه گفت که تا اونموقع نشده بودم

 ؟یدیرس یخواست یکه م ییزایبه چ حاال-

 

 کنم... به پنج سال قبل و به حاال...خب یفکر م یکم



 ن حاالیرا که ان روزها داشتم، هم ییزهایشتر چیمن ب

 که آن روزها یبه نفس یهم داشتم، به اضافه عزت و اتکا

 گر.. بانو وخانواده اش،ید یزهایچ یلینداشتم... والبته خ

 اد گرفته بودم، روابطیا که راه درآوردنش ر یپول

 ...کننده ام را..و یمستقل و راض یاجتماع

 که یزیشتر از چیبه ب ید حتیشترشون بله... شایبه ب -

 ... خواستمیم

 یکه پشت سرت جا گذاشت ییزایپس ارزش چ-

 ...روداشت

 ارزش یرو پشت سرم جا نذاشته بودم ول یزیمن چ-

 ردم بلهل کیه تحمیکه به خودم و بق ییهایتمام سخت

 ...داشت

 ؟یدینرس یبه چ-

 ؟یچ-



 

 ...یدیرس یخواست یکه م ییزایشتر چیبه ب یگ یم-

 بودن؟ ی، چیدیکه بهشون نرس یکم یزایاون چ

 نگاهم را از روبه رو گرفتم... آرنج دست چپش را به لبه

 ش را در موها فرو کرده و بایه داده و پنجه هایپنجره تک

 ...کرد یم یآرمش رانندگ

 ...تیندگتوو ز-

 

 دمین مدت فهمی؟ من تو ایتالش کن یچرا نخواست-

 ست کهین نیدم قسمت همه آدما ایکار نشد نداره... فهم

 یا مجبورن با عقلشون شادیبا دلشون شاد باشن و بعض

 یچ چیدم آدم اگه بخواد پا رو دلش که هیکنن... فهم

 ه مدت آدم به حرفایه یتونه بذاره... کاف یا میرو همه دن

 ادیدلش بها نده... بعدش خود به خود  یها یامر و نهو 



 اصل یکنه... چرا نخواست یره که رو اصول زندگیگ یم

 ت بچت باشه؟یزندگ

 تالش یلیگه نکردم؟ خ یم یکند: ک ین عوض میال

 یچ یدم که برای، فهمیرفت یاد... وقتیز یلیکردم... خ

 کردم به خاطر تو هم که شده با کمک ی، سعیرفت

 حانهیبا ر یتمام هم و غمم رو بذارم واسه زندگ مشاورم

 ...که تو راه بود... اما یبچه ا یو آماده شدن برا

 

 یل برایم گفته بود که کمیبرا یکند ...حاج یسکوت م

 لیکرده. اومعتد ببودد کم یادیتالش زیحفظ آن زندگ

 حانه ویر یمن و تاهلمان کم گذاشت، برا یهر چه برا

 ...ه گذاشتیان و دل ماحفظ تاهلش با او ازج

 لحظه به یده، اما کالفگیاز سرم پر یادیخواب تا حد ز

 میجا یشود و آرامش ندارم... مدام تو یشتر میلحظه ب



 یب او به ادامه نمیترغ یهم برا یخورم. اقدام یوول م

 ...کنم

 کمیو یبخور ییه هواینگه دارم  یخوای؟ میخسته شد-

 ؟یآب به دست و روت بزن

 ...ه معجزه ستیره خودشین میین هوا از گلوم پانه... اال-

 ...م زودتریبرس

 ...خورهیبر نم یبه کس یقه به خودت فرجه بدیچند دق-

 

 ...ستم... کالفه ام...نگرانمیست... خسته نین نیموضوع ا-

 ...باشه یگه ایزدیتونه چ یدن مادرم نمیدرمونشم جزد

 شیاان لب هیاز م یدهد و صوت نا مفهوم یسر تکان م

 ...شناسم ین حالو خوب میکند: ا یخارج م

 ن دوپهلو گفتنیدوست دارم و ندارم... دوست دارم ا

 که من ییش را به خودم ربط بدهم و فکر کنم روزهایها



 دم، او هم بهیچیپ یبه خودم م یازدرد غربت و دلتنگ

 ش رایمن فکرکرده. امادوست ندارم ادامه حرف ها

 که مجبورم ییث به جادن بحیترسم از رس یرم. میبگ

 ...را انتخاب کنم یکی قلن قلب و عیکند ب

 سر یخوب و خوش بودم... همه چ یادیقبل از تو ز -

 یکردم... همه ادما یم یجاش بود و احساس خوشبخت

 کردم هر یدونستم... فکرم یدورم وخودم رو کامل م

 تونم حل کنم... اما بعد از اون حماقت،تازهیرو م یمشکل

 

 فکرکردن ییفم توانایه آدم ضعیدرحد  یحتدم یفهم

 رم... امایگ یم میندارم... تو لحظه و از سر احساس تصم

 بودم که بازم سخت "منم"ه نشدم... اون قدر یبازم تنب

 خواستم یاتفاقا خودمم... نم یقبول کردم که باعث و بان

 روکه داشتم رو ییزایخواستم چ یقبول کنم باختم... م



 م تاینگ ودندون افتادم به جون زندگحفظ کنم... با چ

 من ین جا بود... زندگیقا اشتباهم همیدر نره..و دق

 ...یلیوقت بود که از دست رفته بود...حاال به هر دل یلیخ

 یادیحانه دوستم نداره برام زین موضوع که ریدن ایفهم

 دم که فکرید یگرون بود... آخه خودمو اونقدر کامل م

 ینداشته شدن باشه... فکرماقتم دوست یکردم ل ینم

 ه ویعیو طب یهیه اتفااق بدیکردم دوست داشته شدنم 

 ن ضربش اونقدریهم یست...برایبرعکسش ممکن ن

 که بخوام طالقش بدم و فاجعه یبود... اونقدر کار یکار

 د اگه ان موضوع رو راحت تریاد... شایش بار بیبعد یها

 دنش،یفهما انتظارشو داشتم، بعد از یکردم،  یقبول م

 حانه رو بهیکردم دوباره دل ر یم یطالق، سع یبه جا

 

 ه سره باعثینکهه بگم عشق یارم... نه ایدست ب



 ندارم ی... کارین زندگیال ایخ یدردسره، پس ب

 یبود و چقدر بود... اما... بد جور یحانه چیر یاشتباها

 م... خب... به هر حال من ازخودمیگند زدم... ما گند زد

 دم خبیضربه خوردم... اما بعدش د یانه بدجورحیو از ر

 خواد چرا من یرو م ین زندگین همه ایا یحانه وقتیر

 نکنم؟حاال که عامل به وجود اومدن اون بچه شده یسع

 ه تالش دوباره بود... به قول توی یبرا یل کافیبودم، دل

 بدون عشق یه زندگین بود که ید قسمت منم ایشا

 زم بود،یکنم اون بچه تنها انگ یداشته باشم... اعتراف م

 شتر ازاون بایحانه و بید با ریاما بود...و به خاطرش با

 کمک یلیومدم... مشاورم خیخودم و رفتن تو کنار م

 خوردم یم که مییکرد... دلسوزانه کنارم بود... قرصا

 ....شترینا بیآرومترم کرده بود... و ازهمه ا یلیخ

 



 :کند یرون میب "هوف"ک یه به ینفسش را با صدا و ش

 ...حاج خانم دادش بغلم یدخترمو بغل کردم... وقت یوقت

 و یره... چنان قو یادم نمیچ وقت اون نگاه اولش یه

 یدوارکننده توچشام زل زده بود که ترنم... اعتراف میام

 رو ی... دوران حاملگیتو هم برام کم رنگ شد یکنم حت

 ن روزا رو منشتر اویم... آخه بیخوب نساخته بود یلیخ

 

 بغلش کردم... درست ینگران و دنبال تو بودم... اما وقت

 شتر ازقبل دل به دل کارمیاز همون لحظه پدر شدم... ب

 ...شد یشتر ازقبل دلم واسه خونه تنگ میدادم... ب

 دادم، چون نق یحانه رومشتاقانه ترجواب میر یتماسا

 یحت یدم... از طرفیشن ینورا رو پشت تلفن م ینقا

 حانه چقدر خوب و عاشقانه مراقبیدم رید یم یوقت

 دنیرس ینبود که برا یویگه به چشمم اون دیببچشه، د



 گناه رو یه موجود بیبه خواسته خودش حاضر شده بود 

 ...م... هر دویا کنه... هردو آرومتر شده بودین دنیوارد ا

 رفت... فراموشت یش میبا داشت خوب پیز تقریهمه چ

 یخواستم که اون زندگ یواقعا م یلنکرده بودم، و

 یه زندگیاقت یروبسازم... چون اون فرشته کوچولو ل

 نبودم، اما یشما شوهر خوب یخوبو آرومو داشت... برا

 ه پدر خوب باشم... درسته کهینورا یخواستم که برایم

 ،یکرد یتو میخودت زندگ یبرا یه گوشه ذهنم داشتی

 ب وجدان داشتم و... اما عذایگم نبودیاما مزاحم زند

 مینه که تصمیکنم ا یم یکردم دارم نامرد یاحساس م

 

 یداشتم فراموشت کنم...با خودم گفتم اگه اتفاق بد

 اخودت بریم و یشد یبرات افتاده بود، حتما خبردار م

 ینه که ما رو نمیلش ایدل یستی... اگه نیگشت یم



 م داشتم حاالیا دور از ما حالت بهتره... تصمیو  یخوا

 رسه،یگه دستم بهت نمیکه تو روبدبخت کردم و د

 شتر ازیبه کارت نداشته باشم... من خواستم که ب یکار

 خواستم یفراموش کردنت تالش کنم...م یقبل برا

 خواستم بدونه یحانه نشون بدم... میتمو به ریحسن ن

 ال راحتهیکنه وبا خ ید نمیمونو تهدیزندگ یگه خطرید

 ...م... امایبه بچمون برس

 ؟یاما چ-

 حانهیبازم حساب کتابام اشتباه از آب دراومده بود... ر-

 یبود... دوست نداشت همسر خوب یفقط مادرخوب

 کنم... منم اون قدر خوب نبودم یبمونه... سرزنشش نم

 ...ا اون عاشقم بشه و بمونهیکه بخوادم سرزنشش کنم 

 حق داشت عاشقم نباشه... حق داشت منو نخواد... منم

 



 که سر هم ییتونستم بالها یش نبودم... نمعاشق

 یه زندگیخواستم که  یمو فراموش کنم... فقط میآورد

 خواست... نه یدخترم بسازم که ظاهرا اون نم یآروم برا

 رو نخواست... حق داشت، اما حق یمن و نه اون زندگ

 نورا بعد یره...تو تولد دو سالگینداشت دخترمو ازم بگ

 م بهش گفتم که تو همونیاه انداختنکه مهمونامونو ریازا

 اون روز اخالق یقا از فردایروزا طالقت دادم... و دق

 ه مادرخو بیگه فقط یحانه عوض شد... ازاون روزدیر

 یک ماه بعد دادخواست طالق داد... باورم نمیبود... و 

 خت... تو جوابیزبه هم ریشد، اما دوباره همه چ

 مدت بهش نگفتهن یمن فقط گفت که چرا تو ا ی"چرا"

 نکه اونیا یبودم و برا یل عصبانیبودم... خب اون اوا

 ده، بهشیخواسته رس یکه م یزیفکر نکنه به چ

 طالقت یخواست ینگفتم... چون واقعا اگه خودت نم



 نیه ایدادم... اما بعدش کال خود به خودرفت تو حاشینم

 تیماه یل و ترنمیگه کمیو د یه... تو رفته بودیقض

 خواستم بهش فکر کنم...چون یاشت و من نمند یخارج

 

 دم... و مهم تر ازیترس یخطرناک بود... چون ازخودم م

 داشتم که شده بود همه ییه عروسک مو طالیهمه من 

 حانه باورن کرد... فکرکرد خواستمیم... اما ریزندگ

 ...ه آتو تو دستم داشته باشمیشکنجش کنم... خواستم 

 یه روزمینکه یترس ا ر بود که تمام مدت بایدلگ

 یشم،زندگ یشه به تو ملحق میهم یذارمش و برا

 ...دمین موردم بهش حق میکرده... که البته در ا

 از "شود و من به مفهوم ضرب المثل یساکت م یکم

 ...شمیاند یم"ماست که بر ماست

 مین قرار شد که جدا شییباال پا یخالصه که بعد از کل-



 دم... و اون تمام تالششویو من گفتم که بچه روبهش نم

 ن بکش بکشا هم بهیره... تو ایکرد که بچه رو بگ

 

 ه پرونده کتیم هردو... و اون یچنگ انداخت یزیهرچ

 لش که سفت ویمن ساخت و با کمک وک یو کلفت برا

 یساده بود، ثابت کرد که من تعادل روانیمحکم پاش وا

 کمکراحت با  یلیندارم و بچه رو ازم گرفت... بعدم خ

 دم کهیام شنیران خارج شد... تازگیل از ایهمون وک

 ...کنهیداره باهاش ازدواج م

 خودش یکه خودش برا یزیبه سرنوشت غم انگ یکم

 که از یطفلک معصوم یکنم و دلم برا یساخته، فکر م

 ...رود یدن پدرش محروم است مید

 ؟یپس گرفتنش تالش کرد یچ وقت برایه-

 ...نه-



 نه؟-

 اقدام یدونم... تا پا یق اون بچه نمیال نه... خودمو-

 ل حاذقم مشورت کردم،امایبا چند تا وک یرفتم... حت

 

 یدم... من گندایعمل که اومد وسط، ترس یبعدش...پا

 ...میحانه، تو، ورشکستگیتو کارنامم داشتم... ر یبزرگ

 خوردم... اگر از پس پدر بودنم بر یهنوز دارو م

 ن...مراقبیجبران کرد یه جوری؟ شما ها یومدم چینم

 خودتونو باال یه جورین، اما ین... شکستیخودتون بود

 هیه بچه بود که قرار بود شبین... اما اون... اون یدیکش

 ه فاجعهین یکردم، ا یتش نمیمن بشه... اگر درست ترب

 ... دمیتش مثل من بشه... ترسیشد... قرار بود شخص یم

 دم مثل منیسدم... تریه من بشه ترسینکه شبیاز ا

 نبود، اما یحانه ام زن کاملیف باشه... هرچند ریضع



 ه اونیح دادم شبیر دست اون باشه... ترجیح دادم زیترج

 حانه همون قدر که تو زن بودن خوب نبود،تویباشه... ر

 کهنین روزا نگرانم... ایمادر بودن فوق العاده بود... اما ا

 هیچطور آدم حانه باهاش ازدواج کنه،یکه قراره ر یمرد

 یلیا نه خیشش خوشحال خواهد بود، یا بچم پیو آ

 ن حد نامرد نبود و حداقلیکنه... کاش تا ا ینگرانم م

 

 یشد هر از گاه یداشت ببره... کاش م یبرش نم

 ...نمش و بغلش کنم.. دلم لک زده براشیبب

 نیکند. و ا یکشد، اما پارک نم ین را کنار میماش

 ...یعنی

 

 ده ام مادرم سکته کرده،یکه فهم یر از وقتن بایاول یبرا

 د خانوادهید با عمو و شایافتم که با ین موضوع میاد ای



 ن اتفاق به شدت دلهره آوریاش روبه رو شوم... و ا

 .ش نباشمیاگرترنم سالها پ یاست... حت

 ؟یشیاده نمیپ-

 کند. وبا مکث یاس در دلم شره میه ترس و یشب یزیچ

 یک دستش رویکه  یم. در حالآور ینگاهم را باال م

 یم میدنده است، تماشا یگرش رو یفرمان و دست د

 ...رفتن عجله دارد ین حد برایکند. تا ا

 کند: خانم خانما! پارک کنم، یرون میبا ابرو اشاره به ب

 ذاره درو یکه کنارجوب کار گذاشتن نم یاون نرده ا

 از یایبعد ازمن ب ینکه بخوای... مگه ایاده شیو پ یبازکن

 یش نمیبه سخت ی، که ازمن نظر بخوایاده شین ورپیا

 ...ارزه

 

 رونیب یخ زدگیم را از حالت ید دست و پایازام یبارقه ا



 ...شوم یاده میآورد و باالخره پ یم

 ...ستم تا کارش تمام شودیا یاده رو میقرار کنار پ یب

 یگرد، قصد رفتن به سمت در ورود یکنارم که قرار م

 یرد ومانعم میگ یم را میکنم بازو یرا که ممارستان یب

 چهره یآوردتا تسلطش رو ین مییشود. سرش را پا

 ...وچشمم کامل باشد

 که ینترس، باشه؟ کنارتم... تا آخرش...هر چ یزیازچ-

 ...بشه

 "مین لحظه زبان باز کنم و بگوید در ایخب اصوال با

 ت ندارم، و ازپس خودم ویبه کمک و همراه یازین

 ن است کهیت ایاما واقع "میآ یده و مشکالتم بر مخانوا

 ...با عمو هرگزحل نشود یید مشکل روبه رویشا

 ش سر تکانیره در چشم هایکه قوت گرفته،خ یبا قلب

 ن زمان ممکن متوجهیدهم. و درست در نادرست تر یم



 

 گر رنگ خاص چشم ها، و حالت نگاهشیشوم که د یم

 ر است، اماینظ یبنکه به قوت قبل خاص و یبا وجود ا

 یکند و تمام حواسم را صاحب نم یر ورو نمیقلبم را ز

 مون ویت مینها یتواند ب ین اتفاق میشود... و به نظرم ا

 ...سودمند باشد

 شخوانیشوم تا بتوانم چهره مرد پشت پ یخم م یکم

 نکهینم و از جا و مکان مادرم بپرسم، اما قبل از ایرا بب

 بم یباصدا یکند...کس یم میصدا یسوالم را بپرسم کس

 ...د:ترنمیگو یولحن خاصش م

 .ستادهیام ا یگردم و او درست درچند قدم یبر م

 ل دررفت و آمد است. درستین من و کمیکه ب یبانگاه

 در موردم یست که چه فکریم مهم نیگر برایاست که د

 نکه آماج زخم زبان ها و تفکریکند، اما هنوز هم از ا یم



 ...ترسم یطرفه اش باشم، م کیانعطاف و  یب

 

 ...سالم... مامانم کجاست-

 انه،یپنهان کرده ام  ینکه در درونم بلواست، را به خوبیا

 جه اش خوب است. نگاهش ازگردشیدانم، اما نت یرا نم

 یشود. با دست اشاره به انتها  ین ما دونفر متوقف میب

 ....ژهیو یکند: بخش مراقبت ها یراهرو م

 ید: نمیگو یکنم که م یسمت را م قصدرفتن به آن

 ...نتشیبب یذارن کس

 امده ام،که نگذراند مادرمین وقت شب نین همه راه را ایا

 لیدهم. وکم یتوجه به اوبه راهم ادامه م ینم... بیرا بب

 .نمیست مادرم را نبیشود. قرار نیهم پشت سرم روان م

 وم، ایخواهم بداند اگردور،و اگر نامانوس هم بوده باشیم

 که ین من که با اعمال غلطین من است. بهتریبهتر



 ...میازسمت هردومان سر زد، از هم دورشد

 

 چند یت برایاندازم، تا درنها یر رومیر و کبیبه صغ

 نآ مارم را باینم...مادر بیمارم را بببیقه بتوانم مادر بیدق

 ا بر سرم آوارینم و دنیده ببیپر یحال نزار و رنگ و رو

 ک تشنه به خونیل به یگردم تبد یمبر یشودو وقت

 ...باشم

 یرون آمدن با چشم دنال همراهانم میبه محض ب

 دنش که در گوشهیست، اما عم چرا... با دیل نیگردم.کم

 هستاده و از پنجریر ایاز سالن انتظار،مغموم و سر به ز یا

 کش کهیر وم. نزدیکند، به سمتش م یرون را نگاه میب

 یو نگاه از درختچه ها شود یشوم، متوجهم م یم

 .ردیگ یباغچه م یشه بهار تویهم

 ست که از حالیه ایکه ادامه گر یه ایومن و با گر



 سرش ییم: چه بالیگو یمادرم دچارش شده ام، م

 ن باهاش نامردا؟یکارکرد یاومده؟ چ

 

 ن، اما خوبیرفتم حالش خوب بود... غمگیصبح که م

 .بود

 هیاننتونست چندث یکه حت یکارش کرد یچ-

 ...چشماشو بازنگه داره

 

 ن همیکند و ا یمن سکوت م ییبایعمو در برابر نا شک

 ریتقص ین حادثه بین که در ایدال بر ا یلیدل

 .شوم یترم یست...جرین

 چ وقت ازمادرمیآرامش خودم ه یلعنت به من که برا

 ...گذرد یچه بر او م یواریدم در آن چهار دینپرس

 یمن و مجتب یه در؟ در بیلعنت یکارش کرد یچ-



 د شل وی؟بایگرفت یشم ازش مید سالمتیبسش نبود؟با

 یالت راحت شه؟ ما چیه گوشه خونت تا خیفته یکج ب

 ؟ هان؟چهیکن یباهامون تا م ینطوریم که ایکارت کرد

 یزین مادر چیم؟ مگه جز ایبهت فروخت یزم تریه

 ؟یبرامون مونده که قصد جون اونم دار

 شتریرد تا بیگ یشود... دستم را م م پدریاو قرار بود برا

 که بعد ینه اش ضربه نزنم. اما با دهانین به سیاز ا

 رهیبکند: بم یتواند کار یازمدتها سکوت باز شده، نم

 

 موی؟ زندگیخوا ینو می؟ همی؟ آره لعنتیشیراحت م

 ...یمو تباه کردیو جوون یو نوجوون ی... بچگیازم گرفت

 ...ستم به مادرم برگردمکه نتون یاونقدر منو تنها کرد

 ن داشتن نصفهیهم یخوا یش؟ میبکش یخوا یحاال م

 براش یاتفاق یفهمینم ی؟ لعنتیریمه روهم ازم بگیون



 یه ال قبات آواره می یفته، قبل ازمن، تو و اون پسرایب

 ن؟یش

 گریشوم. حاال د یوانه مینم، دیب یش را که میاشک ها

 شود اسم قاتل یمفتد،یمادرم ب یبرا یمطمئنم اگر اتفاق

 ...اوگذاشت یرارو

 ه تراکتورازشین یوجدان... ع ی..بی... لعنتیلعنت-

 رین پیدیشه... نفهم ین خسته میدین... نفهمیدیکارکش

 د که فقط زن توید...نفهمیشده... خودشم نفهم

 

 گهیچ کس دیست...مادر سه تا بچه ست که جزاون هین

 ...ستیا دل نگرونشون نین دنیتو ا یا

 یشدم. اما حاال مینم ین حد عصبیها بود که تا ا مدت

 شوم، حرف زدن سخت و یفهمم؛ هنوز هم اگر عصب

 آزار دهنده خواهد شد... نفسم خواهد گرفت ... تمام



 کنم تا بتوانم کلمات را درست و با سرعتیم را میسع

 ...شد که بشودیواقعا نم ینرمال ادا کنم...اما گاه

 ...ترنم!ترنم!... آرومتر-

 یار و صدا کردن هایصورت نوجوان و قرمز مهد

 .رمیشو د تازبان به کام بگ یمضطربش باعث م

 ...اریمهد-

 ک قطره اشکیش کردم که بالفاصله یچنان با درد صدا

 ار فرو افتاد ودر همان حال از من خواستیاز چشم مهد

 کو؟ یدم: مجتبیه نکنم... در آغوشش فرو رفتم وپرسیگر

 

 با مهسا رفته بودن یاد... چند روزیتو راهه داره م-

 اد.. غلط کردم.. بهیسرش ب ییدم بالیترس یلیشمال... خ

 ...خدا غلط کردم

 یش نگاه میم و به چشم هایآ یبرون میاز آغوشش 



 شد... توچرا غلط ینجوریهو ایشد مگه؟ چرا  یکنم: چ

 ؟یکرد

 یو حت یدانستم که بر عکس مجتبیبه نقل ازمادرم م

 ندارد و از آن دست بچه یسخت یاش الگو یمن، نوجوان

 ن دوره، پوست سر پدر ویکردن ا یط یست که برایها ن

 ...کنند یم یمادر را قلفت

 اندازد و شانه ام را که هنوز یبه پدرش م ینگاه دلخور

 یدهد و به سمت در م یه مینه اش تکیرها نکرده، به س

 ...کم هوا بخوریرون یم بیا بریرود: ب

 

 شانه، با انگشت ها یکه جورش را به جا یف دوشیک

 رد. به محض خروج از در،بادیگ یکشم، ازدستم م یم

 ند. باینش یخورد و لرز به تنم م یبه صورتم م یسرد

 شتر ازقبل در آغوشش فرویار بیمهد یفشار دست ها



 ندارد، اما آغوش هفده ساله اش، یادیروم . سن ز یم

 گر بتوانیه گمانم دجا دارد. ب یمن به اندازه کاف یبرا

 ده بهیش حساب باز کرد...چسبیه گاه رویبه عنوان تک

 یکه در محوطه قرار دارد،م یمکتیهم، به سمت ن

 ...میرو

 

 ...شد؟ خوب بود که صبح ینجوریچرا ا-

 یپرسم.دستم را م یتاب و قبل از نشستن م ین را بیا

 ...نمیکشد تا کنارش بنش یرد و میگ

 ...دعواشون شده-

 ؟یه چواس -

 :زند یا میکند و بعد دل به در یمردد نگاهم م یکم

 ...سر تو-

 شده بود؟ یسر من؟ چرا؟مگه چ-



 دمینشده بود... ظهر که از مدرسه برگشتم، د یزیچ-

 یزیشده، چ یدم چیکنه... پرس یه میمامان داره گر

 دم از رفتن تو ناراحته، گفت آره... گفتینگفت... پرس

 

 شین همه قوم وخویبود، ابچم هفت ماه تو تهران 

 مارستانیا آواره بید... یه خونه نخوابیه شب تو یداشت، 

 ه وعدهیون... یون و اون پانسین پانسیا در به در ایبود، 

 ر سرش مادر داشت،ینخورد... خ یدرست و حساب یغذا

 کم حرفیگه... ین حرفا دیه بار مهمون خونم نشد و ازای

 ...میزد

 :کشد یبه پشت گردنش م یدست اندازد و یر میسر به ز

 ...کمیشرمنده ترنم... منم -

 ؟ با توأم دعواتون شد؟یکم چی-

 :کند یبا ضرب سر بلند م



 تکم تند حرف زدم... اخه ناراحی ینه دعوا که نه... ول -

 غم بغل ینم هر روز هر روزنشسته زانویب یشم م یم

 یگرفته... فقط گفتم بهش که توأم دلت نخواسته... اگرم

 

 خونه یومدیه شبم می یاگرمادرتو دوست داشت یخواست

 مادرت... گفتم قرار نبود بابا بخورتت که...گفتم توأم

 ...نایو ا یبزرگش کرد

 یده برادرم در مورد جبهه این حرفها و عقیدن ایازشن

 ...رم. اما خرده، نهیگ یکه در برابر پدرش گرفته ام، گر م

 نیاز بدتر یکیو  یمن ناپدر یبه هرحال عمو اگر برا

 ...اوپدر بود و مقدس یتجربه ها بود، برا

 خب؟-

 ...جدا من یشرمنده ترنم... ول-

 ...اریبعدشو بگو مهد-



 نیرون اومده سر همینکه سر شبم که بابا از بیمثل ا-

 دم مامان سر و صدا راهیمسائل دعواشون شده... من رس

 ..یدین خونه بریبچه هامو ازا یانداخته بود که تو پا

 

 ه شب بغل کردن ترنم تا صبح به دلم مونده ویحسرت 

 یکن ین حرفا... ترنم... بابا جدا اونقدر که تو فکر میاز ا

 ن همهیا یه شبه دق و دلیتش نکرد... مامان انگار یاذ

 چینگفت ه یچ چیکرد... اونقدره یسالو رو هممون خال

 ه دفعه منفجر شد... اونقدر خودش وینگفت که  یچ

 شد... خودم ین جوریهو این بست که یبه نفر همه رو

 ...دمیاونجا بودم و د

 شیقه پین چند دقیرش را به عمو، همیمن هم نگاه دلگ

 دانست، یر میتقص ین حد بیده بودم... اگر عمو را تا اید

 گفت؟ یر چه میپس آن نگاه دلگ



 که ناخواسته راه انداخته یانیکند ومن به جر یسکوت م

 ...کنم یام فکر م

 نیست... هممون تو ایم که فقط بابا نیترنم... قبول کن-

 ...میاوضاع سهم دار

 ن حدیتا ا یکنم.برا یبا پشت دست اشکم را پاک م

 که یجوان است... انگار خدا همه عقل یادیعاقل بودن، ز

 ک جایم کند،را ین ما سه خواهر و برادر تقسیقرار بوده ب

 ...به او داده

 

