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 بھ پا یی تو وجودم غوغازدی    دلم بھ شدت شور ممی العظیّ حول وال قوة اال بللھ علال
 کھ در فرا خودم بودو یی کارا نکرده بودم داشتم خط قرمز ھانیبود آخھ تا حاال از ا

 در وجودم یکی متفاوت با وجدانم در افتاده بودن ی حس ھاذاشتمی پا مریز
اگر مامان و »  نشدهری تا د؟برگردی چنتتی ببشنا آھی احمق اگر یچرا اومد«:گفتیم

 کھ در تصور ی اافھی اون قی بگو مامور عذاب واموی نعیچی اونا ھیوا...بابا بفھمند؟
 بود اومد تو ذھنم اگر بفھمھ والھای کارتون ھی موذی ھاوالی از ھیکی ھی شبمیزیفانت

 ھمون کارا ی وقتی ولد بوبی من عی ھمھ کاراشھی ھممی نعی کال براکنھیخون بھ پا م
 ؟ی ات چندهیآ– امی بود اه بره گمشھ اصالدوست داشتم بری خدادیرو خودش انجام م

 اتو خراب کنھ ندهی کرده و آی نباشھ کھ خودشو معرفی پسره اوننیاگر ا
بلند شو ... نداره  ی خوندن تو تمومأسی ھیباز شروع شد آ_ ھا بتی مصییی؟واااااااایچ

 خراب نکن داری نا پای ھای دوستنی اتو با اندهی آومدهی ھنوز نرو نشده برینفس تا د
 نداره خطتو کھ یزی شماره ازت چھی اون کھ جز ی عوض کنلتوی خط موبایتونی،م

 دیدی تمام؛ ھنوز ھمو ندکنھی مدای پصلھی فھی کنھ قضداتی پتونھی نمگھی دیعوض کن
 گمیبھت م– نمی بشخوامیم یاه وجدان لعنت... بلند شو نفسدی نشدسی تو فسیھنوز ف

 کرده ی باشھ کھ خودشو معرفیخب اگر ھمون« تو سرم گفت یکیتا بلند شدم »پاشو
 لی تبداری ازدواج تموم عھی زدو عاشقت شدبھ دی اصال شایزنی لگد بھ بختت م؟چرایچ

 تو خونھ دی نباگھی کرده دریی زمانھ تغی دارھی کم از بقیشدم ھوووم چرا کھ نھ؟ تو چ
بوده )ع(حی مسالدی تفکرات واسھ قبل از منی خواستگار موند انتظرنشست م

 تا نی خره بشھی آدم حسابیلی پول داره خیلی طور کھ گفتھ بود خنینفسسسسس طرف ا
 بمالھ تو رهی باشھ سرتو شی آدم عوضھی اگر یاگر دروغ باشھ چ - نشستمعیسر »ادیب

 بعد اگر یشی زود وابستھ مًمسلما  نبودهتی تو زندگی و زود باور تا حاال کسیساده ا
 دی مخ شای شعبون بنیبش - شدمبلند»ومدهی پاشوپاشو برو تا نیخاک بر سرت کنھ چ

 و حرف مردم می سن ھنوزم از نعنی تو ایشھ آخ کھ نمونھ اسکل در انسان ھستمال با
 ای و بگن بننتی وقت نبھی بھ خاطر حرف مردم کھ ی ولشینی از خداتھ کھ ببیترسیم
 ھمھ یدی سالتھ رنگ پسر ندکی و ستی بی کنی خالدونی میخوای راه افتاد ممنیا

 کھ نھی ا؟افتخارشی کھ تو برسدنی بھ کجا رسدنیبھ درک اونا کھ د_کننیمسخره ات م
 ییبتمرگ مگھ جز کودکان استثنا -  بروستیسالم ھست دوست پسر داشتن کھ افتخار ن

آخھ  - ؟ی و ادامھ بدکنھی سوء استفاده مت داره ازینی کھ ببی کھ انقدر ساده باشیھست
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شھ  آس و پاس باھی ؟اگر برعکس اونچھ گفت ی و بد قواره بود چختیریاگر ب
 ی ا؟یاگر با حرف من سر خورده بشھ چ – و خالص میکنی بھونھ جور مھی ؟خبیچ
 ھم مگھ سر خورده رانی ای پسرای آخھ مغز فندوقی مخی الحق کھ شعبون بیوا
 ِ محض، تو مراقب خودت باش یفتگی خود شی بھ نفس، خداماد اعتی خداشن؟یم

 پارک اللھ ینشستم نگران بھ اطراف نگاه کردم تو» نینگران طولھ مردم نباش بش
 گوشھ ھی چھ برسھ بھ انسان حتما ً اسکلم کرده االنم زدی سرما پر نمنی ایپرنده ھم تو

 گھی بشھ کھ وجدانم میز اونی اگر ھمھ چومدمی  کاش نمخندهی مشمی داره بھ رستادهیا
 چطور سرش بھ سنگ یابونی خھی عشقو عاشقھی کھ بعد دی دنوی خوبھ نگگنیبعد ھمھ م

 مطلقھ شدو ی و سھ سالگستی بی شده برگشتو تواهی شناسنامھ سھیخوردو نرفتھ با 
 کبونن تو سرش کھ آخر عاقبت دوست پسر ی مانی مرنی می ھی حلبتیحاال شده پ

 سقف ھی ری زیری کھ منی گل و بلبلھ ھمزی ھمھ چی کھ دوستیزمان  تانھی ھمیباز
َ ھمھ اش توھم شیفھمیم  بلند شم بھ دردسرش دیشی بود کھ باھم خوشبخت منیریَ
 ؟یپس باالخره بلند شد_:  پشت سرم گفتیکی تا بلند شدم ستمی من اھلش نارزهینم

 کھ شای نھ نھ نھ ایاچشمامو رو ھم گذاشتم و! ی نشستی انقدر پاشدیزانو درد گرفت
َتوھم ا  یکیخاک خاک بر سرت نفس گفتم برو  خاک ستیھوووم؟ نھ انگار ن_ شایَ

 دونی بسازن بذارن تو مسی تندھی ازم دی آخھ چرا من انقدر خوش شانسم خدا؟ بانتتیبیم
 ی اومد، بابا می ممی کاش نعی اومده ای کنیانقالب تا ھمھ حسرتمو بخورند ترو خدا بب

 کھ بھ پشت سرم بر ی در حالدمی دندون کشری و زدمیلبمو گز( نھ نھ نھنی ای ولمداو
 کھ توھم زده باشم اونم از کردمی و بازم دعا مکردمی و چشمامو آھستھ باز مگشتمیم

 نبود اون قد شی محال بیی کھ آرزودمی چشمام باز شد فھمی وقتیول!) ھوایسرما
 زده زلی کھ مدل درهی تی دودیتونی زیھامو_ ستبرنھیس_چھارشونھ _٣- ١٨٢ بایتقر
 یچشما_ای چشم ابرو مشکنی پھن و پرپشت عادی نھ زی ولدهیکش مرتب ِیابرو ھا_بود
 جذاب ی ھمراه اون پف پشت پلکش واقعا عضوشی درشتویدگی کھ کشی آبی دهیدر

 ی اینیب_ بلعھی انگار چشمش دھن داره داره من و میواسھ صورتش بود لعنت
 بود اصال ھاییایتالی اھی بھتره بگم بدگراند صورتش شبای صورتش کیمی ً مکال ییایتالیا

 لب و نی چندی پسر باھی داشتھ چرا ی خدا پارتشیدر مورد لبو دھنش حرف نزن نکنھ پ
با _دهیدر_تخس_جسور_ مغرور افھی قنیا.... رهیگی داشتھ باشھ اه حرصم میلوچھ ا
داره »  شوکتنیآرم« وفقط و فقطمینفس عظ اعتماد بھ_ انتھای بی از جذبھ ایمخلوط

 جا خورده و گرد نگاش کردم ییتموم شد؟ با چشما_... یدی جا منو دنیلعنت بھت کھ ا
 ری زنموی خاک بر سرت نفس لب پای من؟ چشمام گردتر شد ایوارس_!! ؟یچ:و گفتم 

 یار آشکی با ھول زدگ؟یسالمتو خورد_:  انداختم وگفت ری و سر بھ زدمیدندونم کش
 ی بھ باال گرفتھ بود فقط در حدلیاسر شو متم. س َ سالم:سر بلند کردمو با پتھ متھ گفتم

 متحقر ی ادهی چرا بھ ھمھ ددونمیکھ مغرور بودنشو کامل کنھ و از افق بھم نگاه کنھ نم
 بھ خودش ادی افتاده  امروز زلی استغفرهللا ؛پولدار از دماغ فکرد؟ی مییداشت حس خدا

 نکھی ای جای شلوار جذب خوش دوخت پارچھ اھی زده ی رسمپی تھی  فقطدهینرس
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 ھیاصطالحا فشن بودن افزوده بود ..  ای مردونھ کنھ بازم بھ مد روز بودن پشویت
 ھی لباسو بدرند با ی جلوخواستنی مای اش گونھی کھ عضالت سی جذب نوک مدادرھنیپ

 ی بی بس بلند ولدمیکش ی ھووووم دمگھی با دھیھووووم _ کوتاه خوش دوختیپالتو
 واقعا محشر بود کنمی تلخ و خنکش دارم استشمام میصدا تا نفھمھ از ادکلن خوش بو

 و پوشوندی مشوی خنکشی انگار تلخدادی سرد ھم اون ادکلن جواب می ھوانی ای تویحت
 کھ من ازش متنفر بودم بھ عالوه ی با ھمون لحنکردیاونو مناسب تموم فصول م

از  کرد خیبوش چطوره؟ تنم : گفتکردی پررنگ تر ممستخمرشو  کھ لحنیپوزخند
 شھی بھ بعد دست انداختنمو پنی کارم تمومھ از اگھی آبروم رفت دیوااا!!!!  ؟دیکجا فھم

جناب مھندس با : سر بلند کردم و گفتم ی تر نشدعی برو تا ضاکنھیھر برخوردمون م
 ی تن صدای محکمش ولیصدا نذاشت ادامھ بدم با ھمون لحن پر جذبھ و.... اجازه

 ی ؟ چشمام گرد شد و با تعجب نگاش کردم و اخمی منتظرش بمونیخواینم:آروم گفت
:  حال حفظ کردم و گفتم نی خودمو با اومدی دلم داشت از دھنم در می کردم وایاز گنگ

 تا ابروشو داد باال و با ھی یمن فقط اومده بود ھوا خور!! شمیمتوجھ منظورتون نم_
 اول ؟ی قرار نداشتی با کسی بگیخوای میعنی:  صورتش بود گفتنھیکھ زم یطنتیش

 عی بھ خودم اومدم وسرھی بعد از چند ثانکردمیکھ از ھولم دھنم باز مونده بود و نگاش م
 یعنی..نھ..َن: گفتمدیلرزی چرا حاال مدونمی کھ نمییخودمو جمع و جور کردم و با صدا

 لشوی کھ موبای در حاللکسی زد و ری پوز خندد خونسریلیخ!  منو قرار؟یوا...نع..
 تا ھی«.. سر قرار ی اومدومدیبھ نظر م: گفترفتیدر آورده بود و باھاش ور م

 ادیبھ اطراف نگاه کردم پسره االن ن...  بھ چپ کردلیابروشو باال دادو سرشو متما
محسوس   و نگران تر اطرافو از نظر مثال ً نادمی لب گزاری اختیب!نی آرمیاون جلو

ً مثثثثالاایگذروندم ول ً  سرشو بلند کنھ نگاھشو بلند نکھی بدون ادیکنیھ اشتباه من_» ...ً
 ی و بعیاشتباه سر:» ورانھ تر گفتدیتأک« کنم؟یاشتباه م_:  زدو گفتیکرد و پوزخند

 با کردی کھ براندازانھ نگاه میمنو در حال...  من برمگھیخب د:  و تندتند گفتمیمعطل
با اتمام حرفش «فس نیعوض شد: دوگفتیی لبشو جوی ،گوشھ شیبلھمون ژست ق

 بود نگاھش زی نھ تزی ھزشیاز حرفش و نگاه ت» سرشو بلند کرد و از افق نگام کرد
 جلو تا با دمیشالمو کش... کردی بدنتو با نگاش لمس میانگار تا تک تک سلول ھا

 رمی نھ ممنون خودم منمبرسو_با اجازه :چشماش منو نخورده،نگام کردو محکم تر گفتم
 ی کنکور کارشناسی دانشگاه ندارم دارم خودمو براگھید_ ؟یامروز دانشگاه نداشت_

 پسره ای دقت اطراف از نظر گذروندم خدابا«ینقاش_ بود؟ یرشتھ ات چ_ کنمیآماده م
ّترو جدت انقدر سوال نپرس « ؟یپس ھنرمند_. » کردمایسر نرسھ آبروم برھچھ غلط

 یول-  کھ بشھ اسممو گذاشت ھنرمند   یدنھ درح_ »رهی مشتی پوم آبرادیاالن م
 کھ نگامو بھ یچشمام گرد شد در حال« ی ھنرمندیلی کھ خگھی رنگ لباست میھارمون

 ھی تو دستش بود دوختھ بود؛فکرکردم کھ عجب پسردختر بازیدستش کھ ھنوز گوش
 انداختم نھ یسر نگاه سرھیبھ اطراف دو مرتبھ ١ موذ مار خانزهی ری میچھ زبون

 روز ھی ٢اونم ساعت ! پارک؟ادی می وقت بعد ازظھر کنیراف نبود آخھ ا اطیکس
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 ی سر سری کھ نامزد کرده لبخنددمی بگو شنکی از طرف من تبرمیبھ نع_! ؟یزمستون
 نفس یعجلھ دار: گفتیبا لبخند مرموز... با اجازه...ًچشم حتما: زدم و گفتم یو تصنع

 برگردم بھ درسام دی بارونمی وقتھ بیلیآخھ خ:  و گفتم ختی رفرو از لحنش قلبم. یپناھ
 مین: وقتھ؟ با تعجب نگاش کردم و گفتمیلیخ: تا ابرو شو باال داد و گفت ھیباز ... برسم

 نکنھ ومدنی اطراف نگاه کردم دو تا پسر از دور مبھ«ھی کافیساعت واسھ ھوا خور
 از نی آرمنی ای بشھ جلوییالی واوھ نھ چی طرف با دوستش اومده؟وایعنی باشھ نیا

 می کن بری ارزه خدا حافظی نمسکشی بھ ر؟نھی باشن؟اگر باشن چنایکجا معلوم کھ ا
 ؟ ی ھستی منتظر کسیکنیچرا اطرافو انقدر نگاه م_ دم نداشت یبا با خر ما از کره گ

خدا حافظ مواظب باش _ خداحافظ»ذارهی ھم حرف تو دھن آد م معیچھ سر«نھ !وا_
 ھم اخم کردم تو نگران ی سره با تعجب برگشتم نگاش کردم و کمنی زمی نخورنیزم

 برف ی وقتگھیبابات م_:  گفتعی سردیمار خوش خط و خال تا نگامو د! ؟یمن بش
 تکون دادم و بعد بھ راھم ینگامو آروم ترکردم و سر« یخوری منی زمیلی خادیم

 کھ باھاش قرار ی پسرھمون» اریخشا«قدم دور ترنشده بودم کھ١٠ادامھ دادم ھنوز 
 نھ من بدونم اون واقعا نکھی بدون امیدادی مجیماه تموم فقط بھ ھم مس٣داشتم ھمون کھ 

 بود کھ از ییزای ھمون چمیدونستی مگھی کھ در مورد ھمدیزی نھ اون بدونھ ھر چھیک
 گھیدی بار ھمنی اولی سرمون قرار بود براری و حاال مثال ً خمیخودمون بھم گفتھ بود

 مھی گوشی شماره اش رودمی فرما نشدن،دفی خان تشراری کھ البتھ جناب خشامینیرو بب
 نی ای ؟ توییسالم معلومھ کجا_:  با حرص جواب دادمکیھمون شماره رند با کد 

 عی سرختی ریقلب ھر. سالم_...  بودم مردم از سرمایسرما دوساعت منتظر جنابعال
 یبھ بھ شماره نگاه کردم نکنھ اشتباھمرت  رو از رو گوشم برداشتم و دویگوش
خشا : گفتمدی نھ شماره خودش بود با تردیول... ارهی خشای دادم شماره صیتشخ

چرا خودشم  _!! ستی اون نی صدایستی نارینھ تو خشا_آره خودمم _!!!! ار؟ی...ی...
 وارری خشای رفت مخاطبم تن صداادمی شدم کھ ی انقدر عصبانیستیمن سر قرارم تو ن

 االن از سر جام بلند نی من ھمیزنی حرف میچرا الک_ _: گفتم تیاشت با عصبانند
بابا انقدر _چرا؟ _ تونمینم_ ینی و من ببی برگردیتونیمن سر قرارم م_ نبند یشدم خال

 دوساعت ھم مخ منو با سوال و جوابش خورد دی بابام منو دکی کھ آخر شری کردرید
 کھ نھیو بال اومدم سر قرار اگر برگردم و منو بب  ھم داده بود کھ من االیری گھی

تو _ یکردی آره خودتو راحت میگفتی کلمھ مھیخب _ رهیخب آبروم م... برگشتم 
 کف دست بابام ذارهی مرهی بابامھ مکی طرف شری منو ھنوز درک نکردطیانگارشرا

ست رفتھ ی نی کھ جز من کسنجایا: و گفت دی بابام سر منو پخ پخ خندھاتیو بعد ھم ھ
 گمیم:  گفتی نھ من نھ تو ھا جدگھی دی بستھ باشی بھ خدا خالاریخشا_بابا، برگرد 

 ی وقتستی نی جز منو تو کسنجایا_ بشناسمت؟ ی خب چطورلھیخ_ ستی نیکس
 لبمو ی تھ دلم افتاد  گوشھ ی خوفھی شد دی تمام سرم پر از تردیشناسی منو میبرگرد

 نی گوشم بردارم برگشتم نگاھم از زمی از روو ری گوشنکھی و آھستھ بدون ادمیگز
 مردونھ ی بود کفش ھاستادهی جنس مذکر اھیقدم عقب تر از من ٢٠شروع شد درست 
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 نشست ی کمرم عرق سردیتپش قلب باال رفت رو...ی پارچھ ایشلوار جذب مشک_
 شدیم کمیقدم بھ قدم نزد... کوتاه ی پالتوھی_ دمینفسمو حبس کردم و نگاھم و باال ترکش

 دستشھ یاونم گوش...  بگھ یزی چھی جلو ادی بخوادی مستادمی ادهی دستینھ نھ نھ اون ن
 کھ حس کردم سوراخش کردم صدا از داخل دمی دندون چنان گزری لبمو زاینھ خدا!!! 
 شدم پوزخندش لمس«؟ی منو بشناسی چھ راحت تونستیدید_ دی بھ گوشم رسیگوش

 دستم ی برفا ولی رونیُ دستم سر خورد افتاد زمز امیگوش... شدیپررنگو پررنگ تر م
 تو سرم یکی جواب دادن باال مونده بود گورتلفنیھمون طور باال کنار گوشم با ف

دھنم باز مونده بود و خشک خشک شده بود ...» یرو دست خورد« کردیزمزمھ م
مو از ی گوشستادوی متر کمتر از من امی نیبھ فاصلھ ...  سوختی میرگیچشمام ھم از خ

تو کھ _:  گفت کردی کھ برفا رو از روش پاک می برداشت و در حالنی زمیرو
 بار ھی از شک ؟ی کھ دوساعتھ منتظرمیبندی می خالچرا»ی ساعتھ اومدمین«:یگفت

 یباطر«؟یکنیچند بار سالم م:  خنده و گفتری سالم کردم بلندزد زی با ھول زدگگھید
 کم بھ ھی با زاویو سر» بھ من کرد نگاه می نھی جا انداخت وروشنش کردو مویگوش
 کم درشت کرد و بعد بھ حالت اول ھی چشماشو دوی کشی تکون داد و بعد نفسنیطرف

اه نفس _: و گفت )کنھی مزیریردای ونپاالی تو سرمونی کھ دیدرست حالت(برگردون
دم ی از جا پری ناگھونری بگایب_:  رو بھ طرفم گرفت و گفتیگوش... گھی دنمیبستھ آرم

 برم دیفکر کنم من با_:  گفتمدوی کھ بھ ذھنم رسیزی چنی اولعیمغزم قفل کرده بود سر
بستھ _... یمن اومده بودم ھوا خور..نھ ..من ..َن_ یخونھ ؟ توبا من قرار دار_خونھ 

 در آورد شوی گوشنیآرم!!!! ؟یک!!!!من قرار گذاشتم ؟_ ینفس تو با من قرار گذا شت
 لکسی زنگ خورد نگاه وارفتھ امو از صورت خونسرد و رملیو شماره گرفت و موبا

نگاه ....کی بود ھمون شماره رند کد اری نگھ کردم شماره خشامی گرفتم و بھ گوشنیآرم
اصال !!!!  مھندسیآقا: بلند کردم و گفتم نی بھ طرف صورت آرملونموی زده و وخی

 تر شد بعد بھ خنده گ لبخند زد پررنگو پررننی بود آرمی بدی شوخدی نکردیکار خوب
 نی درشت ودر حی کمی بھ قھقھھ و بعد دوباره چشماشو اونطورًتای کردو نھالشیتبد

ترو خدا دعوام نکن _:  کرد و گفت گردوندی بر میحرف زدن کمکم بھ حالت عاد
 گفتم ی و خشکی سردذاره؟بای منو سرکار مینفس با اخم نگاش کردم بھ چھ حق

 جن ظاھر شد ازظاھر شدن نی کھ برم جلوم عمخداحافظ تا رومو برگردوند:
 کرد و زی چشماشو ردمیترس...»ھیی«: دمی با ال کشی و نفسختی ری قلبم ھرشیاونطور

باز « کھ نھ زی انگجانیھ...ِام م م ... کنمزی انگجانی کم ھھی موضوعو خواستمیم:گفت 
. ًواقعا کھ :  جذاب اخم کردم و با حرص گفتم:» اونور کرد و گفتنوری کم اھیسرشو 

 تو صورتم نگاه کرد قی کم صورتشو آورد جلو دقھی ؟ ستیمعلوم ن_ ؟یناراحت شد_
 تر رهی رنگ پوستت تنکھی کھ معلومھ ایزینھ تنھا چ: لب برگردون و گفتیوگوشھ ھا

 داد کھ لمی مکش مرگ ما تحویلبخند«ادیبرنزه بھت م:» مھاباد گفتی و بعیسر«شده 
 بد بخت مردومم کھ منو ھم دست ی کرده منم دختراالی خو کرد پسره پرمی حرصیلیخ
 گفتم ی اش با لحن محکم و جددهی دری احمق  نکبت پولداره رذل با اون چشماندازهیم
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 ؟یکنی میآه نفس چرا آنقدر خدا حافظ: کرد و گفت یمونیچشماشو د_خدافظ _» :
 تو دلش دی فھمشدی کھ می اافھی راھم سبز شد و با اون قیدنبالم راه افتاد و دوباره جلو

 روز قراررو نیاول: رو لبشھ گفتگولی کھ اون لبخند مزخرف ژکنھیداره مسخره ام م
من _من با شما قرار نذاشتم جناب مھندس : قاطعانھ و محکم گفتم ؟یی ھمھ ترش رونیا

 دندونامو از حرص رو ھم گذاشتم و،استخون فکم منقبض می نفرھی ھردو اریو خشا
 نی اشھیآدم کھ احمق باشھ آخر عاقبتش م_:  قفل شده گفتمی دندوناونیشده بود از م

دور از جون : گاز گرفت و گفتی با مزه اافھی قھیلبشو با » بھ خودم اشاره کردم «
 و یدی تأکذارنی مثل من قرار می عاقل با پسرینفس ،نچ دور از جون بابا دخترا

 نیآرم« اگر بگم دمی بابا من دیکھ ؛ا یباز گفت_من، باشما،قرار ، نذاشتم : شمرده گفتم
 ، اریخشا:  کردم با حرص گفتم ی معرفاری خودمو خشایذاریتو با من قرار نم»ھستم

خب _ گھ؟ی ددیی ھمھ شمانایا...ھی ابرو مشک،چشمی و سھ سالھ،مغازه لوازم خونگستیب
چرم   ِ صادرات و وارداتِی شرکت تجارسی نھ سالھ ، رئستوی ،باریخشا« گفتمیاگر م

 منم از ی کھ نفھمی عقب مونده باشیستی بایحتما م».. ھی،قد بلند چھار شونھ چشمام آب
 گرفتی مشی گوشام داغ کرده بود و گونھ ھام داشت آتشدمیحرص داشتم منفجر م

 چقدر یخوری حرص میتا حاال دقت نکرده بودم وقت_ زد و گفت ـ ی لبخندنیآرم
 لرزون از بغض ی بود با صدای شوخھی  حرص نخور ھمھ اشادی زی،ولیشیجذاب م

ا َه : تر از ھر لحظھ  گفت ی نبود ،خداحافظ جدی جالبیشوخ:  و حرص گفتم نھیو ک
 گھی ددیدی خنددی کردی خب شوخلھی بود خی شوخدیگیمگھ نم_ خدا حافظ گھی،باز م

 بود یاسم و نشونم شوخ_:  بود گفتشیشگی جذبھ ھمی اخم کھ چاشنیبا کم. تموم شد
ُخ ُ◌◌ ُ ُ ُ ب _!!!! ؟ی چیعنی_ ستی نیھ اش کھ شوخیبق  پشت ای زد کھ گویلبخند«ُ

 خبر بودم حس ی نقشھ کھ من ازش بی پوشده و پنھان وجود داره ،کلییایاون لبخند دن
 با تعجب نگاھش کردم ھنگ کرده ادیمن از تو خوشم م» نسبت بھ لبخندش داشتم یبد

 تونستی مای موضوع دننیمضحک تر  از من خوشش اومده ؟ از من ؟نیبودم آرم
  انداختھ بودم چون ری کھ سرمو زی در حالی کردم و جدی باشھ اخمھی قضھی نیھم

 تیزی رو وای دنی دخترایھمھ :گفتم... کردی مقی خجالت بھم تزریطرز نگاھش نوع
 چھ طرز حرف زدن با نیا_:  بھ من ؟ چنان محکم و با جذبھ گفت دیدی حاال رسدیکرد

 نیی قدم از ترس بھ عقب رفتم و سرمو انقدر پاھی کردم و ی بھ جد قالب تھھک«منھ ؟
:  گفتمی آرومی ام و با تن صدانھی سی بود بھ قفسھ دهیآورده بودم کھ چونھ ام چسب

 بودم اری خشایا ِ،جالبھ وقت_:  و طلب کارانھ گفتی شاکستمی من اھلش نی ولدیببخش_
تو اگر _...  کردم اصال بلند شده بودم کھ برم باه کھ اشتگمیم_ ؟یستی حاال نیاھلش بود

قبل ...  نفس توینی بی میکردی مری مقولھ رو ختم بھ خنی ادی سھ ماه قبل بایاھلش نبود
 بھ من زنگ ی چیاصال برا _:  گونھ گفتم ھی محکومم کنھ سر بلند کردم گالنکھیا

 یستی اھلش نیکنی ما نھ من تو کھ ادعیی ؟االن موضوع تویتو چرا جواب داد_ د؟یزد
 متر با صورتم صورتش فاصلھ داشت بھ ی شد انقدر کھ فقط چند سانتکیبھم نزد«

 پس ی اس ام اس ناشناسو دادھیچرا جواب :دادی اومد و ادامھ میعقب رفتم بھ جلو م
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 کھ بھ عقب یاخم کردمو در حال«... ھان کرم از خوده درختھ دیخاریتو ھم تنت م
 از مکتی تر بھ چشمام چشم دوختھ بود خوردم بھ ندهیومد و دری و بھ جلوتر مرفتمیم

 و سر بلند کردم مکتی نی بھ پشت زانوم وارد کرد نشستم رومکتی کھ لبھ نیضربھ ا
 صورتشو جلو آوردو گفت روزی پی آشکار نگاش کردم با پوزخندی خوفھیو با 

 نگاه کرد قی دقرتم جز جز صوتو«دی ھستیک... یک... دینگفت...دیشما نگفت_ھووووم؟ :
 بھ چشمم نگاه کرد کھ گفتم تک تک مژه ھامو قیبھ چشم راستم ،چشم چپم، انقدر دق

 دمی ترسستادی لبم زوم کرد قلبم ای تر آورد رونیی و آھستھ نگاھشو پامینیحساب کرد ب
 دخترام و نی نکنھ من از االی مغزش مشکل داره خنی ؟ اگذرهی تو سر خرابش میچ

 زد ی نگاه از لبم برداره پوزخندنکھی بدون ادمیانھ سرمو عقب تر کشی کنھ ناشیکار
 کنم  کھ زی بھ دستم نگاه کردم نذاشت آنالعی دور مچ دست چپم حلقھ شد سریزی چھی...
 خودمو میبر: حرکت از جا بلندم کردو گفتھی وبا دی دستموکشده،یچی دوردستم پھیچ

 نداشت با درد دهی و فاکردمی مع امتنادتمیکشی مدیچربی عقب زورش بھم مدمیکش
 خدا جون یآخ آخ دستم وااا!!ھ؟ی چھ کارنی ادی مھندس ولم کنی خداااا آقای وایا:گفتم

 فنجون قھوه ھی میریم:  در رفتارش گفتریی بدون تغھھھییی..دستم درد گرفت ولم کن 
 برگشت ستادی اه انمیولم کن بب:  بلند گفتمی و با صدادمی با تموم قوام دستمو کشمیخوریم

 نگام قی کرد و دقزی ری حاال چھ بد چھ خوب چشماشو کمی احساسجینگام کرد بدون ھ
 ینھ آقا: انگشت اشاره امو مقابلش گرفتمو گفتم کردمی کھ مییکرد و نفس زنان از تقال

 باز و تن محکم و کوبندش یوسط حرفمو بااون صدا.... شوکت گفتم کھ من اصال 
 کشیسن بابا تو کھ ندارم شر_ دی پدر من ھستکیشما شر چونکھ_چرا نھ؟ _: گفت 

 چھ نیخب ا_... خوامی دوست نبودم نمیمن اصال تا حاال با پسر_ اری بگھی دلیھستم دل
ّ اونم با منی حاال ھستی داره ؟نبودیربط  سرشو باال کشھیاگر بابام بفھمھ منو م_. ّ

 کھ بدون یدونی مکنھی مار دست من کریبابات ز: گرفت باز از افق نگام کرد و گفت
 ی بکنھ ولتونھی نمی کارچی با من ھی ،بدون ھماھنگخورهیاجازه من آب  ھم نم

ّمن : » گفتمیجیبا اخم و گ« با بابات ندارم ی بھ ھماھنگیازین:»مغرورانھ تر گفت«ّ
 بعدشم گھی نفر بھ خود من منی اگر بابات بو ببره اولنکھی ایعنی_ ؟ی چیعنی

 ؟ تموم دار و ندار بابات کارکنھی چخوادی کھ بفھمھ مرمیگ »ت زد و گفیپوزخند«
 مال و یواسھ بقا : » تا ابروشو باال دادو گفتھی«دست منھ اونم بدون سند و مدرک 

ّ بھ من حرفتونھیاموالشم کھ شده نم  پولدار ی پسره کنھی میاه اه چھ منم منم« بزنھ یّ
 یچی ؟تو ھھی فکر کرده ککنھیم  کی من کوچی روی منو جلوی باباینکبت بھ چھ حق

 پولدارش براش ارث کلون گذاشتن با ی خر شانس کھ ننھ باباھی فقط یچی ھیستین
 از دھنم ی نکنم حرفینی ھم فشار دادم تا بھش توھیحرص نگاش کردم و دندونامو رو

 ستمی با پسرا نیبھ ھر حال من اھل دوست:  قفل شده ام گفتم ی دندوناونینپره از م
تو _:   » گفتدیچرخی کھ آھستھ دورم میجاه طلبانھ بھم انداخت ودر حال ینگاھ«
 شالمو یلبھ « نھ و منم برم ؟ی کھ بگشمی الف بچھ مھی من عالف تو ی کردالیخ

 ارمی بخوام بھ دست میمن ھر چ_» : شد تو چشمام و گفترهیگرفت و لمس کرد و خ
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شال کھ دستش بودو رو ھوا ول    گوشھدمیاز نگاه درنده اش ترس« خوامیو حاال ترو م
 نی شد از ارهی نگاھشو بلند کرد و بھ چشمام خدوی تر بھم شد و بو کشکیکرد و نزد

 خانوم  سھی ققدیدونی مردا رو مقھیھووووم سل-٢١٢_»  اش نفرت داشتم دهینگاه در
 از دموی سفنی حرکت شال پشمھی و و در عوض با دیخوشم اومد سرشو عقب کش

اگر با من :  و چشم تو چشمم شد و گفت دی گرفت ومن بھ جلو کشنگقسمت جلو تو چ
 ی کھ برام فرستادیی تموم رابطھ سھ ماھت با من کف دست باباتھ ھمھ اس ام اساینباش

 کرد حس کردم خی تو؟ تنم ھی کنم ؛اونم علکشی کھ برعکس تحریخوایرو دارم نم
 انداختھ رمی کردم گاھش با وحشت نگدی لرزی میفشارم افت کرد کھ پشتم اون طور

 ری اسشی نا مرئی رو در تارھاگھی عنکبوت کھ حشرات دھی نیبود درست ع
 بھ خاطر کشھی منو مدمی ،اعتمادمو از دست مششی پرهی بابا بفھمھ آبروم مکنھ،اگریم
 دارن مانی بھم ایلی با مھندس دوست شدم تا حاال از گل نازک تر بھم نگفتھ خنکھیا

 کنمی نمی بابام بازیمن با آبرو_ کردمی نسبت بھ خودم خراب مونودشی ددنیفھمیاگر م
 قدم ھی کھ کالفھ کردیشالمو رھا کرد و رو شونھ ھام مرتبشون م« نکن،اگریخب باز_

اگر تو با من _:  از کارم زد و گقتیبھ عقب رفتم و منتظر نگاش کردم پوز خند
 خب بھ ھر حال ستی نات واسھ تو و بابشی در پی خوبی مطمئن باش کھ روزاینباش

 ری پس رو شراکتم با پدرت ھم تاثی جلوه بدم کھ تو مزاحمم شددی بایماجرا رو جور
 شھی نفس میب) گفتیپدرمو م(ی پناھنیخواھد داشت و اون موقعھ است کھ نفس حس

 و دھنشو ستادی و پشت سرم ادنیدوباره شروع کرد بھ دورم چرخ« زمی عزیییییوللللللل
 بھ روبرو نگاه فھمھی نمھی از قضیچی بابات ھیبا من باش»: و گفت د گوشم کرکینزد

 یم: دومرتبھ اروم تو گوشم گفت شی نھ راه پس داشتم نھ پگھی ددمیترسیکردم ازش م
 در دست ی پناھی خونواده ی کھ خوشزمی عزری در نظر بگنمی ایری بگمی تصمیخوا

 ھی مجبورم حرصموسر سرمایزن واگر تو پسم بخوامی چرا؟ چون من ترو میدونیتوا ِم
  بابات تو شرکت من ی سالھ ی پنجاه و خرده ای کنم تموم دارای شرکتم خالیاتون تو

 کھ؟ با وحشت برگشتم نگاش کردم چرا انقدر پس فطرتھ؟چطور انقدر یدونی مدهیخواب
:  قدم بھ عقب رفتم و گفتم ھی ؟کنھی مدمی تھدزنھ؟دارهی حرف میراحت از مال خور

 ذارمی اسمشو مد؟منی تھدیذاریتو اسمشو م:  شونھ باال انداخت وگفتد؟یکنی ممدیتھد_
 بودم و پر نی بھش نگاھمو دوختم دل چرکیری درستو بگمی تصمنکھی ای براییراھنما

 چقدر وسعت داشت تموم دار دونستی داشتم کھ خدا میاز حرص و ترس دل آشوبھ ا
 کی کی بود کھ بابا شرنیاسمش ا  مدرکو سند؛یو ندارمون تو دستاش بود اونم ب

 اعتماد بابا نی اھی قضمیدونستی نممیدی رو ندی سندچی وقت ھچی ما ھیچھارم شرکتھ ول
 بود ی اجرائری و مدومدی اش ماه بھ ماه بھ حسابش مھی کھ سود سرمانی ھمی ولھیچ

 یل ومی بابا داشتی کوتاھنی دل شوره بزرگ نسبت بھ اھی شھی بود ھمیانگار براش کاف
 شراکت و دستمون تو حنا نی حماقت من باعث بھم خوردن اکردمی وقت فکر نمچیھ

 رد خور نقشھ ی زده بود بھ ھدف بنی ارمستی بھ فکر نیازیموندن بشھ اصال ن
 تنھ ھی گرگ کرده کھ ھی تجارت اونو ی بابا گفتھ بود کھ با وجود سن کمش ولد؛یکشیم
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  کنمی حرف بابا رو درک منی بدنم ای ھال حاال دارم با تک تک سلوفھیصد نفررو حر
 جا بودن نی انی نگای کاش مامان ی بکنم ادی باکاریچ.  ی گرگ چشم آبھی گرگھ ھیاون 

 برام نی نگای مامان شھی ھمرمی بگمی تصمیی وقت عرضھ نداشتم خودم بھ تنھاچیھ
 یمیم تصنی انتخاب لباسم بود نھ ای زندگی من برای ی کبرمی ،تصمگرفتنی ممیتصم

 کاری چدیبا...  ھفت نسل بعد از خودمندهی ھم رو آذارهی مری خودم تاثندهیکھ ھم رو آ
نع _..... بھ من وقت _:  گفتمی فکر کنم ناگھونشتری بدی با ھ؟ی درست چمیکنم؟ تصم

 ازش یلی االن بغض کردم خنیھم: گفت» اومد جلو تو صورتم چشم گردوند و«
 لی چرچنی آره درست علینکھ انتخاب کنم چرچی نھ اکنھی داره مجبورم مترسمیم

 کنھی تو خستھ اش می دختر بازه نترس قانون ھاھی نینفس نفس قبول کن آرم...  ھیموذ
 ھم از ی ھم حرف  اونو گوش دادینطوری اکنھی بھ مراد دلش نرسھ ولت میو وقت

 عث بای بھ طرف خودش تقال کردم ولدیآرنجمو گرفت و کش... ی کردتیخونواده حما
 و منو بھ جلو تر بکشونھ کف دستامو رو رهی چنگش بگونی آرنجمم میکیشد اون 
 تکون نچمی اھی ی حتدیرسی زورم نمی اش گذاشتم و خواستم ھولش بدم ولنھیقفسھ س

 یشی جذاب تر منطوری تقالکن اشتری بشتریب: مندانھ زد و گفتروزی پی لبخندخوردینم
 خورم من یولم کن تروخدا من بھ دردت نم: گفتم  و با التماسھی گرری مھاباد زدم زیب

 خودم کنمی ،کالفھ ات مبرمی حوصلھ اتو سر مستمی نیچی اھل ھستمی بلد نیچیاملم ھ
 از حرص و ختھی آمی خودم با لحنی فتو کپکنمی مدای دختر اھلش برات پھی گردمیم

 یلبخند«  نکن بعدشمی انقدر ھم از خود گذشتگی نھ کپخوامیمن اصلو م_: شعف گفت
 دمیترسی صورتم گردوند و باز زوم کرد رو لبام از میپھن لبش کردو خواھانھ نگاه تو

 زمی عزدمی مادیخودم بھت _» : خفھ گفتی و،آروم با صداکردی کارو منی ایوقت
 کنھ با تمو قدر ھولش دادم و ادی بود کھ قدرتمو زادیغصھ نخور  حس خطرم انقدر ز

نا ... فم؟ی بود المصب چرا قدرت من در برابرش ضعی کوه منیع...ی ولدمی کشغیج
 رھام ھوی«... شوکتیآقا... کنمیخواھش م: نگاش کردم و گفتم ھی با ترس و گردیام

 ی شد باز و سرشو باال گرفت و پر جذبھ با اون صدایکرد از حرکتش جا خوردم جد
» :فت گدیلرزی تھ قلب آدم از صداش مزدی محکم حرف می بم کھ وقتیباز و کم

 و نفس زنان از ترس و تقال نگاش کردم و ھی نھ؟ با ھمون گری بھ من پا بدیخواینم_
 رو گرفت با تعجب نگاش کردم و ی در آورد و شماره اشویگوش« خبلھیخ_: گفت 

شوکھ نگاش کردم مغزم از ... سالم ...یجناب پناھ_» : تر نگام کرد و گفتیجد
 ی رفتھ بود ولادمی ھم دنی بودم کھ نفس کشھ الل شده بودم انقدر شوکدیکارش سوت کش

 انگار تو زدیدر عوضش تپش قلبم انقدر باال رفتھ بود انقدر باال کھ انگار قلبم تو سرم م
باخشم و ...  سوختمی مکردی کھ داشت می از درون از کاری بودن ولختھیتنم برف ر

کھ !!!من بود؟ ی صدانیا...  چھ وضعش؟ اصال خبر دارنی محترم ایآقا:  گفت تیجد
 ھی شد بھ لی اون ھمھ خشم تبدی تو بگیباشھ باشھ ھر چ_: با ھول ووال و التماس گفتم

 رهی بھ دستش خنیی رو آورد پای تلفن و قطع کنھ گوشنکھی مندانھ ؛بدون اروزیلبخند پ
من استاد «: زدی مادی کھ فرافھی و با ھمون قکردمیشدم ھمون طور ھنگ کرده نگاش م
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 خواستم حالو روزتو زنمی واقعا زنگ مگھی دیدفعھ _:  بھم کرد وگفتینگاھ»طانمیش
 با حرص و نفرت نگاش کردم و با یارین» نھ « کھ رو حرف من ی بار تجربھ کنھی

با حرص و _ ؟ی بگیخوای می ؟چیچ_:  سرشو تکون داد و گفتجانی و ھطنتیش
 کرد و ی اخمنتطیبا ش)  شجاعتمتی نھایعنی نیا(پس فطرت : دندون قروچھ گفتم 

 فکر کرد و ی کم تصنعھی یکنیتو از قدرتت سوء استفاده م_ ممنوع ی ادبیب: گفت 
 کشف ی شاقزیاوووم ،خب آره چ_:  تکون داد و گفتنی کم بھ طرفی ھی بازاویسر

چرا برات »: با حرص پس زدم وادامھ دادماشکامو«؟ی برسیخوای میبھ چ_ ینکرد
 با ی سانت٣- ٢ کھ فقط کی انقدر نزدکی نزدمدمھمھ کھ من با ھات دوست بشم؟ او

 مغزم فرو رفت ی ادکلنش تا تویخوردبویصورتم فاصلھ داشت نفساش بھ صورتم م
 نگاه صانھی گذر کردو لبامو حرطنتیقلبم بھ تپش افتاده بود تو چشمام نگاه کرد برق ش

 من ز کھ تو مغدیگنجی می کلھی تو مخنیاونم آرم!! کرد ھر آن ممکن بود ببوستم
 لبش ی از اون ذات خرابش رویلبخند...  کردمی میبگنجھ؟ از ترس داشتم قالب تھ

چون ازت خوشم اومده : خوب کھ ترسودتم سرشو کنار گوشم اورد و گفت ... نشست 
 ریسرمو بھ ز!!!  خوشت اومده؟ییھویبعد سھ سال : بھ عقب رفتم و با تعجب گفتم 

 فاصلھ رو پر دی برسدی کھ در سر داری بھ اھدافدیتونیبا من نم_: انداختم آھستھ گفتم 
 چشمام از چپ بھ ھیتو قرن« یچھ اھداف_:  گفتطنتی از شیکرد و اومد جلو با لبخند

 نی کھ پشت ایھمون ھدف_ ھوووم؟»رفتیراست و از راست بھ چپ مانور تند رو م
 ،چھ نشدم متوجھ: پررنگ تر آروم تر گفتطنتی و ششتری بجانی با ھدی کردمی غاافھیق

 ؟ اه خاک بر سرم کنن چرا ھینطوری چرا لحنت ای لعنتختی فرو رقلبم«زم؟ی عزیھدف
 نگاھش با گناه داشتم کردمی ادکلنشو تھ گلوم حس میتلخ...  من از پا بندازمشستمیبلد ن

 نگام کردو ی برگردم عاددیمن  با: بھ عقب رفتم و گفتم دادی ،عذابم مکردمیحس م
: گفتم _ برم ی با تاکسدمی محی تر جرمی خودم مممنون نھ_ رسونمتیم":گفت

عادت کن _» از لحن محکمش جا خوردم و با تعجب نگاش کردم وگفت« رسونمتیم
 غلط کردم ترو ای ،خداای خدایکنی می چون منو طوفانیکھ رو حرف من حرف نزن

  پارکابونی مو اون دست خنیماش_...  نجات بدهی جانوانی دنیقران منو از شر ا
 نی داره بازم بھ اینی ماشی رنگ المصب چی مشکی آئودھیاشاره کرد بھ «کردم 

 نی تالشمو بکنم گوشھ آسگھی بار دھی پولداراست رو آوردم بذار ی براایاعتقادم کھ دن
 نگاه پرسشگرا بھم کرد بھ زور ھی ستادی ای و وقتستھیپالتو شو گرفتم تا از حرکت با

 چون اگر ومدهی من مطمئنم کھ از من خوشت ننیبب_:  آب دھنمو قورت دادمو گفتم
 دیپر....  پس معلومھ کھی توجھ بودی سھ سال بھ من بنی ایخوشت اومده بود چرا تو

 صورتش کھ اخم بود سر شو ی محکمشو چاشنی با تن صدای جدیلیوسط حرفمو خ
 ی االن فرق کردی ولی قابل تحمل بودری غشیچون سھ سال پ_:  گفتکویآورد نزد

نگاھم ) بھ خودم اشاره کرد ( نگاه دیکردی کھ انتخاب مستمی نیی اوناھی اصال شبمن_
 تر یی تر موقی کرد حاال دقزی رنگشو رروزهی فی چشماکیکرد از ھمون فاصلھ نزد

 و بعد خونسرد سرشو بھ دیی لبشو جویجز بھ جز صورتمو از نظر گذروند و گوشھ 
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 ینفس. ؟ی ،خب نگات کردم چادی بھت مترشی مدل ابرو بنیآره ا_:  و گفتدیعقب کش
 کرد و ی از گنگی اخمیوااا: افکنده گفتم ی از دھن خارج کردم و با شونھ ھاوسیمأ

با لحن (دمی دختر آفتاب مھتاب ندھیمن _! شمیمتوجھ نم!؟ی چیعنی... یوا! ؟یوا: گفت
  ھمون درشتیعنی مونی دگمی میوقت«)کردی ممونی کھ مدل دییمسخره اش و چشما

 ، سور یواااا_: گفت»  قابل توجھ گردهی برمی چشماشو بعد کم کم بھ حالت عادکنھیم
 با خوامی تو رو منیخب منم واسھ ھم_: » سر شو جلو آورد و گفتیجد« ،زیپرا

 خونسر شونھ باال انداخت گفت خوامیمن ترو نم_:  گفتم دموی کوبنیحرص پامو زم
. ی کھ مشتاق منیی تونی اون موقعھ ایاش دو ھفتھ با من بی کافزمی عزستی نیمشکل_

 ی کھ الغر مردننی و دنبالش بھ راه افتادم قدم تا شونھ ھاش بود با ادمی آه وار کشینفس
 بازم از من درشت تر بود ی ولشدمی بلند محسوب می شاسینبودم بلکھ جز دخترا

  اعتراف کھھی... داشت خبببببکردوی نس کار متی ورزشکارکھ فھی کلیدرست ھ
 طور کھ تو فکر بودم ازش جلو افتادم و اون افتاد پشت سرم نی ھمرهی نظی بکلشیھ

 در ستادموی بود کھ ای بھم فھموند کھ پشت سرمھ انقدر نگاھش قونوی نگاش اینیسنگ
 انگار بد ی وای کم الغر بشھیبھتر _:  گفتدمشیجا برگشتم و بھش نگاه کردم تا د

 ونی کردم کھ مشتمو کنار پام گره کردمو از مداغ  جورھی رو بھم داد ای فحش دننیتر
 خانم ھی در مورد دو تا موضوع با دی نبایدیتا حاال نشن_:  قفل شده گفتم یدندونا

 ی روی و موذ مارطنتی پھن و با شی لبخندکلش؟ی ھی سنشھ و دومیصحبت کرد اول
 و است کج کرد طرف ریسرشو کم«بھ خانم بر خورد ؟! ا ُ: لباش نقش بست و گفت 

با « ستمی نی من ھرکسزمی عزیول_» : تر نگام کرد و گفت رهی کرد و خزیچشماشو ر
 گرفتن شی سر بده  کھ منو در مرز آتی نگاش کردم کھ باعث شد قھقھھ ایچنان حرص
 شد کی و بھم نزدستادی از خنده ازنھی مرونی بشی ھر آن از چشمام آتکردمیبرد حس م

 کھ ی ھر جوری شدمی روزا سوگلنی نظر من کھ اھب_: و صورتشو جلو آورد و گفت 
 نی توان تا ای بزنم تو دھنش ولخواستیدلم م«! بلند منی داف شاسی ای خواستنیباش

 آرنجمو از تو دستش میبر:» حد جسارتو در وجودم نداشتم ؛آرنجمو گرفت و گفت
 انقدر کھ ھ پوز خند بلند بزنھی و خودم بھ راھم ادامھ دادم کھ باعث شد رونی بدمیکش

 بود ختھی داده بود بھم رکلمی کھ در مورد ھی پوز خندشو بشنوم فکرمو نظریمن صدا
 شگاهی اسکلت تو آزماھی شبدی گرفتھ ؟حتما بارادی چرا ازم استمی من کھ چاق نیاه لعنت

 لب ریدندونامو رو ھم فشار دادم و ز... یای بکلی پسرا خوش ھنی کھ از نظر ایباش
 بخرم ؟ ی قرص الغرھی بھتره دی ورزش کنم ،شادیبا...خورمیم شام نگھیگفتم د

 کنمینھ ولش کن ھمون ورزش م... زنیری مشھی ھا شی تو قرص الغردمیمعتادنشم شن
 از حرکت نجایا...الو... نوری انور،یا_... کنینھ ولش کن شامو حذف م...اه سختھ ... 