 هیاره یره بیگ یدست نامزدشو نمه باریصدسال  یمجتب-

 وعده دست پخت مامانو بخورن دلش خوش شه... فقط

 رون و بعدشم... انگاریه شب بیبرتش  یاد دنبالش میم

 ترسه پاشو بذاره یاون خونه طاعون دارن که م یادما

 ن چندماهیاون جا... توأم که خب گفتن نداره... تو ا



 ، اما خونهیون بدیه پانسیخدا تومن کرا یح دادیترج

 ...منم که همش مامان نگران درس ویایمادرت ن

 اد تویگم ازمن درس بخون در نمیم میمشقمه...هر چ

 ...خود دارن یگه ام که جاید یره...بابا و اونایگوشش نم

 م؟یگفت؟ حق نداشت یگفت؟ نم یراست م

 نیتبرعه خودم در ذهنم سبک سنگ یکه برا ییفکرها

 :ورمآ یکردم، را به زبان م یم

 

 ه بار فرصت ابراز وجود بهمیه بار، یحق ندارم؟ بابات -

 ن الکیا یار...کجاین دست منو مهدین اینداد... بب

 هین امشب ازخونه و حضور ی؟ من همادم بدی بودنهنشونه 

 خدا منو با یه بار، محض رضاینجا... یاومدم ا یروحان

 رنگ الکام قضاوت نکردن...اون وقت بابات... هر بار اومد

 نکهیالک به دماغش خورد،فقط به جرم ا یتاقم و بوتو ا



 ایه دنیفور شم، یدن رنگش کیدر الکمو بازکردم تا ازد

 ...کشه هایک کوچین کوچیشم بست... ایحرف به ر

 رینموند که بهش گ یچ چیلباس، مو، غذاخوردن... ه

 ار دست خودمیست... اما... مهدین ینده...وقت گله گزار

 که منو با نظر ییاد تمام روزاینمش یب یست... تا مین

 دونم یفتم...... میدونستن م ینا میخودشون نامزد س

 که درمورد تو هم داشته، ییایریپدرته و با تمام سخت گ

 ین حد بد باشه، و دوست نداریتا ا یباورکن یتون ینم

 یل ازش فراریدل یازش بد بگه، اما باورکن ب یکس

 ونمونه... اصلشمام هست...هم خ یم... اون عمویستین

 م استخوون همو دوریخور ینه که اگه گوشت همو میا

 

 ...م نبوده برامیخوب یم...اماواقعا نه بابا، که عمویننداز

 میبه خوب و با انصافم نبود...حق بده نتونیه غری یحت



 ...میمش و دوستش داشته باشیببخش

 .ن است و دستها را ستون بدن کردهییار پایسر مهد

 ریکه با نگاهش آسفالت ز یو در حالدرهمان حال 

 :دیگو یکاود، م یمان را میپا

 ن مادرتونویاد که بتونیاون قدر از عموتون بدتون م -

 خوادین؟ من به جهنم... به درک که دلم میریده بگیناد

 نم، بهیز خانوادم ببیسر م یخواهر برادرمم گاه یکین یا

 یم مو غربت خواهر یرتم داره ازدوریدرک که دلم و غ

 کمی؟ مادرخودتون ارزش یپوکه... مادر خودتون چ

 اینکه چند ساعت یرو نداره؟ ارزش ا یگذشت و صبور

 ن و به خاطرشیگرتون بذاریچند روز دندون سر ج

 دهیچند تاع یدون ین؟ مین توخونش بهش سر بزنییایب

 چند تا یدونیخونش؟ م یومدین یدنید دیع یکه برا

 



 که ی؟ اونم در صورتیگفتک یبهش تبر یروزمادرو تلفن

 ؟یر گوششیدرست ز

 ن طوریش با نرمش گفته شده اند، بارها هم ایحرف ها

 فه دارم درینکه وظیده ام... ایحرفها را از زبان بانو شن

 مادرم را نگه دارم... اما حاال یاحترام و هوا یطیهر شرا

 ن زمانیرادارم که درست در ناغافل تر یحکم آدم

 ینه نوش جان کرده. نگاهم روجانا یلیک سیممکن 

 ر کرده و ذهنمیخ بسته، گیکه نوکشان  ییانگشتها

 ...اریمهد یان حرف هایم ییجا

 او ساکت شده، اما نه ذهن و نه وجدان و نه قلب من

 ...ندارند یانگار قصد خاموش

 برگشتن؟ یبرا یت نشدیاذ-

 :کنم یسرم را بلند نم

 



 ...ومدمیتنها ن -

 یک تر مینزد ییدلجو یمد که برافه یانگار حالم را م

 هیگربه اوتکیاندازد،تا بارد ید و دست دورشانه ام میآ

 :کنم

 ؟یاومد یبا ک-

 ...لیبا کم-

 مات شدنش یلحظه ا ین است،اما براییسرم کماکان پا

 :کنم یرا حس م

 ل اونجا بود؟یکم -

 :دهم یم یدیح مختصر و مفیخودم توض

 م... اون موقعیرف بزندا کرده... اومده بود حیآدرسمو پ-

 مارستانه... خواستمیبود که عمو زنگ زد گفت مامان ب

 شنهاد داد کهیلم پیام محمدسجاد نذاشت... کمیتنها ب

 ؟ینم چرا تو بهم زنگ نزدیاره... بببیخودش منو ب



 

 ...ادم رفته بودیمن تواون لحظه ازترس اسم خودمم -

 بالده بودم... بعدم که رفته بودم دنیترس یبدجور

 مامان خواسته بود، انگار یبستر یکه پرستار برا ییزایچ

 نه که بابا بهتیمامان به هوش اومده و تو روخواسته... ا

 اون مرد دورو برت یذار ی... توچرا میایزنگ زده که ب

 باشه؟

 ک برادریداست. به عنوان یاز تمام وجناتش پ یتینارضا

 ...من باشد یکیل درنزدیخواهد که کم ینم

 ...ارین نه مهداال-

 یق وجدانم میگر غریدهد و من بارد یاو سر تکان م

 ...شوم

 ل اند که با قرار گرفتن دریکم ین کفش هایت ایدر نها

 دهند. با یدرونم نجاتم م یاهویررس نگاهم، از هیت



 دکه؛ تا به حالیآ یش میم پین سوال برایدنش تازه اید

 کجا بوده؟

 یره نگاهش مید و خشو یدنش ازجابلند میار با دیمهد

 گر را مالقات کرده باشند. ممکنید همدیعتا بایکند. طب

 زنداداشش را نشناسد. اما نگاهشان آنقدر یست عموین

 

 ن اتفاق افتاده باشد ویبه وسرد است که شک دارم ایغر

 ...د مراسم معارفه را انجام دهمید که بایآ یبه نظرم

 کند یم یش دستیسالم دادن پ یل برایقبل ازمن کم

 گذارد و سرد اما با یان دست اومیار دستش را میومهد

 نجا که منیدهد. از ا یمناسب پاسخش را م یکلمات

 مودب و دوستانه به نظر یلیار خینشسته ام،نگاه مهد

 :دیگو ید، اما میآ ینم

 ...ینجا آوردیممنون خواهرمو تا ا -



 ...فه بودیوظ-

 ی... ولیاشتفه که... به هر حال ممنون تنهاش نذیوظ-

 ...، خودم هستمیاستراحت کن یبر یتون یگه االن مید

 مکت بمانمیده به نین است که همچنان چسبیحم ایترج

 .وشاهد مراوده شان باشم

 

 ...دم کنارش بمونم یح میترج-

 ست. امایدانم منتظر چ یکند. نم یار به من نگاه میمهد

 .ندارم که با نگاهم بزنم یمن حرف

 :دهد یار میدستش را نشان مهد انیسه میل کیکم

 ...خوردن گرفتم. خواهرت شام نخورده یبرا ییزایه چی-

 :دهدیسر تکان م

 ...باشه-

 :دارد یبه عقب بر م یقدم



 ...نوش جان -

 ...اد گرفتمی... زید گرسنه باشیبمون.. توأم با-

 

 ...کرده بودم یه سر هم بندینه من قبل خونه رفتن،-

 ...نوش جان

 انمانیسه را میرد. کیگ یش را میل جایو کمرود  یاو م

 :گذارد یم

 رسه... اندازه اون سر یبه نظر م یعاقل تر ازمجتب -

 هم برادرزادمونو برداشته، هم یجنگ نداره با ادم... مجتب

 ...به خونمون تشنه ست

 ستم اون دندوناتو تو دهنتیل نیم یب یلیاتفاقا منم خ-

 ...خرد کنم

 یکنم که باال یار را نگاه میهدم. میشو یهردو شوکه م

 ل پر بهت هنوز به صورتیستاده. اما نگاه کمیسرمان ا



 ...من است

 

 با یعنیاد،یخواهرم در نم یو صدا یینجایا یمنتها وقت-

 جز سکوت یط کارین شرایو تو ا یینجایل اون ایم

 ...اد و مجبورم به انتخابش احترام بذارمیازدستم بر نم

 زیزصورت من کنده،و به نگاه تل ایباالخره نگاه کم

 ...شود یبرادرم سنجاق م

 که با چشم ها به یه ایچند ثان یار بعد از دوئلیمهد

 فم را که در دست دارد به سمتم درازیده، کیانجام رس

 :کند یم

 ...شم جاموندیفت پیک -

 ل نگاهیرم و به چهره درهم کمیگ یار میف را ازمهدیک

 ...او باشم یاکنم. خب اصال دوست ندارم ج یم

 



 رسانم تا یمارستان میخودم را به پشت ساختمان ب

 و مشتقاتشان رو ییمجبور نباشم با خاله ها و عمه و دا

 دود گرفته و یاز سکوها یکیبه رو شوم. تنه ام را از 

 شم که حضوریاند یم ییکشم و به روزها یف باال میکث

 ینم سخت بود و دچار ترس و فشار روایدر درمانگاه برا

 

 کردم به ترس ها و یفرصت نم یحاال حت یشدم. ول یم

 .داند، فکر کنم یکه آزارم م ییزهایچ

 یلم به گوش میشن که از موبایفکینوت یصدا

 یل را میغام کمیکشم وپ یرون میفم بیرا ک یرسد،گوش

 :خوانم

 ؟یخوب-

 ... ده بودین سوال را پرسیاد ایک هفته زین یدر ا

 ه به خودم داده بودم، هر بارک یو خب من بر خالف قول



 مشتاقانه جوابش را داده بودم تا شرمنده وجدان و عقلم

 کنم که با کش یم یدانستم دارم کار یباشم. خوب م

 راحت نتوانم سر و تهش را جمع یلین رابطه، خیآمدن ا

 یر است که دلم کمیکنم. اما خب ادم بودم و انکارناپذ

 تنها و محکومم شهیخواست. روح و روان هم ینوازش م

 

 از به زن بودن را ازین نیخواست. و ا یزن بودن م یکم

 یا غلط، در زمانیدانستم درست است  یکه نم یشخص

 نیکردم. به ا یغلط تر داشتم ارضا م یغلط و به روش

 گر کم کم وقتش شدهیموضوع واقف بودم و به نظرم د

 زم. بهیدست هر دو مان بر یرا رو یبود که آب پاک

 دیگذاشتم... شا یم میشه هایان اندیاو را در جر یزود

 ...ن امروزیهم

 :سمینویم



 ...دونمینم-

 نین بیگاه، باعث شده بود؛ در ا یگاه و ب یچت ها

 کردن، حس یبه سالم دادن و خداحافظ یازیاحساس ن

 ...نشود

 

 شده؟ یچ-

 ...فکرکنم خسته ام-

 مهسا کمکت کنه؟ یذار یچرا نم-

 ...روحم خسته ست-

 من کمکت کنم؟ یذار یرا نمچ-

 کنم. اوکمک کند؟چطور؟ یوار نگاه میبه در و د یکم

 ...یتوخودت خسته تر از من-

 ...کنه یم حضورت کممنو ناز نگاه تو و  یخستگ-

 قشنگ بودند که ین حرف ها و جمله هایقا همیدق



 کیرا  یختن آب پاکیلرزاندند و ر یدست و دلم را م

 زییپا یطوالن یدند. شب هاق انداخته بویهفته به تعو

 

 یب با شب زنده داریدر ترک ییرپاین دیرپا بودند و اید

 یز میشد. و چه چ یمارستان طاقت فرسا میدر ب

 ؟ خب مسلمایتوانست باعث شود که دچار زوال نشو

 مهیکه دور از تو، همراه تو تا ن یبهتر از مرد ینسخه ا

 دنوشت، وجو یت میماند و برا یدار میشب ب یها

 ...ندارد

 ناراحت همراه خوابم یتاشو یتخت ها یهربار که رو

 اورو به یامهاین پیدار شدن، با آخریبرد، و بعد ازب یم

 ا نه، ویده ام یده بود خوابیشدم، که چند بار پرسیرو م

 م خواب خوب آرزوینان ازخواب بودنم برایبعد از اطم

 شد که دست خودم یمست م یکرده بود، دلم به قدر



 ...ق افتادنین به تعوید انبو

 قه در نوشتن پاسخش تعلل کرده ام، اما اویفقط چند دق

 :سدینو یتاب م یب

 ؟ مزاحمت شدم؟ی؟ کار داریرفت -

 

 ...نه.. اتفاقا تا دلت بخواد وقت دارم-

 چطور؟-

 ...یاد داریانگار توأم وقت آزاد ز-

 ...تا دلت بخواد-

 ؟ییکجا-

 ؟ییکجامارستان... تو یپشت ساختمون ب-

 ؟یکار دار یمارستان... اونجا چیک بینزد-

 ؟یکنیچت م یپشت فرمون دار-

 گرفتار شدم... بگوچرا پشت یک مزخرفیتو تراف-



 ...یساختمون رفت

 ...نمیاز آشناها رو بب یخواستم کس ینم-

 ؟یکن یکه فرار م یکرد یچرا؟ مگه گناه-

 ...نه... گفتم که خسته ام... اون قدر که-

 ...لتام دنبایم-

 

 ؟یکن یکار مینجا چیتو ا ی؟ راستیچ یبرا-

 دونم یم ینمت... وقتیام که بیدارم به بهانه مالقات، م-

 تویتاب ی، دلم همش بین شهریر آسمون ایز ییه جای

 ...کنه یم

 ...یزیر یزبون م-

 ام ورت دارم ببرم تو چشات زل بزنم،یزم... بیر یم-

 ...دستمویذار یمشه...ن ین نمیشتر از ایزم... آخه بیبر

 بهت محبت کنمر یه دل سی... محرمم شو بذار یبست



 ...... دلم تنگته دختر خوب

 یماند. کم ید مردد و لرزان میصفحه کل یدستم باال

 ...یدلتنگ یشک... کم ید... کمیترد

 منم دلم" یگذارم و به جا یدلم م یت پا رویدر نها

 ن طور حرفیست ایدرست ن"سم ینو یم "تنگ شده

 ..."دنتز

 ست؟یچرا ن-

 ...لیم کمینامحرم-

 ...م هردومونین عذاب بکشیشتر ازایمحرمم شو... نذار ب-

 ست... اما مدت قابلیدرست ن ین طوریدونم ایمنم م

 ... سخته باورکنمیبود خونه ام... هم یزنم بود یتوجه

 

 نین همه فاصله ام نتونستمنو به ای... ایستیمال من ن

 ...یستین نباور برسونه که مال م



 ...شهیل... نمیشه کم ینم-

 نیآخه؟ ازهم ید یشه؟ چرا دل به دلم نمینم یچ-

 م معلومه تو هم دست کم بهیسینو یکه م ییکلمه ها

 شه هر دو تامونو یباعث م ی... چیاندازه من دل تنگ

 ؟ین طور آواره بذاریا

 یفرستم... م یجواب م ین به جایچندتا نقطه چ

 ین سوالها سکوت وسر درگمیه اخواهم بداند جوابم ب

 ایده است. هربار که توسط او یچیست. اوضاع بغرنج وپ

 شد، عقل و یده مین ازمن پرسیه به ایشب یخودم سوال

 شد و هر کدام ینجا به بعد راهشان ازهم جدا میدل ا

 نیبود. و ا یگریرفتند که مخالف د یم ید به راهیبا

 .ممکن بود ین دوراهیدردناک تر

 ؟یاومد یواسه چ نجایا-

 



 پرم. نه به یده شده، اما من ازجا مین سوال آرام پرسیا

 خبرآمدنش و نه به خاطر سوالش... به خاطر یخاطر ب

 فشارم و یم میان انگشت هایرا م یصاحب صدا... گوش

 کین ید متوجه نشده که تمام ایکنم. شا یسر بلند م

 م را بهشتر توانیز و بیبا او پره ییهفته را از رو به رو

 ...ختن از او کرده امیمراقبت ازمادرم،صرف گر یجا

 ...کم تنها باشمیخواستم  یم-

 رد، شک دارم اهل توجه بهیه جمله ام را بگیاگرکنا یحت

 .خواسته ام باشد

 ...نمیب یم دختر عمو... خودم میجن و بسم اهلل شد-

 ...ستیبه دوپهلو حرف زدن ن یازین

 باشد که من یکار ازهزاران یکیدن اوید فهمیشا

 ...هرگزقادر به انجامش نباشم

 



کو س.. کنارم به نزدیکم شوددارد،تا کامل  یگر بر میک قدم دی

 هم یدهد و پا ها را رو یه میتک

 .کند یضرب در م

 ؟یکن یفرار م یاز چ-

 ...سوهان روح هم شدن یخودیاز ب-

 ...یستیتو سوهان روح من ن-

 ...یاما شما هست-

 ...و نتونستم فکر کنمچ کس جزتیبه ه-

 ....تونستم به شما فکرکنمیمن ازهمون اولشم نم-

 کارکردم؟ چه یرد: چرا؟چیگ یه اش را ازسکو میتک

 ه عمر دوستین بوده که یبهت فروختم؟ جز ا یزم تریه

 ...داشتم؟ من هنوزم

 یاقت کافیداشتنت ل ی... فکر کن براینکرد یکار-

 یگه رو میهمدنداشتم... تمومش کن... بعدپنج سال 



 ،یکه بود یم و تو هنوز رو همون نقطه اینیب

 

 ینده مشترکیآ یقبول کن یخوا ی...چرا نمیستادیا

 من و تو وجود نداره؟ یبرا

 شوهردارم برو...دست به یه روز اومدم سراغت، گفتی-

 ه؟ حاالکهیهر طورشده...حاال بهانه ت چ یسرم کرد

 ...خوامتی... من که با همه مشکالتت بازم مییتنها

 خودش متوجه نبود ید...کاش... اما وقتیفهم یکاش م

 دن من؟یچه سود داشت آب در هاون کوب

 د که حاضر بود منت برید یالت مکاز مش یاومرا کوه

 ...سرم بگذارد و عاشقم باشد

 ست...دوستتین یازیندارم...بهش ن یمن بهانه ا-

 لیدلتونم داشته باشم...  یاست هم نمیا دنیندارم..تادن

 ؟یخوا ین محکم تر میازا



 زند: هنوزم موضوع خود یم زل میچشمها یتو

 دم که اون شب اون آوردتتیشرفشه مگه نه؟ شنیب

 ...مارستانیب

 

 یکه به تومربوط م یکه هست، قسمت یموضوع هرچ -

 ...یل و بهانه ایخوام... به هردل ینه که تورو نمیشه، ا

 :به عقب بکشم شتر خودم رایشود تا من ب یشتر خم میب

 که از دستش یداره که با وجود اون همه عذاب یچ

 ؟ی، هنوزم ازش دل نکندیدیکش

 ش نداشتم. منیبرا یبود که خودم هم جواب ین سوالیا

 ل را چرادوست دارم... قبل تر ها فکریدم کمیهرگز نفهم

 شیش هستم. مدت ها پیچشم ها یکردم عاشق آب یم

 ستمیاو ن یه چشم هاست و من والین طور نیآهو گفت ا

 ل عاشقیدن کمیو به زعم خودش ثابت کرد که قبل ازد



 اش... ودرست یو و زن نواز یاو شده ام. عاشق زن پرور

 یلیگر خیدم که دلم دیش خودم هم فهمیک هفته پی

 ست... اما هنوز او را دوستیش نیر و دار چشم هایدر گ

 ...داشتم

 

 دیکه با یزینداره پسر عمو...چ یاونش به شما ربط-

 یگه ام میه بار دی،یدون یرو م یدرمورد خودت بدون

 ست... پسیمن وتو ن یبرا ینده مشترکیچ آیگم...ه

 ...تیدست بکش و برودنبال زندگ

 ...نو بشنومیمن پنج سال منتظر نبودم که ا-

 رو سرمی... منت چیمن ازت نخواستم منتظرم بمون-

 ...؟ برو عقبیذاریم

 :م زل زدیچشم ها یو توسمتم امد براق شد و 

 ؟یکن یکار م ینرم چ



 نیا یتونیمن پاسخش را داد: م یجز صدا ییصدا

 ...یسوالو ازمن بپرس

 

ر ل خودش را دی. بالفاصله کم ازم دور میشودستد و یا یصاف م

 حد

 ده،یقرار و ترس یدهد ومن ب ین من و او جا میفاصل ب

 

 را که رعشه گرفته اند را از پشت بند ییدست ها

 داشته یزیم دست آویکنم،تا هم دست ها یراهنش میپ

 بتوانم او یباشند و هم در صورت اتفاق افتادن جرقه ا

 ...را نگه دارم... البته اگر زورم به زور مردانه اش برسد

 باشن؟ یآقا ک-

 ...شما فکر کن نوکر خانم-

 یخوب شده که نوکرم م یادیعه؟ پس وضعش ز-



 ...ادیره... برو بذار باد بیگ

 ؟یکنیکار م ینرم چ-

 .لش داده بودینا جمله خودش را تحویع

 گرفتند و ی، دو مرد همزمان شتابیدر چشم بر هم زدن

 ل رایقه کمیشان گرفت، یکه بدن ها یبعد از چرخش

 دیشد. شا ینا فشرده میس یان دست هایدم که مید

 

 نشان اتفاق افتاده بود،یش بیپ یکه سال ها یا یریدرگ

 ...نا عبرت آموز نبودهیس یبرا یافبه اندازه ک

 ن جورخوشکلیدم دکورت همیاون وقت من قول نم-

 ...یکن یمردم دلبر خانوادهسرجاش بمونه که از 

 آمد، اما در یتر از او به نظر م یل قویهنوزهم کم

 نا ویس یکمال تعجب من تنها اقدامش گرفتن مشت ها

 قب هلقه خودش بود... او را به عیجدا کردن آن ها از 



 نکن که مجبور شم بر یداد : مواظب رفتارت باش و کار

 ...لم، خاطر ترنمو آزرده کنمیخالف م

 لیگر به سمت کمینا دست بردار نبود و بار دیاما س

 که یکتک یداست، هنوز دلخورین طور که پیحمله برد.ا

 در خانه خورده بود، به قوت خود یش جلویسال ها پ

 

 ش نرفتهیهنوز آن قدر پ شانیریست، وگرنه درگ یباق

 .نا باشدیت سین حجم از عصبانیا یبرا یهیکه توج

 ن هجوم بازهم همان است. امایل در برار ایکم یاستراتژ

 نا ازیراند و س ید تر از قبل او را به عقب مین بار شدیا

 بلند باال و ی "نیه"شود ومن  ین میپشت نقش زم

 .کشم یل را به سمت خودم مینگاه کم

 لیکم یخود بلند شود پا ینا از جاینکه سیا قبل از

 ز شده اشیم خیند و تنه نینش ینه اش میس یرو



 که کله پا یدون یشود: خوب م ین میدوباره فرش زم

 قه ست... اما برو قربون دخترعموت شویه دیکردنت کار 

 ترسه و ممکنه بعدشم از یم یریدونم از درگ یکه م

 ...دلشو بشکونمندارم  یچ قصدیمن دلخور شه ومن ه

 ...پس مواظب رفتارت باش و خودتو کنترل کن

 

 شود و به سمت یبعد هم در کمال آرامش از جا بلند م

 یرد و با خود میگ ید و دستم را میآ یمن مبهوت م

 ...کشد

 گردد. انگشت اشاره اش به یچند قدم رفته و نرفته بر م

 یکش بشیگه نزدیه بار دیرود: اما اگه  ید باال میتهد

 گهی، اون وقت دیو بهش دست بزن یتش کنیاذ یوبخوا

 ست و اون انگشتاتویتم نیاون تو اولو یدلخور یلیخ

 ...کنم یدونه دونه خرد م



 ایتو دن ی،اما به نظرت کسیزن یاد میکه ز بی ارزش حرف

 تونه یم یتش کنه؟ چیهست که بتونه به اندازه تو اذ

 رتیته باشه غت داشیاذبی اهانتی شتر از یه زن بی یبرا

 نی، به ایکرد یم خودتو بزور بهش نزدیک یداشت یخان... وقت

 ؟یتش کنیکه چقدر ممکنه اذ یفکرنکرد

 

 از آتش و بر سر یل به گلوله ایل تبدیموک ازم دور شد

 شکم او یش را روین بار زانویشود و ا ینا خراب میس

 رد. سرش رایگ یان مشتش میقه اش را میگذارد و  یم

 دیگو یگوشش م یتو یزیبرد و چ یش او مک گوینزد

 شود و یکند و بلند م یقه اش را با ضرب رها میو بعد 

 د: دریگو یلباسش م یشیدر حال مرتب کردن نما

 تش کردم،یضمن تونگران من نباش...همون طور که اذ

 ...ارمیازدلش در ب یجور یبلدم چ



 و من در سکوت به دنبالشنزدیکم میشود بازهم 

 .ومش یم یراه

 

 کند و تشر ین را بازمیدر ماش دور شدن ازمبدون 

 ...نی:بشزند یم

 یشش شده ام که هر آنچه میق پیچنان مسخ رفتار دقا

 کند یدهم. کمک م یچون و چرا انجام م یخواهد را ب

 هیل خودش زاوین باال بروم. با میتا ازتنه بزرگ ماش

 کند که رو به او باشم و یم میتنظ ینشستنم را طور

 : زند یزان باشد. نفس نفس میرون آویم رو به بیاهاپ

 به کسیر خود احمقمه ها... اگه طالقت نداده بودم، هر یتقص

 از دهنش در یداد هر چ یخودش اجازه نم

 

 ...رفتم یر بار حرفات میچ زید هیاد، بارم کنه... نبایم



 ...دادمیچ وقت طالقت مید هینبا

 یم احمقد یادهد: نب یکند و سر تکان م ینگاهم م

 ...شدم

 یاش گرفته. م یکنم. دلم باز یش میدرسکوت تماشا

 ،ل آن سالها بودیر... اگر کمییدوار باشد. به تغیخواهد ام

 مارستان درین بیبخش اورژانس هم ینا توید سیحاال با

 ک جمله در گوشیبود. اما او تنها با  یحال دوا درمان م

 .او قائله را ختم کرده بود

 کشد یبه چانه م یند، دستیب یره ام را میخنگاه  یوقت

 شود. دو یداد و ساکت م یو دست از غرغر کردن بر م

 

 یم را با کف دست میگرد و گونه ها یطرف صورتم را م

 ؟یدیترس یلیفشارد: خ

 نکهیا یدهم و ب یر سر تکان میین همه تغیمدهوش ازا



 ؟یبهش گفت یم:نه... چیگو یرم میچشم از نگاهش بگ

 ده باز؟یه، پس چرا رنگت پراگه ن-

 ؟یبهش گفت یچ-

 ش به لبخندیکند و بعد لب هاینگاهم م یحیبا تفر یکم

 یزمردونه که به خانمایه چیرند: یگ یازهم فاصله م

 ...شه یمربوط نم یخوشکل ملوس نازک نارنج

 بهتش زد؟ یچرا اونجو-

 ر زبونم حرفینکن از ز یگفتم که مردونه بود... سع-

 ...رم فضول کوچولویآب برات بگ یه بطری نی... بشیبکش

 ...ست... خوبمین یازیکشم: ن یدستش را م

 یم قرار میفشارد و دوباره رو به رو یش را بهم میلبها

 ؟یافتد:مطمئن یسرم م یه اش رویرد. دوباره سایگ

 

 ...یبهش گفت یاوهوم...بگو چ-



 م اجازهیچ احدالناسین خانم دارو ندار منه، به هیگفتم ا-

 ...دم چپ نگاش کنهیمن

 ره نگاه کردنیره خیامد جز خ یچه کار از دستم بر م

 طانش؟یش یبه چشم ها

 !لیکم-

 ...جونم-

 ... سخت"جونم"ن یکش دار و تب دار و ازته دل بود ا

 ت نکن... بگوینم: اذیتوانستم کلمات را منظم کنارهم بچ

 ...یگفت یچ

 ...مگفت یالش شو باشه؟ اگه الزم بود بهت میخ یب-

 ...کنه یرو عوض نم یزیدنش چیفهم

 

 گردنم را یدهم تا خستگ یه میتک یسرم را به صندل

 صورتم را با انشگت اشاره یآمده رو یرم. طره مویبگ



 خوام... به خودم قول داده یزند: معذرت م یکنار م

 ر نشم... امای، درگیکنارم یچ وقت وقتیگه هیبودم، د

 ...ستیخود آدم ن ز تحت کنترلیشه همه چیانگار هم

 لیش برگشته... انگشت اشاره با کمال میطره موسرجا

 .شود یرش میباز هم درگ

 ...من-

 دهد: تو؟ یند، سر تکان میب یمکثم را که م

 ...یلیتو خ.... خ یعنیمن... -

 هم یلیست... دلیدانم چه مرگم شده. وقتش ن ینم

 گذارد یم حمله کرده، نمیکه به گلو یست... اما بغضین

 لیموقع تبد ین بغض بیگزم تا ا یادامه بدهم... لب م

 موقع نشود... اصال انگار همه اشک ها و بغض یل بیبه س

 شان رایهایرید و بهانه گیایند تا بیعالم منتظر او یها

 



 ن حد لوسینم تا ایب یشروع کنند. اگر نه، چرا تا او را م

 شوم؟ یو دل نازک م

 چانه ام را رو بهنرم،و با کمک انگشت شست و اشاره 

 آورد. نگاهش ین مییچرخاند. سرش را پا یخودش م

 لبم مکث یگردد، رو یصورتم م یبا صبر و حوصله تو

 دهد، تا شرمزده، مجبور به رها ینگاهش را طول م

 میکردن لبم شوم... نگاه گرم و تبدارش را به چشم ها

 یالزم باشه م یداشتن دوبارت هر کار یدوزد: برا یم

 ...ترنم یهرکارکنم... 