 ھی مایعنی پاشھ ری زیروسک چھ عنی خوشگل دو درشو رد کردم ببنی ماشدمی دستادمیا
 از دخترا یلی خیآرزو!!!  بلند داره ی پورشھ شاستھی بودم دهی شنمیاش چقدره ؟ از نع

 ی ولننی بشیپی پسر خوشگل و خوشتنی و کنار ھمچینی ماشنی ھمچھیست کھ سوار 
 کھ دارن مدرن باھام رمی اسھی بلکھ درست مثل چی کھ ندارم ھیاصال حس خوب... من
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 ی جانیو احتمالن چند »زمیعز« گنی و بھم مکننمی مکی شنیکنن سوار ماشیبرخوردم
 قابل ری غترسمیچقدر ازش م...  رابطھ ھمون اسارتنی اتی ماھی ولبرنمی ھم مکیش
 رهیگی مدهی خود خواه انقدر کھ ھمھ رو بھ خاطر خودش نادیادی تا حد زینی بشیپ

 برخورد ی تجارزی کھ با ھمھ چکرده ی بھ آدملی کھ پول بھ اون داده اونو تبدی،قدرت
 اس ام اسات ای یدیحرفم گوش م( بھ ای) اتون پرھی سرماای یشی باھام دوست مای(کنھ 
 جلسھ ھی بار ھی ادمھی شھی سرش نمتی از انسانیچیلعنت بھ تو ھ) دمی بابات ملیتحو
 ی کھ پست مھمیی ،چند تن از کارمندان،بابای ما برپا شد آرمی تو خونھ یکار

 ی ھم تونی بود ؛منو نگمونییرای جلسھ بودن جلسھ تو پذنی داشتن حضار اوشرکتت
 سر اون نی کھ آرمی اون عربده اییھوی کھ میکردی نگاه مونیزی تلومویھال نشستھ بود

 ی کارمنده قالب تھی من جام،یدی نکنھ رو شنی بشری بنچی ھبی نوا زد نصیکارمند ب
 کارمنده سرشو انداختھ بود چارهی برمی بمیالھ ،نی بودم بھ نگدهیکردم و از ترس چسب

از اون بھ بعد بود کھ ھر « کنم جناب مھندس یچشم درستش م:گفتی و فقط منییپا
 نکنم کھ بھ مزاج ی کارھی وقت ھی انقدر مراقب رفتارم بودم کھ دمیدی منویوقت آرم

 بزنھ الحمدهللا منم  قباش بر بخوره و از اون داد قشنگا سرشیری بھ تادویمبارک آقا بد ب
 ھمھ خرد بکنھ ی منو جلونیری داره نھ از پدر جان  و شییھم کھ نھ از ننھ جانم ابا

 چقدر نھی بی مزی اش سنگھ ھمھ رو بھ چشمھ نوکر وکننھی دل تو سیاصال انگار جا
 سال خونواده ھی رهی نمادمی وقت چی ،ھنمی ببیکیدوست داشتم از پا افتادنشو نسبت بھ 

 ی باغ خوشگل و بھشت مانند تو کردان کرج داره واھی دعوت کرد ،باغش من و بھ
 باغ براش مھمھ نی ھم ایلی بود خشی بودم کھ باغ پدردهی برا خودش بود، شنیفردوس

 اطی حھی باغ نیخالصھ پشت ا!  واسھ اش ارزشمند بودیزی چھیو با ارزش چھ عجب 
 نرگس خودرو بود ی از گالپر اطی حنی بود کھ بکر و دست نخورده تو تموم ایپشت

 اطی کوه کنار باغ بھ حی کھ از صخره ھای بود کنار اون آبدهیچیعطر نرگسا تو فضا پ
 یی بالًقای دقکردی ساختھ بود کھ نا خدا گاه تورو جذب خودش می بود محوطھ ایجار

 داشت کھ دی در قانونش تأکنیکھ سر من اومد و وارد اون منطقھ ممنوعھ شدم کھ آرم
 برام ساخت کھ ی جھنمنی بھشت آرمیو جا...من رفتم...  نرهی قسمت باغ کساون بھ

 کھ نیھم...  ممنوعھ غلط بکنم پامو بذارم توشی مکانی نره کھ وقتادمیتاعمر دارم 
 بھ یک« نعره زدری شنی خون تو چشمش نشستو عدی اون مکان پشت حفاظ دیمنو تو

 ھر کجا کھ دلت خواست یتونی بھت گفت کھ مینجا؟کی ایایتو اجازه داد ب
 رونی داده باشم ،بی اجازه انی کھ بھت ھمچادی نمادممی خونھ منم ؟من؟صاحبیبر
 خواستی مردم از خجالت انقدر شرمنده شده بودم کھ دلم میعنی»...رونی االن بنیھم
ُ جا نشستم و از جام جم ھی اون روز از اون لحظھ کھ صبح بود تا خود شب رمیبم

 ھمون ی کردم کھ آخر ھم رونی خودمو سرزنش کردم،فحش دادم و نفررنخوردم ،انقد
 نی من، تموم خاطرات من از ای کھ خداییییی کھ نشستھ بودم خوابم برد واااایکاناپھ ا

 بھ صدا در اومد نی آرملیموبا!!!  االن نشستم کنارش ؟یپسر، بده  من چطور
 یباباتھ قلبم ھر: و گفترد کشیی بھ صفحھ گوشی در آورد و نگاھبشی از جشوی،گوش
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 یچ....سالم..الو_:  با ترس نگاش کردم و خونسرد و خشک جواب دادختیر
 تر و بلند یجد«.. جلو؟دی گفت شما جلسھ رو بندازیک...امی بتونمی نممییاالن جا...شده؟

 زنھی حرف مینطوری چرا با  بابام اشعوریب«...یجواب منو بده جناب پناھ:»تر گفت
با «...د؟یریگی ممیاگر منم پس چرا شما تصم... شما؟ای ؟من ھی شرکت کن اوسھیرئ..»؟

 ی من جای نباشھ بابای چکنھ،ھری می چھ منم منمنیحرص نگاش کردم گستاخ بب
 آروم یبھ من نگاه کرد و با لحن»باباشھ حق نداره انقدر گستاخانھ باھاش حرف بزنھ 

 ی قرار شخصھی االن من یجناب پناھ: گفتی حال ھمون طور جدنی در عیتر ول
 خودتون بھ جلو اری ھم کھ بھ اختیاون جلسھ ا:» گفتیدیتأک« ، امی بتونمیدارم نم

 بھ ی چھ دستورنیبب« کرده بودمنیی کھ من تعی بھ ھمون زماندیکنی موکول مدویانداخت
 میتلفنو قطع کرد و نگاھمو ازش گرفتم بھم ن »شعووووری انگار بابا نوکرشھ بدهیبابا م

 استی حس ریلی بابات خیدونستیم_:  و گفتدمی انداخت کھ از گوشھ چشم دیھنگا
 نگاش کردم و خونسرد شدی دم و باز دم ممینی سخت کھ از بییبا حرص و نفسا«داره ؟

 ی طورنیلطفا در مورد بابام ا_ جاش کجاش؟ دونھینم_» :بھ روبرو نگاه کردو گفت
 طنتیبا ش...  پوش شھر دی سفیضا بھ طرف پنجره ام نگاه کردم بھ فدیصحبت نکن

 من ی جای کسادی کنم خوشم نمکاریخب اخالقمھ چ_بلھ _ بھت بر خورد؟ ھیچ_: گفت
 دستموآھستھ بھ ی پنجھ ھای اگھی ھر کس دای بکنھ ،حاال بابات ی کارای رهی بگمیتصم
:  ،آھستھ گفتارمی تا تسلط خودمو بھ دست بدمی کشی تمومش کن باالگرفتم و نفسیمعن

 مغرورانھ نیآرم!!!! ؟یچ: برگشتم نگاش کردم و با تعجب گفتم ؟ی نداری خوبحس_
 دارم ستی معلوم نیوا« دھنمو باز کردم کھ بگم؟ی کھ با مننیا_: سر باال گرفت وگفت

 و نفس فوت دمیکھ لبمو گز.. فدات شم ی آمال و آرزو ھام بودتی تو نھاارمیبال در م
ًخواھشا :  مو برگردوندم بھ طرف پنجره و گفتم وکردم تا خودمو کنترل کنم و بعد ر

 ی کسیترسیچرا م_: » گفتطنتیبا ش« شمی مادهی من پشت کوچھ پدیبھ داخل کوچھ نر
آخھ _»  گفت یطونی ھمون لحن مملو از شباً«قایبلھ دق_ خانم؟ سھی ققدنھیتو رو با من بب

 پھن لباش ی لبخندری نگاه عاقل اندر سفھی نگاش کردم ی سرما بخورترسمیھوا سرده م
 ی بشم کھ قفل در ھاادهی ترمز کرد اومدم پعیو سر« باااااشھ_: کرد و کش دار گفت

من : » گفتی کردمو پرسش گرا نگاش کردم و جدی اخمی زد و برگشتم با گنگنویماش
 دی ممنون  کھ نگھ داشتیلیخ_» : کھ گفت، گفتمی از جملھ ادیبا ترد« نبودمتیتاکس

 مشعوف لب یجانی زد و با ھطنتی با شی لبخنددی دادتی اھمحرفم  شوکت و بھیآقا
 بھ چشمام دوخت و زی و تقی عمی و نگاھدی کشفشی ردی اون دندون ھاری زنشوییپا

 گھید_:  تکون دادمو گفتنی بھ طرفی گنگوارانھ نگاھش کردم و سرنیآرم_: گفت
 رمی نگامو ازش بگومدمتا ا«باشھ خدا حافظ :  تکون دادم و گفتم ی سرنمی تو آرمیبرا

 کنمیُ دارم کھ اگر اد کنھ بد جور گرد و خاک متی حساسھی نفس من یدونیم_: »گفت 
 انگشتاش ونی شد و گوشھ شالمو مییبا وحشت نگاش کردم و در جاش جا بھ جا

چون تو در حال _ _!... دمی پشت دستشو دی رو رویدوباره اون خال کوب.... گرفت
 گوشھ نکھیبدون ا«.. قانونو بھت بگم نی ادی من بای کرددایپ  با منیدیحاضر صنم جد
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 برانداز کننده بھ سر تا پام انداخت و بعدچشم بھ چشمم دوخت و یشالمو رھا کنھ نگاھ
 ی حتی کھ بامنیاگر تا زمان_:  آروم گفتی با لحن محکم وتن صدادوییگوشھ لبشو جو

  ی ،مردی اس ام اس بھ پسرھی  اگریحت»:انگشت دست آزادشو باال آورد و گفت«اگر 
ً انای احای ی با ھاشون قرار بذارنکھی چھ برسھ بھ ای جواب اس ام اسشو نو بدای یبزن

 پھن یلبخند«... ی دور از چشم من انجام بدی اگھی دیجای ھر غلط بای یدوست بش
من سر اون »: بھ صورتم نگاه کرد و گفتی تصنعی وبا مھربوندی کشیلبش کرد و نفس

 بشھ و با تو قرار بذاره  و جرئت کی من نزدی کھ جرئت کرده بھ قلمروو ریکس
چشماشو رو ھم گذاشتوباز « رو ی کردانتی کھ بھ من خییکرده با تو باشھ رو ، تو

 آھستھ دستشو رندی آسمون براش ختم قران بگی کھ مرغاارمی مییبال» :کرد و گفت 
 از ی نداشتم لمسم کنھ حتدوست  جمع کردمی بازوم خودمو کمی رودیاز رو شالم کش

 عکس العملم ھم از کارش منصرف نشد و باالخره نی با ای اون حتی لباس ولیرو
 زده امو خی دستم و با اون دست گرم و تب دارش دست سرد و ی بھ انگشتادیرس

 ی انگشتاش با ظرافتونی و دستمو مکردی کھ بھ انگشتام نگاه میگرفت و در حال
:  گفتکردی و تنمو مور مور مبردی تپش قلب منو باال وباال تر مو کردیماھرانھ لمس م

 اشمو بھ دهی دری وحشیچشما« باشم ی کسی کھ نفر دوم زندگنیمن متنفرم از ا_
: ادامھ داد» ترسناک وجذاب بود یگوری سرشو بلند کنھ؛ فنکھیطرفم بلند کرد بدون ا

 یمنو باز: »و بم تر گفت سرشو آھستھ بلند کرد و بلند تر« بھم دروغ بگھ یو کس_
 نگاه کرد شی با ھمون حس قبلرهی و خدینگاھشو از چشمام سر داد و بھ لبم رس«بده 

 چشماشو بلند کرد و ھوی کردی نگاھم مینطوری گذشت ھول کرده بودم کھ اھیچند ثان
 دی نگاھش کردم کھ فھمی بکنھ زاده نشده نفس با وحشتانتی کھ بھم خیکس:گفت

 کرد و بعد بھ دستم ی سپردم پشت دستمو با شصتش نوازشنی الکاتبتحسابمو بھ کرام
 سکوت کرده بود و فقط بھ شدی بود گردنش داشت سرخ مینگاه کرد انگار عصب

 من شو الیخیارواح خاک مرده ھات ب« بگم خواستی دلم مکردی زدم نگاه مخی یدستا
تو _»  بمونمای دنِکی تارھم ای فرار کنم و تا تھ دنخوامی بذار برم مستمیمن اصال آدم ن

 پوأن ھی یعنی نیا_: »بھم نگاه کرد آروم تر شده بود ادامھ داد« ی نبودیتاحاال با پسر
 و تجاوز ی بشھ، دست دراز کی من نزدی بھ قلمروی کسذارمی تو من نمیمثبت برا

َددم«ی منیکنھ و تو االن تو قلمرو  ماه قبل جواب اون اس ام٣ کھ ی بشکنھ دست،یاندی َ
 ریبرو بابا مگھ اس« دادبزنم بگم تونستمی کاش می رو دادم ایاس ناشناس لعنت

 کھ من تو اس ام اسام زدم ؛اگر بھ بابا نشون بده فاتحھ ام ییبا اون حرفا»...یگرفت
 تویگوش_:  برم خداحافظ دستمو ول کردو قفل در رو زد و گفت دیبا_» ...خونده است 
 ی در خون اتون سری جلوامی چون اونوقت مادینم  کار خوشمنی ،از ایکنیخاموش نم

  شدمادهیتکون دادم و پ
 بھ پا یی تو وجودم غوغازدی    دلم بھ شدت شور ممی العظیّ حول وال قوة اال بللھ علال

 کھ در فرا خودم بودو یی کارا نکرده بودم داشتم خط قرمز ھانیبود آخھ تا حاال از ا
 در وجودم یکی متفاوت با وجدانم در افتاده بودن ی حس ھاذاشتمی پا مریز
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اگر مامان و »  نشدهری تا د؟برگردی چنتتی ببشنا آھی احمق اگر یچرا اومد«:گفتیم
 کھ در تصور ی اافھی اون قی بگو مامور عذاب واموی نعیچی اونا ھیوا...بابا بفھمند؟

مد تو ذھنم اگر بفھمھ  بود اووالھای کارتون ھی موذی ھاوالی از ھیکی ھی شبمیزیفانت
 ھمون کارا ی وقتی ولد بوبی من عی ھمھ کاراشھی ھممی نعی کال براکنھیخون بھ پا م

 ؟ی ات چندهیآ– امی بود اه بره گمشھ اصالدوست داشتم بری خدادیرو خودش انجام م
 اتو خراب کنھ ندهی کرده و آی نباشھ کھ خودشو معرفی پسره اوننیاگر ا

بلند شو ... نداره  ی خوندن تو تمومأسی ھیباز شروع شد آ_ ھا بتی مصییی؟واااااااایچ
 خراب نکن داری نا پای ھای دوستنی اتو با اندهی آومدهی ھنوز نرو نشده برینفس تا د

 نداره خطتو کھ یزی شماره ازت چھی اون کھ جز ی عوض کنلتوی خط موبایتونی،م
 دیدی تمام؛ ھنوز ھمو ندکنھی مدای پصلھی فھی کنھ قضداتی پتونھی نمگھی دیعوض کن

 گمیبھت م– نمی بشخوامیم یاه وجدان لعنت... بلند شو نفسدی نشدسی تو فسیھنوز ف
 کرده ی باشھ کھ خودشو معرفیخب اگر ھمون« تو سرم گفت یکیتا بلند شدم »پاشو

 لی تبداری ازدواج تموم عھی زدو عاشقت شدبھ دی اصال شایزنی لگد بھ بختت م؟چرایچ
 تو خونھ دی نباگھی کرده دریی زمانھ تغی دارھی کم از بقیم چرا کھ نھ؟ تو چشدم ھووو
بوده )ع(حی مسالدی تفکرات واسھ قبل از منی خواستگار موند انتظرنشست م

 تا نی خره بشھی آدم حسابیلی پول داره خیلی طور کھ گفتھ بود خنینفسسسسس طرف ا
 بمالھ تو رهی باشھ سرتو شی آدم عوضھی اگر یاگر دروغ باشھ چ - نشستمعیسر »ادیب

 بعد اگر یشی زود وابستھ مًمسلما  نبودهتی تو زندگی و زود باور تا حاال کسیساده ا
 دی مخ شای شعبون بنیبش - شدمبلند»ومدهی پاشوپاشو برو تا نیخاک بر سرت کنھ چ

ردم  و حرف ممی سن ھنوزم از نعنی تو ایمال باشھ آخ کھ نمونھ اسکل در انسان ھست
 ای و بگن بننتی وقت نبھی بھ خاطر حرف مردم کھ ی ولشینی از خداتھ کھ ببیترسیم
 ھمھ یدی سالتھ رنگ پسر ندکی و ستی بی کنی خالدونی میخوای راه افتاد ممنیا

 کھ نھی ا؟افتخارشی کھ تو برسدنی بھ کجا رسدنیبھ درک اونا کھ د_کننیمسخره ات م
 ییبتمرگ مگھ جز کودکان استثنا -  بروستیسالم ھست دوست پسر داشتن کھ افتخار ن

آخھ  - ؟ی و ادامھ بدکنھی سوء استفاده مت داره ازینی کھ ببی کھ انقدر ساده باشیھست
 آس و پاس باشھ ھی ؟اگر برعکس اونچھ گفت ی و بد قواره بود چختیریاگر ب

 ی ا؟یاگر با حرف من سر خورده بشھ چ – و خالص میکنی بھونھ جور مھی ؟خبیچ
 ھم مگھ سر خورده رانی ای پسرای آخھ مغز فندوقی مخی الحق کھ شعبون بیوا
 ِ محض، تو مراقب خودت باش یفتگی خود شی بھ نفس، خداماد اعتی خداشن؟یم

 پارک اللھ ینشستم نگران بھ اطراف نگاه کردم تو» نینگران طولھ مردم نباش بش
 گوشھ ھی چھ برسھ بھ انسان حتما ً اسکلم کرده االنم زدی سرما پر نمنی ایپرنده ھم تو

 گھی بشھ کھ وجدانم میز اونی اگر ھمھ چومدمی  کاش نمخندهی مشمی داره بھ رستادهیا
 چطور سرش بھ سنگ یابونی خھی عشقو عاشقھی کھ بعد دی دنوی خوبھ نگگنیبعد ھمھ م

 مطلقھ شدو ی و سھ سالگستی بیشتو تو شده برگاهی شناسنامھ سھیخوردو نرفتھ با 
 کبونن تو سرش کھ آخر عاقبت دوست پسر ی مانی مرنی می ھی حلبتیحاال شده پ
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 سقف ھی ری زیری کھ منی گل و بلبلھ ھمزی ھمھ چی کھ دوستیزمان  تانھی ھمیباز
َ ھمھ اش توھم شیفھمیم  بلند شم بھ دردسرش دیشی بود کھ باھم خوشبخت منیریَ
 ؟یپس باالخره بلند شد_:  پشت سرم گفتیکی تا بلند شدم ستمی من اھلش نارزهینم

 کھ شای نھ نھ نھ ایاچشمامو رو ھم گذاشتم و! ی نشستی انقدر پاشدیزانو درد گرفت
َتوھم ا  یکی خاک خاک خاک بر سرت نفس گفتم برو ستیھوووم؟ نھ انگار ن_ شایَ

 دونی بسازن بذارن تو مسی تندھی ازم دی با آخھ چرا من انقدر خوش شانسم خدا؟نتتیبیم
 ی اومد، بابا می ممی کاش نعی اومده ای کنیانقالب تا ھمھ حسرتمو بخورند ترو خدا بب

 کھ بھ پشت سرم بر ی در حالدمی دندون کشری و زدمیلبمو گز( نھ نھ نھنی ای ولمداو
 کھ توھم زده باشم اونم از کردمی و بازم دعا مکردمی و چشمامو آھستھ باز مگشتمیم

 نبود اون قد شی محال بیی کھ آرزودمی چشمام باز شد فھمی وقتیول!) ھوایسرما
 زده زلی کھ مدل درهی تی دودیتونی زیھامو_ ستبرنھیس_چھارشونھ _٣- ١٨٢ بایتقر
 یچشما_ای چشم ابرو مشکنی پھن و پرپشت عادی نھ زی ولدهی مرتب ِکشیابرو ھا_بود
 جذاب ی ھمراه اون پف پشت پلکش واقعا عضوشی درشتویدگیھ کش کی آبی دهیدر

 ی اینیب_ بلعھی انگار چشمش دھن داره داره من و میواسھ صورتش بود لعنت
 بود اصال ھاییایتالی اھی بھتره بگم بدگراند صورتش شبای صورتش کیمی ً مکال ییایتالیا