 دوبارهنزدیک شدن  یبرا

 و دو سر و رفتن تا قله قاف کهیدن با دی، جنگ

 ...رم ترنمیست، به جنگ خودمم مین یزیچ

 روم، نگاه غمزده او هم یبه هر سمت از اتاق که م

 که قصد یله ایهر وس ید، و با دستم رویآ یهمراهم م



 میروکند. اما هر بار که  یبرداشتنش را دارم، حرکت م

 ن نگاه در حالیکنم، هم یگردانم و نگاهش م یرا برم

 .وار استیدر و د یدو دو زدن رو

 .رمیگ یش را میزنم و دست ها یش زانو میکنار پا

 رد و به چشمیگ یگلدان م یر از روینگاهش را با تاخ

 ن بغضیه ای؟ چیکنیم ین جوریدهد: چرا ا یم میها

 تو چشات؟

 

 .ن مراقبش نبوده امیشتر از این و بیمانم که قبل از ایپش

 ادشیخورد تازه  یاز دست دادن که به دماغ ادم م یبو

 ...فتدیش بیحفظ کردن داشته ها یافتد؛ به تکاپو یم

 کند، و یم را نوازش میگذارد. موها یسرم م یدست رو

 دهد. چشم یگونه ام ادامه م ین نوازش را تا رویا

 یکنم. خدا مبندم تا با تمام وجود مزه اش را حس یم



 ن نوازش خواهمین لحظه عمر محتاج ایداند که تا آخر

 ...است عقده اش دردلم باز نخواهد شدیا دنیبود و تا دن

 ...شده مامان؟ حرفتو بزن یچ-

 نیتونه بشه که بزرگتر از ا یم ی... چیر یم یدار-

 باشه؟

 نجا بمونم، مگه نه؟یقرار نبود تا ابد ا-

 ش عالمیکند، اما چشم ها یم دییحرفم را با تکان سر تا

 خاموش، ییمنتظر و لب ها یدارند. با چشم ها یگرید

 

 کنم تا آنچه را که ته قلبش رسوب کرده یقش میتشو

 ...اوردیبه زبان ب

 ...کنم برات یدارم دق م-

 بیزان عجیکنم تا میممکن گرد م یم را تا جایچشم ها

 ؟ دور از جونت آخهین حسش را برسانم: چیبودن ا



 ؟ مگه من چمه؟یکن یدق م یمن دار یاسه چو

 ...یالقوزی... یدر به در-

 !مامان-

 گم؟یه؟مگه دروغ میچ -

 رو یالقوزین یمامان خوشکله! محض اطالعت من ا-

 ...نه دقم باشهیکه آ یدم به داشتن همدم یح میترج

 رت واسه خودش داشته باشه، به هریه جو غیآدم اگه 

 ...گه سنگ صبور ی، نمیکلوخ

 حرف را زده و بعد متوجه دو پهلو و احتماال قلب آزار

 ...شوم یبودنش م

 

 کند:راست یدم مییاندازد و تا ین مییسرش را پا

 ...رت داشته باشهید برا خودش غی... ادم بایگیم

 ...مامان من-



 ...یگ یزند: نه... راست م یم یلبخند کج و کوله ا

 تش رانم. دسینش یکشم و کنارش م یخودم را باال م

 یلیخواستم زخم بزنم... من خودمم خ یرم: نمیگ یم

 ...دمینو فهمیر اید

 ... هر چند به نظرم تویدیحداقل زودتر از من فهم-

 ...یندار یم به کلوخ بودن سنگ صبورت اعتقادیلیخ

 ....دهم ومنتظرم تا ادامه بدهد یم را باال میابروها

 سکته کردم و هوش و حواسمو از دست یفکرکرد-

 ...ادمد

 گفتم؟ یزین چیهمچ یمامان؟! دور از جونت... من ک-

 

 کردم... منظورم یکند: شوخ یم ینیریخنده ش

 نجا... اونیمارستان، چه اینه،حواسم بهت بوده... چه بیا

 و ینوشت یک میک تیت یمارستان بود، مدام داشتیکه ب



 نم خونه ستی... ایزد یو لبخند ژکوند م یخوند یم

 ل تو نه، و خودتم مدامیاد از موبایا در موار صدیکه از د

 ست کهین ییه آدمایشب یلی... حال و هوات خیتو فکر

 ...ق بدیارزه به داشتن رف یم ییکنن تنها یفکر م

 یلیشوند. خ یزان مین و آویم سنگیدست ها و شا نه ها

 ...م نبودهیحواسم به رفتارها

 هزنن... چه اون موقع ک یچشاتم حال و هواتو داد م-

 خوند،چه حاال که مثل مرغ سر و پر یکبکت خروس م

 ن؟یشده؟ قهر کرد ی... چیکنده، آروم وقرار ندار

 ...مامان-

 

 ...ره مامانیجان مامان؟بم-

 یه میر گرید و با درد زیگو ین را میچنان با بغض ا

 ن حاالست قلبم از جا کندهیکنم هم یزند که حس م



 کنند و به سقفو سرم را رد  یشانیم پیشود و ابروها

 ...بچسبند

 

 صورتش کنار بکشم تا یکنم دستش را از رو یم یسع

 ...گذارد ینم. نمیصورتش را بب

 ؟یکنیم ینجوریمامان چرا ا-

 شود تا مانع یمضاعف موفق م یبعد با تالش یقه ایدق

 بزرگ را یتناقض یزورک یش شود و با لبخندیاشکها

 .صورتش رقم بزند یرو

 باشم مگه نه؟ اون یامان خوبچ وقت نتونستم میه-

 کردم نکردم، حاال که ین فکرا رو مید ایکه با یموقع

 ...کنم ی،دارم با اشک و آه بدرقت میمسافر

 نین حالت به ایمامان؟ چرا با ا یگیم ین جوریچرا ا-

 ؟یناراحتم کن یخوای؟ چرا میکنیزا فکر میچ



 چ وقت اونیسوزم مامان... من ه یسوزم ترنم... م یم-

 مارستان تو چشمات بود، رو تو دورانیکه تو ب یقبر

 ش اما منییخوا ینم یدم... تو گفتینا ندیت با سینامزد

 ...دخترونه ینازا یت، پایبچگ یدم... گذاشتم پاینفهم

 ر دست مادر شوهریزیرین بود نمیفقط فکر و ذکرما

 

 ...به تا مثل مادر شوهر من زخم زبونت بزنهیغر

 م مراقب گلم باشم و حواسمتونیخوشحال بودم که م

 آفتاب مناسب گذاشتم، ینبود که گرچه گلدونمو جلو

 یاما خود گلدونه که مشکل داره و داره گلمو نابود م

 ...کنه

 ن زبانیاه داشت و ایبه گل و گ یمامان عالقه وافر

 ...ن زبان بودیاتریش گویبرا

 که ان همه با هم ماجرا یاما حاال... تو به خاطر مرد -



 ی، حواست پرت میکن ی، بغض میخند ین، میتداش

 ه؟یست پس چینا عشق نیشه... ا

 ین حد اوضاع بغرنج است، را نمین که تا ایاوف... ا

 یگو یدانستم. من همه آنچه در درونم داشتم را تو

 .عموم گذاشته بودم یخته و به تماشایچشمانم ر

 

 مگه نه؟ یبخش یمنو م-

 او... هر دو دستش را ینطور غم زدگیرد از ایگ یدلم م

 د منویکه با ییمامان... تو ین طوریبوسم: نگو ا یم

 ن سنیدونم به خاطر من تو ا ینم ی... فکر کردیببخش

 ؟ین حال و روز افتادیبه ا

 ست مامان... بهیبوسد: به خاطر تو ن یصورتم را م

 ...خودمه قربونت برم یخاطر اشتباها

 ه داغونتمن دار یدونم ناراحت ی، میم بگیهر چ-



 خودم یکنه... اما مامان من حالم خوبه... رو پا یم

 زایچ یه سریستم... ین یسادم... بارِ رو شونه کسیوا

 ...کنه، اما حالم خوبه... مطمئن باش ینم میغمگ

 تو ی... هر چند که من سهمیخدا رو شکر که خوب-

 ...ن خوب بودن نداشته باشمیا

 ایه دنی یش ینم من که نگرایگه... همیدختر بد نشو د-

 ن که ساعت دو نصفه شب زنگیحال خوبه مامان... هم

 اتاقمو چک کنم یتا لوله بخار یکنیدارم میب یزنیم

 

 ،یکن ینکه بدونم اون قدر به من فکر میقوت قلبه... ا

 یزن یبهم زنگ م یاریو طاقت نم ینیب یکه خوابمو م

 ...ه ... عشقه مامانیدلگرم

 ...زم... آره مامانیدهد: آره عز یسرش را تند تند تکان م

 فکر یمیهر چقدرم نادون بوده باشم، هر چقدرم قد



 یباشم، فرق یا یکنم، هر چقدرم بلد نباشم مامان قو

 ...کنه ینم

 ن قلبم پر از شما سهیگذارد: ا ینه میس یدست رو

 ...شما یزم... پر ا زعشق و نگرانیتاست عز

 ن... غصهه نکیدهم: گر یخودم را در آغوشش جا م

 چیادت نره هیدکترو  یست... حرفاینخور... برات خوب ن

 ما مواظب خودت و یوقت... به خاطر همون عشق و برا

 ...ین قلب نازت باش مامانیا

 دیپرسد: قهر یخورم و او م یدر آغوشش تاب م یکم

 ؟یتاب ین طور بیکه ا

 

 کنم. انگار یم و مردد نگاهش میآ یرون میاز آغوشش ب

 ید، میندارد. او هر آنچه را که با یده ایار فاگر انکید

 بلند ید با صدایا در اصل من هر آنچه را که نبایداند. 



 ...اد زده امیم فریچشم ها

 یه ام را به تاج تخت میکنم. و تک یم را عوض میجا

 م رایند و موهاینش یسرم م یدهم. دستش دوباره رو

 ...کند ینوازش م

 ؟یبا مامانت درد و دل کنه بارم که شده ی یخوا ینم-

 

 یکه نه م یر افتاده بود. سفریم روزبه تاخیک نیسفرم 

 ...توانستم اسمش را بازگشت بگذارم و نه غربت

 .م روزهم صرف درد و دل با مامان شده بودین نیتمام ا

 قلبش، به ینکه قبل از ندایمان ازایمان بود... پشیاو پش

 گفت اگر یده... میشیمردم اند یها "به به"و  "واه واه"

 "به به"ده، ازید حاال که فهمیار وسط نبود؛ شایمهد یپا

 شود؛ ید انسان نمیعا یزیر، چیغ یها "چه چه"و 

 به حال خودش یها، فکر "چه چه"و  "به به"جزهمان 



 .کرد یم

 دمش... عمو هر چقدر با من ویفهم یخوب نم یلیخ

 اماکرد،  یش بد تا میار و برادرهایمهد یو حت یمجتب

 یممکن سع ین بود که؛ تا جایدم اید یکه من م یزیچ

 ....مامان منعطف باشد یکرد جلو یم

 

 ییداشت و تنش ها یچشم نگه نم یالبته که او را رو

 یکه در برابر او نشان م یهم وجود داشت، اما انعطاف

 ک به شکاندن شاخینزد یزیمثل عمو چ یکس یداد؛برا

 یماریبستر ب یتوغول بود. بخصوص حاال که مامان 

 و مثل همه یافتاده بود و عمو هم مثل من،مثل مجتب

 زنگ خطرِ از دست یدن صدایا بعد ازشنیدن یآدم ها

 .دادن، به تکاپو افتاده بود

 ین بود که بچه هایشتربه خاطرایمامان ب ید ناراحتیشا



 یاطراق کرده بودند و کس یدر خانه پدر یعمو به راحت

 یو سال یاو، ماه یو بچه هابه کارشان نداشت  یکار

 .گذاشتند یک بارهم پا به خانه نمی

 ن بود که نگران حرفیش ایاما ته ته تمام حرف ها

 ل دلم استیکه باب م یث ها نباشم. بگذارم اتفاقیوحد

 ...فتدیب

 

 ین با شما کارداره؟ مدام داره چراغ میخانم اون ماش-

 ...ده

 خودم و یهاراننده آژانس ازدوره کردن حرف  یبا صدا

 ن اواخریگردم... ا یدارم و به عقب بر م یمامان برم

 نیبت ماشیه یف شده اند،و لیم ضعیچشمها یکم

 .ص بدهمیست که نتوانم تشخین یزیچ

 د؟یه لحظه نگهداریشه  یبله جناب بامن کار داره... م-



 ...کنما یحساب م-

 ه لحظهیم... یحساب کن ید ساعتیدونم با یبله م-

 ...طفاد لینگهدار

 ل استیکند. و بالفاصله کم یابان توقف میمرد کنار خ

 یاده میکند. پ یکه فقط چند سانت جلوتر ازما پارک م

 ص بدهم که دریتوانم تشخ ین جا هم میشود و از هم

 کوبد. و به سراغ من یبه هم م ین را با چه خشمیماش

 

 ادهیکند: پ یکند و عتاب م ید. در سمت مرا باز میآ یم

 ...شو

 ید برم... وگرنه به شب میرم شده... بایم دین جوریهم-

 ...خورم

 ک شده،یبار ییرد. با چشم هایگ ینگاهش را ازمن م

 .کند ین ها نگاه میبه بزرگ راه و آمد و شد ماش یکم



 فشارد یهم م یرو یکند.کم یش را با زبان تر میلب ها

 ...دهد یو دوباره نگاهش را به من م

 کند یم حلقه میش را دور بازویاشود. انگشت ه یخم م

 که ییها یکند با آب یم یکشد. و البته که سع یو م

 شود، اما ینم یگر باعث سقوط دلم از بلندیگرچه د

 :م را سوراخ کندیهمچنان دلرباست، مردمک چشم ها

 ...برمت ین ترنم... خودم مییا پایب

 

 م خارج شود،یان لب هایگر ازمید ینکه کلمه ایقبل از ا

 خواند و به سکوت و اطاعت مجبورم یر میمم را با تغنا

 .کند یم

 ام که در نطفه "یو برگرد یه تا اونجا بریچه کار" یبرا

 شوم... او خم یاده میخورم، و پ یخفه شده، تاسف م

 .دارد یبر م یصندل یشود و ساک کوچکم را از رو یم



 روم تا سفر لغو شده اش را یم یبه سمت راننده شاک

 یرد و فرمان میگ یم را میم که باز هم بازوحساب کن

 ...امیدهد: سوار شو تا ب

 ای یش شوخیکه گنجا ییه آدم هایشب یذره ا یحت

 چون و چرا سوار یست. پس بیرا دارند، ن ینافرمان

 ...مامان یشوم و منتظر م ینش میماش

 قیعم یکند و نفس ها یم یدر سکوت رانندگ یکم

 دهد و کف یکف مکشد. و سرانجام طاقت از  یم

 یچ یعنیا ین بچه بازیکوبد: ا یدستش را به فرمان م

 ترنم؟

 

 .دارمان گند زده بودمین دیاخر یماهرانه تو یبه طرز

 ه؟یم، عذاب چیدیپنج سال... ترنم پنج سال عذاب کش-

 یآخر گفت یم... درست لحظه هایرسما شکنجه شد



 و گناه یعذاب و ب یمنو ب یدوار بودیو ام یدوستم دار

 ... همه حسابیاز راه درستش کنار خودت داشته باش

 همه فکر و ذهن ی... رفتیبه هم و رفت یختیکتابامو ر

 ... همه عالم و آدمو با خودت همیمنم با خودت برد

 تا جاتو بهم نگن... دوران گذشت و سر راه یدست کرد

 دم، ترنمیدات کردم و دیدات کردم... پیاومدن شانس پ

 خوام ین قدر که من هنوز تو رو ممن حس کردم همو

 ... بعد تو درست وسط قشنگیعاشق تر از من یتو لعنت

 ن که با هم بودنییپا یاریبرجکمو م یزنین حالم، میتر

 ؟ ترنمیما نه درسته و نه امکان داره و دِ برو که رفت

 ؟یبا خودت چند چند یدونیچته تو؟ اصال خودت م

 

 و با هم بودنمون نه مییکه هر دو تنها یاونم درست زمان

 ...یگه ایچ کوفت دیانته و نه هیخ



 

 که مرا از یگفتن ندارم. حق با اوست... روز یبرا یحرف

  ینا نجات داده بود، و وقتیشر وجود س

 "گفت یدر اوج احساس م

 و دو سر ویدن با دیدوباره ، جنگ نزدیک شدن یبرا

 

 یست، به جنگ خودمم مین یزیرفتن تا قله قاف که چ

 یکه چند روز ییبسته حرف ها یی، با چشم ها"ترنم رم

 کردم را در چند کلمه خالصه یشان میبود، حالج

 !لیکردم وگفتم: کم

 ...جانم-

 ن نه درستهیست... با هم بودن ما بعد از این درست نیا-

 ...و ممکن

 رونین بیان او وماشیو چنان چون باد خودم را از م



 نا دریدم که سیدو یمارستانیدم و به سمت همان بیکش

 از دستش یگریآن بود، که جز صدا کردن نامم کار د

 ید رویرا با دو جمله مختصر و مف یامد. آب پاکیبرن

 ...خته و فرار کرده بودمیدستش ر

 

 وونهیبده تا د یحیه توضیبگو  یزیه چیبا توأم ترنم.. -

 ین کاراتو نمیل ایگردم دل یم ینشدم... چرا من هرچ

 فهمم؟

 ...دهم: سر من داد نزن یاد جواب میرا با فرادش یفر

 ل ویچ دلیه یب یزنم... وقت یزنم... داد م یداد م-

 و خطتتم یریم یذار یو م یگ یدوتا جمله م یحیتوض

 از من ترنم؟ چرا یدار ی، انتظار چیکن یخاموش م

 ن سر دری؟ چرا منو از ایل کاراتو بهم بگیدل یخوا ینم

 ؟یا در هوا نگه داشت؟ چرا منو پیاریدر نم یگم



 رو پا در هوا نگه یزنم: من کس یاد میباز هم فر

 نداشتم... بهت گفتم موندنمون باهم نه درسته نه

 برو... برو و دنبال بخت و یعنی؟ یچ یعنین یممکن... ا

 ...ستمیمن ن یعنیگه بگرد... ید یه جایت یزندگ

 ؟ین راحتیکند: به هم یاد زدن فرو گذار نمیاو هم از فر

 بده... بهم یلشم بگو بعد جا خالیچرا؟ دل یچرا؟ لعنت

 

 و اشک تو چشمات جمع یتو اوج احساس یبگو چرا وقت

 ؟یر همه چیز یزن یه دفعه میشده، 

 ینین... برا همیکنم: برا ا یبا دست به سمتش اشاره م

 ترسم... مطمئن یفته... میکه االن داره اتفاق م

 ؟یفهم یستم...مین

 ؟یکند: چ یافت م یا یل باور نکردنش به شکیتن صدا

 ...االیخوامت... نگه دار... زود باش... ی؟ نمیچ یعنی



 ست،و اویبه درخواست من ن یازیهم ن یلید خیشا

 نین نگه داشتن دارد که بالفاصله ماشیاز به ایخودش ن

 ...کشد یجاده م یرا کنار شانه خاک

 هاستشوم. سال  یاده میکنم و پ یبالفاصله در را باز م

 یو ب یکنم. سال هاست از خشک ین جاده تردد میدر ا

 ن همهیدن این جاده متنفرم. سال هاست از دیا یبر

 

 کنم دلم یابان لمس مین بیکه در خاک ا یستین

 شترین آسمان کبود شده دم غروب، بیگرد. و حاال با ایم

 ...فشارد یقلبم را م یگریاز هر وقت د

 زانو یهم و دست رود ین میه به بدنه بزرگ ماشیتک

 کردم یکردم آرام شده... فکر م یگذارم. فکر م یم

 ...م. امایعوض شد

 چیست هین قدر کوتاه بوده؟ قرار نیعمر آرامش هم



 م؟ید و ما بدون تنش از کنار هم رد شویایب یروز

 ؟ینمت خوبیترنم؟بب یشد یچ-

 بدنه یک دستش را رویند. یخم شده تا صورتم را بب

 ...ن گذاشتهیماش

 میان چشم هایکنم. نگاهش نگرانش م یکمر راست م

 .زند یدو دو م

 ...میت نکنیا همو اذیب-

 

 ؟یده... خوبیرنگت پر-

 لبم یارِ من رویاخت یکه از دلم گذر کرده، ب یا "نه"

 .دیآ یکتر میشود. نزد یم یزمزمه وار جار

 چرا؟ چته؟-

 یدیدهم. به ام یه مین تکیشتر به بدنه ماشیپشتم را ب

 ید بتوانم فاصله کم شده توسط او را کمیعبث که شا



 .اد کنمیز

 ...نکن-

 نقدریا یچ موردیاد ندارم حافظه ام در هیبه 

را حضورش  خاطرات نقدر خوب کهیخوب عمل کرده باشد... ا

 ...کند یم تداعیبرا

 

 کار نکنم؟ یچ-

 ...لیکوبم: برو عقب کم یشانه اش م یمشت رو

 مانیکشد تا صورت ها یمن یبدنه ماش یدستش را رو

 رند: چرا؟ین فاصله ممکن قرار بگیدر کمتر

 ...دهد یش افتاده، خبر از حال او میصدا یکه تو یخش

 ...بدتر از من ناخوش احوال است

 یشانه اش مانده، سع یکه رو یبا فشار دادن مشت

 !لیکنم مانعش شوم: کمیم



 

 ...دهد یپاسخم نم

 خواهش و دلتنگش کرده ام. پر یمردد و ملتمس صدا

 ...کند یم میتماشا

 ...کنم یخواهش م-

 نکه باعث نشم با خودتی؟ ایکن یرو خواهش م یچ-

 ارم تا چه حد منِ احمقویادت نینکه ی؟ ایرو به رو ش

 ارم کهینکه به روت نیدم؟ ایفهم یو من نم یخواست یم

 با من یخوا یکه نم یگ یدروغ م یمثل چ یدار

 ؟یباش

 

 گه؟ اگه یم ین تن لرزونت چیا م...ییخوا یاگه نم

 ... یفراموش کرد

 ...یه ترنم؟ اگه ازم متنفریچ یشونت براینبض پر



 زنه تو گوشم که برو عقب؟یاد و نمیچرا دستت باال نم

شه هان؟ جز  یشم، نفسات بلندتر م یک تر مینزد یچرا هر چ

 ؟ید یجون م نزدیک شدن به من ینه داریا

 به خودم یفقط زمان شود. یفهمم چه م یخودم هم نم

 صورتش فرود آمده، یم که دستم با تمام توان رویآ یم

 .اد زده امیرا فر "برو عقب"و 

 

 کنم، و بعد نگاهم را با ترس یبه دستم م یبا بهت نگاه

 شیوانگینم. به دیآورم تا عکس العملش را بب یباال م

 گونه گذاشته ینم دست رویب یم یکنم؛ وقت ین میقی

 ...کند ینگاهم م ینیمگو با لبخند غ

 ......منیم... من... نم-

 اد شده. دستشیفاصله مان فقط به اندازه چند سانت ز



ن به سمت دست معلق در هوای مدارد و  یگونه بر م یرا از رو

 ن کار را کردم؟ او را زدم؟ی. من چطور امی اورد

 چ وقت حواست به خودتیشد؟ دردت گرفت؟ ه یچ-

 ...دیبخشر من شد بیست... تقصین

 

 ینم یخودم هستم که حت یآن قدر مبهوت حرکت آن

 ک شدنش یتوانم در برابر دوباره نزد

 ...نشان دهم یعکس العمل

 یدر برابر جمله ها

 ...ده امیکه شن ینامانوس

 آورم تا یم اوبه  یکالفه با کف دست فشار

 کنم چانه یم یرود، سع یم کند... عقب که میرها

 .اهم، کنترل کنملرزانم را با گرفتن نگ

 ...ه نکنیگر-



 :م بلند استیهنوزهم صدا

 

 یکنم برو عقب... چت شده تو ؟ همون یه نمیگر-

 یکه م ییکه محرم و نامحرم برات به اندازه نفسا یستین

 ت داشت؟یاهم یدیکش

 ...یستیتو نامحرم ن-

 :آورم یش را در میکج شده ادا یبا لب و دهان

 ...ستمیمن نامحرم ن-

 ر ویروم و در حال ز یدور تر م یرم و کمیگ یفاصله م

 :میگو یرو کردن آسمان سرخ غروب م

 نو واسه خودت تکرار کن... اماینجا تا صبح این ایبش-

 نویم... ایبا هم ندار یچ صنمینه که من و تو هیت ایواقع

 هیه ثانیاگه تو نه  یتو اون کلت فرو کن خواهشا... حت

 ...ین دور نشده باشه تو قلبت از میک هزارم ثانیکه 



 ین چرت و پرتا رو... به نظرم وقتشه برگردیز دور ایبر

 

 برداشته... تو یپ عاشقی... واسه من تریواقع یایتودن

 ... انگار پسرییاین آدم دنی... تو محرم تریستینامحرم ن

 ه دختر بچه شونزده هفدهیست ساله ست... منم یبچه ب

 نرم شم... انگار نهن حرفا یکه قراره با ا یساله عقده ا

 ادش رفته مایاز هر دومون گذشته...  یانگار که سن

 یمایم تو زمان درست تصمیم که نتونستییهمون آدما

 ...م... انگاریم و درست رفتار کنیریدرست بگ

 افه اش جایدن قیچرخانم و با د یسر م یلحظه ا یبرا

 ه داده، پاین تکیک طرف بدنش را به ماشیخورم.  یم

 میح تماشایر بغل زده و با تفریانداخته، دست زپا  یرو

 ...کند یم

 :شوم یبُراق م



 

 من و حرص خوردن من خنده داره؟ یحرفا یکجا-

 ..چ جاشیه-

 نقدریا یه؟ به چین ادا اصوال چیا یشه بگ یپس م-

 ؟یزن یح لبخند میمل

 ...یش ی... با مزه میزن ینم غر میب ین باره میاول-

 :زنم یم یلبخند مسخره ا

 نیشم... اصال همه دغدغه ما هم یهوم... آره با مزه م-

 ...ش پا افتادستیپ یزایچ

 ه؟ بگو تا بدونم... بگو منمیقا چیه؟ دغدغه ما دقیچ-

 یذار یباشم... بگو بدونم چرا نم ید نگران چیبدونم با

 دن، دو روزم آرامشو تجربهیبت کشین مدت مصیبعد ا

 ...میکن

 



 ش همیصدا ینش و حتک صورتش، لحن حرف زدیمیم

 کشد تا من یطول م ین تا آسمان عوض شده. کمیزم

 .مشرف شوم یجد ین فضایهم به ا

 

 :کنم یم را به پهلوها باز میدست ها

 ؟ مایل؟ چیت نگران کننده تر کمین وضعیاز ا یچ-

 ن کارا به کجایم؟ اصال قراره با ایکن یکار م ینجا چیا

 شه ها رو دریشق پعا یم ادایتون یرم که تا میم؟گیبرس

 و مجنونم یلیو ما از ل یگیم... اصال تو راست میاریب

 دونه یا بهتر از من و تو مین دنیتو ا یک یعاشق تر، ول

 بهتر از ی؟ کیدر کوزه آبشو بخور ید بذاریکه عشقو با

 یفقط تو قصه ها برا یدونه که عشق و عاشق یما م

 یتمن دلتنگت باشم و وق یه؟ حاال هیکاف یخوشبخت

 رون و تویلو قلب از چشام بزنه بیلو کیکنم ک ینگات م



 ... ما هر دویداشتنم لَه لَه بزن یو برا یوونه من باشید

 که آدمو خوشحال نگه یم که اونیدون یخوب م یلیخ

 ...ت خود آدمه...اخالق ومنششهیداره، شخص یم

 ش توییت احساسات و منطقشه... توانایریش تو مدییتوانا

 

 نیمشکالتشه... تو تعادل برقرار کردن ببرخورد با 

 ...روابطشه

 ن حرکت ممکن را در واکنش به حرفیدور از انتظارتر

 کند و با سر ین را باز میدهد... در ماش یم نشان میها

 :کند یاشاره به داخل آن م

 ...یلرز یم ین هوا سرده دارین تو ماشیبش-

 .مترس ین ها میکنم. از هم ید و خسته نگاهش میناام

 کور و کر و یدن... از هنوز عاشق هایجه نرسیاز به نت

 ثابت کرده، عاشق نادانِ یکینادان بودن... تجربه به من 



 یرانگر باشد. بمبیک بمب ویتواند به اندازه  یکرِ کور، م

 نابود کردن شهر، قلب و احساس خودش و یکه به جا

 ...کند یرد و نابود میگ یآدم ها را هدف م

 

 قه بشهیست که با دو سه دقین یزیحرفا چ نیترنم! ا-

 د ها ماه ها زمانیحلش کرد... ساعت ها و روزها و شا

 کنم؟ یزا فکر نمین چیمن به ا یکن یالزم داره... فکر م

 شه بهیم، و تیرو تکرار کن ینکه اشتباهات قبلیمن از ا

 نیز من، تو ایترسم؟ نه عز یم نمیشه عشقمون بزنیر

 ده ترم... از همه... من خودمیارگزداستان، من از همه م

 انم زدم و عذابیبو به اطرافین آسیشتریدونم ب یم

 از همه هم ید قبول کنیوجدانش تا ابد باهامه... و با

 ...که بهت ییاز تو یدم... حتیب دیشتر آسیب

 ال اله اال"بندد.  یخورد و چشم م یادامه حرفش را م



 .دیگو یر لب میز ی "اهلل

 ن تویبه جان خودم... بش یحال منعاشق گرفتن  -

 نیم... ایزن ینا حرف مین سردته ... در مورد همه ایماش

 ه درس عبرت برامون نشده باشه واقعایهمه سال عذاب 

 

 گهیم... خواهشا دیرین بمیم زمیم سرمونو بذارید بریبا

 و یسیگذاشتن و فرار کردن، وا یر به جایاد بگیبسه... 