 لب و نی چندی پسر باھی داشتھ چرا ی خدا پارتشیدر مورد لبو دھنش حرف نزن نکنھ پ
با _دهیدر_تخس_جسور_ مغرور افھی قنیا.... رهیگی داشتھ باشھ اه حرصم میلوچھ ا
داره »  شوکتنیآرم« وفقط و فقطمینفس عظ اعتماد بھ_ انتھای بی از جذبھ ایمخلوط

 جا خورده و گرد نگاش کردم ییتموم شد؟ با چشما_... یدی جا منو دنیلعنت بھت کھ ا
 ری زنموی خاک بر سرت نفس لب پای من؟ چشمام گردتر شد ایوارس_!! ؟یچ:و گفتم 

 یار آشکی با ھول زدگ؟یسالمتو خورد_:  انداختم وگفت ری و سر بھ زدمیدندونم کش
 ی بھ باال گرفتھ بود فقط در حدلیسر شو متما. س َ سالم:سر بلند کردمو با پتھ متھ گفتم

 متحقر ی ادهی چرا بھ ھمھ ددونمیکھ مغرور بودنشو کامل کنھ و از افق بھم نگاه کنھ نم
 بھ خودش ادی افتاده  امروز زلی استغفرهللا ؛پولدار از دماغ فکرد؟ی مییداشت حس خدا

 نکھی ای جای شلوار جذب خوش دوخت پارچھ اھی زده ی رسمپی تھی  فقطدهینرس
 ھیاصطالحا فشن بودن افزوده بود ..  ایروز بودن  مردونھ کنھ بازم بھ مد پشویت
 ھی لباسو بدرند با ی جلوخواستنی مای اش گونھی کھ عضالت سی جذب نوک مدادرھنیپ

 ی بی بس بلند ولدمیکش ی ھووووم دمگھی با دھیھووووم _ کوتاه خوش دوختیپالتو
 واقعا محشر بود کنمی تلخ و خنکش دارم استشمام میصدا تا نفھمھ از ادکلن خوش بو

 و پوشوندی مشوی خنکشی انگار تلخدادی سرد ھم اون ادکلن جواب می ھوانی ای تویحت
 کھ من ازش متنفر بودم بھ عالوه ی با ھمون لحنکردیاونو مناسب تموم فصول م

 کرد از خیبوش چطوره؟ تنم : گفتکردی پررنگ تر ممستخمرشو  کھ لحنیپوزخند
 شھی بھ بعد دست انداختنمو پنی کارم تمومھ از اگھی رفت د آبرومیوااا!!!!  ؟دیکجا فھم

جناب مھندس با : سر بلند کردم و گفتم ی تر نشدعی برو تا ضاکنھیھر برخوردمون م
 ی تن صدای محکمش ولیصدا نذاشت ادامھ بدم با ھمون لحن پر جذبھ و.... اجازه
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 یاش کردم و اخم ؟ چشمام گرد شد و با تعجب نگی منتظرش بمونیخواینم:آروم گفت
:  حال حفظ کردم و گفتم نی خودمو با اومدی دلم داشت از دھنم در می کردم وایاز گنگ

 تا ابروشو داد باال و با ھی یمن فقط اومده بود ھوا خور!! شمیمتوجھ منظورتون نم_
 اول ؟ی قرار نداشتی با کسی بگیخوای میعنی:  صورتش بود گفتنھیکھ زم یطنتیش

 عی بھ خودم اومدم وسرھی بعد از چند ثانکردمیکھ از ھولم دھنم باز مونده بود و نگاش م
 یعنی..نھ..َن: گفتمدیلرزی چرا حاال مدونمی کھ نمییخودمو جمع و جور کردم و با صدا

 لشوی کھ موبای در حاللکسی زد و ری پوز خندد خونسریلیخ!  منو قرار؟یوا...نع..
 تا ھی«.. سر قرار ی اومدومدیبھ نظر م: گفترفتیاش ور مدر آورده بود و باھ

 ادیبھ اطراف نگاه کردم پسره االن ن...  بھ چپ کردلیابروشو باال دادو سرشو متما
محسوس   و نگران تر اطرافو از نظر مثال ً نادمی لب گزاری اختیب!نی آرمیاون جلو

ً مثثثثالاایگذروندم ول ً  سرشو بلند کنھ نگاھشو بلند نکھی بدون ادیکنینھ اشتباه م_» ...ً
 ی و بعیاشتباه سر:» ورانھ تر گفتدیتأک« کنم؟یاشتباه م_:  زدو گفتیکرد و پوزخند

 با کردی کھ براندازانھ نگاه میمنو در حال...  من برمگھیخب د:  و تندتند گفتمیمعطل
با اتمام حرفش « نفسیعوض شد: دوگفتیی لبشو جوی ،گوشھ شیبلھمون ژست ق

 بود نگاھش زی نھ تزی ھزشیاز حرفش و نگاه ت» بلند کرد و از افق نگام کردسرشو 
 جلو تا با دمیشالمو کش... کردی بدنتو با نگاش لمس میانگار تا تک تک سلول ھا

 رمی نھ ممنون خودم منمبرسو_با اجازه :چشماش منو نخورده،نگام کردو محکم تر گفتم
 ی کنکور کارشناسیدارم دارم خودمو برا دانشگاه نگھید_ ؟یامروز دانشگاه نداشت_

 پسره ای دقت اطراف از نظر گذروندم خدابا«ینقاش_ بود؟ یرشتھ ات چ_ کنمیآماده م
ّترو جدت انقدر سوال نپرس « ؟یپس ھنرمند_. » کردمایسر نرسھ آبروم برھچھ غلط

 یول-  کھ بشھ اسممو گذاشت ھنرمند   ینھ درحد_ »رهی مشتی پوم آبرادیاالن م
 کھ نگامو بھ یچشمام گرد شد در حال« ی ھنرمندیلی کھ خگھی رنگ لباست میھارمون

 ھی تو دستش بود دوختھ بود؛فکرکردم کھ عجب پسردختر بازیدستش کھ ھنوز گوش
 انداختم نھ یسر نگاه سرھیبھ اطراف دو مرتبھ ١ موذ مار خانزهی ری میچھ زبون

 روز ھی ٢اونم ساعت ! پارک؟ادی می وقت بعد ازظھر کنی اطراف نبود آخھ ایکس
 ی سر سری کھ نامزد کرده لبخنددمی بگو شنکی از طرف من تبرمیبھ نع_! ؟یزمستون
 نفس یعجلھ دار: گفتیبا لبخند مرموز... با اجازه...ًچشم حتما: زدم و گفتم یو تصنع

 برگردم بھ درسام دی بارونمی وقتھ بیلیآخھ خ:  و گفتم ختی رفرو از لحنش قلبم. یپناھ
 مین: وقتھ؟ با تعجب نگاش کردم و گفتمیلیخ: تا ابرو شو باال داد و گفت ھیباز ... برسم

 نکنھ ومدنی اطراف نگاه کردم دو تا پسر از دور مبھ«ھی کافیساعت واسھ ھوا خور
 از نی آرمنی ای بشھ جلوییالی واوھ نھ چی طرف با دوستش اومده؟وایعنی باشھ نیا

 می کن بری ارزه خدا حافظی نمسکشی بھ ر؟نھی باشن؟اگر باشن چنایکھ اکجا معلوم 
 ؟ ی ھستی منتظر کسیکنیچرا اطرافو انقدر نگاه م_ دم نداشت یبا با خر ما از کره گ

خدا حافظ مواظب باش _ خداحافظ»ذارهی ھم حرف تو دھن آد م معیچھ سر«نھ !وا_
 ھم اخم کردم تو نگران یو کم سره با تعجب برگشتم نگاش کردم نی زمی نخورنیزم
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 برف ی وقتگھیبابات م_:  گفتعی سردیمار خوش خط و خال تا نگامو د! ؟یمن بش
 تکون دادم و بعد بھ راھم ینگامو آروم ترکردم و سر« یخوری منی زمیلی خادیم

 کھ باھاش قرار یھمون پسر» اریخشا«قدم دور ترنشده بودم کھ١٠ادامھ دادم ھنوز 
 نھ من بدونم اون واقعا نکھی بدون امیدادی مجیماه تموم فقط بھ ھم مس٣داشتم ھمون کھ 

 بود کھ از ییزای ھمون چمیدونستی مگھی کھ در مورد ھمدیزی نھ اون بدونھ ھر چھیک
 گھیدی بار ھمنی اولی سرمون قرار بود براری و حاال مثال ً خمیخودمون بھم گفتھ بود

 مھی گوشی شماره اش رودمی فرما نشدن،دفی خان تشراری کھ البتھ جناب خشامینیرو بب
 نی ای ؟ توییسالم معلومھ کجا_:  با حرص جواب دادمکیھمون شماره رند با کد 

 عی سرختی ریقلب ھر. سالم_...  بودم مردم از سرمایسرما دوساعت منتظر جنابعال
 یمرتبھ بھ شماره نگاه کردم نکنھ اشتباھ  رو از رو گوشم برداشتم و دویگوش
خشا : گفتمدی نھ شماره خودش بود با تردیول... ارهی خشای دادم شماره صیتشخ

چرا خودشم  _!! ستی اون نی صدایستی نارینھ تو خشا_آره خودمم _!!!! ار؟ی...ی...
 وارری خشای رفت مخاطبم تن صداادمی شدم کھ ی انقدر عصبانیستیمن سر قرارم تو ن
 االن از سر جام بلند نی من ھمیزنی حرف میچرا الک_ _: گفتم تینداشت با عصبان

بابا انقدر _چرا؟ _ تونمینم_ ینی و من ببی برگردیتونیمن سر قرارم م_ نبند یشدم خال
 دوساعت ھم مخ منو با سوال و جوابش خورد دی بابام منو دکی کھ آخر شری کردرید
 کھ نھیو بال اومدم سر قرار اگر برگردم و منو بب  ھم داده بود کھ من االیری گھی

تو _ یکردی آره خودتو راحت میگفتی کلمھ مھیخب _ رهیخب آبروم م... برگشتم 
 کف دست بابام ذارهی مرهی بابامھ مکی طرف شری منو ھنوز درک نکردطیانگارشرا

ست رفتھ ی نی کھ جز من کسنجایا: و گفت دی بابام سر منو پخ پخ خندھاتیو بعد ھم ھ
 گمیم:  گفتی نھ من نھ تو ھا جدگھی دی بستھ باشی بھ خدا خالاریخشا_بابا، برگرد 

 ی وقتستی نی جز منو تو کسنجایا_ بشناسمت؟ ی خب چطورلھیخ_ ستی نیکس
 لبمو ی تھ دلم افتاد  گوشھ ی خوفھی شد دی تمام سرم پر از تردیشناسی منو میبرگرد

 نی گوشم بردارم برگشتم نگاھم از زمی از روو ری گوشنکھی و آھستھ بدون ادمیگز
 مردونھ ی بود کفش ھاستادهی جنس مذکر اھیقدم عقب تر از من ٢٠شروع شد درست 

 نشست ی کمرم عرق سردیتپش قلب باال رفت رو...ی پارچھ ایشلوار جذب مشک_
 شدیم کمیقدم بھ قدم نزد... کوتاه ی پالتوھی_ دمینفسمو حبس کردم و نگاھم و باال ترکش

 دستشھ یاونم گوش...  بگھ یزی چھی جلو ادی بخوادی مستادمی ادهی دستینھ نھ نھ اون ن
 کھ حس کردم سوراخش کردم صدا از داخل دمی دندون چنان گزری لبمو زاینھ خدا!!! 
 شدم پوزخندش لمس«؟ی منو بشناسی چھ راحت تونستیدید_ دی بھ گوشم رسیگوش

 دستم ی برفا ولی رونیُ دستم سر خورد افتاد زمز امیگوش... شدیپررنگو پررنگ تر م
 تو سرم یکی جواب دادن باال مونده بود گورتلفنیھمون طور باال کنار گوشم با ف

دھنم باز مونده بود و خشک خشک شده بود ...» یرو دست خورد« کردیزمزمھ م
مو از ی گوشستادوی متر کمتر از من امی نیبھ فاصلھ ...  سوختی میرگیچشمام ھم از خ

تو کھ _:  گفت کردی کھ برفا رو از روش پاک می برداشت و در حالنی زمیرو
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 بار ھی از شک ؟ی کھ دوساعتھ منتظرمیبندی می خالچرا»ی ساعتھ اومدمین«:یگفت
 یباطر«؟یکنیچند بار سالم م:  خنده و گفتری سالم کردم بلندزد زی با ھول زدگگھید

 کم بھ ھی با زاویو سر» بھ من کرد نگاه می نھی جا انداخت وروشنش کردو مویگوش
 کم درشت کرد و بعد بھ حالت اول ھی چشماشو دوی کشی تکون داد و بعد نفسنیطرف

اه نفس _: و گفت )کنھی مزیریردای ونپاالی تو سرمونی کھ دیدرست حالت(برگردون
دم ی از جا پری ناگھونری بگایب_:  رو بھ طرفم گرفت و گفتیگوش... گھی دنمیبستھ آرم

 برم دیفکر کنم من با_:  گفتمدوی کھ بھ ذھنم رسیزی چنی اولعیمغزم قفل کرده بود سر
بستھ _... یمن اومده بودم ھوا خور..نھ ..من ..َن_ یخونھ ؟ توبا من قرار دار_خونھ 

 در آورد شوی گوشنیآرم!!!! ؟یک!!!!من قرار گذاشتم ؟_ ینفس تو با من قرار گذا شت
 لکسی زنگ خورد نگاه وارفتھ امو از صورت خونسرد و رملیو شماره گرفت و موبا

نگاه ....کی بود ھمون شماره رند کد اری نگھ کردم شماره خشامی گرفتم و بھ گوشنیآرم
اصال !!!!  مھندسیآقا: بلند کردم و گفتم نی بھ طرف صورت آرملونموی زده و وخی

 تر شد بعد بھ خنده گ لبخند زد پررنگو پررننی بود آرمی بدی شوخدی نکردیکار خوب
 نی درشت ودر حی کمی بھ قھقھھ و بعد دوباره چشماشو اونطورًتای کردو نھالشیتبد

ترو خدا دعوام نکن _:  کرد و گفت گردوندی بر میحرف زدن کمکم بھ حالت عاد
 گفتم ی و خشکی سردذاره؟بای منو سرکار مینفس با اخم نگاش کردم بھ چھ حق

 جن ظاھر شد ازظاھر شدن نی کھ برم جلوم عمخداحافظ تا رومو برگردوند:
 کرد و زی چشماشو ردمیترس...»ھیی«: دمی با ال کشی و نفسختی ری قلبم ھرشیاونطور

باز « کھ نھ زی انگجانیھ...ِام م م ... کنمزی انگجانی کم ھھی موضوعو خواستمیم:گفت 
. ًواقعا کھ :  جذاب اخم کردم و با حرص گفتم:» اونور کرد و گفتنوری کم اھیسرشو 

 تو صورتم نگاه کرد قی کم صورتشو آورد جلو دقھی ؟ ستیمعلوم ن_ ؟یناراحت شد_
 تر رهی رنگ پوستت تنکھی کھ معلومھ ایزینھ تنھا چ: لب برگردون و گفتیوگوشھ ھا

 داد کھ لمی مکش مرگ ما تحویلبخند«ادیبرنزه بھت م:» مھاباد گفتی و بعیسر«شده 
 بد بخت مردومم کھ منو ھم دست ی کرده منم دختراالی خو کرد پسره پرمی حرصیلیخ
 گفتم ی اش با لحن محکم و جددهی دری احمق  نکبت پولداره رذل با اون چشماندازهیم
 ؟یکنی میآه نفس چرا آنقدر خدا حافظ: کرد و گفت یمونیچشماشو د_خدافظ _» :

 تو دلش دی فھمشدی کھ می اافھی راھم سبز شد و با اون قیدنبالم راه افتاد و دوباره جلو
 روز قراررو نیاول: رو لبشھ گفتگولی کھ اون لبخند مزخرف ژکنھیداره مسخره ام م

من _من با شما قرار نذاشتم جناب مھندس : قاطعانھ و محکم گفتم ؟یی ھمھ ترش رونیا
 دندونامو از حرص رو ھم گذاشتم و،استخون فکم منقبض می نفرھی ھردو اریو خشا

 نی اشھیآدم کھ احمق باشھ آخر عاقبتش م_:  قفل شده گفتمی دندوناونیشده بود از م
دور از جون : گاز گرفت و گفتی با مزه اافھی قھیلبشو با » بھ خودم اشاره کردم «

 و یدی تأکذارنی مثل من قرار می عاقل با پسرینفس ،نچ دور از جون بابا دخترا
 نیآرم« اگر بگم دمی بابا من دیکھ ؛ا یباز گفت_من، باشما،قرار ، نذاشتم : شمرده گفتم

 ، اریخشا:  کردم با حرص گفتم ی معرفاری خودمو خشایذاریتو با من قرار نم»ھستم



 20 

خب _ گھ؟ی ددیی ھمھ شمانایا...ھی ابرو مشک،چشمی و سھ سالھ،مغازه لوازم خونگستیب
چرم   ِ صادرات و وارداتِی شرکت تجارسی نھ سالھ ، رئستوی ،باریخشا« گفتمیاگر م

 منم از ی کھ نفھمی عقب مونده باشیستی بایحتما م».. ھی،قد بلند چھار شونھ چشمام آب
 گرفتی مشی گوشام داغ کرده بود و گونھ ھام داشت آتشدمیحرص داشتم منفجر م

 چقدر یخوری حرص میتا حاال دقت نکرده بودم وقت_ زد و گفت ـ ی لبخندنیآرم
 لرزون از بغض ی بود با صدای شوخھی  حرص نخور ھمھ اشادی زی،ولیشیجذاب م

ا َه : تر از ھر لحظھ  گفت ی نبود ،خداحافظ جدی جالبیشوخ:  و حرص گفتم نھیو ک
 گھی ددیدی خنددی کردی خب شوخلھی بود خی شوخدیگیمگھ نم_ خدا حافظ گھی،باز م

 بود یاسم و نشونم شوخ_:  بود گفتشیشگی جذبھ ھمی اخم کھ چاشنیبا کم. تموم شد
ُخ ُ◌◌ ُ ُ ُ ب _!!!! ؟ی چیعنی_ ستی نیھ اش کھ شوخیبق  پشت ای زد کھ گویلبخند«ُ

 خبر بودم حس ی نقشھ کھ من ازش بی پوشده و پنھان وجود داره ،کلییایاون لبخند دن
 با تعجب نگاھش کردم ھنگ کرده ادیمن از تو خوشم م» نسبت بھ لبخندش داشتم یبد

 تونستی مای موضوع دننیمضحک تر  از من خوشش اومده ؟ از من ؟نیبودم آرم
  انداختھ بودم چون ری کھ سرمو زی در حالی کردم و جدی باشھ اخمھی قضھی نیھم

 تیزی رو وای دنی دخترایھمھ :گفتم... کردی مقی خجالت بھم تزریطرز نگاھش نوع
 چھ طرز حرف زدن با نیا_:  بھ من ؟ چنان محکم و با جذبھ گفت دیدی حاال رسدیکرد

 نیی قدم از ترس بھ عقب رفتم و سرمو انقدر پاھی کردم و ی بھ جد قالب تھھک«منھ ؟
:  گفتمی آرومی ام و با تن صدانھی سی بود بھ قفسھ دهیآورده بودم کھ چونھ ام چسب

 بودم اری خشایا ِ،جالبھ وقت_:  و طلب کارانھ گفتی شاکستمی من اھلش نی ولدیببخش_
تو اگر _...  کردم اصال بلند شده بودم کھ برم باه کھ اشتگمیم_ ؟یستی حاال نیاھلش بود

قبل ...  نفس توینی بی میکردی مری مقولھ رو ختم بھ خنی ادی سھ ماه قبل بایاھلش نبود
 بھ من زنگ ی چیاصال برا _:  گونھ گفتم ھی محکومم کنھ سر بلند کردم گالنکھیا

 یستی اھلش نیکنی ما نھ من تو کھ ادعیی ؟االن موضوع تویتو چرا جواب داد_ د؟یزد
 متر با صورتم صورتش فاصلھ داشت بھ ی شد انقدر کھ فقط چند سانتکیبھم نزد«

 پس ی اس ام اس ناشناسو دادھیچرا جواب :دادی اومد و ادامھ میعقب رفتم بھ جلو م
 کھ بھ عقب یاخم کردمو در حال«... ھان کرم از خوده درختھ دیخاریتو ھم تنت م

 از مکتی تر بھ چشمام چشم دوختھ بود خوردم بھ ندهیومد و دری و بھ جلوتر مرفتمیم
 و سر بلند کردم مکتی نی بھ پشت زانوم وارد کرد نشستم رومکتی کھ لبھ نیضربھ ا

 صورتشو جلو آوردو گفت روزی پی آشکار نگاش کردم با پوزخندی خوفھیو با 
 نگاه کرد قی دقرتم جز جز صوتو«دی ھستیک... یک... دینگفت...دیشما نگفت_ھووووم؟ :

 بھ چشمم نگاه کرد کھ گفتم تک تک مژه ھامو قیبھ چشم راستم ،چشم چپم، انقدر دق
 دمی ترسستادی لبم زوم کرد قلبم ای تر آورد رونیی و آھستھ نگاھشو پامینیحساب کرد ب

 دخترام و نی نکنھ من از االی مغزش مشکل داره خنی ؟ اگذرهی تو سر خرابش میچ
 زد ی نگاه از لبم برداره پوزخندنکھی بدون ادمیانھ سرمو عقب تر کشی کنھ ناشیکار
 کنم  کھ زی بھ دستم نگاه کردم نذاشت آنالعی دور مچ دست چپم حلقھ شد سریزی چھی...
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 خودمو میبر: حرکت از جا بلندم کردو گفتھی وبا دی دستموکشده،یچی دوردستم پھیچ
 نداشت با درد دهی و فاکردمی مع امتنادتمیکشی مدیچربی عقب زورش بھم مدمیکش

 خدا جون یآخ آخ دستم وااا!!ھ؟ی چھ کارنی ادی مھندس ولم کنی خداااا آقای وایا:گفتم
 فنجون قھوه ھی میریم:  در رفتارش گفتریی بدون تغھھھییی..دستم درد گرفت ولم کن 

 برگشت ستادی اه انمیولم کن بب:  بلند گفتمی و با صدادمی با تموم قوام دستمو کشمیخوریم
 نگام قی کرد و دقزی ری حاال چھ بد چھ خوب چشماشو کمی احساسجینگام کرد بدون ھ

 ینھ آقا: انگشت اشاره امو مقابلش گرفتمو گفتم کردمی کھ مییکرد و نفس زنان از تقال
 باز و تن محکم و کوبندش یوسط حرفمو بااون صدا.... شوکت گفتم کھ من اصال 

 کشیسن بابا تو کھ ندارم شر_ دی پدر من ھستکیشما شر چونکھ_چرا نھ؟ _: گفت 
 چھ نیخب ا_... خوامی دوست نبودم نمیمن اصال تا حاال با پسر_ اری بگھی دلیھستم دل

ّ اونم با منی حاال ھستی داره ؟نبودیربط  سرشو باال کشھیاگر بابام بفھمھ منو م_. ّ
 کھ بدون یدونی مکنھی مار دست من کریبابات ز: گرفت باز از افق نگام کرد و گفت

 ی بکنھ ولتونھی نمی کارچی با من ھی ،بدون ھماھنگخورهیاجازه من آب  ھم نم
ّمن : » گفتمیجیبا اخم و گ« با بابات ندارم ی بھ ھماھنگیازین:»مغرورانھ تر گفت«ّ

 بعدشم گھی نفر بھ خود من منی اگر بابات بو ببره اولنکھی ایعنی_ ؟ی چیعنی
 ؟ تموم دار و ندار بابات کارکنھی چخوادی کھ بفھمھ مرمیگ »ت زد و گفیپوزخند«

 مال و یواسھ بقا : » تا ابروشو باال دادو گفتھی«دست منھ اونم بدون سند و مدرک 
ّ بھ من حرفتونھیاموالشم کھ شده نم  پولدار ی پسره کنھی میاه اه چھ منم منم« بزنھ یّ

 یچی ؟تو ھھی فکر کرده ککنھیم  کی من کوچی روی منو جلوی باباینکبت بھ چھ حق
 پولدارش براش ارث کلون گذاشتن با ی خر شانس کھ ننھ باباھی فقط یچی ھیستین

 از دھنم ی نکنم حرفینی ھم فشار دادم تا بھش توھیحرص نگاش کردم و دندونامو رو
 ستمی با پسرا نیبھ ھر حال من اھل دوست:  قفل شده ام گفتم ی دندوناونینپره از م

تو _:   » گفتدیچرخی کھ آھستھ دورم میجاه طلبانھ بھم انداخت ودر حال ینگاھ«
 شالمو یلبھ « نھ و منم برم ؟ی کھ بگشمی الف بچھ مھی من عالف تو ی کردالیخ

 ارمی بخوام بھ دست میمن ھر چ_» : شد تو چشمام و گفترهیگرفت و لمس کرد و خ
شال کھ دستش بودو رو ھوا ول    گوشھدمیاز نگاه درنده اش ترس« خوامیو حاال ترو م

 نی شد از ارهی نگاھشو بلند کرد و بھ چشمام خدوی تر بھم شد و بو کشکیکرد و نزد
 خانوم  سھی ققدیدونی مردا رو مقھیھووووم سل-٢١٢_»  اش نفرت داشتم دهینگاه در

 از دموی سفنی حرکت شال پشمھی و و در عوض با دیخوشم اومد سرشو عقب کش
اگر با من :  و چشم تو چشمم شد و گفت دی گرفت ومن بھ جلو کشنگقسمت جلو تو چ

 ی کھ برام فرستادیی تموم رابطھ سھ ماھت با من کف دست باباتھ ھمھ اس ام اساینباش
 کرد حس کردم خی تو؟ تنم ھی کنم ؛اونم علکشی کھ برعکس تحریخوایرو دارم نم

 انداختھ رمی کردم گاھش با وحشت نگدی لرزی میفشارم افت کرد کھ پشتم اون طور
 ری اسشی نا مرئی رو در تارھاگھی عنکبوت کھ حشرات دھی نیبود درست ع

 بھ خاطر کشھی منو مدمی ،اعتمادمو از دست مششی پرهی بابا بفھمھ آبروم مکنھ،اگریم
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 دارن مانی بھم ایلی با مھندس دوست شدم تا حاال از گل نازک تر بھم نگفتھ خنکھیا
 کنمی نمی بابام بازیمن با آبرو_ کردمی نسبت بھ خودم خراب مونودشی ددنیفھمیاگر م

 قدم ھی کھ کالفھ کردیشالمو رھا کرد و رو شونھ ھام مرتبشون م« نکن،اگریخب باز_
اگر تو با من _:  از کارم زد و گقتیبھ عقب رفتم و منتظر نگاش کردم پوز خند

 خب بھ ھر حال ستی نات واسھ تو و بابشی در پی خوبی مطمئن باش کھ روزاینباش
 ری پس رو شراکتم با پدرت ھم تاثی جلوه بدم کھ تو مزاحمم شددی بایماجرا رو جور

 شھی نفس میب) گفتیپدرمو م(ی پناھنیخواھد داشت و اون موقعھ است کھ نفس حس
 و دھنشو ستادی و پشت سرم ادنیدوباره شروع کرد بھ دورم چرخ« زمی عزیییییوللللللل

 بھ روبرو نگاه فھمھی نمھی از قضیچی بابات ھیبا من باش»: و گفت د گوشم کرکینزد
 یم: دومرتبھ اروم تو گوشم گفت شی نھ راه پس داشتم نھ پگھی ددمیترسیکردم ازش م

 در دست ی پناھی خونواده ی کھ خوشزمی عزری در نظر بگنمی ایری بگمی تصمیخوا
 ھی مجبورم حرصموسر سرمایزن واگر تو پسم بخوامی چرا؟ چون من ترو میدونیتوا ِم

  بابات تو شرکت من ی سالھ ی پنجاه و خرده ای کنم تموم دارای شرکتم خالیاتون تو
 کھ؟ با وحشت برگشتم نگاش کردم چرا انقدر پس فطرتھ؟چطور انقدر یدونی مدهیخواب

:  قدم بھ عقب رفتم و گفتم ھی ؟کنھی مدمی تھدزنھ؟دارهی حرف میراحت از مال خور
 ذارمی اسمشو مد؟منی تھدیذاریتو اسمشو م:  شونھ باال انداخت وگفتد؟یکنی ممدیتھد_

 بودم و پر نی بھش نگاھمو دوختم دل چرکیری درستو بگمی تصمنکھی ای براییراھنما
 چقدر وسعت داشت تموم دار دونستی داشتم کھ خدا میاز حرص و ترس دل آشوبھ ا

 کی کی بود کھ بابا شرنیاسمش ا  مدرکو سند؛یو ندارمون تو دستاش بود اونم ب
 اعتماد بابا نی اھی قضمیدونستی نممیدی رو ندی سندچی وقت ھچی ما ھیچھارم شرکتھ ول

 بود ی اجرائری و مدومدی اش ماه بھ ماه بھ حسابش مھی کھ سود سرمانی ھمی ولھیچ
 یل ومی بابا داشتی کوتاھنی دل شوره بزرگ نسبت بھ اھی شھی بود ھمیانگار براش کاف

 شراکت و دستمون تو حنا نی حماقت من باعث بھم خوردن اکردمی وقت فکر نمچیھ
 رد خور نقشھ ی زده بود بھ ھدف بنی ارمستی بھ فکر نیازیموندن بشھ اصال ن

 تنھ ھی گرگ کرده کھ ھی تجارت اونو ی بابا گفتھ بود کھ با وجود سن کمش ولد؛یکشیم
  کنمی حرف بابا رو درک منی بدنم ای ھال حاال دارم با تک تک سلوفھیصد نفررو حر

 جا بودن نی انی نگای کاش مامان ی بکنم ادی باکاریچ.  ی گرگ چشم آبھی گرگھ ھیاون 
 برام نی نگای مامان شھی ھمرمی بگمی تصمیی وقت عرضھ نداشتم خودم بھ تنھاچیھ

 یمیم تصنی انتخاب لباسم بود نھ ای زندگی من برای ی کبرمی ،تصمگرفتنی ممیتصم
 کاری چدیبا...  ھفت نسل بعد از خودمندهی ھم رو آذارهی مری خودم تاثندهیکھ ھم رو آ

نع _..... بھ من وقت _:  گفتمی فکر کنم ناگھونشتری بدی با ھ؟ی درست چمیکنم؟ تصم
 ازش یلی االن بغض کردم خنیھم: گفت» اومد جلو تو صورتم چشم گردوند و«
 لی چرچنی آره درست علینکھ انتخاب کنم چرچی نھ اکنھی داره مجبورم مترسمیم

 کنھی تو خستھ اش می دختر بازه نترس قانون ھاھی نینفس نفس قبول کن آرم...  ھیموذ
 ھم از ی ھم حرف  اونو گوش دادینطوری اکنھی بھ مراد دلش نرسھ ولت میو وقت
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 عث بای بھ طرف خودش تقال کردم ولدیآرنجمو گرفت و کش... ی کردتیخونواده حما
 و منو بھ جلو تر بکشونھ کف دستامو رو رهی چنگش بگونی آرنجمم میکیشد اون 
 تکون نچمی اھی ی حتدیرسی زورم نمی اش گذاشتم و خواستم ھولش بدم ولنھیقفسھ س

 یشی جذاب تر منطوری تقالکن اشتری بشتریب: مندانھ زد و گفتروزی پی لبخندخوردینم
 خورم من یولم کن تروخدا من بھ دردت نم: گفتم  و با التماسھی گرری مھاباد زدم زیب

 خودم کنمی ،کالفھ ات مبرمی حوصلھ اتو سر مستمی نیچی اھل ھستمی بلد نیچیاملم ھ
 از حرص و ختھی آمی خودم با لحنی فتو کپکنمی مدای دختر اھلش برات پھی گردمیم

 یلبخند«  نکن بعدشمی انقدر ھم از خود گذشتگی نھ کپخوامیمن اصلو م_: شعف گفت
 دمیترسی صورتم گردوند و باز زوم کرد رو لبام از میپھن لبش کردو خواھانھ نگاه تو

 زمی عزدمی مادیخودم بھت _» : خفھ گفتی و،آروم با صداکردی کارو منی ایوقت
 کنھ با تمو قدر ھولش دادم و ادی بود کھ قدرتمو زادیغصھ نخور  حس خطرم انقدر ز

نا ... فم؟ی بود المصب چرا قدرت من در برابرش ضعی کوه منیع...ی ولدمی کشغیج
 رھام ھوی«... شوکتیآقا... کنمیخواھش م: نگاش کردم و گفتم ھی با ترس و گردیام

 ی شد باز و سرشو باال گرفت و پر جذبھ با اون صدایکرد از حرکتش جا خوردم جد
» :فت گدیلرزی تھ قلب آدم از صداش مزدی محکم حرف می بم کھ وقتیباز و کم

 و نفس زنان از ترس و تقال نگاش کردم و ھی نھ؟ با ھمون گری بھ من پا بدیخواینم_
 رو گرفت با تعجب نگاش کردم و ی در آورد و شماره اشویگوش« خبلھیخ_: گفت 

شوکھ نگاش کردم مغزم از ... سالم ...یجناب پناھ_» : تر نگام کرد و گفتیجد
 ی رفتھ بود ولادمی ھم دنی بودم کھ نفس کشھ الل شده بودم انقدر شوکدیکارش سوت کش

 انگار تو زدیدر عوضش تپش قلبم انقدر باال رفتھ بود انقدر باال کھ انگار قلبم تو سرم م
باخشم و ...  سوختمی مکردی کھ داشت می از درون از کاری بودن ولختھیتنم برف ر

کھ !!!من بود؟ ی صدانیا...  چھ وضعش؟ اصال خبر دارنی محترم ایآقا:  گفت تیجد
 ھی شد بھ لی اون ھمھ خشم تبدی تو بگیباشھ باشھ ھر چ_: با ھول ووال و التماس گفتم

 رهی بھ دستش خنیی رو آورد پای تلفن و قطع کنھ گوشنکھی مندانھ ؛بدون اروزیلبخند پ
من استاد «: زدی مادی کھ فرافھی و با ھمون قکردمیشدم ھمون طور ھنگ کرده نگاش م

 خواستم حالو روزتو زنمی واقعا زنگ مگھی دیدفعھ _:  بھم کرد وگفتینگاھ»طانمیش
 با حرص و نفرت نگاش کردم و با یارین» نھ « کھ رو حرف من ی بار تجربھ کنھی

با حرص و _ ؟ی بگیخوای می ؟چیچ_:  سرشو تکون داد و گفتجانی و ھطنتیش
 کرد و ی اخمنتطیبا ش)  شجاعتمتی نھایعنی نیا(پس فطرت : دندون قروچھ گفتم 

 فکر کرد و ی کم تصنعھی یکنیتو از قدرتت سوء استفاده م_ ممنوع ی ادبیب: گفت 
 کشف ی شاقزیاوووم ،خب آره چ_:  تکون داد و گفتنی کم بھ طرفی ھی بازاویسر

چرا برات »: با حرص پس زدم وادامھ دادماشکامو«؟ی برسیخوای میبھ چ_ ینکرد
 با ی سانت٣- ٢ کھ فقط کی انقدر نزدکی نزدمدمھمھ کھ من با ھات دوست بشم؟ او

 مغزم فرو رفت ی ادکلنش تا تویخوردبویصورتم فاصلھ داشت نفساش بھ صورتم م
 نگاه صانھی گذر کردو لبامو حرطنتیقلبم بھ تپش افتاده بود تو چشمام نگاه کرد برق ش



 24 

 من ز کھ تو مغدیگنجی می کلھی تو مخنیاونم آرم!! کرد ھر آن ممکن بود ببوستم
 لبش ی از اون ذات خرابش رویلبخند...  کردمی میبگنجھ؟ از ترس داشتم قالب تھ

چون ازت خوشم اومده : خوب کھ ترسودتم سرشو کنار گوشم اورد و گفت ... نشست 
 ریسرمو بھ ز!!!  خوشت اومده؟ییھویبعد سھ سال : بھ عقب رفتم و با تعجب گفتم 

 فاصلھ رو پر دی برسدی کھ در سر داری بھ اھدافدیتونیبا من نم_: انداختم آھستھ گفتم 
 چشمام از چپ بھ ھیتو قرن« یچھ اھداف_:  گفتطنتی از شیکرد و اومد جلو با لبخند

 نی کھ پشت ایھمون ھدف_ ھوووم؟»رفتیراست و از راست بھ چپ مانور تند رو م
 ،چھ نشدم متوجھ: پررنگ تر آروم تر گفتطنتی و ششتری بجانی با ھدی کردمی غاافھیق

 ؟ اه خاک بر سرم کنن چرا ھینطوری چرا لحنت ای لعنتختی فرو رقلبم«زم؟ی عزیھدف
 نگاھش با گناه داشتم کردمی ادکلنشو تھ گلوم حس میتلخ...  من از پا بندازمشستمیبلد ن

 نگام کردو ی برگردم عاددیمن  با: بھ عقب رفتم و گفتم دادی ،عذابم مکردمیحس م
: گفتم _ برم ی با تاکسدمی محی تر جرمی خودم مممنون نھ_ رسونمتیم":گفت

عادت کن _» از لحن محکمش جا خوردم و با تعجب نگاش کردم وگفت« رسونمتیم
 غلط کردم ترو ای ،خداای خدایکنی می چون منو طوفانیکھ رو حرف من حرف نزن

  پارکابونی مو اون دست خنیماش_...  نجات بدهی جانوانی دنیقران منو از شر ا
 نی داره بازم بھ اینی ماشی رنگ المصب چی مشکی آئودھیاشاره کرد بھ «کردم 

 نی تالشمو بکنم گوشھ آسگھی بار دھی پولداراست رو آوردم بذار ی براایاعتقادم کھ دن
 نگاه پرسشگرا بھم کرد بھ زور ھی ستادی ای و وقتستھیپالتو شو گرفتم تا از حرکت با

 چون اگر ومدهی من مطمئنم کھ از من خوشت ننیبب_:  آب دھنمو قورت دادمو گفتم
 دیپر....  پس معلومھ کھی توجھ بودی سھ سال بھ من بنی ایخوشت اومده بود چرا تو

 صورتش کھ اخم بود سر شو ی محکمشو چاشنی با تن صدای جدیلیوسط حرفمو خ
 ی االن فرق کردی ولی قابل تحمل بودری غشیچون سھ سال پ_:  گفتکویآورد نزد

نگاھم ) بھ خودم اشاره کرد ( نگاه دیکردی کھ انتخاب مستمی نیی اوناھی اصال شبمن_
 تر یی تر موقی کرد حاال دقزی رنگشو رروزهی فی چشماکیکرد از ھمون فاصلھ نزد

 و بعد خونسرد سرشو بھ دیی لبشو جویجز بھ جز صورتمو از نظر گذروند و گوشھ 
 ینفس. ؟ی ،خب نگات کردم چادی بھت مترشی مدل ابرو بنیآره ا_:  و گفتدیعقب کش

 کرد و ی از گنگی اخمیوااا: افکنده گفتم ی از دھن خارج کردم و با شونھ ھاوسیمأ
با لحن (دمی دختر آفتاب مھتاب ندھیمن _! شمیمتوجھ نم!؟ی چیعنی... یوا! ؟یوا: گفت

  ھمون درشتیعنی مونی دگمی میوقت«)کردی ممونی کھ مدل دییمسخره اش و چشما
 ، سور یواااا_: گفت»  قابل توجھ گردهی برمی چشماشو بعد کم کم بھ حالت عادکنھیم

 با خوامی تو رو منیخب منم واسھ ھم_: » سر شو جلو آورد و گفتیجد« ،زیپرا
 خونسر شونھ باال انداخت گفت خوامیمن ترو نم_:  گفتم دموی کوبنیحرص پامو زم

. ی کھ مشتاق منیی تونی اون موقعھ ایاش دو ھفتھ با من بی کافزمی عزستی نیمشکل_
 ی کھ الغر مردننی و دنبالش بھ راه افتادم قدم تا شونھ ھاش بود با ادمی آه وار کشینفس

 بازم از من درشت تر بود ی ولشدمی بلند محسوب می شاسینبودم بلکھ جز دخترا
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  اعتراف کھھی... داشت خبببببکردوی نس کار متی ورزشکارکھ فھی کلیدرست ھ
 طور کھ تو فکر بودم ازش جلو افتادم و اون افتاد پشت سرم نی ھمرهی نظی بکلشیھ

 در ستادموی بود کھ ای بھم فھموند کھ پشت سرمھ انقدر نگاھش قونوی نگاش اینیسنگ
 انگار بد ی وای کم الغر بشھیبھتر _:  گفتدمشیجا برگشتم و بھش نگاه کردم تا د

 ونی کردم کھ مشتمو کنار پام گره کردمو از مداغ  جورھی رو بھم داد ای فحش دننیتر
 خانم ھی در مورد دو تا موضوع با دی نبایدیتا حاال نشن_:  قفل شده گفتم یدندونا

 ی روی و موذ مارطنتی پھن و با شی لبخندکلش؟ی ھی سنشھ و دومیصحبت کرد اول
 و است کج کرد طرف ریسرشو کم«بھ خانم بر خورد ؟! ا ُ: لباش نقش بست و گفت 

با « ستمی نی من ھرکسزمی عزیول_» : تر نگام کرد و گفت رهی کرد و خزیچشماشو ر
 گرفتن شی سر بده  کھ منو در مرز آتی نگاش کردم کھ باعث شد قھقھھ ایچنان حرص
 شد کی و بھم نزدستادی از خنده ازنھی مرونی بشی ھر آن از چشمام آتکردمیبرد حس م

 کھ ی ھر جوری شدمی روزا سوگلنی نظر من کھ اھب_: و صورتشو جلو آورد و گفت 
 نی توان تا ای بزنم تو دھنش ولخواستیدلم م«! بلند منی داف شاسی ای خواستنیباش

 آرنجمو از تو دستش میبر:» حد جسارتو در وجودم نداشتم ؛آرنجمو گرفت و گفت
 انقدر کھ ھ پوز خند بلند بزنھی و خودم بھ راھم ادامھ دادم کھ باعث شد رونی بدمیکش

 بود ختھی داده بود بھم رکلمی کھ در مورد ھی پوز خندشو بشنوم فکرمو نظریمن صدا
 شگاهی اسکلت تو آزماھی شبدی گرفتھ ؟حتما بارادی چرا ازم استمی من کھ چاق نیاه لعنت

 لب ریدندونامو رو ھم فشار دادم و ز... یای بکلی پسرا خوش ھنی کھ از نظر ایباش
 بخرم ؟ ی قرص الغرھی بھتره دی ورزش کنم ،شادیبا...خورمیم شام نگھیگفتم د

 کنمینھ ولش کن ھمون ورزش م... زنیری مشھی ھا شی تو قرص الغردمیمعتادنشم شن
 از حرکت نجایا...الو... نوری انور،یا_... کنینھ ولش کن شامو حذف م...اه سختھ ... 

 ھی مایعنی پاشھ ری زیروسک چھ عنی خوشگل دو درشو رد کردم ببنی ماشدمی دستادمیا
 از دخترا یلی خیآرزو!!!  بلند داره ی پورشھ شاستھی بودم دهی شنمیاش چقدره ؟ از نع

 ی ولننی بشیپی پسر خوشگل و خوشتنی و کنار ھمچینی ماشنی ھمچھیست کھ سوار 
 کھ دارن مدرن باھام رمی اسھی بلکھ درست مثل چی کھ ندارم ھیاصال حس خوب... من

 ی جانیو احتمالن چند »زمیعز« گنی و بھم مکننمی مکی شنیکنن سوار ماشیبرخوردم
 قابل ری غترسمیچقدر ازش م...  رابطھ ھمون اسارتنی اتی ماھی ولبرنمی ھم مکیش
 رهیگی مدهی خود خواه انقدر کھ ھمھ رو بھ خاطر خودش نادیادی تا حد زینی بشیپ

 برخورد ی تجارزی کھ با ھمھ چکرده ی بھ آدملی کھ پول بھ اون داده اونو تبدی،قدرت
 اس ام اسات ای یدیحرفم گوش م( بھ ای) اتون پرھی سرماای یشی باھام دوست مای(کنھ 
 جلسھ ھی بار ھی ادمھی شھی سرش نمتی از انسانیچیلعنت بھ تو ھ) دمی بابات ملیتحو
 ی کھ پست مھمیی ،چند تن از کارمندان،بابای ما برپا شد آرمی تو خونھ یکار

 ی ھم تونی بود ؛منو نگمونییرای جلسھ بودن جلسھ تو پذنی داشتن حضار اوشرکتت
 سر اون نی کھ آرمی اون عربده اییھوی کھ میکردی نگاه مونیزی تلومویھال نشستھ بود

 ی کارمنده قالب تھی من جام،یدی نکنھ رو شنی بشری بنچی ھبی نوا زد نصیکارمند ب
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 کارمنده سرشو انداختھ بود چارهی برمی بمیالھ ،نی بودم بھ نگدهیکردم و از ترس چسب
از اون بھ بعد بود کھ ھر « کنم جناب مھندس یچشم درستش م:گفتی و فقط منییپا

 نکنم کھ بھ مزاج ی کارھی وقت ھی انقدر مراقب رفتارم بودم کھ دمیدی منویوقت آرم
 بزنھ الحمدهللا منم  قباش بر بخوره و از اون داد قشنگا سرشیری بھ تادویمبارک آقا بد ب

 ھمھ خرد بکنھ ی منو جلونیری داره نھ از پدر جان  و شییھم کھ نھ از ننھ جانم ابا
 چقدر نھی بی مزی اش سنگھ ھمھ رو بھ چشمھ نوکر وکننھی دل تو سیاصال انگار جا

 سال خونواده ھی رهی نمادمی وقت چی ،ھنمی ببیکیدوست داشتم از پا افتادنشو نسبت بھ 
 ی باغ خوشگل و بھشت مانند تو کردان کرج داره واھی دعوت کرد ،باغش من و بھ

 باغ براش مھمھ نی ھم ایلی بود خشی بودم کھ باغ پدردهی برا خودش بود، شنیفردوس
 اطی حھی باغ نیخالصھ پشت ا!  واسھ اش ارزشمند بودیزی چھیو با ارزش چھ عجب 

 نرگس خودرو بود ی از گالپر اطی حنی بود کھ بکر و دست نخورده تو تموم ایپشت
 اطی کوه کنار باغ بھ حی کھ از صخره ھای بود کنار اون آبدهیچیعطر نرگسا تو فضا پ

 یی بالًقای دقکردی ساختھ بود کھ نا خدا گاه تورو جذب خودش می بود محوطھ ایجار
 داشت کھ دی در قانونش تأکنیکھ سر من اومد و وارد اون منطقھ ممنوعھ شدم کھ آرم

 برام ساخت کھ ی جھنمنی بھشت آرمیو جا...من رفتم...  نرهی قسمت باغ کساون بھ
 کھ نیھم...  ممنوعھ غلط بکنم پامو بذارم توشی مکانی نره کھ وقتادمیتاعمر دارم 

 بھ یک« نعره زدری شنی خون تو چشمش نشستو عدی اون مکان پشت حفاظ دیمنو تو
 ھر کجا کھ دلت خواست یتونی بھت گفت کھ مینجا؟کی ایایتو اجازه داد ب

 رونی داده باشم ،بی اجازه انی کھ بھت ھمچادی نمادممی خونھ منم ؟من؟صاحبیبر
 خواستی مردم از خجالت انقدر شرمنده شده بودم کھ دلم میعنی»...رونی االن بنیھم
ُ جا نشستم و از جام جم ھی اون روز از اون لحظھ کھ صبح بود تا خود شب رمیبم

 ھمون ی کردم کھ آخر ھم رونی خودمو سرزنش کردم،فحش دادم و نفررنخوردم ،انقد
 نی من، تموم خاطرات من از ای کھ خداییییی کھ نشستھ بودم خوابم برد واااایکاناپھ ا