 جهیبجنگ، بعد اگر به نت ه خردهی... یحرفاتو بزن

 ...، پا به فرار بذار دختر خوبیدینرس

 او واقعا به یعنیکنم.  یهمچنان در سکوت نگاهش م

 ، اگر همان طور کهیاندازه من نگران است؟ اگر آر

 ن فردیده تریب دیکند؛ آس ید و فکر میگو یخودش م

 شجاع تر و عاشق تر از من یلین ماجرا باشد، قطعا خیا

 ...ردیده بگیش را نادیتواند همه ترس ها یاست که م



 ...شجاع تر و عاشق تر یلیخ یلیخ

 نیدن ایمغلوب و احتماال؛ آن تهِ تهِ قلبم؛ خرسند از شن

 یم را میروم. با چشم قدم ها یک تر میحرف ها نزد

 شمارد و موقع سوار شدن 

 :شنوم یش را میصدا

 

 المع یبتاینه ها... همه مصیگم همیجونم که م یبال-

 نیبا ا یینتونستن کلکمو بکنن، اما انگار تو خودت تنها

 واسه از پا انداختن یه لشکر انرژیهمه نازت به اندازه 

 ...نیمن دار

 شیش هم به اندازه صدایگردانم. چشم ها یسر بر م

 :زند یم یگریک است. لبخند دینزد

 ن ضربِ یاد همچین قد و قواره نمیم آ... به ایخودمون-

 ...باشه داشته یشست



 یدزدم و با سرعت مارمولک یگزم و نگاهم را م یلب م

 ین باال میرود، خودم را از ماش یباال م یوار گِلیکه از د

 .دهم یکشم و خودم را مشغول بستن کمربند نشان م

 

 :رود ین ورمیماش یبا بخار یکم

 ...یش یاالن گرم م-

 

 نمانیم و جو بیبعد که ظاهرا هر دو آرام شده ا یکم

 یخودش را به تن من داده، او دوباره م یاز گرما یمک

 :پرسد

 شده بود؟ مامانت خوبه؟ یزی... چیصبح قرار بود بر-

 یباال رفته نگاهش م ییجواب دادن، با ابروها یبه جا

 :کنم

 ؟یدون یتو از کجا م-



 یبه من م یجواب دادن، نگاه کش دار یاوهم به جا

 دهد. من هم بعد یاندازد و دوباره نگاهش را به جاده م

 ین اتاقک میرون از ایه نگاهم را به شبِ بیاز چند ثان

 :دهم

 گذشتشو حفظ کرده؟ هنوز یمهسا هنوزم اخالقا-

 کنه برات؟ یم یجاسوس

 

 ر حرفم را حداقلیگردم تا تاث یشنوم. بر م ینم یجواب

 شوم. امروز یش مواجه مینم... با اخم هایدر صورتش بب

 ...ر همراهندیش با تاخیهمه جواب ها

 ...نکرده یجاسوس یکس یمهسا نه قبال و نه حاال برا-

 ...دمیگفت، شن یداشت به حاج خانم م یوقت یاتفاق

 اندازم و لپم را از داخل یدن میبه نشانه فهم ییابرو

 .کنم یرم و سکوت میگ یان دندان ها میم



 مهسا عروستون بشه؟ یدوست نداشت-

 هروند و نگاهم را ب یال من بار از سر تعجب بایم ایابروها

 حیشود؛ در صدد توض یدهم. متوجه تعجبم که م یاو م

 :دیآ یشتر بر میب

 ...یاز مهسا ندار یخب تودل خوش-

 

 خواهم در دفاع از خودم دهان بازکنم، با جمله یتا م

 :شود یمانعم م یبعد یها

 ... به هر حال تو اون اتفاق مهسا نقشیکه حق هم دار-

 نه مهسا رویتو بود تا ابد ک یجا ی. هر کداشت.. یپررنگ

 نکه کال رفتاریگرفت... اما با توجه به ا یبه دل م

 نهی، کین و زمان سر صلح داریو با زم یخصمانه ندار

 با موضوع یدونم چطور تونست ی... اما نمیبه دل نگرفت

 یاگه از مجتب ی... حق داریایازدواج اون دو تا کنار ب



 ...ن موضوعیبابت ا

 د،یکه با ییل موضوع را به سمت و سوینظرم خودکم به

 یتواند شروع خوب ین موضوع میده و احتماال ایکش

 ن بحثید آخر ایمن باشد. شا یحرف ها یبرا

 یزیتواند مظهر کامل چ یند تمام شود، اما میناخوشا

 

 از بحث یترسم... نمونه کوچک یباشد که من از آن م

 ...نده مایآ یها

 کند، ینه رفتار میجواب دادن، با طمان یهر چقدر او برا

 :پرم یان حرفش میمن عجله دارم... م

 یتونه مجتب یا بهتر از من میتو دن یک یکن یفکر م-

 ایدن یچ کس... من بهتر از همه آدمایرو درک کنه؟ ه

 تونه اون قدر زبون نفهم باشه یدونم که قلب آدم م یم

 ییه بالی ت کنه...ین آدم زندگیکه تو رو عاشق بدتر



 ...یدنشو نداشته باشید یآرزو یاره که نتونیسرت ب

 نداشته یوونگیبا د یکنه که فاصله ایباهات م یکار

 کنه تو کشمکش با خودت جون یم ی... کاریباش

 که مدت هاست تو یه طرف تو تب و تاب کسی... از یبد

 ه طرف سر گور غرورتی... از یفکرت خونه کرده، باش

 یمهم یلیتو اون اتفاق نقش خ ... مهسایون کنیش

 

 اشتباه و حرفاش ید اگه اون و برداشتایداشت... شا

 یافتاد... اما توجهتو جلب م ینبودن، هرگز اون اتفاق نم

 که اون کارو کرد مهسا نبود... مهم بود یکنم که کس

 نبود... من با خودِ موضوع، با تو، با خودم ینقش اصل یول

 ومدم؟ کنار اومدنیسا کنار مد بامهیکنار اومدم چرا نبا

 ...دم که عاشقتم موندمیبه کنار، من نه تنها تو رو بخش

 ...ن عقل و احساسمیرفتم تو جنگ ب یوونگیمن رو به د



 گذروندم که دوست نداشته باشم یاون قدر روزگار سخت

 ن اوضاع بگذرونه... چه برسهیه روزشو تو ایدشمنم  یحت

 دونم قلب یه... من مزیکه برام مثل جون عز یبه مجتب

 کشونه... من یالتماس به دشمنش م یآدم، آدمو تا پا

 یخودمو م یکه بودم، خوب و بد داشتم زندگ یهر چ

 ، امایا ثوابم که بود، تو دلم مدام تو بودیکردم... گناه 

 که یفته... تو با کارین بیشتر از ایب یقرار نبود اتفاق

 ... منویختیم رمنو به ه ی، همه نظم و نظام زندگیکرد

 ... من تویدیاز هم پاش یه جماعت نادونیش خودم و یپ

 

 که یبابت کار یشه که از مجتبیدم، چطور میرو بخش

 قا خودم انجامش دادم، ناراحت باشم؟یدق

 ر رنگ چهره اش ترسناک، اما نشان دهنده به دستییتغ

 ...است که مد نظرم بوده یجه ایآمدن نت



 شتر روان او ویب یختگیر نکه باعث به همیقبل از ا

 دهم یکنم، و اجازه م یتصادفمان شوم، سکوت م

 .انمان باشدیم یتند شده او تنها صدا ینفس ها یصدا

 م دروغ نبوده،یچ کدام از حرف هایکه ه ییاز آنجا

 میداست که حرف هاید. اما نگفته هم پیگو ینم یزیچ

 ...اوقاتش را تلخ کرده

 ن بار بایگذرد، ا یمان مکام یکه از تلخ یقه ایچند دق

 شیقه پین تناژ صدا که کامال عکس چند دقیکمتر

 :میگو یاست م

 

 ...یناراحت شد-

 کنم یکنم، اما نگاهش نم یدن سرش را حس میچرخ

 ...رم هدف نگاهم هستندیو همچنان سر انگشتان درگ

 تی... چون حق با من بود... چون واقعینگفت یزیاما چ-



 ...محض بود

 

 .کنم یکنم و سر بلند م یس میا با زبان خم ریلب ها

 :کنم یم یاما همچنان از نگاه کردن به او خوددار

 نه... درسته کهیترسم هم یکه ازش م ییزایاز چ یکی-

 د از همهیشا ی... حتیدیب دین ماجرا تو هم آسیتو ا

 ... چون من حداقل طرفیت شده باشیشتر تو اذیب

 یم برایریبودم، درگر یحسابم خودم بودم... من اگه درگ

 قایخودم بوده... و موضوع دق یکنار اومدن با حماقتا

 ریا غی ی... عمدی... تو مقصر بودیب زدینه... تو آسیهم

 ... و من ازیمنو به فنا داد یاز زندگ یادیبخش ز یعمد

 نجایما به ا ینکه همه بحثا و حرفایترسم... از ا ین میا

 تا ابد طلبکار یقربانه ینکه من به عنوان یبرسه... از ا

 ب زده، مدام بدهکار ویکه آس یباشم و تو به عنوان کس



 

 ... من بایساکت... من سرکوفت بزنم و تو سکوت بخور

 گذشته بفتم و تو بعد از هر بحث یاد اتفاقایهر بحث 

 ...یسر خورده بش

 :دهم یم ینیسکوت، به بغضم اجازه عقب نش یبا کم

 ل بهینو تبدیرین عشق شیتا اه ین بحثا کافیچند تا از ا-

 گهیتا د یالزم دار ینفرت کنه؟ چند تا سرخوردگ

 ترسم یترسم؟ م یچرا م یفهم ی؟ حاال میعاشقم نباش

 چ، مثل زنویعاشق که ه یم مثل زن و شوهرایکه نتون

 کنم ی... البته که کتمان نمیم حتیباش یعاد یشوهرا

 ن پنجیکه منم دوستت دارم... هنوزم عاشقتم.... همه ا

 ن عشق اون قدریمن ا یسالم دلتنگت بودم... اما برا

 بهش وارد یو مقدسه که نخوام خدشه ا یدوست داشتن

 ...ن طور قشنگ و مقدس بمونهیخوام هم یبشه...م



 میم تا کنار هم باشیدم دور از هم عاشق بمون یح میترج

 

 ن موضوع بماند، مایم... این عشقو نداشته باشیگه ایو د

 الزم یفرد یم که مهارتایخوب ثابت کرد یلیقبال خ

 ستین نیم... منظورم ایه همسر خوب بودنو نداری یبرا

 ...نداشتم یشه و قلب بدیچ وقت اندیم... من هیکه بَد

 یخوب ینکه ادمای... اما اینطوریدونم که تو هم ا یم

 هم یست که حتما همسر خوبین نیش ایم؛ معنیباش

 زن و شوهر بودنو یم برام بود... ما مهارت الزیخواه

 هنکیاترسم... از اشتباه کردن... از  ینا میم... من از ایندار

 ترسم... و یاصال به هم برگشتنمون کال اشتباه باشه م

 هیچ کدوممون طاقت یگه هیم که دیدون یهر دومون م

 م...اگهیم که اگر نتونیم... قبول کنیگه رو نداریشکست د

 م و دلمون از همیهم برگردم... اگه به یجه نرسیبه نت



 نمونیکه ب ین حجم از عالقه ایبشکنه، با توجه به ا

 ین خوردنامون و حتیه زمین خوردنمون با بقیهست، زم

 یگه نمیه آدما فرق خواهد کرد... دین خوردنِ بقیزم

 م دوبارهیم که بتونیم...ما خسته تر از اونیم بلند شیتون

 دونم، اما یتو رو نمم... یم و بلند شیریدست به زانو بگ

 

 مونم و ین خوردم، میکه زم ییدونم خودم همونجا یم

 دم... من اگه دوباره از سمت تو بشکنم تموم یجون م

 گم با هم بودنمون ینه که میهم یل... برایشم کم یم

 ...ه و درستینه شدن

 افتد را پاک یم میگره دست ها یکه رو یقطره اشک

 یکشم. نم یچشمم مر یکنم و بعد هم دستم را ز یم

 .ه کرده امیادم، باز هم گریخواستم اما عالرغم تالش ز

 یعنین یشروع شده بود. و هم یه از کین گریدانم ا ینم



 گرید دیشود. من شا یشاکله ما آدم ها سخت عوض م

 آمد، اما یرتر اشکم در مید دیکردم. شا یه میکمتر گر

 ه کردنیتخل یاز رفتار من برا یه کردن بخشیگر

 .احساسم بود

 ل بارها از خودش نشانیبود که کم یو خشم... رفتار

 ل در برابر من نرم و به شدت با احساسیداده بود...کم

 

 یشده بود، اما اگر او هم مثل من همچنان از روش ها

 کرد چه؟ اگر هر دو یه شدن استفاده میتخل یبرا یقبل

 م؟یکرد یمدام اشتباه م

 آهو و سجاد، یدن زندگید ن بود که من بعد ازیت ایواقع

 چه... دوست و یعنیده بودم زن و شوهر بودن یتازه فهم

 ...چه یعنیق بودن یرف

 ترسم... از یترسم... من از خودم و خودت م یمن م-



 یشم داشتیقه پین چند دقی... همینینکه ذاتا خشمگیا

 ... من با تمام وجودم تو رویداد یکنترلتو از دست م

 نه کهیت ایدم... اما واقعیو بخشدوست دارم... تو ر

 کابوس اون شب و یفراموش نکردم... هنوزم گاه

 ...لیترسم کم ینم... من میب یمشابه به اونو م یکابوسا

 ترسمیزو خراب کنم... میترسم نتونم و بزنم همه چیم

 که هست... زن و شوهر ینیم... خراب تر از ایخراب کن

 ...ستینا کشش داشتن یبودن که فقط به دوست، 

 

 از سر و یکه سر تا پا احترام نباشه و نگران یا یزندگ

 ...ستین یروش شره کنه؛ زندگ

 باال برده بودند، یسجاد و آهو توقع من را هم از زندگ

 ...هم از خودم و هم از

 .کنم یدهم و سرم را بلند م یباالخره جرأت به خرج م



 فتهچهره فرو ر ینم، نه اخم و نه حتیب یکه م یزیاما چ

 لیکم یلب ها یرو یست... لبخند بزرگیدر سکوت ن

 که ییتمان و حرف هایبا موقع یتیچ سنخینشسته که ه

 ...کند یجم میزده ام ندارد و گ

 کند و یمن استفاده م یجیاز گ یشوم وقت یج تر میگ

 ...کند یک میش نزدیرد و به لب هایگ یدستم را م

 

 در قلبمکه  یا یتمام خوشحال یبه بزرگ یبا لبخند

 را "مبارکه"روم. و  یکنم؛ در آغوشش فرو م یحس م

 ...میگو یاز ته دل م

 

 ازمهسا به دل دارم و نه یه، نه کدورتیبر خالف تصور بق

 توانم او را ین وجود نمیناراحتم. اما با ا یاز مجتب

 .کنارم تحمل کنم و به او محبت کنمدر  یهمچون مجتب



 را یمیو صمک دست دادن محکم ین هم، یهم یبرا

 .کنم یم ین آغوش و روبوسیگزیجا

 نمیبیش میز و آرام از شانه هایر یحرکت یلحظه ا یبرا

 یجلو آمدن و روبروس یت او برایرش نیمن تعب یکه برا

 .نمیب یدن او در خود نمیبوس یبرا یاقیست. واقعا اشت

 یاما درست از همان لحظه که رنگ غم در نگاهش م

 ...چسبد یم میلوخ گیند عذاب وجدان بینش

 عروس و داماد دست در دست هم مراسم خوش

 گاه مخصوصشانیآورند و در جا یرا به جا م ییآمدگو

 شوند. من هم همراه مامان و فاطمه و عمه ها یر میجاگ

 و خاله ها در برابر عروس و داماد چند تا شلنگ تخته

 موقع دادن شادباش مامان و فاطمه یاندازم. مجتب یم

 

 گر بعد ازیبوسد. من هم و بار د یر دو را مه یشانیپ



 ...شوم یده می، توسط او بوسیگرفتن شادباش مجتب

 یبه قسمت مردانه؛ عذاب وجدان یبعد از برگشتن مجتب

 دن برق غم در نگاه مهسا داشت پوستیکه بعد از د

 نمیکند بروم و کنار او بنش یکند؛ مجبورم م یقلبم را م

 م ویک بگویبپاشم، تبر شیبه رو یگر لبخندیو بار د

 را بردارم و بخورم. او هم یدست نخورده مجتب ینیریش

 .کند یزند و تشکر م یم یم بندیدر جوابم لبخند ن

 دانم یداست که ناخواسته قلبش را شکسته ام، اما نمیپ

 یبرا یچطور رفع و رجوعش کنم. ظاهرا او هم حرف

 .گفتن ندارد

 یران جوان مدخت ییهنرنما یخودم را مشغول تماشا

 شم. دختران جوانِ سال هایاند یکنم. و به گذر زمان م

 ل به مادران جوان شده اند و دختر بچه هایش تبدیپ

 



 باتر ویز یگریاز د یکیکه  یل به دلبرکان نوجوانیتبد

 ل بهینده تبدیدو سه سال آ یدلرباترند و احتماال ط

 ر نظر گرفته شدن توسطیز یمناسب برا یس هایک

 .شوند ی پسر دار ممادرانِ

 یست رقص میشود، توجهم را از پ یدستم که گرم م

 مهساست یمصنوع ین به ناخن هایرم. انگشتان مزیگ

 کنم. نگاه مغمومش ین گرما شده. نگاهش میکه منبع ا

 را به چشمانم دوخته. دوست دارم خودم را لعن کنم که

 یاو را خراب م ین شب زندگین؛ بهترین چنیدارم؛ ا

 .کنم

 :لرزد یچانه اش م

 نه؟ یبخش یچ وقت منو نمیه-

 

 گردانم و انگشتانش را یکنم. دست را بر م یتعجب م



 متیرم تا بتوانم صداقت و صمیگ یدر آغوش دستم م

 :م را بهتر ثابت کنمیحرف ها

 شی؟ من که همون چند سال پیگ ین طور میچرا ا-

 ...دمتیگفتم بخش

 ه سدهینوزه ه که هنوزم که هیدنین چه جور بخشیا-

 من و تو... من دوست دارم باهات گرم ین دوستیب

 ار ویمگه جز تو و مهد یباشم... مجتب یمیرم، صمیبگ

 یشه با مشکالت خاله زنکیرو داره؟ من هم یمامان ک

 از یکین عروس و خانواده شوهر مشکل داشتم و یب

 وتبا خانواده شوهر بوده... اما حاال خودم  یام دوستیفانتز

 دونم یر کردم و نمین مشکالت گین ایز بدترا یکی

 خواد یدلم نم یام... از طرفیرون بید از توش بیچطور با

 میه دم پر تو باشم و کالفت کنم... از طرفیدم به ثان

 زنم که بتونم دلتو به دست یخودم دارم بال بال م



 

 یبرا یذار ی... تو نمیشه فاصله داریارم... اما تو همیب

 ...رابطه تالش کنمن یدرست کردن ا

 گونه اش دارد، یرا که قصد راه گرفتن رو یقطره اشک

 :کنم یدرشتش مهار م یبه موقع، در گوشه چشم ها

 شه ها... زشته مردم نگاهیشت خراب میآرا یه نکنیگر-

 ه فکریبعد... نذار بق یم براین حرفا رو بذاریکنن... ا یم

 ...میدار یکنن با هم مشکل

 کشد و دوباره یرون میان دستم بیانگشتانش را از م

 :فشارد یدست را م

 بتونم تو رو یگه بعد از امشب من کیدونه د یخدا م-

 ...نم که بتونم حرفامو بهت بزنمیک ببین همه از نزدیا

 یکنن، وقت یفکر م یه چیداره بق یتیتازه چه اهم

 



 نیتو بهتر یم... وقتیم که مشکل داریدون یخودمون م

 ه که سالیشه از قلبم تلخ از اشتباهه گویم، یشب زندگ

 تونم تمام و کمال از یش؛ سهوا ازم سر زده و نمیها پ

 ...امشب لذت ببرم

 ...نقطه ضعفم گذاشته یدست رو

 دمت؟یز من چند بار بگم که همون موقع ها بخشیعز -

 یازت ندارم... نم یاما توأم به من حق بده... خاطره خوب

 !خوب نگم... اما مهسا یزایا چیرم یخوام امشب حالتو بگ

 من با اشتباه تو رقم خورده... چه ین اتفاق زندگیبدتر

 کنم؟ با زبونم ینکه برات نقش بازی؟ ایازم دار یانتظار

 ن! منینت کنم؟ منو ببیقربون صدقت برم و تو دلم نفر

 نم... نه دوستِ دوست نه دشمنِ دشمن... حداقلیتماما ا

 ...دم یت نمیه و بازیکه احساسم بهت چ یدون یاالن م

 جون یجون مجتب ی... ولیخوام گولم بزن یمن نم-



 نه رو ازین کیش روم بذار که بتونم ایپ یه راهیار یمهد

 ...رون کنمیدلت ب

 ن االن بهتینه؟ همی... آروم تر... کدوم کیه یه-

 کم ازتینه دارم و نه عاشقتم... یگفتما؛ من نه ازت ک

 ...نیارم، همبهت ند یقیدورم... احساس عم

 

 بود که مشاور خواسته بود تا ییزهایاز چ یکین یا

 نکه احساس و خواسته ام را همانیانجامش بدهم... ا

 کم و کاست به یکنم، ب یطور که هست و درکش م

 ل خواستهین مورد را در مورد کمیاورم. البته ایزبان ب

 یم یشتر اوقات سعیبود، اما من خوشم آمده بود و ب

 ...ه آدم ها هم به کارش ببرمیورد بقکردم در م

 شه ی... چطور میوونشی... دیلو دوست داریاما تو کم-

 ...که با من



 :زنم یم ینیلبخند غمگ

 ...گهین بود دیتوأم ا یاوهوم... بدشانس-

 ...دهد یسر تکان م

 :دهم یح میش توضیبرا

 

 شناختم و یانا تو رو نمین جرینکه قبل از همه ایا-

 ید اگه قبلش عاشق تو هم میدم... شاعاشقت نشده بو

 ...ن نبودیشدم، االن وضعمون ا

 یاست که برا ین قدمین اولیکند. ا یرت نگاهم میبا ح

 یدارم. او را به عنوان همسر مجتب یرفتن مهسا بر میپذ

 ...نیشتر از ایرفته بودم، اما نه بیپذ

 :خندم یم

 فته کف سالن، جمعشون کن... درستیاالن چشات م-

 یانا دل داده بودم... می... من قبل از همه اون جریدیشن



 یدونستم اشتباهه، اما اتفاق افتاده بود... برا یدونم و م

 نکهیکردم و از ا یرو خوب درک م ینم تو و مجتبیهم

 ن؛ ناراحتیانِ من، به هم کشش داریبا وجود جر

 ...کنن یدونن و باور نم یه نمیه که بقیزین چینبودم...ا

 

 :کند یلب باز م یه ایچند ثان یسکوتبعد از 

 ن موردیچ وقت نتونستم در ایه هیراستش منم مثل بق-

 رو یبد یشه ترس و انتظارِ واکنشایدرکت کنم... هم

 ...ازت داشتم

 :اندازد یر میسر به ز

 ...یتند نبود یچ وقت اهل عکس العمالیهر چند، ه-

 :کنم یلبخندم را تکرار م

 یونه... و حاال تو... حتد یل مینو فقط خود کمیا-

 ...دونه یدونه... البته آهو هم م یهم نم یمجتب



 :شوند یلبخند و اشکش همزمان م

 ...نفهمهیگه ایچ کس دیدم ه یقول م-

 

 ا و به خودمون زمان بده... انتظاریمطمئنم... اما ب-

 ت شم... منمیه روزه دوست جون جونینداشته باش 

 ...ستمیبا زنداداش ن یکشته مرده خاله زنک باز یلیخ

 الحساب فقط بدون یهو بپرم بغلت... علیاما خب سخته 

 ...ازت به دل ندارم ینه ایچ کیکه ه

 یبراق سر تکان م یو چشمان یسطح یا یبا خوشحال

 ...دهد

 شروع یه رقص زنداداش خواهرشوریا از یحاالم ب-

 نشونویدورب ینکایم که احتماال عین جماعتیم، تا ایکن

 ن ماست،یب ینن چه مشکلیشمشون تا ببزدن به چ

 ...سر اومده ینن که دوره خواهر شوهر وزنداداش بازیبب



 الم راحتیق، اما حداقل خیخندد... نه چندان عم یم

 ل کرده بودم، رایکه لحظه ورود به او تحم یاست که غم

 .کشم یرم و میگ یجبران کرده ام. دستش را م یتا حد

 