 بھ صدا در اومد نی آرملیموبا!!!  االن نشستم کنارش ؟یپسر، بده  من چطور
 یباباتھ قلبم ھر: و گفترد کشیی بھ صفحھ گوشی در آورد و نگاھبشی از جشوی،گوش

 یچ....سالم..الو_:  با ترس نگاش کردم و خونسرد و خشک جواب دادختیر
 تر و بلند یجد«.. جلو؟دی گفت شما جلسھ رو بندازیک...امی بتونمی نممییاالن جا...شده؟

 زنھی حرف مینطوری چرا با  بابام اشعوریب«...یجواب منو بده جناب پناھ:»تر گفت
با «...د؟یریگی ممیاگر منم پس چرا شما تصم... شما؟ای ؟من ھی شرکت کن اوسھیرئ..»؟

 ی من جای نباشھ بابای چکنھ،ھری می چھ منم منمنیحرص نگاش کردم گستاخ بب
 آروم یبھ من نگاه کرد و با لحن»باباشھ حق نداره انقدر گستاخانھ باھاش حرف بزنھ 

 ی قرار شخصھی االن من یجناب پناھ: گفتی حال ھمون طور جدنی در عیتر ول
 خودتون بھ جلو اری ھم کھ بھ اختیاون جلسھ ا:» گفتیدیتأک« ، امی بتونمیدارم نم

 بھ ی چھ دستورنیبب« کرده بودمنیی کھ من تعی بھ ھمون زماندیکنی موکول مدویانداخت
 میتلفنو قطع کرد و نگاھمو ازش گرفتم بھم ن »شعووووری انگار بابا نوکرشھ بدهیبابا م
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 استی حس ریلی بابات خیدونستیم_:  و گفتدمی انداخت کھ از گوشھ چشم دیھنگا
 نگاش کردم و خونسرد شدی دم و باز دم ممینی سخت کھ از بییبا حرص و نفسا«داره ؟

 ی طورنیلطفا در مورد بابام ا_ جاش کجاش؟ دونھینم_» :بھ روبرو نگاه کردو گفت
 طنتیبا ش...  پوش شھر دی سفیضا بھ طرف پنجره ام نگاه کردم بھ فدیصحبت نکن

 من ی جای کسادی کنم خوشم نمکاریخب اخالقمھ چ_بلھ _ بھت بر خورد؟ ھیچ_: گفت
 دستموآھستھ بھ ی پنجھ ھای اگھی ھر کس دای بکنھ ،حاال بابات ی کارای رهی بگمیتصم
:  ،آھستھ گفتارمی تا تسلط خودمو بھ دست بدمی کشی تمومش کن باالگرفتم و نفسیمعن

 مغرورانھ نیآرم!!!! ؟یچ: برگشتم نگاش کردم و با تعجب گفتم ؟ی نداری خوبحس_
 دارم ستی معلوم نیوا« دھنمو باز کردم کھ بگم؟ی کھ با مننیا_: سر باال گرفت وگفت

 و نفس فوت دمیکھ لبمو گز.. فدات شم ی آمال و آرزو ھام بودتی تو نھاارمیبال در م
ًخواھشا :  مو برگردوندم بھ طرف پنجره و گفتم وکردم تا خودمو کنترل کنم و بعد ر

 ی کسیترسیچرا م_: » گفتطنتیبا ش« شمی مادهی من پشت کوچھ پدیبھ داخل کوچھ نر
آخھ _»  گفت یطونی ھمون لحن مملو از شباً«قایبلھ دق_ خانم؟ سھی ققدنھیتو رو با من بب

 پھن لباش ی لبخندری نگاه عاقل اندر سفھی نگاش کردم ی سرما بخورترسمیھوا سرده م
 ی بشم کھ قفل در ھاادهی ترمز کرد اومدم پعیو سر« باااااشھ_: کرد و کش دار گفت

من : » گفتی کردمو پرسش گرا نگاش کردم و جدی اخمی زد و برگشتم با گنگنویماش
 دی ممنون  کھ نگھ داشتیلیخ_» : کھ گفت، گفتمی از جملھ ادیبا ترد« نبودمتیتاکس

 مشعوف لب یجانی زد و با ھطنتی با شی لبخنددی دادتی اھمحرفم  شوکت و بھیآقا
 بھ چشمام دوخت و زی و تقی عمی و نگاھدی کشفشی ردی اون دندون ھاری زنشوییپا

 گھید_:  تکون دادمو گفتنی بھ طرفی گنگوارانھ نگاھش کردم و سرنیآرم_: گفت
 رمی نگامو ازش بگومدمتا ا«باشھ خدا حافظ :  تکون دادم و گفتم ی سرنمی تو آرمیبرا

 کنمیُ دارم کھ اگر اد کنھ بد جور گرد و خاک متی حساسھی نفس من یدونیم_: »گفت 
 انگشتاش ونی شد و گوشھ شالمو مییبا وحشت نگاش کردم و در جاش جا بھ جا

چون تو در حال _ _!... دمی پشت دستشو دی رو رویدوباره اون خال کوب.... گرفت
 گوشھ نکھیبدون ا«.. قانونو بھت بگم نی ادی من بای کرددایپ  با منیدیحاضر صنم جد

 برانداز کننده بھ سر تا پام انداخت و بعدچشم بھ چشمم دوخت و یشالمو رھا کنھ نگاھ
 ی حتی کھ بامنیاگر تا زمان_:  آروم گفتی با لحن محکم وتن صدادوییگوشھ لبشو جو

  ی ،مردی اس ام اس بھ پسرھی  اگریحت»:انگشت دست آزادشو باال آورد و گفت«اگر 
ً انای احای ی با ھاشون قرار بذارنکھی چھ برسھ بھ ای جواب اس ام اسشو نو بدای یبزن

 پھن یلبخند«... ی دور از چشم من انجام بدی اگھی دیجای ھر غلط بای یدوست بش
من سر اون »: بھ صورتم نگاه کرد و گفتی تصنعی وبا مھربوندی کشیلبش کرد و نفس

 بشھ و با تو قرار بذاره  و جرئت کی من نزدی کھ جرئت کرده بھ قلمروو ریکس
چشماشو رو ھم گذاشتوباز « رو ی کردانتی کھ بھ من خییکرده با تو باشھ رو ، تو

 آھستھ دستشو رندی آسمون براش ختم قران بگی کھ مرغاارمی مییبال» :کرد و گفت 
 از ی نداشتم لمسم کنھ حتدوست  جمع کردمی بازوم خودمو کمی رودیاز رو شالم کش
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 عکس العملم ھم از کارش منصرف نشد و باالخره نی با ای اون حتی لباس ولیرو
 زده امو خی دستم و با اون دست گرم و تب دارش دست سرد و ی بھ انگشتادیرس

 ی انگشتاش با ظرافتونی و دستمو مکردی کھ بھ انگشتام نگاه میگرفت و در حال
:  گفتکردی و تنمو مور مور مبردی تپش قلب منو باال وباال تر مو کردیماھرانھ لمس م

 اشمو بھ دهی دری وحشیچشما« باشم ی کسی کھ نفر دوم زندگنیمن متنفرم از ا_
: ادامھ داد» ترسناک وجذاب بود یگوری سرشو بلند کنھ؛ فنکھیطرفم بلند کرد بدون ا

 یمنو باز: »و بم تر گفت سرشو آھستھ بلند کرد و بلند تر« بھم دروغ بگھ یو کس_
 نگاه کرد شی با ھمون حس قبلرهی و خدینگاھشو از چشمام سر داد و بھ لبم رس«بده 

 چشماشو بلند کرد و ھوی کردی نگاھم مینطوری گذشت ھول کرده بودم کھ اھیچند ثان
 دی نگاھش کردم کھ فھمی بکنھ زاده نشده نفس با وحشتانتی کھ بھم خیکس:گفت

 کرد و بعد بھ دستم ی سپردم پشت دستمو با شصتش نوازشنی الکاتبتحسابمو بھ کرام
 سکوت کرده بود و فقط بھ شدی بود گردنش داشت سرخ مینگاه کرد انگار عصب

 من شو الیخیارواح خاک مرده ھات ب« بگم خواستی دلم مکردی زدم نگاه مخی یدستا
تو _»  بمونمای دنِکی تارھم ای فرار کنم و تا تھ دنخوامی بذار برم مستمیمن اصال آدم ن

 پوأن ھی یعنی نیا_: »بھم نگاه کرد آروم تر شده بود ادامھ داد« ی نبودیتاحاال با پسر
 و تجاوز ی بشھ، دست دراز کی من نزدی بھ قلمروی کسذارمی تو من نمیمثبت برا

َددم«ی منیکنھ و تو االن تو قلمرو  ماه قبل جواب اون اس ام٣ کھ ی بشکنھ دست،یاندی َ
 ریبرو بابا مگھ اس« دادبزنم بگم تونستمی کاش می رو دادم ایاس ناشناس لعنت

 کھ من تو اس ام اسام زدم ؛اگر بھ بابا نشون بده فاتحھ ام ییبا اون حرفا»...یگرفت
 تویگوش_:  برم خداحافظ دستمو ول کردو قفل در رو زد و گفت دیبا_» ...خونده است 
 ی در خون اتون سری جلوامی چون اونوقت مادینم  کار خوشمنی ،از ایکنیخاموش نم

  شدمادهیتکون دادم و پ
  

 :نیآرم
 

 از ای سردمو کھ رو سنگ سرد قبرش گذاشتم انگار قلبم ھم سرد شد از ھمھ دندست
 ... ،از عاشق شدنی عشق بھ زندگیعشق ،عشق مادر فرزند

 
 بود کھ فیقدر ضع اننکھی از اای بودم از دست تموم دنی کنم ،عصبانھی گرنخواستم

 باز ھم کنار عشق خائنش بھ خاک نکھینتونست تحمل کنھ و منو تنھا گذاشت از ا
 رو از اعماق قلب دوست یکی ی ھر دو از وجود من بودن ولنکھیسپرده شده از ا

 ی آبیچشم بھ اون چشما... م رواز اعماق قلب بھش حس نفرت داشتیکیدارمو 
 عکس ،بعد مردنشم نی تو ای کھ حتشونشی پری مشکیافسونگرش دوختم با اون موھا

 نی ؟ کھ منو بھ ارهی کھ تو رو ازمن بگ؟ی زن شدنی چرا عاشق اکننیھمچنان سحر م
 اره؟ی بی لعنتیایدن



 29 

 
 نی تک نگی کرد اون حلقھ ی غم سردم نمنی از ای پوشوند ولی داغمو بارون متن

 خورم یوردم  ،قسم م بودو تو قبرش فرو کردمو قسم خانتی کھ نشون خدویطال سف
 زنده و مرده اتو برد منواز ی کساموبھ دلم گذاشت آبرونیزتریھمون طور کھ داغ عز

نھ ...  کھ خودشو یری کھ تو خاک آروم بگرمای بھ سرش بییبال...  متنفر کردایتموم دن
 ی رو بزنھ تا از شر نگاه مردم خالص بشھ از بای دندی کھ قستی مثل تو نوونیاون ح

 مارستانی تی کھ روزگارشو توکنمی می من کاری بھ اتمام برسونھ ولشوی زندگییآبرو
 س شو بدم*و*  جواب تب داغ هخورمیبگذرونھ قسم م

 
 روشن ی قھوھانھی با زمی جوگندمی داشت ،موھایقامت متوسط«سالم باباجون-

 کھ بھ صورتش ی ای گوشتینی ،بی مشکی پر پشت ،چشماادی نھ زی بلند ولی،ابرو ھا
 کھ نی جاذبھ خواست داره با اھی چرا انقدر جذابھ؟ یول... ی جوگندمی ھالیبی ،سومدیم

 مرد ھی کنار ھم از اون ی ولتنسی خوشگل نیی صورتش بھ تنھایتک تک اعضا
 ...پی خوش تاری والبتھ بسسازندیجذاب م

 
 : گفتدمشوی بوسشھی با شعف بھ طرفم زد و رفتم جلو طبق عادت ھمیلبخند

 
  کھ؟ومدنیسالم باباجان،ن-
 
 ی کرددای راحت از غر مامان نجات پالتونینھ ھنوز خ-
 

 کنھی حداقل منو درک مامرزهیخدا پدر مھندسو ب:  از خنده زدو گفتیلبخند
 
 د؟یجلسھ نموند-
 
 »خودم ھستم«:نھ منو فرستاد گفت -
 

حداقل واسھ من شره .. خب! ھ؟ی دوستریتأث!  شده ؟دهی باشعور ازامروز انقدر فھمچھ
  شدّریواسھ خونواده ام خ

 
 درستھ گھی دعوتش کنم ددی برو خودم ھستم خب منم باگھی مرسھی شعورش میوقت -بابا

 .کمھی ،شرستی نبھی؟ بھ ھر حال مھندس کھ غر
 

 ن؟یحس -مامان
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 بلھ خانم ؟بللللھ ؟: شده گفت ی عاصبابا
 

 انایزود باش برو حموم ھفت م -مامان
 

 بذار برسم -بابا
 

 بود می نعدمی کردم نفس راحت کشفنونگاهی آتوری زنگ اومد بند دلم پاره شدمانیصدا
 ی اومدتا زودتر بھ خونھ برسھ در وروداطی از تو حدنشیی دویدر رو باز کردم صدا

 ومدن؟ین:رو تا باز کرد گفت
 
 نھ-
 
 ؟ییختی رنیتو چرا ا-
 
 م؟یختیچھ ر:  اخم گفتمبا
 
 ؟ی ظاھر بشنای اکای ملی جلوینطوری ایخوای م؟یدیپوشچرا لباس ن-
 
 یعنی نی استمی خونھ امون من ھنوز حاضر نادی داره مکای شد؟ ملی چیدی دیوا -

 !!!فاجعھ
 

 : از تو اتاق اومدو گفتنینگ
 
  خانوووومکای نھ ملکایمل-
 
 د؟ی اللگنی مدی حرف نزند،یدھنتونو ببند- مینع
 

 م؟ی خونھ ، آرامش داشتھ باشنی تو اامی بار بھیشد -بابا
 
 ؟یمامان ،بلوزمو اتو کرد- مینع
 

 آره مامان جان رو تختتھ -مامان
 

 خوادی حاضر رو آماده مزویھمھ چ:  کرد و گفتمی بھ نعی با حرص نگاھنینگ
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 تا چشت دراد– مینع
 

 :  کرد و گفتمی بھ نعی با ذوق و شعف نگاھمامان
 
  قربونش برم کھ داماد شدهیا-
 

 ُاع:  می عق زدنو دراوردی با ھم ادانیگ نمنو
 
 :مامان بھ ھر دومون چشم غره رفت و بابا از تو حموم گفت 
 
  حولھ من کو؟دیناھ-
 

 ... دنبالش بوددی با خودش نبرد ھمش بایچیباز رفت حموم ھ -مامان
 

 نی شده نگی بھم وحدونمی مدهی منم دق مادی امشب می افتادم وانی آرمادی تو اتاقم رفتم
 ؟یشیھم اومد تو اتاقو گفت چرا آماده نم

 
  بپوشم؟یچ-
 

 یمگھ ک» : نازک کردو گفتیپشت چشم«  حاالزنمی اسپرت مپی تھیمن کھ  – نینگ
 ھستن ؟

 
  خانووومکااااایمل-     -
 

 با یگری قرمز جھی کوتاه مخملرھنی پھی و ی ساپرت مشکھی جمع کردم و موھامو
 : اس دادنی آرمدمی کھ ددمی قرمز پوشی سھ ربع و کفش عروسکنیآس
 
 خودتو آماده رسونمی خودمو می ولکشھی کم طول مھی نگرانم نشو جلسھ ام زمیعز«

  رذلِثیخب:  نگاه کردمو گفتم می حرص بھ گوشبا»؟؟یکرد
 

 ! بود ؟یک: نگاھم کرد و گفتنھی از تو آنینگ
 
 دوستم-
 
 ! شد؟ی ات اون شکلافھیپس چرا ق-



 32 

 
 چرتو پرت زده بود-
 

  کم بھ خودت برسھی ای خب بلھیخ -نینگ
 

 ی شاکمھی نعمیدی دمی بنفش زدغی جھی از ترس نی چار طاق باز شد منو نگھوی در
 :دادزد

 
 !نینگ-
 

 ھوی کھ میبندی صاحابو می در بنی کھ استی ما لباس تنمون ندیشا:  با اخم گفتنینگ
 یکنی باز میپریم
 
 ادی نکن داداششم داره مشیانقدر آرا – مینع
 

 : گفتی و مسخره ای با ذوق تصنعنینگ
 
 کنمی مشی نداره کھ چقدر آرایبھ تو ربط:» گفتیّجد«ادی ھم منی آخ جون شرویوا-
 
  اتوھیپاک کن اون سا - مینع
 

  مامان، ی آقا باال سر من باشخوادیتو برو زنتو جمع کن من بابا دارم تو نم-نینگ
  تفحھ اتو ببرنی اایمامان ب

 
 :  بھ من افتادو گفتمی ؛چشم نعکردمی مشی اونا داشتم آرای دعوانی کھ بمن
 
 ؟یدیتو چرا انقدر مال_
 
 می خانوومو جمع کن ما در برابر اون ساده اکااای کھ گفت تو برو ملنینگ-
 
 مامان ، مامان - مینع
 
 »: گفتی با لحن مسخره انینگ«
 
 می پاک کنشامونوی مامانو صدازد زود باش آرامی نفس، نعیوا -
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 »:  گفتمنیبا لحن نگ «
 
  ترو خدا مامانو صدا نکنمی نعرمیمی دارم از ترس میوا-
 

 ھ؟یچ:  اومد و گفتمامان
 
 » اشاره کردنیبھ منو نگ« چھ وضعشھ؟ نیمامان ا – مینع
 

 ک؟ی نکی پیری می دار؟مگھیدی بلوز شلوار پوشن؟چراینگ_ مامان
 
 گمی مشاشونویآرا!مامان  - مینع
 

 : گنگ دو تا مونو نگاه کرد و گفتمامان
 
 کدومشون؟-
 
 : شده گفتی عاصمینع
 
 انقدر نمال نینگ:» گفتنی رفت و مامان رو بھ نگمینع«َ بابا، مامان توأم کھ ، اه ِیا-

  نفس؟ی ،تو حاضرارنیبرات حرف در م
 

 : زنگ اومد و مامان ھول شدو گفتیصدا
 
  ، اومدندییای بدوی شاالتونو سر کندیی ،بدودییبدو-
 

 : مسخره کردن گفتی برای مصنوعی دوباره با شادنینگ
 
 رنیبرن بم»: گفتیّمحکمو جد«آخ جون اومدن -
 

 و بھ جمع استقبال کنندھا رونی کردم ورفتم بموسرمی رفت ؛شال مشکدوی لب گزمامان
 یآقا «دمی رو کھ دی کسنیولاضافھ شدم خونواده شمس وارد خونھ امون شده بودن ا

 متوسط ی خونواده از ھمھ قابل تحمل تر بود،قدنی ای بود کھ توکایپدر مل» شمس
 ھی ی ِجو گندمی پروفسورشی و رن پھینی،بی سبز عسلی طاس ،چشمامھی نیسر
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 زده ینیری بود و ادکلن گرم و شدهی پوشی و کت و شلوار دودیتونی مردونھ زرھنیپ
  رفتموی کردیکی با ھام دست داد و سالم علی باز و مھربونیبود، با رو

 
  دومنفر

 
 ی شده بود قدی ده سانتی  اون پاشنھ ی کوتاه کھ با واسطھ یبود قد»  ِشمس خانم«

 ی ،چشمای نازک ھاللی ،ابرو ھارهی ِ تی گندمی ،پوستی بلوند آفتابیمتوسط موھا
 یی با دمپاای کھ گوییو لبا)گھی گفت خوب ددیخب خوبو با!( بای زی اینی ،بیمشک
 ی البتھ کولھ بارو»یپرتز« باد کنھ ی طورن بار زده بودن تا اوستی ده بسی خیابر

 ... ِحادیفتگی افاده،خود شس،یاز ف
 

 :  لب گفتری زکموی اومد نزدنینگ
 
  ھمھ اشون از ھمون عطره زدندنی عطر خرھی من ،یخدا-
 
 سوزهینزدن دوش گرفتن ،تھ حلقم از بوش م-
 

 !زمیعز! ادی رنگ بھت منیچقدر ا!نفسسسسس-  شمسخانم
 
 دیممنون ،سالم خوش اومد-
 

 !نییییینگ-  شمسخانم
 

 : با ھمون لحن کش دار خانم شمس گفتنمینگ
 
َخانم ش◌◌ َ َ َ َمسسسس- َ َ! 
 