 یغ میش جی. دخترها برادیآ یست رقص میهمراهم تا پ

 .زنند یکشند و دست م

 هیم و بعد حلقه بقیکن یم یبا هم خوشگذران یکم

 اندازد. متوجه نگاه و لبخند ینمان فاصله میاقوام ب

 ست، لبخندش رایشوم و در حال خروج از پ یماهرو م

 .دهم یپاسخ م

 که در آن یرم. تاالریگ یم ییاز پرسنل راهنما یکیاز 

 به خانم ها ییقه است که طبقه باالم، دو طبیهست

 سیبه سرو یدسترس یاختصاص دارد و ظاهرا برا

 خارج شوم و خودم را ید از سالن اصلیهم با یبهداشت



 پله یسالن ،باال یکه موقع ورود، کنار در ورود یبه در

 .ده ام؛ برسانمیها د

 

 دارم، تا در موقع لزوم و یم بر میصندل یشالم را از رو

 ن بخش از تاالر استفادهیدر ا یتمل مردحضور نا مح

 یده میم کشیکنم... اما به محض خروج از در سالن، بازو

 حانه رایمادر ر یگردم... در کمال ناباور یشود... بر م

 رنگ یدرهم و صورت یینم. با ابروهایب یم میش رویپ

 ...کند یده براندازم میپر

 نیا ین رویاه تریزبانم بند آمد. نه از ترس... من قبال س

 ک صحنهیتوانست  ین صحنه میده بودم. ایزن را د

 ل راینِ عمر من باشد؛ اگر کمیبعد از ا یبرا یتکرار

 ل و خانواده همسر سابقشیکردم. رابطه کم یانتخاب م

 کشانینبود که با طالق تمام شود. نسبت نزد یزیچ



 ن که من بارها و بارهایداد... ا یرا م ین معنیقا همیدق

 نمیش را در مراسم مختلف ببیپسرها یرا و حتن زن یا

 .شان را بشنومیها ییمتلک گو ید حتیو شا

 .مید بگویدانستم چه با یزبانم بند آمده بود؛ چون نم

 مرا در مورد او معلق کرده بود که نه یتمان جوریوضع

 دور سالمش دهم و شده یک آشنایتوانستم مثل  یم

 او سر جنگ به ظاهر حالش را بپرسم ،و نه با یحت

 عذاب یداشته باشم. راستش درمورد او و دخترش ذره ا

 

 دنش، چونیوجدان هم نداشتم که بالفاصله بعد از د

 ...مهسا لب به عذر و طلب بخشش باز کنم

 یخودم بود که هجرت کردم. برا یش؛ برایسال ها پ

 که به دست و ییرها شدن از بندها یم غرورم. برایترم

 که بود؛ به یتیه بودم... اما به هر نه بستیخودم و بق یپا



 .گذاشته بودم یدختر او خال یدان را برایهر حال م

 خواست به هزار نحو ید اگر میحانه در نبود من شایر

 یرا آن جور که م ین زندگیتوانست ا یممکن م

 به اسم نورا که یخواهد، بسازد. بخصوص با برگ برنده ا

 .بود که نخواسته بوددا یدر دستش بود... اما از شواهد پ

 یم ین زن چه خواسته ایج بودم که ایومن حاال گ

 .تواند از من داشته باشد

 یج بود و خواسته اش را نمیظاهرا خودش هم گ

 یب میگفت و سکوت مرا تعق ینم یزیدانست.چون چ

 

 یلین بود که خوب من دلیکرد. تنها؛ نگاهش خشمگ

 .میدید یآن هم نم یبرا

 خواستم جشن یسالن کردم. نم یبه در ورود ینگاه

 ک خدشه کوچک به خودشی یبرادرم حت یعروس



 ن دریل از ایاز خانواده کم یخواستم کس یند. نمیبب

 ند. مطمئن بودم کهیرا بب یرین خفت گید و ایایرون بیب

 شروع یعنین یند و ایایخواهند کرد؛, پشتم در ب یسع

 کیو  ی به قول مهسا خاله زنکیِس کشیس و گیک گی

 ...وارش یفاجعه از نوع کول

 یت هایه حمایر سایرفته بودم زین مدت که پذیدر ا

 ل بدهم؛یبه خودم و کم یمشاور، شانس دوباره ا

 رتیگشتند که ح یپروانه وار دورم م یخانواده اش طور

 شهید شیکردم شا یبا خودم فکر م یکردم. گاه یم

 ن طور مراقب منیعمر پسرشان دست من است که ا

 

 شه ازین شید.تا مبادا آب در دلم تکان بخورد و اهستن

 ...دستم رها شود

 بزند، اما دستم را یخواهد حرف یدم ؛ زن نمید یوقت



 ...نیکند؛خودم به کمکش شتافتم: ولم کن یهم رها نم

 .ش نگاه کردمیچشم ها یخواسته ام را اجابت نکرد... تو

 دانست که از ید نمیشا یاو ازمن هم عاجزتر بود. حت

 .است ین حد عصبانیز تا ایچه چ

 ن سراغم ودست روم بلندیش که اومدیچندسال پ-

 ومد... امایدخترتون بودم و صدام در ن ین، هوویکرد

 دونم از یم... نمیبه هم ندار یچ ربطیحاال من و اون ه

 ومد،یاز دستم بر م ین... من هرکاریهست یعصبان یچ

 شیو راهخودم و بچه ت یدختر شما، که برا ینه برا

 

 لو بهیکم یاون نخواست... عطا یکردم... رفتم... ول

 که یزیلو نخواست و رفت دنبال چید... کمیلقاش بخش

 ن همهینداره ا یلیچ دلیکرد بهتره... پس ه یفکر م

 دمیاد شنین از من... بخصوص که کم و زیباش یعصبان



 داره خدا رو شکر و در یت خوبیکه دخترتون وضع

 ...ه مرد آروم و خوبهیشرف ازدواج با 

 :م آزار دهنده استیش در گوشت بازویفرو رفتن ناخنها

 چشم شما خوشبخت تر از یبله که خوشبخته..به کور

 ، اگه نقشه نبود ویگیشه... اما تو اگه راست مینممیا

 ؟یینجایا یچ ین، برایل دخترمو گول نزدیتو و اون کم

 هی ن ودختراش قشنگ معلومهیمه یاز قربون صدقه ها

 ...هییخبرا

 یش رسما مرا روین مادر ودخترهایگفت. ا یراست م

 کردند. به طور یگذاشتند وحلوا حلوا م یسرشان م

 

 کردند. البته با توجه به ین کار را میهم ا یزیاغراق آم

 یده بودم، تا حدیکه از بعد از رفتن خودم شن ییزهایچ

 یرا برا ید زندگیکنند؛ ام یدادم که سع یبهشان حق م



 ش بود که صورتمین هفته پیپسرشان حفظ کنند. هم

 ده و از من تشکر کرده بود که با وجود گذشته نهیرا بوس

 ل روحیدوار کننده مان با قبول دوباره کمیچندان ام

 شیلب ها یش و گل لبخند را رویرا در چشم ها یزندگ

 ...زنده کرده ام

 ل رایدانستم که کم یز نبود... خودم هم میانکار جا

 ماندن با او دارم تمام یخواهم و برا یباتمام جان م

 ن تالشیآمد ا یکنم و البته که به نظر م یتالشم را م

 ...ها ثمرخواهد داد

- 

 

 

 ما وین جا به بعد تصمین طور باشه... از ایرم که ایگ-

 یفهمم ازچ ینداره... نم یچ ربطیما به شما ه یکارا



 نوشتش... دارهسر ید؟ دختر شما رفته پیش یناراحت م

 القوزیشه شما منتظر  یباعث م یکنه... چ یازدواج م

 ل اگر ارزش حفظ کردنید؟ کمیل باشیا کمیموندن من 

 

 حفظش تالش یداشت که چرا دخترتون رفت و برا

 نهینکرد... اگرم نداشت که چرا چشمتون هنوز دنبال ا

 کنه؟ یکنه و نم یکار م ید چینیکه بب

 که سر دختر ییر عمر تاوان بالهاد تا آخیل بایتو و کم-

 دون بهیشه که دختر منو از م ین... نمین بدیمن آورد

 ...دیتونو بکنید و بعد خوش و خرم زندگیدر کن

 نویکه حقش بوده،تاوان داده...ا یزیشتر از چیل بیکم -

 بزرگ و یم... منظورم اون ورشکستگیدون یهر دومون م

 ست... منظورمیپاش ن یتو ینایتصادف بزرگترش و پالت

 یاره چشماش پر اشک میبچشه که هربار اسمشو م



 یستم، چون خوب مین یچ عذابیشه... منم مستحق ه

 یخراب کردن اون زندگ یبرا یچ تالشید که هیدون

 ...نکردم

 

 ین طوریا یه که دارییه خبرایکنم... یپس اشتباه نم-

 ...یزن ینه میسنگشو به س

 توانم یرود؛ بهتر م یمکه کم کم روبه افول  یبا استرس

 ...نیم: نه اشتباه نکردیزن زل بزنم و بگو یچشم ها یتو

 زنم... همون طور که شما ینه میبله دارم سنگشو به س

 د؛ منم سنگ شوهرمویزن ینه میزانتونو به سیسنگ عز

 ...زنم ینه میبه س

 یدست ید؛ اما با خشم؛ دست رویبگو یزیخواهد چ یم

 در حال پاره کرده گوشتش یگذارم که ناخن ها یم

 نیخوام که آخر یبرهنه ام هستند: ازتونم م یبازو



 د... منیریگ یمنو م ین طور طلبکار جلویبارتون باشه ا

 ا شما به خودتونینکردم که بابتش شرمنده باشم... یکار

 چید... .از من به هیکن یاحترام ید که بهم بیاجازه بد

 ...دید طلبکار باشیعنوان نبا

 

 کنم : اما یم جدا میشار انگشتانم دستش را از بازوو با ف

 حانه اگر دارهید... ریرو به خاطر خودتون بدون یزیه چی

 یرو از سر م یه زندگیل اگر داره یکنه، کم یازدواج م

 ه رویا قضینکه همه یا یعنینا یه...همه ایره و من و بقیگ

 ن همهیا باهاش کنار اومدن... ایفراموش کردن 

 ت شدن تنها شماست ویجش اذیما، تنها نتت شیعصبان

 تید تا اذیه رو فراموش کنین قضید و اییایبس... ب

 د، هرگزیمن هست ید... و البته اگر منتظر عذرخواهینش

 ...نکرددم که معذرت بخوامیدش...چون کاربدیشنود ینم



 ...تو به فکر خودت باش-

 به فکر خودش باشه یگم... هر کس ینو میمنم هم-

 من باشه که ی.. دوست ندارم فکرتون اونقدر پبهتره.

 دکهید و بعدش خودتونم ندونیرید دنبالم و منو بگیفتیب

 ...دید بگیبا یچ

 

 سیدهم. وارد سرو یشتر را به او نمیاجازه حرف ب

 یه میشوم.و بعد از بستن در، به آن تک یم یبهداشت

 گذارم تا آرام شود و منتظر یقلبم م یدهم. دست رو

 .ره پشتم راه گرفته، خنک شودیکه از ت یعرق مانم یم

 آسان نبود... زدن آن حرف ها و نشان دادن چنگ و

 ...ده بودیم لرزیدندان، سخت بود و موقع گفتنشان صدا

 بارها آب دهانم را قورت داده بودم... اما خب؛ شروع

 خواستم شروع دوباره یآمد. من اگر م یبه نظر م یخوب



 نیاز ا یلیخ ید دست و پای، بال داشته باشمیمبا ک یا

 خواستم ترنم یدم. نمیبر یم میمزاحمت ها را از زندگ

 بلیرود؛ مرا س ید و میآ یسال ها قبل باشم و هر که م

 ک ضربه به من بزند و رد شودیش بداند و یت هایعصبان

 خواستم که راهش یتنش م یآرام و ب یک زندگیمن  .

 ...سفت و سخت بود ین برخوردهایهم

 

 ل را روبهیم؛ کمیآ یرون میکه ب یس بهداشتیاز سرو

 که احتماال به پشت بام راه ین پله ایاول یدر، رو یرو

 واریه اش را به دیب دارد و تکینم.دست در جیب یدارد م

 نم. و اگریب ین بار است که او را با کراوات میداده. اول

 ر ازین تصوین صحنه را به عنوان جذابترین لحظه و ایا

 ...کنم رواست یگانیدر ذهنم بااو 

 یکند و صاف م یستادنش را رها میشن ایدنم پوزیباد



 :میگو یکنم وباتعجب م یم یستد. نگاه به در ورودیا

 نجا رفت وی؟ زن و بچه مردم ایکن یکارم ینجا چیا

 ...کنن یآمد م

 .کشد یرد و میگ ید، دستم را میبگو یزینکه چیا یب

 م درست است؛ پله ها ما رابهم.حدسیرو یازپله ها باال م

 .رسانند یخرپشته م

 ؟یر ی؟ کجا میکن یکار م یچ-

 

 یستد. دست رویا یم میبدون رها کردن دستم روبه رو

 شده؟ یده؟ چیگذارد: چرا رنگت پر یگونه ام م

 انیپردازم. ازم یش به جست و جو میان چشمهایم

 شگر خرجیکه آرا یخروارها کرم پودر و رنگ و لعاب

 د راحتیده من نبایص رنگ پریکرده بود، تشخ صورتم

 توانستم ترس نگاه یم یبود... اما خب من به راحت یم



 ...ص بدهمیبراق و خوش رنگ او را تشخ

 ؟ مجلسیکن یکار م ینجا چیل؟ ایشده کم یچ-

 من ینینجا ببیا یاومد یبرادرزادتو ول کرد یعرروس

 ا نه؟یده یرنگم پر

 دهیرون و دیب یگفت تو اومدام داد... بهم یمهسا بهم پ-

 کرد؟ یکه زنعمومم دنبالت اومده... کار

 ...زاد داره برادزادت به خدایرود: دست مر یم باال میابرو

 دهد: خودم ازش خواستم... ازخواهرام یسرش را تکان م

 خواستم یو مادرمم خواستم که حواسشون باشه...نم

 ...ت کنهیاذ یکس

 

 ...من بلدم از خودم دفاع کنم-

 کرده.... بازم دست روت بلند کرد؟ یه کاریپس -

 :دهم یاز سر مصلحت سر تکان م



 

 ...چارهیست زن بیوانه نین قدرام دیا-

 بهت گفت؟ یزیده؟ چیپس چرا رنگت پر-

 شتر من گفتم و ازش خواستم دست از سرمونینه ب-

 ن همه کِرِمیر ایمن موندم تو چطور از ز یبرداره... ول

 ؟یص بدیه منو تشخدیرنگ پر یتونست

 :گرداند یک دور، دور صورتم مین حرفم؛ نگاهش را یبا ا

 ...یچقدر خوشگل شد-

 .شوم یک میوار نزدیروم. به د ید. عقب ترمیآ یجلوترم

 ید. مقاومت مختصریآ یش میدستش به سمت شالم پ

 شانه یدهم شال را از رو یتا اجازه میکنم، اما نها یم

 نکه؛یکنم بابت ا یشکر م م بردارد. در دل خدا رایها

 دن سر و شکلم مانعید یجانش برایو ه یکنجکاو

 یس بهداشتینه سرویآ یم شده. تویباوز یدقتش رو



 

 حانه بهیمادر ر یخراش ناخن ها یده بودم که جاید

 ...م ماندهیبازو یوضوح رو

 جهت خالف آنچه یریک باره در مسیبحث کامال و به 

 ر عمدیر جهتِ غیین تغیاز اتش را داشته افتاده. یکه او ن

 رد. در کنترل لبخندمیگ یاما به درد بخور خنده ام م

 :کند یمانم و او شکارش م یناکام م

 ؟یخند یم یبه چ-

 یدهم به معنا یدر پاسخش با همان لبخند سر تکان م

 ...چیه

 چشم یرو یش ثبات و تمرکز ندارند. گاهیمردمک ها

 .رندیگ یراه م سملبا یرو یموها و گاه یرو یها و گاه

 

 دن بهیروم. اما با چسب ید. دورتر میآ یک تر مینزد



 پوشش یلباسم و ب یوار سرد و به خاطر مدل رومید

 پرم و یبودن شانه و دست راستم، بالفاصله از جا م

 ن کار یشوم. با ا یک میدوباره به او نزد

 .خودش را به من نزدیک میکنداو فرصت طلبانه 

 ن حدیتا ا یکین چهار ماه، نزدیدر ا ن بار است؛ کهیاول

 دهم که تجربه یمن اجازه م یعنیم. یکن یرا تجربه م

 م. یکن

 دنید ین بار برایرم. مطمئنم ایگ یلب به دندان م

 یچ تالشیش هین همه آرایر ایصورتم از ز یگرگرفتگ

 ست. یالزم ن

 یصورتم را از مخف و. مجبورم میند نگاهم را باال بیاورم

 یرون میب یدوست داشتن گاه امن و

 یزیم گریتا چشم ها مجبورم میکندکشد. 

 سرش را نزدیک تر شدنش نداشته باشند. یجز چشم ها



 خواهم  یکنم. م یحس م

 ادی یلحظه ا یمانعش شوم، اما برا

 ایافتم. من اگر دودل بودم،  یشم میقه پیمبارزه چند دق

 د آنیبه با او بودن شک داشتم، نبا یذره ا یحت

 ...کردم یحانه میقرا را در برابر مادر ر یها یرانسخن

 ند، بایب یاز من نم ین چند وقت، فراریبر خالف ا یوقت

 ...دیآ یش میپ یشتریجرأت ب

 یکه در دل حس م یزیگر کلمات کفاف چیبه گمانم د

 گریم. بار دیدهند که هر دو سکوت کرده ا یم را نمیکن

 :کنم ید؛ اعتراض میآ یک تر میکه نزد

 همه یکن یم یکار یهمراهم ندارم ...دار یشیلوازم آرا-

 نجا... یبفهمن چه خبر بوده ا

 یش را میصدا

 :شنوم



 

 ...دن دنبال تویدو یبرام نمونده برا یگه جونیمنم د-

 ...ن فاصله رویتمومش کن ا

 ریکه در مس یدهم. از همان شب یحق را به او م

 میاض هابرگشت به قم، آن طور پرده از ترس ها و اعتر

 ش رساندهیرا به حد اعال یبرداشته بودم، مدارا و صبور

 بود، تا من مطمئن شوم که به هم برگشتنمان درست

 ...استین کاردنیتر

 کند تا دور خودم بچرخم... چند یمجبورم م

 شه باال ویاز هم بیشتراو  یچرخم و چشم ها یبار م

ه گایاجا به ت مرا به خود نزدیک میکند تیشوند. در نها ین مییپا

 :م برگردمیقبل

 ییام دنبالت، اگه قرار بود تنهایشگاه نیاگه قرار بود آرا-

 ،نزدیکت نشم ... اگه قرار بود ین لباس قشنگو بخریا یبر



 

 یشنهاد داد، قبول کردیم پیحاج یپس چرا وقت

 م؟یمحرم ش

 :کنم یخودم را مشغول کراواتش م

 ...هرییرگونکه زویا یات... براییپروا ین بیهم یبرا-

خودت و نزدیکم ... چپ و راست یکن یگم گوش نم یم یچ

 ...یریگ یتو نمخود ی... جلومیکنی

- 

 ؟ ولمون کننزدیکت بشمم که فقط یمحرم شد یعنی-

 یتو ین دختر بچه و پسر بچه هایدخترخوب... االن ا

 اینشتر از یب یابون محرم نشده غلطایخ

 ...کنن یم

 :کنم یلبم را جمع م

 من غلطه؟ زدیک شدن بهن یعنی-



 هی یتو که منتظر دلبری! جمع کن یپدر صلوات-

 یدون ی... خودت میریحرکت اضافه بکنم تا آتو بگ

 ...بوده یمنظورم چ

 

 ازمون یم و سنیستیوقته بچه ن یلیگه خیما د یول -

 ...گذشته

 و یسن که از من گذشته... شما تازه اول جوون-

 ده تو جونم که نکنهنم ترس پر شیهم یته... برایقشنگ

 اد و قاپتویه تازه نفسش بیر باشم، و یبرات کم و پ

 ...بدزده

 نیتا ا یشد آدم یخب اگر همه سن گذشتن ها باعث م

 صبرانه منتظر گذشتن یتر شود، من ب یحد خواستن

 ک به چهلیب وقار و متانت نزدیماندم. ترک یسنم م

 و اوتصور بود  یورا یزیاو چ یت ظاهری، و جذابیسالگ



 .تر از قبل کرده بود یرا خواستن

 :زنم یدلخور تشر م

 

 ،یکه نبود یبود چند سال یدنیاوال قاپ من اگه دزد -

 ه نفریرفت نه حاال که دارمت... دوما قاپ منو  یبه فنا م

 ...چ وقتم بهم برش نگردوندید و هیش دزدیسال ها پ

 :با لبخند میگوید

 ...... مطمئنمدونم ینشو که دستم بستست... م دلبر-

 شه عالوه یل میسال تحو یخوام وقت ینم میهم یبرا

 ...یه؛ تو شناسنامه و توخونه امم باشیبر اون چند تا آ

 حاتشیه توضیتنها ده روز تا شروع سال نو مانده بود... بق

 د حرفش رایدانم با یدهد، که من نم یم یرا در حال

 :ا نهیرم یبگ یجد

 نه کهیخوام بکنم ا یبح مکه فردا اول ص ین کاریاول -



 اریرم... نه و نو نیه وقت بگین دفترخونه و یپاشم برم اول

 شدن یه کالسامونم بعد از رسمیکنم... بق یکه قبول نم

 

 دم تا آخر عمرمونمیم... بهت قول میر یازدواجمون م

 ال المصب من راحتین خیم... فقط بذار ایادامشون بد

 ...شه... بذار قلبم آروم شه

 زیه مراسم چیج... نه از بقیهوا بودم. معلق و گ یرو

 یزیده بودم و نه از لذت عروس کِشون چیفهم یادیز

 ممتد، سرسام و از یدم شده بود. فقط از بوق بوق هایعا

 .ن تهوع گرفته بودمیمتناوب ماش یستادن هایرفتن و ا

 یندارد، و م ید کرده بود که شوخیل تاکیکم یاز وقت

 یبیم، حال عجیفرصت عقد کنن یاول یخواهد تو

 ر افتاده بودم. شکیگ یبیب و غریخالء عج یداشتم. تو

 بود که ین چه حالیخواهم. اما ا یل را مینداشتم که کم



 داشتم؟

 

 با اصرار حاج خانم با آن ها همراه شده بودم. البته که

 ...ن عمویل بود، تا ماشین کمیح خودم هم ماشیترج

 جلو نشسته بود و من یدلصن یبا اصرار خودم رو یحاج

 عقب. تمام مدت وزن یها یصندل یو حاج خانم رو

 خودم احساس کرده بودم، یل را رویره کمیخ ینگاه ها

 شد که بتوانم ین میبم مانع از ایو حال عج یجیاما گ

 بدهم؛ مدام نگاه یگرمش را به خوب یپاسخ نگاه ها

 .ده بودمیدزد

 کردم یم یمدام در حال حساب و کتاب بودم و سع

 ذهنم سر و سامان دهم تا به یم را تویکارها و برنامه ها

 گر به شعبهیشان کنم. د یمحض برگشت به قم عمل

 خواستم دو فروشگاه یکردم. م یسوم فروشگاه فکر نم



 شنهادیم بسپارم و بنا بر پیرا به محمد سجاد و آقا عظ

 با شراکت خودش در یدیک کارگاه تولیبه  یمجتب

 

 یمعتقد بود که جا یکردم. مجتب ین فکر من تهرایهم

 دیم به تولیمان آن قدر در بازار سفت شده که بتوانیپا

 دم؛ اما بهیترس یم. من میاجناس خودمان فکر کن

 سک را بهیر یگمانم وقتش شده بود که جرأت کم

 نجا در تهران باشم و همیخواستم ا یخودم بدهم. هم م

 .انم رفته بودر دندیشرفت و استقالل زیطعم خوب پ

 خوشگله؟ ییکجا-

 یبر سر راه نگاهم رو یطاها و لبخند بزرگش مانع

 :دهم یشوند. لبخندش را پاسخ م یعروس و داماد م

 ...تونیر سایز-

 یها یافه و همان شوخیهنوز همان طاهاست. همان ق



 دکیزما را با خود یو همان کار یف و دوست داشتنیلط

 یتنها؛ کم د.یکش یش میکشد که سال ها پ یم

 گر مثل گذشته راحت ویل کرده بود و دیرفتارش را تعد

 لیکه کم ید تجربه گزنده شکیکرد. شا ید رفتار نمیالق

 مهم"به او برده بود؛ به او ثابت کرده بود که منبع عبارت

 یست و روابط اجتماعیهم موثق ن یلیخ "دل آدمه

 ک سرش مربوطیک سر دارند که تنها یش از یانسان ب

 

 گران از رفتار آدم آنید یخود آدم است. و گاه به

 ...را ندارند که دل آدم به آن همت داشته یبرداشت

 یک دستش را تویدهد که  یم یینگاهش را به هانا

 یشکم کم یگرش رویدست خود دارد و دست د

 :برجسته اش است

 ...ن همه زبون باز نبودیقبلنا ا-



 نمیب یل را میکم "ه؟ینامرد...زبون باز چ"در حال گفتن

 .دیآ یک نمیر نظر دارد؛ اما نزدیکه از دور ما را ز

 ن و انبرید با موچیگم؟ قبال با یه؟مگه دروغ میچ-

 یرون میر ادوات شکنجه از دهنت حرف بیدست و سا

 ...میدیکش

 

 :خندم یم

 گه وقتشه از چرت و پرت گفتنید یش یبابا م یدار-

 ...یدست بردار

 :اندازد یابرو باال م

 ییه؟خدای... چرت و پرت چیادبم که شد یا...بیدِ ب-

 ...یگیگم بگو دروغ م یدروغ م

 ...دروغ-

 :میگو یکنم... و با صداقت م یمکث م



 مد قبال کم حرف تر بودم؛ اما االنی... اما ... شایگ ینم-

 ...زبون باز نشدم

 :دهم یسرم را تکان م

 یام به سن و سال و دور شدن از فضیاووم... ربطش بد-

 ...پر استرس و باال رفتن اعتماد به نفسم

 ...کردم یدونم... شوخ یم-

 

 آورد تا گونه ام را بکشد... اما انگار یدستش را باال م

 د در مورد من محتاط تر از فاطمهیافتد که با یادش می

 و مهسا و ماهرو و مهرانه رفتار کند. دستش را پشت

 :گذارد یگردنش م

 ان داداش رو شما حساسن... االنمادم نبود خیاوخ اوخ...-

 ... کنه ین جا رو نگاه میکه زل زل داره ا

 :خندم یشرمزده م



 ...ستین قدرام نیا... ایانصاف شد یب یلیامشب خ-

 توانم اشاره به اتفاق تلخ آن سال ها ین نمیشتر از ایب

 داند و چه طرز یدانم هانا چقدرش را م یکنم. نم

 یدن ماجرا باریعد از فهما ممکن است بیدارد و آ یفکر

 ن مدتیا یا نه... در طیگر طاها را دچار مشکل کنم ید

 مان در برابر آن سوتفاهمِ تلخ سکوت یهم موضع همگ

 

 .میبزن یم خودمان را به فراموشیح داده بودیبود و ترج

 م. آن همیل در موردش حرف زده بودیتنها من و کم

 اتفاقنکه مطمئن شوم آن یا یدرحضور مشاور؛ برا

 ست و بعدها دوباره دامنیل نیمزمن در وجود کم یدرد

 ...ر رابطه مان نخواهد شدیگ

 یدونم چه کرد ین طوره... نمیم که ایدون یهر دو م-

 ... امایونه خودت کردید ین داداش ما رو بدجوریا یول



 ه دلیم و هنوز نشده یگرد یم برمیگه داریه هفته دیما 

 نم از با همینیر هم ببن آق داداشو کنایر تو و ایس

 ...میبودنتون لذت ببر

 :میگو یبه هانا م یرم و با نگاهیگ یوار میه ام را از دیتک

 ...عه چه زود-

 :کند یش را جمع میهانا لب ها

 ...مید برگردیگفته بودم که زود با-

 

 یبا با سرعت نور برابریزوده... تقر یادیگه زین دیواال ا-

 ...کنه یم

 انداختن و با سر به طاها اشاره کردن ابرو باال یمعنا

 دانم که یم ییدست به بغل را من بهتر از طاها یهانا

 ...زند ین حرکت همسرش لبخند میبه ا

 رو یتین جنایشه... طاها خان حق همچینم ین طوریا-



 بودن و تو ین عروسیر ای... خانوادت اون قدر درگیندار

 ونستهکه شک دارم اصال ت یریم یاون قدر زود دار

 ر نگات کنن... به نظرم توأم مثل اکثر مایه دل سیباشن 

 ...یط شدیدچار سندرم افراط و تفر

 خوام ید برگردم... نمیدونم؛ اما با ینا رو میهمه ا-

 نمونده یزیمو ول کنم به حال خودش... چیقه نود تیدق

 