 ... دی ھم رو ھوا خانم شمسو بوسنی رفت و نگنی بھ نگی چشم غره غره امینع
 

  آب شدمی بود ، اوه ،اوه قند تو دل نعییبای ملکھ زکای بعد ملنفر
 

 عکس ھی روز کھ از حموم اومد ھی خوامی میعنی: لب کنارگوشم گفتری آروم زنینگ
  بوکسی بذارم رو فرمیازش بگ
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 رنگ ی نداشتن حتی تفاوتچی ھگھی جوون تر دی از مادرش بود ولیبی ترککایمل
 ! موھاشون

 
 : گفتی تصنعی اومد جلو با من دست داد و رو ھوا بوسم کرد و با مھربونکایمل
 
 ؟ی بودمت خوبدهی وقت بود ندیلینفس جان ،خ-
 

 یممنون خوش اومد: زدمو گفتمیلبخند
 
 : کرد و گفتی ای ھم رو بوسنی نگبا
 
 و نی نگیراستش مسابقھ رو کم کن...  ؟یدی منو نمیدختر تو چرا جواب اس ام اسا-

 ...  استارت خورده بودکایمل
 
 سالم-
 

 ،چشم ی مشکی ً بلند و بدن تو پر و موھابایبود با ھمون قد تقر »نیشرو« کردم نگاش
 : گفتیطونی ھمون شکردبای تر مطونی اشو شافھی اسپرت کھ قپی،تی مشکیو ابرو

 
 !! نفسیفرق کرد-
 

 نی نگاه کردو و شرونوی برگشت شروکای بود وسط حرفش با ملستادهی کھ کنارم انینگ
 :  گفتیبا لحن با نمک

 
 سالم! نینگ-
 

 :  نازک کردو گفتی پشت چشمنینگ
 
 :» اشاره کرد و گفتییرایبعد بھ طرف پذ« خانم نینگ-
 
  
 
 دییبفرما -
 

 : دستشو دراز کردو گفتشی ھم با لحن قبلنیشرو
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First lady- 

 
بود بھ طرف آشپز خونھ رفت  اشاره کرده نی کھ شروییرای پذری محل بھ مسی بنمینگ

 :  با تعجب و خنده گفتنیو شرو
 
 بھ خاطر رفتار کردی می محلی باھش بنی نگی وقتشھیھم«نفس خواھر عاشق من -

 »گفتی حرفو بھ مسخره منی انینگ
 

 تعارفش کنم بھ طرف آشپز خونھ گھی دنکھی بھش رو ندم بدون انکھی ای ھم برامن
 رفتم

 
  ببریتو چا -نینگ
 
 ... ترو خدانینگ-
 

 ادی خوشم نمختشونی از ریدونیمنو کھ م-نینگ
 

 ی فنجون چاھی رو بردم و شروع کردم بھ تعارف کردن خانم شمس ی چاینی سناچار
 :برداشتو گفت

 
  افتادمکای ملی خواستگارادی-
 

 : شده بود گفتییرای کھ تازه وارد پذنینگ
 
 دی شما آورداوردی نی جون کھ چاکای خانم شمس ملیول-
 
 : نازک کردو گفتی اومدو پشت چشمی غر و قمزه اکایمل
 
 ازدواج ی خواستگاری ؛تو توارنی ی می برن ،مادرا چای نمیاالن کھ دخترا چا-

 ؟ی بردیسابقت خودت چا
 

 دهی رو دکای چشم دوخت کھ باز ملمی تر بھ نعی رو نگاه کردو شاککای ملی شاکنینگ
 بھ من نگاه کرد و اشاره کردم ولش کنھ ارزش حرص نی تو باغ نبود نگگھیبودو د

 خوردن نداره
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 : کھ بابا گفتمینداختی سفره ممی کم کم داشتگھید
 
 ادی مھندسم بدیصبرکن-
 

  ساعت نھ ھمھ گرسنھ اندادی بخوادی میک-مامان
 
  جانھ؟می نعسیکھ؟ورئی ِکھ با شما شریمھندس ھمون جوون_ شمسیآقا
 
 بنده خدا ھم دعوت نی امی تنھان گفتم ما کھ دور ھمرانی ای آقا مھندس ما تونیبلھ ا-

  کھ دور از خونواده است گناه دارهمیکن
 
 مثل مھندس شما یی جوونانی مساعدت با چندی کردی خوباریکار بس - شمسیآقا

 سعادتھ
 

 ًظاھرامجردند نھ؟ -  شمسخانم
 

  ؟زنھیاز کدوم ظاھر حرف م:  آروم گفتنینگ
 

 یاز ظاھر فضول: گفتم آرومتر
 

 : با ھمون تن صدا گفتنینگ
 
  عقد کردنمی نعکاوی ملگھی شده دری دفیآخھ ح-
 

 ھی پسر با کماالتدمی مھندس ِ ،شنی کھ باآقایخوش بھ حال اون دختر  -  شمسخانم
 

بلھ،البتھ اگر کماالت بھ پول و مالھ کھ بلھ با کماالتن خوبھ آدم : با قرو قمزه گفتمامان
  ھم داشتھ باشھی کماالت اخالق مناسبنطوریکنار ا

 
 !!!دییییناھ -بابا
 

 !!! مشکل دارن؟ی از نظر اخالقدیگی میعنی-  شمسخانم
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 بھ ی بھ مامان رفت و سریبابا چشم غره ا«جوون مردم !! ؟گھی مینھ خانم ک -بابا
 » تکون دادنیطرف

 
 : شونھ باال انداخت و گفتمامان

 
  نگفتم فقط گفتم اخالق مھم ترهیزیمن کھ چ-
 

 فضا رو در برگرفتو تپش فنی وار آی ملودی شده مامانو نگاه کردو صدای عاصبابا
  لرزوندیقلب منم تنمو م

 
 پاشو دختر خوشگلم در یفکر کنم جناب مھندسن ،نفس جان چرا خشکت زده بابائ -بابا

 رو باز کن
 
 کھ بھشون آجر وصل ییمتر راھو با پاھا برسم انگار ھزار فنی جا بلند شدم تا بھ آاز

 : برداشتمفنوی لرزون آی کرده بودم با دستایبود ط
 
 ھ؟یک-
 
 شوکت ھستم-
 
 چرا انقدر ازش دونمینم!!!  دمیترسی نگاه کنم مفنیجرئت نکردم از تو آ« دییبفرما-

 »ھولو وال داشتم
 

 داشت قلبمو تو دھنم ی اھی انتظار چند ثاننی و اادی باز کردم ومنتظر شدم تا بدر
 االن یعنی...داشی حرفاش ،نگاھاش،تھدادی خاطرات صبح اومد تو ذھنم اورد،تمومیم

 نیً بو ببره ،مخصوصانگیکی بگھ یزی چھی بزنھ ی حرفھی ھ؟نکنھیعکس و العملش چ
 االن یعنی جور نگاه نکنھ کھ مامان بفھمھ،ھی منو، مسائلنطوری اونم تو ازهی تیلیکھ خ

 کرده خی من عسل ھم خوردش؟دستام ھی با شھی و تلخھ کھ نمی سرد و جدشھیمثل ھم
 ...دی در رسیبود بھ جلو

 
 ھی بلوز ی و روی جذب مشکدی بلوزسفھی بود با دهی پوشرهی تی سرمھ انی شلوار جھی

 بستھ بود با زشوی ری ھفت بزرگ کھ ھمھ دگمھ ھاقھی ری تنش از جنس شمتیژاکت ف
 دستھ ھی بود پی کھ خوشتیلیخداوک...  کھ تنش بود ی صبحی کوتاه تر ازپالتوی پاتوھی

 ھی شاخھ گل بود و با رمان ساتن٥شامل   کھدی سفیپوری خوشگل گل شیلیگل خ
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 شکل پوری با اون شکل شمیپوری ھم تو دستش بود ؛عاشق گل شَکلمھی سھیصورت
  زرد بلندشی زبونھ دشویسف
 
 سالم...َس:م استرس نگاش کردم و گفتبا
 

 تو چشماشھ و ی داد کھ چھ مدل نگاھصی تشخشدیًاصالنم!! احساس نگاه کرد ی بمنو
حاال سر تا پامو نگاه کرد رفتم کنار ،اومد داخلو ... شده بود می داره مثل قدیچھ احساس

 :گفتم
 
 کفشاشو دی تو خونھ ما بارفتی مادشی شھیاشاره کردم بھ کفشاش ھم«...ھاتون...کفش-

 »ارهیدر ب
 

 : بده دستھ گلو طرفم گرفت و گفتیتی بھ حرفم اھمنکھی ابدون
 
  بود؟ی چی خاموش کندی نباتوی گوشنکھیبھم بگو منظورم از ا-
 
 نبودو ییرای پذدی دی در راستای ورودی راھروییرایبرگشتم طرف پذ«!؟یچ-

 و متوجھ ستی حواسش بھ ما نی کھ کسکردی اعالم مییرایمکالمات افراد حاضر در پذ
 » ھنوز نشدننیحضور آرم

 
 ! خاموش نکردممویگوش-
 
  با خاموش کردن داره؟ی چھ فرقی منم ندادی جواب تماسایول-
 
 دمی تو اتاقم بود نشنمیگوش-
 

 : در آورد و دستھ گلو گرفتم و اشاره کرد بھ راه و گفتکفششو
 
 خواد ی نمتی تماس جواب ندادن کھ انقدر عصبانھیاز جذبھ اش ھول شده بودم «برو -

 »وونھی دھینطوریچرا ا
 

 ادی ،قرمز بھت میخوشگل شد-نیآرم
 

 : ندادم و گفتجوابشو
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 ی با نگات ازم تشکر کنی حداقل برگردکنھیادب حکم م-
 
ترو خدا، :  نگاه کردم و بعد بھ طرفش برگشتمو گفتم ییرایبا استرس بھ طرف پذ 

 ... آدمیامروز کل
 
:  و چشمامو رو ھم گذاشتم و آھستھ گفتمختی ریقلبم ھر«...جناب مھندس-

 کھ ی و با سریره،مغرور،جدی ھمون طور خنی آرمدمیچشمامو کھ باز کردم د,یوا
 رو برگردوندم و بابا بھ عی سرکنھی بود داره نگام ملی اش بھ طرف با ال متماھیزاو

 بده منو سکتھ کمر ھمتو بستھ بود کھ ریطرفش رفت نخ
 

 توش گذاشتم و مامان اومدو دوی قشنگو سفی گلھاختموی گلدون آوردم و توش آب ررفتم
 : گفت

 
  گال رو مھندس آورده؟نی ،ااری بی مھندس چاینفس برا-
 
  قشنگندیلیآره خ-
 

 : گذاشتم و مامان گفتزی مامان راه افتادمو گلو رو مدنبال
 
  آوردنی قشنگی چھ گلھا جون جناب مھندس براتونکایمل, مینع-
 
 : کردو با عشوه گفتی باز صداشو تو دماغکایمل
 
بھ « رهی نظی اتون بقھی شدم سلزی ،سپاسگذارممن کھ سور پراباستی زاریوئوو،بس-

 کای سرد بھ ملی جورھی زدنی نگاه کردم کھ انگار نھ انگار با اون داشتن حرف منیآرم
 بھ ھمھ نی البتھ کھ آرمادی خوشش نمکای کھ از ملدیفھمی می انندهی کھ ھر بکردینگاه م

 »کنھی نگاه مینطوریا
 
 باستی زیلیممنون خ- مینع
 

 ی مبل تک نفره نشستھ بود روی رو مقابلش گرفتم روی چاینی سختموی ری چارفتم
 آروم داشتی رو برمی کھ فنجون چای شمس بودن؛ در حالی باباو آقاشمیمبل کنار

 :گفت
 
  تو آوردمی زنش نبود برامویگل ھا برا نع-
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ً حس لطف بود آخھ قبال ھی نگاه کردم اسمشو بلد نبودم ی چھ حسدونمی با نمنی آرمبھ
  بارم بودنی اولنی بھم گل نداده بوداونم گل  مورد عالقھ ام و ای پسرچیھ
 
 »یدی بددی نددیلبخندتو جمع کن نفس ِ نفھم خوب فھم« ممنون یلیخ-
 

 یعنی ھیی« ارمی ندارن کھ بھ خاطرشون گل بیتیزنش برام اھم مویدر واقعھ نع– نیآرم
 » دارم ؟تیمن اھم

 
 گلو لمس کردم و ی اونجا بود آھستھ لبھ ھازیبھ طرف ھال رفتم گل رو م« یمرس-

ُ خ◌◌◌ ُ ُ ُ ُب ادمیخند ُ ُ  تھ دلم ذوق کردم آخھ دمی دندونم کشری منند لبمو زی گلھانایُ
 نگاه نوی جنس مخالف در مرکز توجھ بودم برگشتم آرمھی بار بود کھ از طرف نیاول

 و رفتم بھ دمی جمع کردم و راھمو کشنگشتاموآھستھکرد،ای منو نگاه می چشمریکردم ز
 براش بزنم ممنون؟نھ مھی رو گوشنی از آرمسکالیتا م٧ دمی برداشتمو دمویاتاقم و گوش

 دیند– کارا بکنھ نی از ا بشھ بازمقی بذار بزنم تشوگھ،نھی دی گفتشھیولش کن پررو م
 ھ؟ی چدمی بددیخب آره ند – دیبد
 

 ..و»،ممنون...َ وم،یپوریممنون من عاشق گل ش«: زدمبراش
 

    Send 
 

 ؟ی،چ...َو: زد عیسر
 

 نی خواستم تشکر کنم ھمیچیھ:زدم
 

Send 
 

 کنم اعتراف ی خواستم کاری جوابمو نداد؟ی نداریصبح بھت گفتم حس خوب: زدبرام
 »؟ی،داری داری کھ حس خوبیکن
 

  رو دوست دارمی کھ آوردییگال: زدم
 

 ی خوشحالی از من گل گرفتنکھی و از ای داریپس حس خوب: زذ
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 رفتم و رونی تختم گذاشتمو از اتاق بی رو  روی حد؟ پررو گوشنی در ایفتگی شخود
 تموم حواسم بھ ی بشھ ولدهی و مامان کمک کردن تا سفره چنیشروع کردم بھ نگ

 چند روزه است؟از ھی سرگرمھی ھمش ایً از من واقعاخوشش اومده یعنی بود نیآرم
 پس چرا از خورمیاگر دارم گول م!!!  گل ھا رو دوست دارم ؟نی من ادونستیکجا م

 خانم ی کردم حواسش نبود صدای نگاھمی نھی نیبھ آرم!!!اد؟ی حال و ھوا بدم نمنیا
 الیآره نفس جون خ–االن من اون دختره ام »...خوش بھ حال«:دیچیشمس توگوشم پ

  تو چاهوفتمی کمکم کن نایخدا-خندهی متی سادگشی کن بدبخت االن داره بھ ریباف
 

 ن؟ییخوای کمک نمیخانم پناھ-نیشرو
 

 نھ پسرم:  گفتدوی خندمامان
 

 ی کمکھیش  من جاشھی است بلند نمگھی دی حالو ھواھی تو کای االن ملدمیآخھ د-نیشرو
 بکنم

 
 بازم تو-نینگ
 

 دلھ پره ھا: گفتدوی خندنیشرو
 

 !نینگ -مامان
 

 ؟یکنی مکاریچ:  برداشتو اومد طرف منوگفتوانوی لینی سنیشرو
 

 :  گفتمدموی چزی می رو رووانای کردمو تک تک لسربلند
 
  ؟ستیمعلوم ن-
 

 گمیدرسو م: گفتدویخند
 
 کنمی آماده می کارشناسیخودمو برا-
 

  شرکت ما؟یای بیخوایم-نیشرو
 

 : از تو آشپز خونھ گفتمامان
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  درسشو تموم نکنھدینھ اول با-
 

 من ی مامان جاومدی کردم انقدر بدم می شده رو ھم گذاشتمو نفسمو پوفی عاصچشمامو
 کردی کاررو منی ھم ھمشھیدادھمیجواب م

 
  کارمو کھ دارمدمیمن کھ ادامھ نم-نیشرو

 
 یخب از اول ھم کارداشت-
 

 قبول ی گرفتم ولی الزمھ،البتھ دفترچھ کارشناسی کم اطالعات درسھیخب -نیشروو
 از تو بھتر ی کمییخوای مکای ملی رو جایکی ما تو شرکت گمی ،مستینشدنش مھم ن

 ایفکرا تو بکن، ب
 
 داره نی آرمدمیسربلند کردم د«...فکر نکنم مامانم بذاره درس مھم تره حاال حاال ھا-

 کھ برندی تموم نکنم االن ھمھ بو منی موشکافانھ  گفتم حرفمو باشروقوی کنھ دقینگام م
 ...کنھی نگام می ھست کھ داره اون طورنی منو آرمنی بیزی چھی
 

 کنھی مخی غذادییبفرما-نینگ
 

  نشستنزی دور مھمھ
 
  دارن؟فیجناب مھندس پدر رو مادر کجا تشر- شمسیآقا
 

 استی ،مادرم کلمبستنی ناتی حدیپدرم کھ در ق: خشک وسرد جواب دادنیآرم
 

 : کردو گفتزی انگجانی شمس چشماشو درشت و ھخانم
 
  چرا اونجا؟ا؟یکلمب_
 

 » اونجا؟چرا«پرسمی ازشون مدمشونی دی زمانھیاگر  -نیآرم
 

 : شمس گفتی خندمون گرفتو آقانی از لحن آرمنی نگمنو
 
 د؟یحتما شما حرفھ پدر رو دنبال کرد-
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 کامالبرعکس-نیآرم
 
 : شمس با تعجب گفتیآقا
 
 !!!نھ؟-
 

 ،دوتا چشم رو رونی کھ مورو از ماست بکشھ بشھی تاجر میکار ما تجارتھ کس -نیآرم
 بھ ی اعتماد کنھ حتدی نبای داشتھ باشھ بھ کسدیصورتش داره دوتا ھم پشت سرش با

 گوی منی عدی بھ موقعھ ر ِند باشھ وبادیھمخونش چون تجارت وکسب نامرده با
 بمو یپا گوش بودن و محو اون تن صدا  کھ ھمھ سرتایسرشو بلند کرد بھ جمع«باشھ

 »: کردو ادامھ دادی سرسری بودن نگاھراشیگ
 
 انصافھ، یِ رحم بی احساسو بذاره کنار،تجارت بیعنی قلبش تو سرشھ گویم

 ی و بگی برف نکنری کبک زنی کھ سرتو عی باشنطوری کھ اکنھی مجابیًاصالمعاملھ ا
 متأسفانھ ادی ی بھ بار نمی اعتمادچیبا اسم اعتماد ھ»:بھ بابا چشم دوخت و گفت«عتمادا

  گرفتمشھی مادرمو پی قھی و من طرود صفات بنی برعکس ایپدر من درست انسان
 

 : زده کردو گفتجانی اشو ھافھی شمس باز قخانم
 
خره خانم  انقدر مسنیارم«اد؟ی بار می پسرنی چنیرکیپس از ھمچون مادرزبلو ز-

 »میدی خندنویی پامی سرامونو انداختنیشمسو نگاه کرد کھ منو نگ
 

 و با رهی با فکرش درگنویی چشم دوختھ بھ بابا وبابا ھم سرش پانی آرمدمی کردم دسربلند
 !!!!!!!!! چھ؟یعنی کنھی میغذا باز

 
 :گفتی مکردی ملی کھ نگاھشو آھستھ از طرف بابا بھ من متمای درحالنیآرم

 
 متعجب نی بودم منو نگایًالبتھ من کامالبھ مادرم نرفتم وگرنھ منم االن تو کلمب-

 !!!!!؟ی چیعنیً واقعا گھی دنی امی نگاه کردگررویھمد
 

 ؟ی با خواھرو برادردمی شاای د؟یکنی میاالن پس تنھا زندگ-  شمسخانم
 

 ًفعالتنھا:» نگاه کرد و گفتطنتیبھ من با ش«تنھا -نیآرم
 
 J منو نگاه کردو گفت؟ھ؟چرایمنظورش چ!!!؟ی چیعنی
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 ؟ی کتلت ھا رو تو درست کردنینفس ا-نیشرو

 
 !!؟یدیاز کجا فھم: گفتدوی خندمامان

 
 دندونمھ االن ری بار درست کرده بود آورده بود دانشگاه ھنوز مزه اش زھی– نیشرو

  خوشمزه استیلی افتاد خادمیخوردم 
 

 آروم اری بسی با چھره انی نشستھ بود و آرمنی کنار آرمنیشرو«...نوش ِجا: بگم اومدم
 ای حرص ای بود کھ گوی آدمی دوختھ شده بود چشمانی کھ بھ بشقاب شرویی،چشمایول

»  اومد ی خوشش نمنی انگار از شرودمی فھمی در سر داره کھ من علتشو نمیتیعصبان
 :کلمھ امو کامل کردم

 
 نوش جان-
 

 یّ با جذبھ و جدت تمام بدون ذره ای ھمون نگاھو بھ من دوخت نگاھقای بلند کرد دقسر
 در ی انندهی در چھره اش کھ ھر بقی عمی ھمواره با آرامشیلطافت و رئوف بودن ول

  بردی می آرامش ِدر او پنینگاه اول بھ ا
 

 : گفتنی انداختمو آرمری بھ زسرمو
 
  کتلتو بدهسینفس د-
 
 نی نشستھ بود ؛بھ آرمنی من و کنار آرمیروبرو بود کھ نی شروی جلوشتری بسید

 ی نگاه کردم نھ کسی سرسرامی بھ اطرافکردی نگاھم مینگاه کردم ھنوز ھمون طور
 زی تونست از رو می مکردی کھ دست دراز می دادم بھش در حالسوی ،دستیحواسش ن

 ی اخالقا نداشت و برانیً اصال از امیتشناخی منویما سھ سال بود کھ آرم...برش داره 
 ... بودبی عجیییییلی اخالقش خدی مدل جدنیمن ا

  
 

 ) بودنیمنظورش شرو(دونمی،اسمتو نم...ًظاھرانفس با-نیآرم
 

 مھندس جان »نیشرو«:  شمس با ذوق گفتخانم
 

 :  لب آروم گفتری زنینگ



 46 

 
کردم بھ نگاه « انگار، نگاه چشم پسره رو از کاسھ دراورد خارهی زنھ تنش منینفس ا-

 » کاردو چنگال کم داشتگفتی راست منیخانم شمس ،نگ
 

  ھمکالس بودن؟نیبا شرو – نیآرم
 

 : گفتیندی شمس با حالت نھ چندان خوشاخانم
 
  و نفس بودهنی ھم کالس بودن شروممی نعکاوی ملییبلھ علت آشنا-
 

 ھی شد و تکنھی بھ من نگاه کرد و قاشقو چنگالشو تو بشقابش گذاشت و دست بھ سنیآرم
 ُموضوع جالب شد ،خ ُ ُب؟:  و گفتی صندلھیداد بھ پشت

 
 ؛با گرفتی ھم خنده اش مواری باز بود از جرز دششی نشھی نگاه کردم ھمنی شروبھ

 :خنده گفت
 
  ھم جالبھیلیخ-
 

 ی وجذبھ ای سردی نگاش کرد البتھ بھ عالوه گورشی از گوشھ چشم با ھمون فنیآرم
بعد ھم !بدون منظور ! احساس ی بودو بعد بھ من نگاه کرد بدایکھ تو نگاش ھو

ُخ◌ ُ◌ ُب نفس؟: کرد ومحکم تر گفت یمونیچشماشو د ُ ُ 
 

 کردمی می کاریشی ازدواج منی ای با دانشگاه رفتنت باندونستمیاگر م: آروم گفتنینگ
 یکھ دانشگاه قبول نش

 
رراه باال تره خب  دو سھ تا چھانیخونھ ما ھم: جواب دادنی من بھ آرمی جانیشرو

 قصاب کھ بھ نیع!!! وا... بھ من نگاه کرد نیآرم«... رسوندمی اوقات من نفسو مشتریب
 دارهی برمی نورذارهی می ،نگام کرد حاال خوبھ خودش با دخترا کورکنھیُبزش نگاه م

 :دادی ادامھ منیشرو» ھا
 
 ییمنم رفتم دنبالشو سھ تا» دنبالم ایسر راه ب«: بھ من زنگ زد و گفت کای روز ملھی-

 دی شدو دادهی کھ پنی تصادف کردم ھممی کھ از قضا تو بزرگراه با نعمی بودنیتو ماش
 رتی قول معروف غدبھی مارو چسبقھی ول کردو نوینفس ھمراه ماست، آقا ،ماش

  االنخوردی بھش نممی چشمھ نعکردوی نمی گرانجھیم  وشدی نمادهی پکایتروکوند اگر مل
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 نگام ی کھ چشم دوختھ بود بھ منو جدنیجمع جز منو آرم«.. بودم ای حور و پرنیمن ب
 »: گفتنی کردن و شروی کوتاھی ،خنده کردیم
 
  پاگشاشونھگھیاالنم کھ  د-
 

 : آھستھ گفتنینگ
 
 شدی نمادهی پشکستیپاش م-
 

 :  گفتدوی مسخره خندنیآرم
 
 »: گفتنی بھ شرورهی نگاه از من بگنکھی باز منو نگاه کردوبدون ایّجد«چھ جالب و-
 
 ؟ی تو دوست پسر نفسکردی فکر مم،ینع-
 

 آره: با خنده گفتنیشرو
 

 کاری داشت چتی اگر واقعمینع: نگاه کردو گفتمی کردو بھ نعزی ری چشماشو کمنیآرم
 ؟یکردیم
 

 نی لباتو بدوزم ،آخھ اارمی نخو سوزن بخوادی آخ کھ چقدر دلم منی تو گلوم آرمدی پرغذا
  ؟ی آدم حسابھیچھ سوال

 
 حاضر نگاه کردم مامانم ی بھ اعضاختی آب برام روانی لھی زد پشتم و بعد ھم نینگ

 ری من اخم سرش بھ زھی ،بابا کھ سکوت کرده بود با دی باریکھ از چشمش خون م
 باالخره بابا سر بلند کردو یول... حرف زد بھش شھی نمسھی بگن آقا رئیخب چ... بود

 :با خنده گفت
 
  مھندس جان؟ھیچھ سوااال-
 

 دمی پرسی طورنی جواب بده ھمیخوایاگر م– نیآرم
 
 »؟یپرسی کھ می مرض دارپس«
 
 : صاف کردو گفتی انھی سمینع
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 کشتمینفسو کھ م-
 

 : ھم نھ گذاشت نھ برداشت با تمسخر گفتنیآرم
 
 »: گفتمی نگاه کردم و نعنی گرد بھ آرمیا چشماب« فرار کرده بود ؟نیمگھ با شرو-
 
 » داشتنی آرمی زندگوهی بھ شدیتأک« جناب مھندسمیری پذی نمزاروی چنیما ا-
 

 با ھم ی شناختچی بدون ھکایپس تو و مل!عجب:  زدو گفتی خونسرد پوز خندنیارم
  ؟ اره ؟دیازدواج کرد

 
 : گفتدوی خنددی فھمنوی کھ خوب منظور آرمنیشرو

 
 آره... یییی ھفت ھشت ماھھی ،رینخ-
 

 : گفتیی نگاه کردو با لحن محکمو قاطعمی از افق بھ نعنیآرم
 
 کنھی کاررو خودش مًقااونی و دقکنھی می رو نھی کھ کارییپس تو از اون دست آدما-
 

 حرف گنده زدن االنھ کھ مامان آمپر شی بھ سوگلییی بھ مامان نگاه کردم واااعیسر
 : ّ عوض کردن جو گفتمی براعیبترکونھ سر

 
 خواد؟ی دسر میک-
 
 .من - شمسیآقا
 

 : بھ من چشم دوخت و گفتمروزمندانھی پی با نگاھنیآرم
 
  جناب شوکت؟دییخوایشما ھم م-
 

       نھ ممنون– نیآرم
 

 : بلند شدو گفتنی صرف شام آرمبعد
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  بکشمگاری سخوامی ،من میجناب پناھ-
 

  کنییبالکن راھنما مھندس و بھ ینفس جان ،آقا -بابا
 

 منو نگاه کرد طنتی دونست با شی خوب منی آرمنوی واقع در اتاق من بود وابالکن
 : ھم پشت سر من اومدو گفتنیومن از آشپز خونھ بھ طرف اتاقم رفتم و آرم

 
 شھی باز تر مزنھی با تو حرف می وقتششی ن؟انگاریگفتی می پسره قبل شام چنیبھ ا-
 

 :ردم و گفتم نگاه کنوی آرمبرگشتم
 
 ؟یریگی سخت نمیلی روز اول خیبرا-
 

 نمیبی کھ تورو مستی نیمن روز اول-نیآرم
 
 . با ھاتون داشتھ باشم چرا روز اولھنی کھ وادارم کردیدی صنم جدیدر جا-
 

 . ً قبالھم گفتھ بودمنوی ای منیاونم سھ ماھھ و تو االن تو قلمرو-نیآرم
 
در اتاقو باز کردم و اول خودم داخل شدم بعد اون اومدو در ھم « نبود یحرف خاص-

 » شدشیشد،پی مشی در خودبھ خود پومدی تو میطبق معمول کھ ھر ک
 

 ؟یچ: دی تر پرسیّ جدنیآرم
 
 : تعجب نگاش کردم و گفتمبا
 
  بودلیدر مورد ادامھ تحص-
 

 خب؟- نیآرم
 
 ب ترهدرسش واج: کار دادو مامانم ھم گفت شنھادیپ-
 

 : گفتی با لحن خشکنیآرم
 
 چسبھی ھم بھت میلی ،سبکھ،خادیازش خوشم نم-
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 بوده می ھم ھمکالسلمونھی اون، ھم فامیول, ادیًبلھ متوجھ شدم اصالخوشتون نم-

 »: تر بھم نگاه کردو گفتقی دقی تر و با نگاھدوارانھیتأک«...
 