 نیخوام... ا یجه توپ میه نتیجه گرفتن... من یتا نت

 ...پرش من باشه یسکوتونه یمسابقه ها م

 و ن حرفا پرهیم... اما گوشمون از ایدون ینا رو میمام ا -

 ین زودیبه ا یست... حق نداریرفته نیپذ یچ بهونه ایه

 ...یدوستمو ازم دور کن

 

 



 دن گرفته رایهانا درخش یکه در چشم ها یدینور ام

 که یافتم. ترنم یقبل م یاد ترنم سال هاینم و یب یم

 گران ویخواست د یر پایخواست را ز یهر چه دلش م

 شهینامعقول و اند یترس ها یو حت یشیمصلحت اند

 ن کارش بهیا یکرد. و برا یم ینامعقول تر قربان یها

 یکرد و م یدا میبهانه ها پ یرکیطرز ماهرانه و ز

 آمد هانا هم مثل ترنم آن سال ها که ید. به نظر میتراش

 کرده بود؛ یوجوانغرورش را لگد مال عشقِ کر و کور ن

 کرد تا مبادا خاطر یش را در دل مدفون میخواسته ها

 ن معلم بشر بود ویطاها مکدر شود. و خب تجربه برتر

 یدانست که از خود گذشتگ یچ کس بهتر از من نمیه

 تواند عشق یبهانه و با بهانه تا چه حد م یب یافراط یها

 نیکه ا ییقلبش تار و تار و تارتر کند تا جا یرا تو یآدم

 شود و انسان را به یا حداقل نامرئیعشق آزار دهنده و 



 .ندازدیب ییفکر چاره و رها

 

 ن زوجیل را به اید بهتر بود مشاور خودم و کمیشا

 کنم؛ تا یم هم معرفیش رویشه اما کار نابلد پیعاشق پ

 ند از آن عشقیند و ببیاینرسد که به خودشان ب یروز

 را مسلمان کرده بود؛که ترسا  یبزرگ و اسطوره ا

 دانم ها نمانده یک مشت آه و حسرت و نمیجز  یزیچ

 ن دو نفر هر دو دچاریم اید هم بهتر بود بگویاست. شا

 طیشده بودند که من به آن سندرم افراط و تفر یحالت

 از یلیکه نه تنها عشق که قاتل خ یگفتم... سندرم یم

 ...بود یبشر یاهداف و آرزوها

 کشم تا به جمع یرم و با خودم میگ یدست هانا را م

 که دور عروس و داماد را گرفته اند و در حال یشاد

 م. دریو ترک خانه شان هستند ملحق شو یخداحافظ



 :دهم یحال دور شدن هم تذکر آخر را م

 

 کنم... عصر، عصر ینم یچ عنوان شوخینخند... به ه-

 یکار کشته مثل خودت دار یه مربیارتباطاته و تو اونجا 

 ن جا توسط اونیگه ام از همیچند روز د یتون یکه م

 میر از اون تی... محض اطالع تو غیت کنیریمت رو مدیت

 یکه دار یگه ام داریف دیوظا یه سریش یو قهرمان

 ...یریگ یدشون میناد

 یل مین جمله با چشم دنبال کمین گفتن ایو در ح

 چ گوشهیو نه در ه یقبل یگردم و عجبا که در نه جا

 ...کنم یش نمیداین خانه پیاز ا یگرید

 ک لبخند ارتباطیبا مهسا باز هم در حد دست دادن و 

 نیکنم. اما ا یم یخوشبخت یش آرزویرم و برایگ یم

 شوند یزان نمیش آویش پر اشک و لب هایبار چشم ها



 

 یبزرگ و دوستانه م یخوبم را با لبخند یو آرزوها

 .ردیپذ

 ین که من اقدامیبل از ارسد، ق ینوبت به برادرم که م

 دلم ین کارش به قدریکشد. ا یکنم، او مرا در آغوش م

 کنم بتوان اندازه یکند که گمان نم یم یرا غرق خوش

 شیان دست هایش در نظر گرفت. خوب که میبرا یا

 شانه و گوشم یشوم؛ همان طور که سرم رو یچالنده م

 یفکر نکن متوجه نم"شنوم؛ یش است، میکنار لب ها

 ن وصلت خوشحالیو از ا یم زنمو دوست ندارش

 ین برداشتش همان طور سرم را می. شوکه از ا"یستین

 چرخانم و 

 :میگو یم

 دینه من...آخه چرا با ید دوست داشته باشیزنتو تو با -



 ن وصلت ناراحت باشم؟یاز ا

 

 او یت دست هایم و با هدایریگ یاز هم فاصله م یکم

 م ازیشو یدور م یند، کممرا رها نکرده ا یکه دست ها

 ...مهسا و هانا

 هم یم برایزندگ ین آدمایزتریمن دوست دارم عز-

 چرا سگرمه هات تو یستیز باشن... اگه ناراحت نیعز

 ؟ی؟ چرا تو فکریه گوشه کز کردیهمه و همش 

 .ده بودمیشن یخب من امشب درخواست و خبر مهم

 زا یدید در عرض کمتر از ده روز وارد مرحله جدیبا

 دهیدنش فهمیشدم، که خودم هم بعد از شن یم یزندگ

 ن هایتابم. و همه ا ین اتفاق بیافتادن ا یبودم چقدر برا

 حداقل با یقبل یچ برنامه و آمادگیبود که ه یدر حال

 م را سر و سامانیآن نداشتم و کارها ین سرعت برایا



 از ذهنم مشغول یهنوز گوشه ا ینداده بودم. از طرف

 .ش بودینه جویحانه و نگاه کیر رفتار مادر

 

 یگم برات سر فرصت... اما نگران نباش اتفاق بدیم -

 زیزه چون عزیست... فقط بدون مهسا برا من عزین

 د هرگز نتونمیتوست... طراوت قلب توست... من شا

 ت جداگانه و تنها دوستیه ماهیمهسا رو مستقل و تو 

 تیکفا ین که تو دوستش داریداشته باشم... اما هم

 ...کنه تا من براش ارزش و احترام قائل باشمیم

 ن شما دوید بیه ترنم؟ من بایف من چین وسط تکلیا-

 تا چه کنم؟

 یمان و موضوع گفتمان بیکنم حرف ها یم یسع

 نداشته باشد، یریصورتم تاث یک هایمیموقعمان در م

 ...زند یم یرت آوریح یاما واقعا حرف ها



 چ وقت از توی؟من هیخاب کن؟ مگه قراره انتیچ یعنی-

 ... مهسا رو همیاز ما دو نفرو انتخاب کن یکینخواستم 

 ...کنه ینم ین کاریشناسم که بدونم همچ یاون قدر م

 که دوست ییزای! من و تو سال ها به خاطر چیمجتب

 چین من هیهم یم... برایم؛ طرد و سرزنش شدیداشت

 هرگز کنم... من ینم ین رفتاریهمچ یچ آدمیوقت با ه

 

 یدم... هرگز طردت نم یط سخت قرار نمیتو رو تو شرا

 کنم... هرگز ازت ناراحت یکنم... هرگز سرزنشت نم

 ینا رو میل که طعم همه این دلیقا به ایستم... دقین

 است روابط من ویا دنیدونم... نگران نباش و بدون تا دن

 یانه خواهد موند... حتید سرد، اما صلح جویزنت شا

 ه زنداداشا و خواهریمن تر از رابطه بقیبطه ما اد رایشا

 حد و حدود یهر کس ین طوریشوهرا باشه... چون ا



 ...کنه یت میطرف مقابل رو رعا یخودش و خط قرمزها

 کمیکنم  یدم منم مثل مهسا سع یبهت قول م یول

 چه ین... کسیگرمتر باشم... اما خواهشا بهم مهلت بد

 نازو کوچولو که با عمه عمه ه برادر زادهید یدونه؟ شا یم

 ینجا بهونه خوبیه منو بکشونه ایکردناش بتونه دم به ثان

 باشه؟

 گذارد یگونه ام م یزنم و او دستش را رو یم یچشمک

 :کشد یگونه ام م یش را رویو نوک انگشت ها

 

 ...دیکه با یزیبزرگ... بزرگتر از چ یلی... خیبزرگ شد-

 فرار است را با که از گوشه چشمم دنبال راه یاشک

 :رمیگ یدست آزادم م

 ارن کهیکِشن و کش میط آدمو اون قدر میشرا یبعض-

 اد و به همون شکل کشیآدم از حالت نرمالش در م



 خبر رفتن یچ وقت بابت بیمونه... من ه یم یاومده باق

 نکردم... اما باور کن یت کردنت ازت معذرت خواهیو اذ

 یو نگران یافراط یات هیموندم، تو دست از حما یاگر م

 یذاشت یدلت م ید پا رویشا ی... حتیداشت یهات برنم

 م... اما مطمئنا منمین حالت نبودینجا و تو ایو امشب ا

 یدا نمیستادنو پیخودم ا یفرصت مستقل شدن و رو پا

 ه عشق ابتر رو شونه منیکردم... تا ابدم عذاب وجدان 

 نظرم م... اما بهیت شدیکم اذیموند... هممون  یم

 نیرو، تو رو و خودمو ا یارزششو داشت... من زندگ

 

 کنم یحس م ین طوریشتر دوست دارم... ایب یطور

 ...خودشه یز سر جایهمه چ

 یگه این کارت سرنوشت جور دیدونم اگه با ا ینم-

 ...کردم یومد چه میسرت م ییکرد و بال یباهامون تا م



 ...ا نهیتونستم خودم و تو رو ببخشم  یم

 :گونه اوست ی دست من هم روحاال

 فتادهیکه ن یا حرص اتفاقیحاال که مهربون تا کرده... ب-

 ...میم و از االنمون لذت ببریرو نزن

 رد و تا کناریگ یچشمش راه م یاز گوشه داخل یاشک

 :دیآ یلبش م

 

 ن قدر با من مهربونیاز خدا و سرنوشت ممنونم که ا-

 یلی... خیردبودن که تو رو داشته باشم و بهم برگ

 ...ترنم یخوشحالم که خوب

 آورد. با دست صورتش را یاشکش دوباره اشکم را در م

 ستم تا بتوانم گردنش رایا یکنم و نوک پا م یپاک م

 :بغل کنم

 دوستت یلیمنم از خدا ممنونم که تو رو بهم داده... خ-



 که یه ایمنو ببخش بابت هر ثان ی... داداشیدارم مجتب

 ...یدت شینگران و اذ

 لمین فیه نفر هست که اصال از این جا یآقا کات... ا-

 ومده و حس حسادتش به شدتیخوشش ن یهند

 ...ک شدهیتحر

 

 یگرم را میم و برادر دیآ یرون میب یاز آغوش مجتب

 و شلوار کرم یان کت زرشکیم ینم که در اوج جوانیب

 ...ست یخواستن یگریشتر از هر وقت دیرنگ اسپرتش ب

 شود و در یست هر دومان به سمتش دراز ملبخند و د

 خورم که یخواهد و حسرت م یلحظه دلم مامان را م

 و یتاالر با مجتب یهمان جا تو یبه خاطر خستگ

 کرده و همراه عمو به خانه رفته بود یعروسش خداحافظ

 گریمن گفته بود که هم قلبش د یو در برابر اصرارها



 یدر تکاپوها توان و کشش قبل را ندارد و ممکن است

 ین جمع آخر شبیاورد و هم ایکم ب یکارناوال عروس

 مختص جوانهاست و حضور مادر و پدر عروس و داماد

 ست. کاشین یمین جمع راحت و صمیبرازنده ا یلیخ

 که ییکاش ها یتمام حسرت ها و ا یبود تا در ازا

 ن جمع خوشحالیم؛ ایخودش و ما در دلش کاشته بود

 یناش یاز زخم ها ید کمید؛ تا شاید یسه نفرمان را م

 ...دا کندیام پیاز حسرتش الت

 "نمییمن پا"

 سم و ارسالینو یرا م "اومدم"غامش یبعد ازخواندن پ

 .کنمیم

 دخترش را زودتر یکرده بود مراسم پاگشا یفاطمه سع

 مهسا و یه هم بتوانند به بهانه پاگشایبرگزار کند تا بق

 در خانه شان داشته ک شبی، طاها و هانا را هم یمجتب



 باشند. فاطمه همه خانواده را دعوت گرفته بود و من

 جز خودم یت کسیکار بودم و هنوز مسئول یچون ب

 کمک به فاطمه یشانه ام نبود؛ قرار بود از صبح برا یرو

 .ل آمده بود که مرا به خانه آن ها ببردیبروم؛ و کم

 

 فحهشوم و قبل از قفل کردن ص یام رسان خارج میاز پ

 و یخودم، مجتب یر خنده هایبه تصو ی، نگاهیگوش

 ار گرفتهیش توسط مهدیکنم که دو شب پ یار میمهد

 ...استیدن یها ین سلفیباتریاز ز یکیشده و از نظر من 

 ن تر ازییپا یگردانم. کم یبندم و چشم م یدر را م

 کند با چراغ دادن مرا یم یخانه عمو پارک کرده و سع

 .متوجه خودش کند

 باال رفتن از یتالش الزم دارم برا یشه کمیمثل هم

 یلبخند نگاه م ین بار بیاه رنگش. تالشم را ایس یوالیه



 ه داده ویشه تکیکه آرنجش را به لبه ش یکند؛ در حال

 .ان شست و اشاره اش جا داردیچانه اش م

 ...سالم-

 ...سالم-

 

 یش میلمس گونه ام پ یش براین... نه انگشت هایهم

 م رایش موها و چشم ها و لب هاینه چشم ها ند ویآ

 کند و یکنند. تنها به جواب سالمم بسنده م ینوازش م

 .زند یاستارت م

 دانم، به یلش را نمیکه خودم هم دل یبیدر سکوت عج

 ین سردیل ایراند و من دنبال دل یم یسمت خانه عل

 شب تا به حال دامن رابطه مان رایکه از پر یناگهان

 دایگردم کمتر پ یدم. و البته که هرچه مگر یگرفته م

 .کنم یم



 رو راست اگر بخواهم باشم؛ من به خواسته شدن، به

 نینوازش شدن، به بازارِ گرم داشتن عادت کرده ام و ا

 .کند یوانه ام میدارد د یناگهان یسرد

 رم حاال کهیگ یم میکنم و تصم یک دله میباالخره دل 

 نیا ییچرا یبرا یپاسخ یست سکوت و صبوریقرار ن

 

 ه مشاورمان از درِ یرفتار به همراه داشته باشد؛ طبق توص

 که در یین حجم از خنکایل ایتمدن وارد شوم و دل

 چشم ها و حرکاتش خانه کرده را بپرسم. نگاه و دست از

 انگشت یر بازیبا زیآن تقر یکه چرم مصنوع یفیبند ک

 .دارم یشده، بر م یم سالخیها

 اطراف و یدن فضایکنم و با د یبه اطراف م ینگاه

 یبهار به خود م یکه َکم کَمک دارد رنگ و بو یدشت

 دا کردن جوابیکنم. آن قدر در به در پ یرد تعجب میگ



 نیا ین دو روز بوده ام که اصال متوجه نشدم کیا یسرد

 اد بود ویز یم. فاصله خانه عمو و علیهمه راه را آمده ا

 .میرفت یگرش میسمت د ن سر شهر بهید از ایبا بایتقر

 !ل؟یکم-

 هوم؟-

 ...ض رابطه مانیبر احوال مر یگرید ین هم گواهیا

 م عادت بهیم هم چون گونه و چشم و موهایگوش ها

 از ته "جانم"ک ی ینوازش شدن دارند. و حاال که به جا

 

 یبش شده دردش میحواس نص یب "هوم"ک یدل، 

 ...دیآ

 شده؟ یزیچ-

 رد و متوجهیگ یدل از جاده مه نگاهش یبعد از چند ثان

 ...یق و طوالنیکند. پرحرف، عم یشود. نگاهم م یمن م



 .د باشدیتر از آن چه که با یطوالن

 ...میکن یتصادف م-

 که داشته چطور از تکرار آن یدانم بعد از تصادف ینم

 یترسم... حاال که زندگ یترسد. اما من م یحادثه نم

 .ترسم یدهد؛ م یخوشش را نشانم م یدارد کم کم رو

 .ز را از دست بدهمیعز یو او ین زندگیخواهم ا ینم

 د، نگاهش رایرتر از آنچه که بایعالرغم تذکرم، باز هم د

 ر واردیش با تاخیرد. زبانش هم چون چشم هایگ یم

 .شود یعمل م

 ...چه عجب-

 

 خوش قد و باال یک معمایل به یمرموز شده... اصال تبد

 ...شده یو چشم آب

 عجب؟ چه یچ-



 ...یدینکه شما باالخره ما رو دیا-

 یدن کمیکنم قبل از پرس یم یشوم. سع یج تر میگ

 ...ده گرفته ام؟ مسلما هرگزیاو را ناد یفکر کنم.ک

 ار اتفاقیاخت ین اتفاق عمدا و از روینکه؛ ایحداقل ا

 ین بار فکر کردن و حرف زدن من به درازا میفتاده... این

 رود، یبه آن سمت و سو م که فکرم ییکشد. تنها جا

 که او یمان با طاها و هاناست. زمانیقه ایخلوت چند دق

 ت بحثمان مانع ازیکند، اما اهم یدم که نگاهمان میرا د

 .شود یقش شد... باورم نمیادم به او نگاه عمیتوجه ز

 ...نکند

 کنم. و در یچرخم. خوب نگاهش م یبه سمتش م

 :میگو یم یقه ایچند دق یریرت و با تاخیت با حینها

 ل؟یکم یچ یعنی-

 



 ...یدین که شنیهم یعنی-

 و یل عصبانیشتر از کمیل سرد، بیفهمم کم یتازه م

 دیآ یشود؛ دردم م یاد زن ترسناک است. سردم نمیفر

 ...از شدت برودت لحنش

 یکنم. م ین سرما، همچنان نگاهش میخشک شده از ا

 یم رخ خواستنینگاهم به ن یرگیدانم که متوجه خ

 را تاب آوردن کار من یتوجه ین همه بیخودش است. ا

 .ستین

 نم. منینش یم میچرخانم و صاف سرجا یتنه ام را م

 .مینمان را باز کرده ایب یکردم همه گره ها یفکر م

 در تب و ینشان را... اما درست وقتیبخصوص مهم تر

 

 وستن به او بودم و داشتم برنامهیشه پیهم یتاب برا

 دادم تا بدون سوزاندن یهنم سر و سامان مم را در ذیها



 نه مال او شدن برسم؛یرید یخ و کباب به آرزویس

 دهد، درست همان یفرستد که نشان م یم ییکدها

 ...ن مسئله حل نشده استیمهم تر

 ...نگه دار-

 م ساعت گذشتهین بار بر خالف نیم. ایگو یآرام م

 :دهد یبالفاصله واکنش نشان م

 شده؟ یزیچ-

 ...ه لحظهی. فقط نگه دار نه..-

 .اندازم یرون میبه ب یدهد. نگاه یتن به خواسته ام م

 میش چشم هایمه بهاره پیو ن یمه زمستانیهنوز دشت ن

 دهم تا بغض و یقه به خودم زمان میاست. چند دق

 .رتم را هضم کنمیح

 

 .نمیب یگردم، نگاهش را متوجه خودم م یبر م یوقت



 کند، اما نوازش یرا گز م صورتم یکه سر تا پا ینگاه

 ...ترسناک است ین حسابینه... و ا

 لهیکه به مخ یشه ایسخت است حرف زدن در مورد اند

 ...دا کردهیام راه پ

 ل! زنش کنارش بود و بچش تو شکم زنش... تویکم-

 و تو فکرم... اون با همه عالم و آدم یجلو چشم من بود

 ...ن قدر مَیا یتون یه، چطور میمیراحت و صم

  خراب نکردی این رابطه رون یشتر از ایببند دهنتو تا ب-

 ...ترنم

 پرم و به یزند که از جا م یاد میو بلند فر یچنان ناگهان

 ...چسبم ین میدر ماش

 

 نیک باره به ایل سرد یانتظارش را نداشتم که آن کم

 رت نگاهشین با حیهم یل شود، برایکوره آتش تبد



 اد ناراحتین فریهم از ا یلیکنم. اما خب راستش خ یم

 که از یده ام فکریکه باشد، فهم ینشده ام. به هر روش

 ن اتفاقین بهتریذهنم عبور کرده درست نبوده و ا

 که ییاز کتاب ها یکی ین که؛ تویممکن است. هم، ا

 یو ب یکرده بود، خوانده بودم که سرد یمشاورمان معرف

 کی یراخطرناک تر از دعوا و جار و جنجال ب یتفاوت

 نند ویب یکه طرف مقابلشان را م ییرابطه است. آدم ها

 خوب و بد واکنش یت قائلند به اتفاق هایش اهمیبرا

 ک واکنش است. اما سرمایدهند و دعوا هم  ینشان م

 ایشود که طرف مقابل  یک رابطه میوارد  یدرست وقت

 کیشد در عرض  یت... چطور میاهم یا بیشده،  ینامرئ

 سرمان باز کند؟ آن یچترش را رو یتانن زمسیشب چن

 ...مردم که یوقت من م

 



 ده رایکه به ذهنم رس یبابت فکر زشت یمعذرت خواه

 :گذارم یبعد م یبرا

 خینقدر ی؟ چرا ایکن یم ین جوری؟ چرا ایپس چ-

 ؟یزن یحرف م ی؟ چرا تلگرافیشد

 حرف بزنم؟ ناراحت ی؟ چه جوریدار یچه انتظار-

 ؟ تازهیبودنمو دوست ندار؟ سرد یت شدی؟ اذیشد

 ن سرما رو از طرفیه عمره دارم ایشدم مثل تو... من 

 دارم... اما ترنم یرم و بازم دست از تالش بر نمیگ یتو م

 ینیب یشم... تو اصال م یگه کم کم دارم خسته مید

 شهیچرا هم ینیب یجانمو؟ تالشمو؟ اگه میمنو؟ ه

 ؟ اگهیدیه واکنش نشون نمیو  یساکت و سرد

 ؟یشد ین سردیه دفعه متوجه ایچطور  ینیبینم

 جهینکه کم تر به نتیباز هم برگشته ام سر خانه اول... ا

 ...برسم



 

 نمینم آدمه؟ ایا یچ تا حاال با خودت فکر کردیه-

 خواد؟ باشه من یکم محبت مینم یه؟ ایخسته و زخم

 کردم... اشتباه کردم... بهت ظلم کردم... اما یه غلطی

 م رابطمونویم... نذاریته رو فراموش کنقرار شد گذش

 یمن دوسِت دارم؟ لعنت یفهم یت کنه... تو اصال میهدا

 یتوجه به اون گذشته دوستت دارم... آدم وقت یمن ب

 ...کم واکنشهیجان، یکم هیرو دوست داره، منتظر  یکی

 م رو خودمونین همه مدته داری... ایکن یتو فقط نگاه م

 ی... تو هنوز میتو هنوز دو دل م...یکن یو رو هم کار م

 گهی... دیبه من اعتماد کن یتون ی... تو هنوز نمیترس

 یتون یگه میعوض شدم... د یکار کنم که بفهمید چیبا

 ؟یبهم اعتماد کن

 ...واش تر...هوار نزنیکم ی-



 ش را بشکافد ویم بتواند امواج صدایزنم تا صدا یداد م

 ...به گوشش برسد

 .کنم یکند. نگاهش م یم مشود و نگاه یساکت م

 دست انداز یک رابطه بیمشاورمان گفته بود که منتظر 

 دعوا یعاد ینباشم. گفته بود که مثل همه زوج ها

 م کرد. گفته بود اگر گذشته را در گذشته جایخواه

 ن دعواها را هضم کنم و باید بتوانم ایگذاشته باشم؛ با

 ده ام که بهن داد و هوار احساس نکنم که اشتباه کریاول

 ارج و قرب کارم ید به ازاین رابطه برگشته ام...نبایا

 ...شه بدهکار بودن او باشمیمنتظر هم

 ...نگام کن-

 

 ش فرو کرده ویموها یرون دارد. دستش را الیرو به ب

 کند. دستم را یه داده. نگاهم نمیآرنجش را به فرمان تک



 م تاده یگذارم و فشار م یان بازو وشانه اش میم ییجا

 :برگردد

 ...گمین میبا توأم! منو بب-

 ...گردد یبر م

 ی؟ اونم درست وقتیجه برسین نتیشه به ایباعث م یچ-

 مون زبونم بندیزندگ یجانِ شروعِ رسمیکه من از ه

 ف کردن کارام تمام شبویاومده و از حساب کتابِ رد

 شم؟ من دوستت ندارم؟ منِ  یدم و دارم خل مینخواب

 یط عاشقت بودم؛ چطور مین شرایبدتر که تو یوانه اید

 ن قدر آروم ویشه االن دوستت نداشته باشم؟ االن که ا

 هردومون به ی... االن که زندگیشد یدوست داشتن

 یستم که تو براین نیده... االن که من نگران ایثبات رس

 و تو یدرد دل به من رو آورده باش یحانه و برایفرار از ر

 یتو رو نم ییو تنها یپناه یکه من از سر ب یدون یم



 

 ن قدریا ید؟ چطوریا ین جوریخوام...شما مردا چرا ا

 د تو سر آدم و خرابشیآدمو بکوب یاهاید رویماهرانه بلد

 هیر ینکه قراره با تو برم زید؟ من دو روزه از فکر ایکن

 همه یزن یم ین طوریستم و تو این بند نیسقف رو زم

 نیکار کردم ا یمن چ ؟ مگهیکن یاالمو تار و مار میخ

 تونم بهت اعتماد کنم... لعنت به یکه نم یبرداشتو کرد

 ...دو روز از خر ذوق شدنم بگذره یذار یخودت که نم

 ...اَه

 د ویبگو یزیکند تا چ یشوم، دهان باز م یساکت که م

 :شوم ین بار من مانعش میا

 ین عشق منو قهوه ایشتر از ایحاال تو ساکت شو تا ب-

 ...ینکرد

 یخندد. و من گر م یت ناممکن مین موقعیدر غلط تر



 :رمیگ

 

 ،ی...فندک خوشکلتو روشن کردیخند یمعلومه که م-

 یش گرفتنم لذت میاز آت یرمون و االن داریز یگرفت

 ...یبر

 ...ت خندم گرفتیچرت نگو... از قلدر-

 موقع ین لبخند بیست که به ایآن قدر حالم خوب ن

 .رمیگ یخوش نشان دهم. رو م یرو

 یبعد او آرام اما نه سرد، شروع به حرف زدن م یکم

 :کند

 م و تو اونید عقد کنیش که بهت گفتم بایدو شب پ-

 ،یبگ یزینکه چیو بعدم بدون ا یشوک شد یطور

 یا نمی، فکر کردم هنوز برات زوده یرفت یگذاشت

 ...یاعتماد کن یتون ی... فکر کردم هنوز نمیخوا



 

 :میگو یم نکه نگاهش کنمیبدون ا

 نی... زبونو خدا داده واسه ایه کلمه بپرسی یتونست یم-

 خوره که چرا یموقع ها... دو روزه خون داره خونمو م

 ن رو به اون رو شد... منیاز ا ییهویل یاون شب کم

 ن بابت شوکیکارکردم که اون شد... من فقط از ایچ

 ...س نکردمیچ کدوم از کارامو راست و ریشدم که ه

 ...نیهم

 ن بود که منید ایکه به ذهنت رس یزین چیبعد اول -

 ...ا طاها... الاله اال اهللیبه تو 

 یزیگردم چ یل میدنبال دل یکار کنم؟ هر چ یچ-

 کنم... من تو خودم دارم از ذوق و عشق تو یدا نمیپ

 تیل ناراحتیزدم دل ید حدس میرم... چطور بایم یم

 سو برداشتته؟



 

 ...کنم یهنوز هم نگاهش نم

 یعذرت مم-م: یگو یبعد که آرام ترشده ام م یکم

 ...خوام

 که به یزین چیست هنوز... تو اولیفکر کنم وقتش ن-

 که یزین چید، بددل شدن من بود و من اولیذهنت رس

 دی... شاین بود که تو بهم اعتماد ندارید ایبه ذهنم رس

 ...میگه صبر کنیالزمه چند ماه د

 

 شود یکنم. باورم نم یهش مردم و نگایگ یبرم یبه آن

 د آن همهین تنش بتواند قین سرعت و با اولیبا ا

 .خواستن را بزند

 :زند یر خنده میدن صورتم زیبا د

 ...یریگ یبار آخرت باشه نگاتو ازم م-



 :دهم ین میدماغم را چ

 یه ساعت چین دو روز و ین من تو ایمزه... پس بب یب-

 ...یارم نگام نکردم دو بینیه ساعته تو ماشیدم... یکش

 :د یآ یدستش به سمتم م

 نمت... چقدر لوست کردم، خودم خبرینجا ببیا ایب-

 ه عمره تویکشم که  یم ین من چیندارم... پس توأم بب

 ...یایناز م یه

 

 ... واالید ناز کنیتو با یکنم... نکنه فکر کرد یخوب م-

 ...ازهیگن زن نازه و مرد نیا میدن یهمه جا

 دمیدوستت دارم قول م یون اعمال فشار بگه بار بدی -

 ا برنخوره و فقط طرفت بفهمه راهو دارهیدن یچ جایبه ه

 ...ره و خواستن و تالشش به چشم اومدهیدرست م

 گه... گفتن ناز؛یداره د ییازایه نیازم ین یباالخره آقا



 ...دهنش و صاف کنیدگه نگفتن که ید

 ...ادب یب-

 

 جلو یدادمونو آوردگه... آبا اجیگم د یراست م-

 ...ن همه نازیچشممون با ا

 ن هم چهره اشیین پایکند. از ا یاز باال نگاهم م

 .ن استیتر یخواستن

 ...هنوز یناراحت-

 ...کند ین مییسرش را باال پا

 ...دیمن که گفتم ببخش-

 ن منیست... خب ایدن نیدن و نبخشیموضوع بخش-

 هیم.. ثبت کرد ین طوریبودم که خودمو تو ذهن تو ا

 ...د از خودم ناراحت باشمید بایمرد شکاک و بددل... شا

 لو ازذهنت پاک کنم تاید اون کمیدونم چطور با ینم



 ...ینین منو ببیا یبتون

 اعتماد یه ترنم بین حساب منم خودم مقصرم که یبا ا-

 ...ر عاشقو تو ذهنت ثبت کردمیو غ

 

 فراتر از هزار یکند. سکوت یم میدر سکوت تماشا

 ..."یآر"

 :به چشمانش زل میزنم

 ...ن حسو بهت القا کردمیمتاسفم که ا-

 ...مید حاال حاال ها کالسامونو بریفکر کنم با-

 ...من دوستت دارم-

 ن بار است که من در آرامشین اولید. ایگو ینم یزیچ

 یا میکنم و او گو یان احساسم لب باز میب یو صرفا برا

 شیوش و همه اعضاخواهد همه کلماتم را با چشم و گ

 ...شود ینطور ساکت و صامت میثبت کند که ا



 دوستت دارم... اون قدر یکه فکر کن یزیشتر از چیب-

 ...ام کمرنگ شدنیدوستت دارم که همه ترسا و دلخور

 م نذار... من فقطیعالقگ یب یچ وقت سکوت منو به پایه

 ...ذاتا کم حرفم

 

 فهمه یمن دل چه ین نگاه خوشگلت، ایآخه قربون ا-

 ن احساسویدن ای؟ شنیچ یعنیتو  یکم حرف و پر حرف

 ...خواد یم

 :میگو یم قلبشرو به 

 ... اما بفهمیدونم مثل دل خودم زبون نفهم یم-

 ...ادیز یلیدوستت دارم... خ

 . نگاهش خندان و

 ...لبش خندان است

 ...مین جا به هم بدیهم یه قولیا یب-



 ...دهم تا ادامه بدهد یسرم را تکان م

 م تا بهیکه دعوامون شد، اون قدر ادامش بد یهر وقت-

 ...ن دوستت دارم ختم بشهیا

 

 ...وستت دارمد-کنم:  یموافقتم را با تکان سر اعالم م

 ن خاتمهین تریریمان را به شیبرم تا دعوا یسرم را باال م

 یشه میکه به ش یوند بزنم؛ که با ضربه محکمیممکن پ

 ...میپر یخورد هر دو از جا م

 یغامش را تماشا میگذارم و پ یسرم م یدست ها را رو

 ..."ا اتاق مهسایقه بیه دقی"کنم... 

 

 که باال آمده یکردم. بعد ازگند ین کار را نمیهرگز ا

 هزار جفت چشم با او به ین مانده بود که جلویبود، هم

 دادم یح میاتاق مهسا بروم. در حال حاضر ترج



 چشم ینکه جلویم تا ان فرو برویزم یآب شوم و تو

 .در ظاهر شومیحاج ح یها

 رد. سریگ یم قرار میش چشم هایپ یبزرگ چا ینیس

 ینم که تالشش برایب یکنم. ماهرو را م یبلند م

 یفتاده و فقط حبس صدایهم کارگر ن یلیدن خینخند

 .صورتش شده بود یخنده اش باعث قرمز

 زمه را هم ایدن چهره من همان کنترل نصفه و نیبا د

 یسه رفت و رویبار هزارم از خنده ر یدست داد و برا

 ...ولو شد یصندل

 رم از خجالت، تویم یماهرو تو رو خدا... من دارم م-

 ؟یمنو سکته بد یخوا ی؟ میخند یغش غش م یدار

 

 یم یدهان سع یه بعد با گذاشتن دست رویچند ثان

 یکه به زور جلو یکند بر رفتارش حاکم شود و در حال



 یش از خنده میگر فت و صدا یش را مین لب هادر رفت

 :د، گفتیلرز

 ...شده انگار... پاشو یدور ازجونت خوشگلم... حاال چ-

 یلیکه خ ین جوریرون... ایا برو بین چایپاشو به بهانه ا

 ین تو که چیا یدی، چپیاومد یکه... از وقت یتابلوتر

 بشه؟

 رم... به خدا اگه دست خودم بود،یدم بمیح میترج-

 یمردم تا با حاج ین میذاشتم زم ین االن سرمو میهم

 ...چشم تو چشم نشم

 :زنم یدستش را چنگ م

 ...ماهرو مردم از خجالت به خدا یوا-

 

 یزان بغرنجیدن اشکم متوجه میباالخره بعد از د

 آن ها خنده دار بود، شد یکه برا ییماجرا



 شده مگه؟ خاطره ی؟ چیکنیم ین جوریعه... چرا ا-

 ...براتون شد که

 ده اش رایدر و رنگ پریحاج ح یکالنتر یتو یاز وقت

 رمردیکردم. پ یمرگ م یده بودم تا به حال آرزوید

 ل را به خاطر دعوا و زد ویچاره فکر کرده بود؛ کمیب

 د ماجرا از چه قراریفهم یخورد بازداشت کرده اند. وقت

 ه بزرگراهیاست و مچ ما را در حاش

 ینامه به کالنترعقد ند، به خاطر عدم وجود گرفته ا

 یده اش به آنیدن داشت. رنگ پریافه اش دیبرده اند؛ ق

 .ن انداختییزد و از شرم سرش را پا یبه سرخ

 فاطمه را درست کنار یفشارد صدا یشانه ام را م یدست

 :شنوم یگوشم م

 

 ینم انگار چیمگه دخترخوب؟ پاشو بب یوانه شدید-



 ...شده

 رم و اشکم را پاکیگ یرا از دستش م یکاغذدستمال 

 :میگو یکنم و رو به ماهرو م یم

 خته؟یملم ریر-

 :زند یماهرو لبخند م

 نقدریمژه ام برات نمونده ا یچیمل که هیگه ریواال د-

 ...ین قدر آبغوره گرفتیا ین سادگیه موضوع به ای یبرا

 ن مامورها نشستهیماش یتو یگفت. از وقت یراست م

 یرونیب یکه از کالنتر یه کرده بودم، تا وقتیبودم گر

 ...مییایب

 رونیدارد و از آشپزخانه ب یرا بر م یچا ینیمهرانه س

 :دیگو یلب م یرو یرود. با لبخند یم

 ...نا ماهرویخ زد ای-

 



 زند و از یبه ماهرو و فاطمه م یقبل از رفتن، چشمک

 .شود یآشپزخانه خارج م

 : شنوم یم بلندش را ینه بعد صدایچند ثا

 ن بچه قورتمونیار تا ایارو بردار بینیریترنم جان اون ش-

 یر بشه من نمیخواد س یم ین کی... اینداده از گرسنگ

 ...دونم

 کنم. ماهرو ظرف یرت به فاطمه و ماهرو نگاه میبا ح

 چشمک یدهد. تازه معنا یرا به سمتم هول م ینیریش

 شتند مرا ازدا یدانم چه اصرار یفهمم. نم یمهرانه را م

 .رون بکشندین آشپزخانه بیا

 رد تا از جا بلند شوم. بایگ یم را میر بازویفاطمه ز

 رم ویگ یرا از ماهرو م ینیریلرزان ظرف ش یدست

 :شنوم یش را میصدا

 



 نه... تموم شدین قدر برات سنگیا یفهمم چ یواقعا نم-

 ...گه، سگرمه هاتو باز کن تا حال مام گرفته نشدهید

 یآهسته سالم م ییشوم، باصدا یمن میارد نشو یوقت

 شنوم. همه خودشان را یبلند باال م ییکنم و جواب ها

 نیچپ زده اند تا حال من خراب تر از ایبه کوچه عل

 دهیکنم که هنوز طاها و هانا نرس ینشود. خدا را شکر م

 با یظاهر ین حواس پرتیاند. وگرنه امکان نداشتن در ا

 .گرفت یمان دست میبرا یسابکند و ح یه همکاریبق

 ...میشد یبت مین مصیا زود دچار ایر یهرچند که د

 آشپزخانه بود و از یش تویپ یقیحاج خانم هم که تا دقا

 :رسد یادم میاحوالم خبر دارد، به فر

 یخواست بخوره خودش بر م یز مادر هر کیبذار رو م-

 .داره

 



 :زند یبعد با دست به کنار خودش م

 ...بخور یه چای ینجا دخترم...خسته شدین ایا بشیب-

 ک تنه انجامیشتر کارها را یبا بیخسته شده بودم... تقر

 .امدن داشته باشمیرون نیب یبرا یداده بودم تا بهانه ا

 .همزمان با انجام کارها حرص هم خورده بودم

 یبر م یک چایکه ماهرخ در برابرم گرفته  یا ینیاز س

 یمهرانه گوش م یرغرهاکنم. و به غ یدارم و تشکر م

 

 ریس ینیریخواهد شکمش را با ش یس میکنم؛ که از ادر

 س است که بهیشام بگذارد. و ادر یبرا یینکند و جا

 یها ینیریاگر همه ش یدهد حت ینان میمادرش اطم

 رینظ یدستپخت ب یظرف را بخورد باز هم برا یتو

 .فاطمه جا دارد ییزندا

 در رایحاج ح یبار صدان یمادر و پسر ا یان کلکل هایم



 :شنوم یم

 د صادقویمن شارژ تموم کرده... شماره س ی! گوشیعل-

 ...ر بده منیبگ

 شتر از قبل در کفیم را بین حرف ناخن هایدن ایبا شن

 د صادق همان دوست محضر داریکنم. س یدستم فرو م

 ت ما ویغه محرمین بار صیاول یدر بود که برایحاج ح

 .کرده بود یجاربعد هم عقد دائمان را 

 

 :دهد ین طور میجواب پدرش را ا یعل

 شویه؟ اول از خودشون بپرس آمادگیچه عجله ا یحاج-

 ...ا نهیدارن 

 :دارد یکه به دو کردن با مادرش بر میس دست از یادر

 یچاره ها به چه زبونیگه بیجان؟ د ییه دایچ یآمادگ-

 د؟یبه حالشون بکن یه فکریبگن 



 شگونیپسرش را ن ینم که ران پایب یدست مهرانه را م

 شنوم که اسم او را یپدرش را هم م یرد و صدایگ یم

 .خواند یبه هشدار م

 است که یرقابل کنترلیز و غیت همان لبخند ریاما واقع

 .در سبز شدهیحاج ح یهمه، حت یلب ها یرو

 

 ا پس فردا وقتیفردا  یه اگه برایآره بابا جان؟ مشکل-

 یم یگفت یش مگه خودت نمیرم؟ چند روز پیمحضر بگ

 د؟یزودتر عقد کن یبا ترنم حرف بزن یخوا

 که تا بنا گوش از حرارت صورتم در یل عکس منیکم

 :دهد یجواب م ییعذابم، در کمال آرامش و پررو

 ...با ترنم بکنم بعد یه مشورتین من یاجازه بد یحاج-

 م که شمامین رفعش کنیهست؟ اگه هست بگ یمشکل-

 ...تونیخونه زندگ ن سریزودتر بر



 ...م بهترهیقبلش سنگامونو وا بکن ی؟ ولینه چه مشکل-

 :دیگو یشود و رو به فاطمه م یبعد هم ازجا بلند م

 ...میزن یقه تو اتاق مهسا حرف میزنداداش ما دو دق-

 اتاق یدغذغه از جا بلند و راه یچنان با صالبت و ب

 نیکردم ا یدم، باور نمید یشود که اگر نم یمهسا م

 

 ت و شرمیاز عصبان یست که در کالنتریهمان مرد

 ...ک کوره سرخ رنگ آتش شده بودیل به یتبد

 کارت ین چیپاشو قربونت... برو بب"حاج خانم با گفتن 

 داند یکند. خدا م یمرا هم وادار به بلند شدن م "داره

 کیان جمع جدا و به اتاق مهسا نزدیاز م یکه با چه حال

 .شوم یم

 و در شوم یده میز کردن در کشبه محض با

 نیا یهم برا ییترسم، اما حال و هوا یبسته... نم



 .طنت ها نماندهیش

 یهم نشان نم یاقیاما اشت او دور نمیشوماز 

 ...مانم یحرکت م یدهم و ب

 آخه؟ یقهر ی؟ واسه چیکن یم ینجورینمت! چرا ایبب-

 

 :بندم یچشم م

 ...ستمیقهر ن-

 ه نگاه به من بدبختیم یاومد یاز وقت یپس واسه چ-

 ر منه؟ی؟ مگه تقصیکن ینم

 ن دهن بازیخواد زم یل... دلم میکشم کم یخجالت م-

 ...کنه منو قورت بده

 م؟یکار کرد یمثال؟ مگه ما چ یواسه چ-

 ...آبرو برامون نموند-

 نیم مگه؟ ایم؟ کار خالف شرع کردیچون عاشق هم-



 ریق گعاش یانتظام یرویجماعت براداران زحمت کش ن

 م؟یکار کن ین و زمانن ما چیدادن به زم

 یجاد نمیدر حالم ا یرییطنز لحن و کالمش هم تغ

 ...کند

 

 م بعد اونینجا موندیول کن حاال... حرفتو بزن، زشته ا-

 ...میکه باال آورد یگند

 مغموم ین جوریندارم جز خوب کردن حالت... ا یکار-

 یش میر دلم یکنین نمینگاتو از زم ینیشیه گوشه می

 یکس یشده مگه؟ تمومش کن... باورکن برا یشه... چ

 یکن یست که تو فکرمیان مهم نین جرین قدرم ایا

 ...االن همه زوم کردن رو ما

 ه دریکنم االن بق یست... همش فکر میدست خودم ن-

 ...کنن یموردم چطور فکر م



بهت یه کنن شوهرت داشته یچطور قراره فکر کنن؟ فکر م-

 اون یه... همونطور که همه مرداکرد یل مناقاب محبت

 حاجبه م یزناشون... همون طور که حاجبه رون یب

 ...خانم

 از او دور میشومشوند و  یم گرد میچشم ها

 رود. و یتک خندش به هوا م یم صدایدن چشم هایبا د

 ..مانع میشوممن از هول 

 چ کدوم اونیم که هیکرد یواال خب... انگار کار شاق-

 من و خواهر برادرامو ینکردن... نکنه فکر کردا یرونیب

 ...و خانمش آوردن یلک لک برا حاج

 فکر نکنم تو کوچه ینکرددم...ول ین فکرینه همچ -

 ...ابونیخ

 

 م که...اون کار بمونهیکن کاریم یخواست یمام نم-



 ...ز دلمیک تر عزیت خوشگل تر و رمانتیه موقعی یبرا

 زنن یباال م ینیه آستین ملت یبدم نشد... الاقل ا یول

 ستی... تو که قرار نیین پا در هوایبرا در آوردن من از ا

 ...یایبا دل من راه ب

 ؟یعنی یانصاف ین قدر بیا -

 ...نداره یستم... عاشقم که طاقت دوریانصاف ن یب-

 م؟ برایریه وقت محضر بگین فرصت یه برا اولینم اوکیبب

 نشونکارتم نگران نباش... بعد عقد سروسامو

 م زود زود با همیتون یست تا قم که... مین ی...راهیدیم

 ...یم تا توأم کارتو بکنیم و برگردیبر

 یدارد اتفاق م یجد یکنم. جد یزل زل نگاهش م

 ...افتد

 

 ؟یه هنوز مرددیچ-



 رش راینظ یب یها یآورم تا بتوانم آب یسرم را باال م

 ...داشته باشم

 ...شهیباورم نم-

 نم؟یآرامشو بب یخره قراره رون که من باالیا-

 م... اونیدغدغه قراره کنار هم باش یجبر و ب ین که بیا-

 د تویکنم با یم که فکر میقدر ترس و تنش تجربه کرد

 ...دغدغه رو یو آروم و ب یعاد یه زندگینم یخواب بب

 تاج سر یداریبده تا من بهت نشون بدم تو ب یشما اوک-

 ؟ی... اوکیچ یعنیل شدن یکم

 .کنم یبراقش را نگاه م یشم هاچ

 ترنم؟ ید داریهنوز ترد-

 د؟ از چه؟یترد

 تو عاشق بودن خودم یدیهنوز؟ من هرگز ترد-

 ...نداشتم



 

 ه پس؟یچ-

 ...نکهی... جز ایچ چیه-

 :دهد یابرو باال م

 ن که!؟یجز ا-

 ...نکه دوستت دارمیجز ا-

 لب یبزرگتر از خنده رو یلیش خیلبخند چشم ها

 . ش است..یها

 دوستت دارم یه شبه تمام عقده یقربونت برم که -

 ؟ی... پس اوکیکن یجبران م ین لبا رو داریدن از ایشن

 ...دهم یسر تکان م

 ؟یعنی ییشه تاج سر مایهم ین فرصت برایتو اول-

 دهم.  یباز هم سر تکان م

 



 تین موقعیقربون اون زبون خوشگلتم بشم که تو بهتر-

 ...شهیم میره قایم

 دهین نقطه رسیو با عجله به ا ییک هوید گفت؛ ش ینم

 خوب ین نقطه، سال هایستادن در ایا یام. من برا

 یرا حراج کرده بودم. پوست انداخته بودم و برا یجوان

 ار دوریار و دیده بودم. از یدردها کش ین پوست اندازیا

 م کم است. به نظرم کلمهیافتاده بودم... و... هر چه بگو

 که اتفاق افتاده یزیان چیب یبرا یمناسب ها اصال ابزار

 د لمسیدردها با یزها، بعضیچ یستند. بعضیبودند ن

 

 یبرا ین راهیر از ایشوند تا شناخته شوند، و غ

 م تایده بودیکه من و او کش یست. دردیفشان نیتعر

 لبخند و از یم و و بیستین اتاق باینک در خلوت ایا

 زهاین چیازهم یکیم، ینگاه هم باش یعمق دل، تماشاچ



 بر آن نهاد. نه یشد نام مشخص یکه نم یبود. تجربه ا

 د اسمشی... شایشد؛ نامش را درد گذاشت و نه شاد یم

 ن بود... پوستیهم ید زندگی؛ شایبود... آر یزندگ

 یخود گذشتن... دردها یبه بزرگ یانداختن ها و از سد

 کوچک لبخند یها یبزرگ را فراموش کردن و به خوش

 ...زدن

 

 د دورینگ سفیبه ر یدستم را باال آورد و بعد از نگاه

 ...ی: مال من شدنگاه عاشقانه اش را به من انداخت انگشتم، 

 سخت و ید بعد ازگذر از روزهاینگفتم. احتماال با یزیچ

 دن بهی؛ و رسیافراط یها یافکار بچه گانه و وابستگ

 من "گفتم  ی تام؛ میِخوب استقالل و زنانگ یروزها

 ن مال او بودن رای... اما نه... من ا"ستمیچ کس نیمال ه

 خواستم که مال او باشم. من هر دو یدوست داشتم و م



 نه چندان دور را ییحالت را تجربه کرده بودم؛ هم روزها

 یچک نرم و نازک به دوردرختیک شاخه پیکه چون 

 ده بودم ،ین راه زنده مانده بودم، را دیده و ازایقطور تن

 تنه خود یف اما سرسخت رویک نهال ظریچون  و هم

 دانستم که یکردم. حاال م یاستوار بودن را تجربه م

 خواستم که مال او باشم. چه آن یدرهردو صورت م

 ن نهال ترد و سرسخت... دریف و چه ایچک نرم و ضعیپ

 یمار کند. میخواستم که او مرا ت یهر حال من م

 یبم باشد. من روراب کند و مراقیخواستم وجودم را س

 یگذاشتم تا او شاخه ها یستادم و میا یخودم م یپا

 

 زائد را هرس کند. مراقب آب و آفتابم باشد و... مرا

 خواستم او مرا دوست بدارد... همانیدوست بدارد... من م

 ...قدر که من او را دوست داشتم



 و یمجتب ید. و مثل شب عروسیگر دستم را بوسیبار د

 یتم کرد تا در برابرش چرخیست هدامهسا با فشار د

 ...بزنم

 ...شم یر نمیکنم س ینگات م یهر چ-

 .زدم یحواس یلبخند ب

 ...یخوشگل شد یلیخ-

 ماهر یکه با دست ها ییم، موهایکاپ مالیک می

 و در و هم و برهم یک بافت دوست داشتنیشگر یآرا

 که نه ژپون داشت و یساده ا یخورده بود، و لباس نبات

 نیزم یکه تا رو یو نه تور یچند متر یله انه دنبا

 

 نیبود که ا یزین تمام آن چیخودش را رسانده باشد..، ا

 .داد یل می مد نظر او را تشکییِبایز

 هر یح دادم به جایو ترج خودم را به او نزدیک تر کردم



 کردم ی. احساس ماز این سکوت استفاده کنم یحرف

 ه کهآنچ یبرا یر خوبیتواند سف یم نمیهر چه بگو

 را که در یکنم باشد؛ و تنها بار احساس یدردل حس م

 ....کاهد یکردم را م یدلم حس م

 ینم تو رو...چرا حرف نمیچانه ام را گرفت و باال آورد:بب

 شده؟ یزی؟ چیزن

 که گفتم را شک داشتم یا "نه"سر تکان دادم، و 

 .ده باشدیشن

 ؟یه پس؟ خسته شدیچ-

 

 صبح کرده بودم، رفتنکه از  یخسته از چه؟ تمام کار

 ه، و نشستن بریشگاه، گرفتن چندتا عکس در آتلیبه آرا

 در تدارکیبود؛ که در خانه حاج ح یسر سفره عقد

 نیکه ا ییت هایده شده بود. با توجه به حجم فعالید



 م کردهیسامان دادن به زندگ یچند سال گذشته برا

 یبه حساب م یپر از شاد یک روز مرخصیبودم، امروز 

 لو قند آبیو کید و بس... البته اگر از لبخند زدن و کلآم

 ..میگرفت یشده را هضم کردن، فاکتور م

 ...کم حرف بزن نذار حال خوبم بپره-

 

 انیکه سرم م ییشنوم. و از آنجا ینم یچ واکنشیابتدا ه

 صورتش هم از نظرم یاکشن ها ینه اش مأوا دارد، ریس

 نده اش در اتاقخ یکباره چنان صدایدور است. اما به 

 ...پرم یچد که از جا میپ یم

 کنم و او بعد از جمع یبا لبخند خنده اش را تماشا م

 اش یدوست داشتن یش با اخم هایکردن لب ها

 یمن حال خوشتو م یگه صدایکند: حاال د یخم میتوب

 پرونه؟



 ه کهیزین چیدهم: صدات قشنگ تر یسر تکان م

 ل تر از زبونتدوست دارم بشنوم... اما چشمات خوشگ

 من عوض شدم، اشتباه یدکرزنن... و اگه فکر یحرف م

 خوب بلد یلی... من هنوز همون ترنمم که خیکرد

 کنم که یدا نمیپ یچ کلمه ایست حرف بزنه... من هین

 تونم پا یح بده... شرمنده که نمیبتونه حالمو برات توض

 ...به پات شاعرانه و عاشقانه حرف بزنم

 

 کند و سر حوصله و با یم میت تماشاحاال او در سکو

 گذارند. سر یصورتم را از نظر م یتک تک اعضا نگاهش نوازش

 ه؟یدهم:چ یتکان م

 د حرفیکنم مگه چطور با ی... دارم فکر میچ چیه-

 ...نم قشنگ تر باشهیکه از ا یبزن

 کنم که یدا نمیرو پ یچ کلمه ایدونم... اما واقعا ه ینم-



 کنمو یو که تو دلم حس محس کنم واقعا اون چه ر

 ...بهت نشون بده

ت و چشمانش پر از شیطنزند  یتأمل لبخند م یه ایبعد از ثان

 حرف زدن ینا به جایه از ای: نظرت چمیشوند 

 د بهتر از کلمات از پسیم؟ شایبکن یگه ایاستفاده د

 ...انیان احساسمون بربیب

*********** 

 یرگ و پ یکه تو یچشم بستم و خودم را به موج خوب

 ...تنم راه انداخته بود؛ سپردم

 اتاق خواب کوچک و یچشم که بازکردم، آفتاب پرده آب

 .مان را شکافته و تا وسط اتاق آمده بودیدوست داشتن

 یم بازیگونه و چشم ها ید رویمطمئنا اگر خورش

 گریل بودم چند ساعت دیکرد، بازهم ما ینم یگوش

 باز یبا دهان که طاق بازو ییبخوابم. درست مثل او



 ش خبر از حالیمنظم نفس ها یده بود و صدایدرازکش

 .خوشش داشت

 نینثارش کردم که با وجودا ی"خوش به حالت"دردل 

 یبه آفتاب زمستان یچ شباهتیکه ه یآفتاب سوزنده ا

 ق و راحت بخوابد. ازین قدر عمیتوانست ا ینداشت، م

 وجودجا بلند شدم و خودم را به آشپزخانه رساندم. با 

 میک سال و نیب به یم؛ و قریکه داشت یگذشته مشترک

 

 یداشتم. حس یک سقف بودن؛حس تازه ایر یز

 یب و دوست داشتنیبا... حالم آن قدر غریناشناخته و ز

 اجاق یرا پرآب کنم و رو ین که کتریاز ا یبود که؛ حت

 نکهید. تصور ایدو یر پوستم میز یبگذارم هم خوش

 د از ساعت ها شه گرسنه، بعیل همیکم

 ز صبحانه را پر از رنگ ویدار شود و میب یخواب طوالن



 حال خوب یکرد. برا یند، حالم را خوب میطعم بب

 تخم مرغ آبپز یخودم بود که با وجود احساس کوفتگ

 دم. بعد همیز چیم یخچال بود؛ را رویکردم و هرچه در 

 نخورده یشب عروس بودم و شام کاملیاز آنجا که د

 م، تکهیممانعت از لرزش از سر ضعف زانوها یرابودم؛ ب

 ...حمام شدم ینان و مربا خوردم و راه یا

 

 یم یستاده بودم و سعیر دوش ایکه ز یاز زمان یلیخ

 تنم را با آب کامال داغ رفع یچه هایماه یکردم خستگ

 ...در حمام بلند شد یگذشت که صدا یکنم؛ نم

 جانم؟-

 ...نمین درو ببیبال... باز کن ا یب-

 ...ام االن... تازه اومدمیم-

 ... باز کن کارت دارم-



 دم؛یکه د یزیخواست را انجام دادم. چ یکه م یکار

 ...تخت جا گذاشته بودم یبود که رو یلیهمان کم

 به یش خالیکه جا ییایبزرگ و ح یو با عضالت بدون پوشش

 ...دیرس ینظر م

 عشکردم مان یدست دراز کرد و در را هول داد... سع

 ؟یکن یکار م یشوم:عه... چ

 ...رمیخوام دوش بگ یم-

 

 ...من قبل ازتو اومدم یشرمنده ها...ول-

 به خواسته اش رسید ...  ین زحمتیبدون کمتر

 ی! شرمنده کردیراست_ 

 ...خانم

 رم تا بتوانم چهره اش را یگ یسرم را باال م

 ...نمیبب



 

 یدم همه چیرفتم برات صبحانه آماده کنم؛ د-

 یت... رسمه عروس خانم ناز کنه روز اول زندگآمادس

 مشترک... شب موقع خواب به خودم قول داده بودم به

 همه نقشه یتخت مهمونت کنم... زد یه صبحانه توی

 ...یهامونو ترکوند

 : دوستلبخندی میزنم

 ...ن کارو بکنمیداشتم خودم ا

 ه؟یکنم تا بپرسد: چ یآن قدر نگاهش م

 کنم؛ منم که هنوز یفکر م نی... دارم به ایچ چیه-

 ؛یداد یشنهاد نمیهمون ترنمم... موندم اگه االن تو پ

 یدن به مراد دلم بر میرس یبرا یه قدمیمن االن 

 ...موندم یون دلم میمد ین طوریا همیداشتم، 

 



 کند. اما لحظه یکشد تا حرفم را حالج یطول م یکم

 به سمت خود میکشد...بعد مرا  یا

 یمانم تا متصد ینم. منتظر مینش یمکت مین یرو

 م؛ آن هایو سوزش چشم ها یرفع خستگ یبرگردد. برا

 یل تویر کمیبندم. بالفاصله بعد از بستنشان تصو یرا م

 به یکند. لبخند یم ییم خودنمایپشت پلک ها یکیتار

 روز مرایشتر از دیکه هر روز ب یلیزنم. کم یرش میتصو

 شد و من یمباتر یکرد. عاشق تر و ز یخود م یدایش

 ین همه دوست داشتن را تاب میدانم چطور ا ینم

 .آوردم

 

 یزه تمام صبوریجا یزندگ ین روزهاین ایقیقطع به 

 یو حت یو نوجوان یم بودند. جبران مافات کودکیها

 .سختم یجوان



 یها یه همه زندگیغلتک افتاده بود. شب یرو یزندگ

 شده بود. هم عشق و خنده داشت و هم غم و یعاد

 یهمانیم. میه همه زن و شوهرها شده بودیدل... شبج

 آمد. پنجشنبه ها را در یمان مهمان میم و برایرفت یم

 م و نهار جمعه را مهمانیگذراند یدر میخانه حاج ح

 م. بعد از ظهر جمعه را همیدست پخت مامان بود

 کرد؛ یم و هر کجا که او دعوتمان میمهمان دلمان بود

 .میکرد یآنجا اتراق م

 یدن تصادفیکه کاممان را تلخ کرد؛ د یاز موارد یکی

 گفت که ین جمعه ها بود. مامان میاز هم یکینا در یس

 یش را سوا و برایدو سال بعد از هجرت من زندگ یکی

 

 یا آن روز هم برایاجاره کرده... گو یخودش خانه ا

 درهم آنجا یدن پدر ش آمده بود و داشت با چهره اید



 ل رایمان حال کمیه رو به روکرد، ک یرا ترک م

 ینم؛ تنها وقتیا ببیبشنوم  یزینکه چیدگرگون کرد. نه ا

 اش یان پنجه قویدم در انگشتانم در شرف شکستن م

 دن او بدیدم که حالش تا چه حد از دیقرار گرفتند؛ فهم

 م. او مایداشت یدار جالبی، دیشده است. گذشته از تلخ

 یاال صحنه دست هاب خاطر تماشا کرد و احتمیرا با ط

 گره شده مان را در ذهنش ثبت کرد و من رو گرفتم. نه

 نجا خانه مشترک پدر ویم و ایانگار که همخون بود

 .مان بودیمادرها

 نکردم با آوردن نامش یقبل و بعد از آن روز هرگز سع

 ل را حساس کنم؛ اما به دلم مانده بود که بدانم آنیکم

 گفت که او را آن طورمارستان در گوشش چه یروز در ب

 ن سوال را بهی ایِر و ساکت کرد. جواب احتمالیمتح

 ده بودم کهیده بودم. از زبان مامان شنیفهم یتازگ



 .شده کسی اشنابا ها  یتازگ

 

 را یشده و حاال زندگزن متوجه ان  خوانواده

 یکه به ذهنم م یزیبه کام هر دو تلخ کرده. تنها چ

 دانست در یل قبل از همه ما مین بود. کمید همیسر

 نیکرده و از هم یاش چه م یعاشق یپس همه ادعاها

 ...عقب نشاندنش استفاده کرده بود یآتو برا

 ن اواخر عمو راین اتفاق هم باعث شده بود تا ایهم

 ساکت و در ینم. به طرز فاحشیمظلوم بب یمغموم و حت

 زبانش یارشدش بد جورخود فرو رفته بود. انگار فرزند 

 کرد، غم را در رنگ قهوه یده بود. هر بار نگاهم میرا چ

 ن بود که دلم بهیت ایدم. اما واقعید یش میچشم ها یا

 بود که بارها ین آدم همان آدمیسوخت. ا یحالش نم

 یم میناخن ها یه الک ناقابل که رویک الیبه خاطر 



 زد که یم یلبخند یزدم، مرا سرزنش کرده بود... گاه

 ن لبخندیدادم. ا یم یک لبخند مصنوعیجوابش را با 

 ...ار و مامان بودیداشتن مهد یتظاهر نبود. بها یمصنوع

 ست تا یل حاذقینا به دنبال وکیگفت س یمامان م

 دانسته زن متاهل است؛ اما یبتواند ثابت کند که نم

 

 یه او بودند و خودش خوب میظاهرا همه ادله بر عل

 سازد. به هر حال هر یباد خانه م یارد رودانسته که د

 ا نه؛ آن قدر مهم نبودین بود، یچه بود، جواب سوالم ا

 شه خودم را صرف آن کنم و گذاشتهیکه زمان و اند

 بودم تا همان گوشه از گذشته تلخم بماند و خاک

 بود که یاز همان خاطرات یکینا یبخورد. مطمئنم که س

 دم هر روز و هر روزشد، اما من مجبور نبو یپاک نم

 دادم فکر و زمانم را خرج یح میبه آن بزنم. ترج یزیگر



 نکه عکس پسریکنم. مثال صرف ا یاتفاقات قشنگ تر

 ایام بگذارم.  یش گوشیصفحه نما یطاها و هانا را رو

 به یبفرستم و از او برادرزاده ا یمجتب ین عکس را برایا

 کیته بخواهم. دوست داشتم هر دو هف ینیرین شیهم

 ادت ویکنم و به قم بروم و بانو را ع یبار زمانم را خال

 د برومیبا مامان به خر یارت کنم. گاهیخانواده اش را ز

 .میبزن یدیبه کارگاه تول یو سر راه سر

 داشت چرا ییباین زیبه ا یساده ا یزهایچ یزندگ یوقت

 دادم؟ یها هدر م یمرور تلخ ید عمرم را برایبا

 

 !خانم! خانم-

 ...کنم یشم باز مچ

 خوابتون برد؟-

 :ردیگ یدارد. پاکت را به سمتم م یلبخند قشنگ



 ...دییبفرما-

 :رمیگ یدهم و پاکت را م یلبخندش را پاسخ م

 ...زمیممنون عز-

 .کنم یگردد و من پاکت را باز م یزش بر میاو پشت م

 ده ندارد... دوباره ویکنم. فا یک بار مرور مینوشته را 

 

 یزیکنم. باور کردن چ یوباره برگه را نگاه مدوباره و د

 که در دست دارم سخت است. با سرِ چهار انگشت اشک

 یزینم. چیزنم تا بهتر بب یصورتم کنار م یها را از رو

 و یبرنده ا یط التاریتصور است... باالتر از هر بل یورا

 ن نشانه قهر نبودنیز تر از برگ برنده است. ایجان انگیه

 .تاو با من اس

 گر نگاهم نخواهد کرد... اما کردهیکردم هرگز د یفکر م

 دهیده و در آغوش کشیبود و در کمال سخاوت مرا بخش



 ک بار او را پس زده بودم. و حاال هر چهیکه  یبود. من

 ک معنا داشت... اویکردم؛ فقط  یخواندم و نگاه م یم

 ست... مثل ماید مثل ما نیایادم بیمرا باز خوانده بود تا 

 د منیخواست بگو یطاقت و نامهربان. م یب یها ینیزم

 ک سوتفاهم به قعریستم که مهسا را با یمثل تو ن

 ... من مثلیببخش یتوان یو نم ید کردیخشمت تبع

 ستم... من بارها و بارهایها ن ینیچ کدام از شما از زمیه

 تانیاقت شماست برایشتر از آنچه که لیبخشم و ب یم

 ن سندیش بزرگترین جواب آزمایاکنم... و  یم ییخدا

 

 ین راحتیبه هم ین زودین ها بود... به همیتمام ا یبرا

 نکه خواسته باشم مادر شده بودم...مادر شدهیو بدون ا

 ...بودم

 به ییلرز گذرا یریت خطین مسئولیبا تصور چن یبه آن



 نیتوانم از پس چن یدانستم م یند. نمینش یتنم م

 یدرست و حساب یالگوه نه. من یم یایبر ب یزیچ

 و محکم بودن را بلد نبودم و هنوز هم ینداشتم. مادر قو

 دم و حاضر نبودم دامنیترس یزها میچ یلیخ یبرا

 .نوا را رها کنمیمشاور ب

 دیبودم؟ اگر دختر بود؛ چطور با ید مراقب او میچطور با

 یبدون صدمه زدن به روحش او را از خطرها آگاه م

 که سر من آمده بود؛ سر ییان بالاز هزار یکیکردم؟اگر 

 آمد چه؟ یاو هم م

 نیاول یکشم و برا یرون میشگاه بیخودم را از آزما

 ن مدت بارها ویکنم. من در ا یدست بلند م یتاکس

 

 دهیش نقشه ها کشیبارها امروز را تصور کرده بودم و برا

 ل بهیز کردن کمیسورپرا یبرا یادیز یبودم. فکر ها



 ده بودمیچ کدام را نپسندیدر آخر ه ده بود ویذهنم رس

 کردم متفاوت از یکه داشتم تجربه م یزین چیاما ا

 ز بود که سرمایم وهم انگیتمام تصوراتم بود. آن قدر برا

 ...قه به همه جانم نفوذ کرده بودیدر عرض چند دق

 زم داشتم اوردویدن بارداریخنده دار بود... اما من از فهم

 ...کردم یم

 !جان ترنم! ترنم-

 کنم. انگارین باره اسمم چشم باز میدن چندیبعد از شن

 ...شب کار دستم دادهید یخواب یو ب یخستگ

 ...سالم-

 

 ن قدر عرقیزم... چه وقت خواب؟ چرا ایسالم عز-

 ؟ چته؟یکرد

 اده شده بودم، خودم را به خانه رسانده ویکه پ یاز تاکس



 یرونیب یکه کرده بودم؛ در آوردن لباس ها یتنها کار

 تخت یتو یشرت و شلوار گشاد خانگیک تیبود و بعد با 

 .ده بودمیخز

 ...یم دکتر... تب دارینم چته؟ پاشو بریپاشو بب-

 ین فصلم از اون کاراست که هر کسیتو ا یسرماخوردگ

 ...ادایاز پسش بر نم

 ر آن،یتازه به ز یبا بلند شدن لبه رو اندازم، و ورود هوا

 :ماند یه از چشمش دور نمافتد ک یبه تنم م یلرز

 ...یلرزم که دار-

 ...ستین یزیشم... چیخواد خوب م ینم-

 

 کنم بر خودم یم یدانم چه دردم است؛ و سع یخودم م

 نم. اما از پسینش یزنم و م یمسلط شوم. پتو را کنار م

 م. پتو را دور شانهیآ یکه به تنم نشسته بر نم یلرز



 :اندازد یم میها

 م؟ش یو خوب میچ یچ-

 ست:اشاره میکند که از دانه های عرق خیس اقه ام یر شقبه کنا

 هو؟ خوبیارم... چت شد ین برات لباس بینگاه... بش-

 ...میزد یم حرف میکه ظهر داشت یبود

 دهند؛ یساعت نشان م یکه عقربه ها یبا توجه به عدد

 ...ش هم خوب بودمیتا دو ساعت پ

 میدن مانتورون آوریم به حرکاتش در بیگو ینم یزیچ

 ن همیهم یکنم. شتاب دارد و برا یرگال نگاه م یاز رو

 .کشند یشتر از حد معمول طول میساده اش ب یکارها

 

 آورد یش میاندازد و دست پ یتخت م یلباس ها را رو

 م و به خاطریآ یرون می. از تخت ب

 خودم جمع یبانم را گرفته تویکه گر یمحل یخروس ب



 :که مانع اش میشوم میخواهد کمکم کند شوم یم

 ...لینکن کم-

 دنیکند. با د یمتعجب و مشکوک مکث و بعد نگاهم م

 :رود یش در هم میم اخم هایاشک ها

 !ترنم-

 که یزیه چین اصال شبیگند زده ام. ا یواقع یبه معنا

 یک غذاید یست. احتماال االن بایده ام نیلم ها دیف یتو

 بود و یاجاق گاز در حال پخت م یخوش آب و رنگ رو

 د مستتر دریده... من هم باین نحو ممکن چیز به بهتریم

 یم را به رخ میها یک دست لباس خوشرنگ که زنانگی

 وتم لبخند بر لب داشکه  یستاده بودم و در حالیش اید، جلویکش

 خواستم حدس یبا ناز عشوه از او م

 .ش دارمیبرا یزیبزند که چه سورپرا

 یس شده از عرق و تنیخ ین بود؛ با موهایت ایاما واقع



 رو یگل گل یشلوار راحتو لرزان 

 هیز گرین سورپرایستاده بودم و داشتم بابت ایش ایبه رو

 هیکه به بار آورده بودم، گر یکردم. از تصور فاجعه ا یم

 .شتر شدیام ب

 شده؟ با توأم! جواب منو بده تا جون به لب یترنم چ-

 بهت گفته؟ یزیچ یشده؟ کس ینشدم... چ

 دهم.  یتکان م سر

 

 یکس یفتم... برایترنم؟ چته؟ االن پس م یپس چ-

 شده؟ یافتاده؟ چ یاتفاق

 !لیکم-

 ...را زار زده ام "لیکم"

 هیگر ین جوریه آخه اینم دردت چیه؟ بگو ببیجانم! چ-

 ؟یکنیم



 ...من-

 ن امر را همیدن از اید خجالت کشیخب احتماال با

 یکردم. ب یمم ثبت ییدرکارنامه درخشان شوهر دارا

 ...فاجعه بار آوردن ین آدم بودم برایرترینظ

 ترنم؟ یتو چ-

 ...حا... حامله ام-

ست و نه د ازم فاصله میگیردشود... نه  یدر همان حالت ساکت م

 .دارد یم بر میاز نگاه کردن به اشک ها

 

 ادمیزند. تازه  یشترم دامن میاش بر ترس ب یواکنش یب

 داشتن فرزند دوم یا براافتد که اصال موضع او ر یم

 بود که دخترش فرسنگ ها دور از یدانم. او پدر ینم

 یرا تجربه م یبه داشت بالندگیغر ینجا در خانه مردیا

 ده بودم،یاز او نشن یکه تا به حال نکته منف یکرد. مرد



 نیل بتواند ایات کمیبا خصوص یک پدرینکه یاما تصور ا

 .ودم سخت بیاورد هم برایاتفاق را تاب ب

 ش؟ییخوا ینم-

 است که به ذهنش یزین چین اولیکنم. ا یرت میح

 است که خودش دارد تجربه یهمان حس یعنیده؟ یرس

 کند؟ یم

 :غرد یبلند م یرد و بدون صدایگ یخشمش دامنم را م

 ش؟ مگه توییخوا ی؟ نمیکن یه میگر یترنم! چرا دار-

 و از دست یبابت ناشکر یه روزیکه  یستین یهمون

 ه؟ خداین اداها چی؟ االن ایزد یبچه اولت زار مدادن 

 یازش استقبال م ین طوریه فرصت بهمون داده، ای

 

 شه که به رخت خوابی؟ اون قدر حالت بد میکن

 ؟یفتیب



 :دهم یسر تکان م

 !لیکم-

 ه؟یچ-

 ..نیدم... همیمن فقط ترس-

 ؟یاز چ-

 ...سخته یلین خیام... ایترسم نتونم از پسش بر ب یم-

 نین چه وضع دادن خبر به ایز دلم... ایعز یتونچرا ن-

 ه اخه؟یقشنگ

 

 یام هم باعث نم یزنگ گوش یصدا یبعد، حت یساعت

 یرا عقب بکشد. انگار اصال صداها خودششود تا 

 یبه زنگ گوش یشنود... آن قدر توجه یاطراف را نم

 کند تا باالخره شخص پشت تلفن از صرافت تماس ینم

 .افتد یبا من م



 

 ؟یخوب-

 آره_ 

 ...خوبم

 نیم... ایه دکتر بری... به نظرم بهتره یلرزیاما هنوز م-

 ...ستین یعیاصال طب

 

 کم غذا بخورم بهتریست...ضعف دارم فقط... ین یزیچ-

 ...شمیم

 ن قدر طولشیا ینم واسه چیه زنگ بزنم ببیپاشو -

 ...دادن

 دیایه ام بند بیتا گر کنارم مانده بودآن قدر در 

 کیم. بعد از خوردن یاز اتاق خارج شو و همراه هم

 که با خود از اتاق آورده بود را دورم ییوان آب پتویل



 ده بود و بعد سفارش غذا داده بود. و بعدش هم دریچیپ

 م... نه آن قدریمورد واقعه در حال وقوع حرف زده بود

 ید شوند... اما در اندازه ایمن ناپد یکه همه ترس ها

 تینها ین اتفاق بیم که از ایشوبود که هر دو مطمئن 

 کرده بود حواس یم... بعد هم او سعیخوشحال و شوکه ا

 .ش پرت کندیمرا با بوسه و نوازش ها

 ینگرفته که صدا یشگیهنوز تماس دوم را با مطبخ هم

 ...چدیپ یزنگ در خانه م

 

 بشقاب ی، قاشق و چنگال را تویدوباره گوش یبا صدا

 ...کنم یرها م

 ..ارمیمن برات من بخور یبش-

 ...ر شدمیخورم... س ینم-

 ییچرخاند تا حواسم را از جا یم نگاهم را



 :ردید؛ بگیآ یاز آن سمت م یگوش یکه صدا

 ن نوک زدن بهیرم و ایخورم و س ین به بعد نمیاز ا-

 ...له ها ترنمیغذا تعط

 :کنم یچشم گرد م

 زوده برا یلید بگم خیل! بایکم-

 ...ودز یلیخ یلین حرفا... خیا

 ه بچه تپل مپلیخوام...  ی... من جوجه ترنم نمیهر چ-

 ز خوردن ویخوام که موقع بغل کردنش نترسم از ل یم

 ...ون دستامیافتادنش از م

 !لیکم-

 !جان-

 ...کالمون بره تو هم یفکر کنم قراره بدجور-

 تو جواب بده... مامانتیره نترس... پاشو برو گوش ینم-

 ش داستان بافته که جواببرا خود یباشه االن کل



 ...یدینم

 ...زد یا تو زنگ میست... اگه اون بود به خونه یمامانم ن-

 بهیدن شماره غریرسانم و با د یم یخودم را به گوش

 ..کشم یابرو در هم م

 !الو-

 الو.. سالم.. ترنم خانم!؟-

 نمیب ی، او را میشه ایبالفاصله بعد از باز کردن در ش

 ن نشسته. نگاهش رایزم یز رویالیکه کنار درِ بخش د

 یست صدایاز سقف دوخته و اصال معلوم ن یبه نقطه ا

 که پشت به ما در حال حرف زدن با اوست، را یدختر

 ...ا نهیشنود  یم

 !زنم: ترنم یکنارش زانو م

 ...تموم شد-

 ک روزنامه را خوانده باشد... همان قدریاز  یریتیانگار ت



 ...گفتهن جمله را یا یحس و خال یب

 ...متاسفم... غم آخرت باشه-

 نمونده که غم اخرم یگه کسیتنها شدم... د یتنها-

 ...نباشه

 کنم... مادرش یدا نمین حرفش پیدر پاسخ ا یجمله ا

 ...دید یره کسان خود نمیرا در دا

 ر من بود؟ینم تقصیبه نظرت ا-

 ..البته که نه-

 مشبر مرد مرحوم این حال بودن ترنم تقصید در ایشا

 ن دختریر ایتوانست تقص یبود، اما مسلما مرگ اونم

 ...باشد

 نیدونستم قراره ا یامروز آماده بودم... م یمن برا-

 ه؟ین جوریبشه... پس چرا حالم ا یطور

 یافتد. چشم ها یبه مینگاهم به نگاه دردمند دختر غر



 یبا هستند که حتیز یبلندش به حد یاه و مژه هایس

 .کنند یاک هم توجهم را جلب مت دردنین موقعیدر ا

 و دردمندش یاما او همه حواسش به ترنم و چهره زخم

 نم کهیتوانم بب یشانه افتاده و من م یاست. شالش رو

 زش اشکیکند مانع ر یم یبا نگاه کردن به سقف سع

 اش یزان همدردیست؛ اما میدانم ک یش شود. نمیها

 ...ن استیقابل تح

 یه کنیکم گرید یکر کنم باف یه ترنم جان... ولیعیطب-

 ...یتا آروم ش

 که دست ییبایت زینها ید. دختر بیگو ین را او میا

 نیزم ید رویترنم دارد و مثل خود او الق یبازو یرو

 ست که به من زنگ یبه اینشسته و... احتماال همان غر

 م برسانم که کناریزده بود تا خودم را به دوست تنها

 ش تکانیبود و از جار شده ین گیز زمیالیبخش د



 ...خوردینم

 ...بغلم کن ترنم-

 دادم که تنها دو قدم یلیبغضم را فرو و نگاهم را به کم

 دارد ما را یستاده و در حال مکالمه با مرد جوانیدورتر ا

 کشم. اما او یکند. ترنم تنها را به آغوش م یتماشا م

 ...کند یش را ازدور زانو باز نمیگره دست ها یحت

 آرامش در گوشم ین هاین فیف یم تا صداگذار یم

 یرگیکنم و به خ ینگاه م ییچد. به دختر رو به رویبپ

 ان گردن و شانهیکه حاال صورتش م ینگاهش... به ترنم

 .من بود

 که از سر یبیکنم و به روز عج یاشکم را پاک م

 نکه به فاصله چندیکنم... به ا یگذرانده بودم فکر م

 یک زندگیجوانه زده و  تازه یک زندگیساعت خبر 

 که هرگز او را یده بودم... به مردیافته را شنیخاتمه 



 ین بود که همه زندگیازا یده بودم، اما شواهد حاکیند

 ن دختر و قلبیرا مشغول کاشتن باد بوده و حاال ا

 ر خروارها خاکیکه ز یفرجام یمچاله اش و آن جوان ب

 مان ویامن و مهتاب و خانواده ه یده بود، حتیخواب

 بودند که ییم، همان طوفان هایده بودیکه کش ییدردها

 و با یین که در تنهایا یاو درو کرده بود. مرگش نه برا

 اش و یعذاب اتفاق افتاده بود؛ بلکه به خاطر نوع زندگ

 ا گذاشته بود؛ دردناک بهین دنیتن ا یکه رو ییزخم ها

 ...آمد ینظر م

 دانم با یم. اصال نمکنم ترنم را از جا بلند کن یم یسع

 ن روزیچن یبرا یکه حت ید چه کنم. دختریاو با

 ...را همراه خودش ندارد یهم کس یوحشتناک

 م سخت شده. ظاهرایبرا ین روزها تکان خوردن کمیا

 لیست که کم یدخترکم همان بچه تپل مپل



 ریاخ یام هایپ یادآوریدرخواستش را داده بود. با 

 . از صدقه سر استرس ها ودیآ یلبخند به لبم م یمجتب

 یمختلف یل بابت خورد و خوراکم عکس هایوسواس کم

 گفت که دوست یفرستاد و م یم میاز نوزادن تپل را برا

 باشد. من از او برادر زاده ین شکلیدارد خواهر زاده اش ا

 ک خواهرزاده به اویگر یخواسته بودم و حاال تا دو ماه د

 .دادم یم

 از یکیادم هم یحمام کردن ز شوم . یاز حمام خارج م

 ل را در آورده بود ویکم یبود که صدا یموارد

 .ن مورد حد تعادل را نگه دارمیخواست که در ایم

 یرا بر م یشنوم. گوش یام رسانم را میآالرم پ یصدا

 که یدارم. دو تماس ازدست رفته ازترنم دارم. ترنم

 ام هم ازیسخت اما گاماس گاماس سر پا شده بود. پ

 ...رف اوستط



 "تموم شد. باالخره گرفتمش"

 ن جمله کوتاه و مسرت بخششیاز ته دل به ا یلبخند

 کرده بود و از یادیدن امروز تالش زیرس یزنم. برا یم

 ده بود. امروز قرار بودیچشم نپوش یینه ایچ هزیه

 را "خانه دختران آفتاب"گرفتن مجوز  یینها یکارها

 ان و دخترانزن یکه برا یانجام بدهد. خانه ا

 شد و حاصل ثروت یسرپرست بنا م یبدسرپرست و ب

 که از پدر ترنم به جا مانده بود؛ و یزیرت انگیح

 با بودکه دریهمان دخترک ز یها یرخواهیخ

 دانستم نامش یده بودم و حاال میمارستان دیب

 ن امر ترنمیا هم در ایاز دوستان توت یاست. عده ایتوت

 یقانون یکه دنبال کارها یلیرا کمک کرده بودند. و وک

 دانستم یا بود و میاز اقوام توت یکیرا گرفته بود هم، 

 ه گذاشتهین اتفاق مایافتادن ا یهر دو از جان و دل برا



 ر ترنم را تنهاین مسیاند. من هم قول داده بودم در ا

 ین کار کنارش باشم. کارینگذارم و در انجام و ادامه ا

 یو ب یبود و او را از آن کرختکه حال ترنم را بهتر کرده 

 دانستم چرا درمورد یدر آورده بود. اما نم یتفاوت

 ستیست و حاضر نیم نیمستق یچ سراطیادش به هیاعت

 بر سر یمارگونه ایارانه و به طرز بیکنارش بگذارد. هوش

 ک روزترکی یاد اصرار داشت و حاضر نبود حتین اعتیا

 یکار را هم سعن یرا امتحان کند. اما خب هم یوابستگ

 ت کند ویریاش مد یکرد با هوش باال و ذکاوت ذات یم

 ا دریرفت. و من و توت یفراتر نم یاز حد مشخص

 م بهین موضوع را سپرده بودیکوتاه و کممان ا یدارهاید

 کاربلد زمان. آن هنگام که خانه دختران یدست ها

 یش رویکرد و کارها یدا میر خودش را پیآفتاب مس

 یکه شخص مناسب ید هم زمانیتاد... شااف یغلتک م



 اق را در وجود اوین اشتیتوانست ا یشد و م یدا میپ

 ...زنده کند

 .فتدین بیزم یم رویکنم تا کنار پا یحوله را رها م

 یشب را مرور میاق دیبا اشت

 جانیرا که ه یگرم و بزرگ یدست ها محبت هایش را...کنم. 

 ...دا بودیونشان هیریوافرشان از لرزش و خشونت ش

 د، روبهیآ یکه صد سال دور تر از امروز به نظر م یروز

 وستاده ینه این آیا

 خته و احساس حقارت کردهی، اشک ر

 .بودم

 ...ایکن یباز قلنج م یخور یسرما م-

 لتر نباش؟ اونم بایچند بار بگم جلو باد اسپ

 س؟یخ یت و موهاین وضعیا

 ...گرمه یلیخ_ 



 اه است. قامتش کوت یبرا یادیقدم ز

 ن سال ها از تنمیا یکنم هنوز خستگیحس م

 قسمت ها را یدد تا ابد هم نرود. بعضیدر نرفته... شا

 لحظه ها یشوند. ول یمطمئنم هرگز فراموش نم

 .ده گرفتن بدهندینند...آن قدر که قدرت نادیریش

 ...واش تر خانم خانمای-

 ...یهمش نگران دخترت-

 مرا هم با خودش رود و یحواسم هست که عقب عقب م

 کند. یدور م لتیر رس باد اسپیاز ت

 دختر یکی نیشتر نگران ایب_ 

 ژه ست،یکم ویطش یحسودمم... نه که شرا یکوچولو

 یت خوشکل موشکل که دلبرین وضعیترسم با ایم

 ...ستیطاقت ن یکنه و فکر من بیم



: یزندنزدیک تر م میاید و لب منکه به خودم بجنبم، یو قبل از ا

 ...ر مامان دلبرتهیوچولو... اما همش تقصببخش ک

 ونشم، دلتنگشم، تشنشم... اما دستیدونه دیخودش م

 ...یداره از دلبریبرنم
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