 ادیازش ،خوشم،نم-
 
 دی نبادی ؟ اول راھو انقدر بای چیعنی گرفتھ ری بگو مگھ اسیزی چھیُ عرضھ یب

  محدود کنھ؟توی تموم روابط اجتماعخوادیم...
 
 »: نگام کردو گفتطونی مشتاقو شنی و آرمدمی دندون کشریلبامو ز«....ِام-
 
 بزنم؟ تونمی می نگاه چھ حرفنی نگاش محاصره ام کرد آخھ در مقابل ابا«؟یھووم؟چ-

 قدم اومد ھی نھی بی اش داره تا اعماق وجودمو مدهی دری اروزهی فیانگار با اون چشما
» : کردو دوباره گفت یمونی و چشماشو ددیی لبشو جوی قدم رفتم عقب،گوشھ ھیجلو ،

 ھیییی قدم بھ عقب رفتم، ھی اومد جلو گھی قدم دھی«زم؟ی عزی بھم بگیخواستی میچ
 شھی کاراش عکس العمل نشون بدم رومم نمنی در برابر استمی بلد نکنھ؟ی مکاری چایخدا

 »...  بگویزی چھیبزنم تو پرش، 
 
 بودم بھ در بالکن دهی چسبگھیحاال د«.. کنم یاداوری رو یزی چھی دیفکر ،فکر کنم با-

 مشتاق تر یزیً بود و نگاھشو مجددابھ طور مسخره آمستادهی من ای وجبھیو اونم تو 
 :»کردو گفت

 
 لقمھ ام ھی پررو  رو داره با چشماش ی نگاه پسره ستین نًاصالحواسش بھ م«!؟یچ-
 ھویانگار ...  رفتی منیی بھ پالی بھ ملیآھستھ نگاھشو از چشمام حرکت داد م.. کنھیم

 :» گفتمعی شروع بھ صحبت کردم و سروی رادنیمنو بھ برق زدن ع
 
 ام سلب گھی دی شده باشھ کھ منو از رابطھ ھاکی انقدر رابطھ امون نزدکنمیفکر نم-

 بود وبعد ی کھ گفتم چیعی سری جملھ نی انھی بھم نگاه کرد کھ ببقی کم دقھی اول«دیکن
 در ی شده نقره ای کنده کاری فلزی جعبھ ھی بشی ازم دور کرد و از جیسرشو کم

 دو لبش گذاشت ومنو با نی در آورد و بختھ سوی نازک قھوه اگاری سھیآوردو 
 بود وھم در یگاریِ کھ ست ھمون جا سشویَپوزخندو آرامش نگام کرد و فندک اتم

 ی گذاشت وکاموترمی کامپزی و فندکو رو میگاری زد و جاسشی آتگارشویآوردو س
 گاراروی سھی بقی دوست داشتم بوگارشوی سیگرفتو فوت کرد تو صورت من، بو

 باال و چشممو باز دمی دود کشی از بویمامو بستمو دمچش!  بود بنظرمبوع مطدادینم
 کرد اگر جلوتر خی نگام کردباز اومد جلو تر تپش قلب گرفتم ودستم طنتیکردم باش
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 خاص ی مماس ِ با صورتم نگاھشو از چشمم گرفت و بھ لبام نگاه کرد وبا آرامشادیب
 :گفت

 
 ادی خوشم نمنمی واسھ ھمیار بودن فرق دمی کھ تو زندگیینفس،تو برام با تموم دخترا-

 نگاش دیبا ترد« الی نفس واوالی کنھ واوری گی دورو برت بپلکھ ،پرم بھ پر کسیکس
 :» ازش و با استرس گفتمدمیکردم ترس

 
 پنجھ نی ،کمرمو بیناگھون« ...کنمی خواھش میکنی متمی کارات اذنی با ای دارنیآرم-

 نھی سی جفت دستام تو قفسھ ختی ری قلبم ھری دست چپش کھ آزاد بود گرفت وایھا
 نشون بدم جز ی عکس العملتونستمیاش جمع شد از کارش انقدر شوکھ شده بودم کھ نم

 ھام فرورفت ھی تلخو کولش تا عمق رگس  ادکلنی با وحشت نگاش کنم بونکھیا
 داغش تو گوشم د،نفسی عقب کشی دستش کمیکی گوشم برد شالمو با اون ریسرشو ز

 : گفتراشیَ بمو گیصدا آروم با خوردیم
 
 خواستی انگار مدیکشی داغشو بھ کنار گردنم می لحظھ ساکت شد و نفساھی«نفس ، -

 ی کرد حتکی ملعون،سرشو بھ گوشم نزدنیم کنھ لعنت بھ تو آرم*ک*ی*ر*ح*ت
 ھر آن قلبم از کردمی ِ گوشم حس می متریلی چند می لبشو از فاصلھ یحرارت گرما

 »رونی بدیپری منھیس
 
 کھ ی ھستی بشھ و تو اونکی کھ من دست روش گذاشتم نزدی بھ دختری کسذارمینم-

ً دستش فشار داد تنم کامالباھاش مماس بود و تنمو ونیکمرمو م« نی ببیتو دست من
 گوشم بود نفسش بھ گوشمو گردنم ری ،سرش ھنوز زلرزوندی فاصلھ بودن می بنیا
 ی دستمو روی  پنجھ ھادمی بلعھنمو بھ زور آب دکردی ام موونھی و داشت دخوردیم

 :دمی اش جمع کردمو نالنھیقفسھ س
 
 نیآرم-
 
 چرا توانشو نداشتم اونم تکون دونستمی نمی بھ عقب ھولش بدم ولخواستی مدلم«
 ؟بابا روز اولھ چھ خبره ی چرا انقدر سست شدادی میکی بھ جنب نفس االن خوردینم

 »االی... بده ی فشارھی تی لعنتی اون پنجھ ھا؟بھیخودتو گم کرد
 
 شروع کردم بھ خورهی تکون نخورد ھول کردم چرا تکون نمی عقب ھولش دادم ولبھ

 دور کمرمو رھا نکھیسرشو آورد عقب بدون ا! ؟کنھی کھ مھی چھ کارنیتقال کردن ا
 پنجھ ھاشو از دور ستادمی با تعجب نگاش کردمو از حرکت اخندهی داره مدمیکنھ د

 کھ خطر سکتھ یدونی مایکنیاالن سکتھ م  ، خب بابا نترسلھیخ: کمرم رھا کردو گفت 
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 بھ خنده اش ادامھ داد و گفتم طنتیبا حرص نگاش کردم وبا ش«  ادهی جوونا زیبرا
 »:؟
 
  خدایوا-
 

 :  کنار بالکنو باز کردو با خنده گفتی پنجره
 
 ؟ی خدا عجب تجربھ ای وای دارکاریبا خدا چ-
 
 زدو با حرص نگاش کردم و سرشو تکون دادو با ادا و ی با خنده پکگارشی سبھ«

 »:اصول گفت
 
 بعد برداشت یگی می فھمم چی فقط ،من کھ نمیکنی نگام مینطوری ازمیخب عز-
  قبل تنگ شدهی ھی چند ثانی کھ دلت براکنمیم
 
 ...ِشما آدم:  حرص گفتمبا
 

رحم کرد کھ  خدا ی چارطاق باز شدو مامان تو چھار چوب در ظاھر شد واھوی در
 شد ازش کمی کھ از ھمون اول کھ نزدمی مخی عجب بومدی قبل نھیاالن اومد و چند ثان

 د؟یدیدور نشدم اگر مامان م
 

 »مامان اومد تو ودوباره در بستھ شد«!!!؟یینجایا_مامان
 

 : محض گفتی با خونسردنیآرم
 
و چون ھوا  نفس منو بھ حرف کشوند ی بکشم ولگاری سھی تو بالکن خواستمیاره م-

 » ھم انداخت گردن من؟عیچھ سر« دمی جا کشنیسرد بود ھم
 

 اری تو کمدتھ، از تو کمد بردار بدمی بده من از طرفت خرکای کادوتو بھ ملایب– مامان
 

 دی بود تا مارو دی بود کھ سخت ھم عصباننی بار نگنی دومرتبھ بھ ضرب باز شد ادر
 :گفت

 
 ؟یینجایچرا ھمھ ا-
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 بده ،تو کای بھ ملادی کجا گذاشتم بدموی کھ از طرف نفس خرییاومدم بگم کادو– مامان
  ؟یکادو تو داد

 
 : با حرص گفتنینگ
 
 ؟یدی کادو نخری ھا چھیاز طرف ھمسا-
 
  کادو داددی باکننی پاگشا کھ مزیخوبھ مزه نر -مامان 
 

 .. خدا شانس بده– نینگ
 

 رونی رفت و بعد ھم از اتاق رفت بی چشم غره امامان
 

 چندتا امامزاده ستیمعلوم ن:  تا چک کنھ گفتداشتی بر مشوی کھ گوشی در حالنینگ
 شی تر بھ گوشقیدق«ِ مامان پسر دوست ادی بای بھ دنالقی دمیشمع روشن کرده کھ نع

 تر رفت ی رو پرت کردو عصبانی لب گفتو گوشری زیزی کردو چینگاه کرد و اخم
 :» گفتنی ؛با تعجب نگاش کردم و آرمرونیب
 
  بعد طالقش نباختھشویخوبھ روح-
 
 !!!! چطور؟ن؟ی نگ؟یک-
 

 ھنوز مھر طالقش خشک نشده شروع کرده– نیآرم
 

 : گفتمانھی گرامدافعھ
 
 ستی نی با کسنینھ نھ نگ-
 

 : وواسھ مسخره کردن گفتی تصنعادی زجانی ھھی با نیآرم
 
ًواقعا◌ن ن ن؟-  چک ی تو اتاقو گوشادی مقھی ھر ده دقنیواسھ ھم»:فت شدو گیجد«!!!ً
 کنھ؟یم
 
 کنھ؟ی چک می گوشیدونیحاال از کجا م-
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 : زد و گفتی پوزخندنیآرم
 
 خونواده ات ی کدوم از اعضاچی ھھی نفس موندم تو چرا اخالقو رفتارت شبیدونیم-
 »: گفتجانی و ھطنتی با شدوباره«ست؟ین
 
  ؟ی ھستینکنھ سر راھ-
 

 دومرتبھ دھنمو ی بگم ولیزی چھی کردمی کر والال گنگ نگاش کردم  لب باز ممثل
 تکون نی کارم سرشو بھ طرفنی ھر دفعھ با ای مسخره اجانی با ھنمی و آرمبستمیم
 :گفتی مدادویم
 
 . ؟بگوی؟چیچ-
 

 : محکم گفتمیلی بگم و خیزی گرفتم چمیتصم
 
 رو کھ یماه قبل جواب اس ام اس کس٣ احمقم کھ ھیآره فرق دارم چون من -

 احمقم ھی بار سوم ی و براترسمی تو میدای احمقم کھ از تھدھی دادم و دوباره شناختموینم
  راه در رو کجاست؟دونمی و نمرسھی بھ ذھنم نمیکھ راه حل

 
 و کردی نگام می مھربوناری و بازم بساریاربسی تموم مدت حرفم با لبخند بسنیآرم

 شدو کمی آباژور ِکنار تختم لھ کردو نزدزی می روھیگاری تو جاسگارشویسرآخر س
 مثل من ی با پسرینفس،کدوم احمق_-:بازو ھامو در بر دوتادستاش گرفت وگفت

 ی شوکتنی آرمی ؟ نگاه کن تو سوگلشھیدوست م
 
شق  شده کھ پسره عای افسانھ نام گذارھی بھ اسم ی تو روان شناسیفتگی خود شاسم«

 وسی اسمشو عوض کردو از نارسیستی بای مرهیمی و از عشق خودشم مشھیخودش م
 » شوکت ،پست فطرتنیگذاشت آرم

 
 تا در رونی پس زدم و کادو رو از تو کمد برداشتمو شالمو درست کردمو رفتم بدستشو

 کارم می گفتی چنی منو آرمدی شنیعنی ھیییِ پشت در ی مامان عصباندمیرو باز کردم د
 ...تمومھ

 
 !؟! مامان ھیی- 
 

 ؟یاری کادو رو بیخوایدوساعتھ م-مامان



 55 

 
 ؟ی بودستادهیپشت در ا-
 

 ستمی پشت در باامی مھمونامو ول کنم بکارمیآره ب:  با حرص گفتمامان
 

 گوشم گذشت دنبال مامان خی خدارو شکر خطر از بشی فوت کردم آخرونی بھ بینفس
 رفتم و کادوشو بھش دادم و با ذوق کای بعد بھ سمت مل راه افتادم وییرایبھ طرف پذ

 دتمی ھوا بوسیرو«.َ انتظار نداشتمگھی نفس جااان من کھ از تو دیییواااا:  گفتیتصنع
 تازه از اتاق نی آرمدمیباز کردن سر بلند کردم د وبعد ھم شروع کرد کاغذ کادو رو

 کاراش خوب نیً اصال نگام نکرد خب ای من نشست ولی روبرو ًقای و دقرونیاومد ب
 قر و قمزه وکش و قوس باالخره اون کاغذو ی رو نگاه کردم کھ پس از کلکایبود؛ مل

 رونیبودو ب  بابای و باعث برشکستگیً کھ ظاھرا بانیمتیباز کردو پارچھ گرون ق
 :  رو لبش آوردو گفتی لبخند تصنعھی و دیکش
 
 ُدستت درد نک ُ ُنھ-
 

 : لب گفتریر من بود ز کھ کنانینگ
 
 یعنی کھ ادی کش منی ھا ھمچدهی ندی پارچھ انی اشو ترو خدا تو عمرش تاحاال چنافھیق-

 .مونی مومدهیخوشم ن
 
 ی میکی منو نگاه کنھ دی و نبامی کھ تو جمعستی نالشی خنی  نگاه کردم  عنی آرمبھ

 خوادوی کھ دلش می عالم داره ھر کارالی خی راحت،بنمونھی بیزی چھیفھمھ 
 طنتیاخم کمرنگ کردم با ش.. ارهیمثال چشم منو با نگاش از کاسھ در ب...کنھیم

 بود افتاد ،داشت بھ نی آرمی مبل کنارھ داد کھ نگام بھ بابا کلمی کمرنگ تحویلبخند
 از جا بلند شدم کھ نفھمھ بھ من عی سررهی بگنوی تا اومد رد نگاه آرمکردی نگاه منیآرم

 ری روز پر ماجرامو زدادیرفتم تو آشپز خونھ نشستمو رو.. زدی و لبخند مدکرینگاه م
ستادم کھ مھمونا ی ھا بلند شد رفتم دم در ای خداحافظی صدایکھ بعد چند...ورو کردم

کرم از خود « من ساختھ بودن ی ضرب المثلو برانی اای گویرو بدرقھ کنم ول
 ی خداحافظدادوی دست ممی نگاه کردم کھ داشت با نعنیاول از ھمھ بھ آرم»درختھ

 ی چرمی نگاه کردن بھم اون پوت ھای ھم اومد مقابل منو  بدون لحظھ اکردوبعدیم
 عکس ھی ھر آن منتظر دنی کرد بھ پوشروعکھ محصول شرکت خودشون بودو ش

 یجلو تا ایب:  وسرد نگام کرد و آھستھ گفتیسر بلندکرد و جد..العمل از طرفش بودم 
  تو فرق دارمی مھمونا براھیدر بدرقھ ام کن من با بق

 



 56 

 ای کنم ی ازش فرمان بردارشدی کھ باعث مِاستشی رگوری و فی لحن دستورنی ادونمینم
 کھ بود منو وادار بھ ی ضعفو عجز من بود ھر چدمی کھ داشت شایترس از ابھت

 داشتم ی اون لحظھ چھ حسدونمینم... دونستمی کھ علتشو خودم نمکردیاطاعت امر م
 بخش تی ناخودآگاھم برام رضاریضم  در اعماقنی مثل آرمی وجود توجھ پسردیشا

 ...  بخش باشمتی اونم رضای براخواستمیبود کھ متقابال م
 

 لبخند ھی چشمک با ھی« زمی عزریشب بخ:  و برگشت طرفمو گفتستادمی در ایجلو
 :  آھستھ گفتمدموی دندون کشریلبمو ز»مکش مرگ ما زد کھ المصب دلم آب شد 

 
 ریشب بخ-
 

 ری لبتو زیوقت:  گفتطونشی نگاه کرد و با ھمون لبخند شطنتی بھ من با شنیآرم
سرمو با تعجب بلند کردم نگاش کردم بھ خنده « ادی خوشم میلی خیکشیدندونت م

 »: بھاء داد و گفتطونشیش
 
 ی تو خوابت با کسی چون اگر بدونم حتینی فقط خواب منو ببیز امشب حق دارا-
 .یییوااا:» کردو گفتیمونی ،چشماشو دی ھستی اگھید
 

 کھ نی زد درشو باز کردو قبل انشوی ماشری دزدگنی حضار خونھ اومدو آرمھی بقیصدا
 :  بوس فرستادو گفتھیسوار بشھ 

 
 انداختم چھ ریسرمو ز« ی سکتھ مکتھ کنترسمی آماده کرد مدیًفعالاز دور، تو رو با-

 ستی فکر کرده پوونھی ددیچی چرخش تو کوچھ پغی جیصدا... نفھم یِپروا پسره 
 ...»ھیرال
 

 بھ سر افکارم یی روز بالھی ی طنی آرمبردیمگھ شب خوابم م... ھمھ رفتن خالصھ
شت کھ نداشت حاال کھ آورده بود کھ تا خود نماز صبح فکرش دست از سرم برندا

 شد ی جنبھ نمی من ِ بالیخیخودش نبود کھ آزارم بده و سر بھ سرم بذاره فکرش ب
 ...خوابم برد باالخره ھم صبح نماز کھ خوندم آرامش گرفتمو

 
 : خواب آلود گفتنی نگدمی کشرونی لحاف بری سرمو از زمی زنگ گوشی با صداصبح

 
  صاحابو سرم رفتیخفھ کن اون ب-
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 لحاف و ری رو بردم زی نگاه بھ شماره کنم گوشنکھیور چشم باز کردم بدون ا زبھ
 بلھ؟: و خواب آلود گفتمریسرمم بردم ھمون ز

 
 !!؟یخواب بود-
 
 !!شما؟-
 
 ؟ی زدیی تو خواب بھ جا؟سرتویشناسی منو نمیعنی-
 
 زنگ زدو گھی بار دھی دمیدر جا قطع کردم و دوباره خواب« دیفکر کنم اشتباه گرفت-

 : خواب آلود گفتنینگ
 
 َاه-
 
 » گفتی وشاکمحکم«دیالو گفتم کھ اشتباه گرفت-
 
 نگاه کردم می چارزانو نشستم وسط تختم و بھ صفحھ گوشدمویدر جا پر«!نفس-
 :  گفتمعیسر»ِنیآرم«
 
 سالم-
 

 حاال ھم کھ ی از صبح ده بار زنگ زدم جواب ندادمی ونازدهیساعت : تر گفتیشاک
 ؟یشناسی منو نمیجواب داد

 
 خواب آلود بودم-
 
 خوابن؟یانقدر م-
 
 بردی خوابم نمشبید-
 
 پرونده شرکت ی پناھیآقا... کھ تو کما ھستنی بودیی کساھی شبشتری بی بوددهینخواب-

 چھ وضعش آقا نی ادهی ھنوز دستم نرسی ولدی بدلمی و قرار بود دو روز قبل تحوایوان
 شعور فرق بزرگ ی ادب بی بزنھی حرف میباز داره اون طور! منیِاوا با ،بابا«؟

 » دونھی تر رو نمکیتر کوچ
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 الو نفس-
 
 فھمھیبابام م»: نشنوه گفتم نی نگنکھی برا اارومتر«؟ی اسممو نگشھی مھیی-
 

 رونیمن تو اتاق خودمم از اتاق بابات اومدم ب -نیآرم
 
  ؟یزنی حرف مینطریچرا ا-
 

 !؟یبا ک -نیآرم
 
 . با پدرم-
 
 ؟ی چرا انقدر دوسش دار؟یبازم بھت برخورد ؟ چرا انقدر رو بابات حساس-
 
 ی کھ تو باباتو دوست داشتیبھ ھمون علت-
 

 : جذبھ گفتتوی و جدباحرص
 
  تا آسمون فرق داشتنی تو زمی من با بابایبابا-
 
 زهی من عزی منم برای بابازهیخوب ھمون طور پدر شما برات عز!! وا-
 

 باھام حی چقدر محکم وصردیکوبی سکوت کرد منم سکوت کردم قلبم بھ شدت منیآرم
 ی انگار دشمنومدی خوشم نمکردی کھ نسبت بھ باباازش استفاده میحرف زد از لحن

 داره
 

 ... ی صبحونھ بخوریبھتره بر: گفتی چندبعد
 

 ھ؟یک-نینگ
 
 دوستم-
 

 کدوم دوستت؟-نینگ
 
 یشناسیتو نم-
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  کدومشون؟شناسمیاتو م دوستیمن ھمھ  -نینگ
 

 نھ؟ینگ – نیآرم
 
 آره-
 

 کھ تو کنمی تو رو چک می مگھ من تلفن ھایی منو بپاخوادی نمگھیبگو تو د – نیآرم
 با نی دادم و نگنی نگلی حرفا رو تحونی ھمنیع« ی پرسیدر مورد تماسام ازم م

  امفھی وظپرسمیمن از تو بزرگترم اگر م!!! ؟یچ»: گرد شده گفتیچشما
 
 ادامھ بده فرا ی آوردی بھ جا مشھی کھ ھمیی جانی تا ھمتوی خواھرفھیًتوخواھشا وظ-

  کششیتر پ
 

  سوال انقدر زبون درازت کرده؟ھی کھ یزدی حرف می با کیمگھ داشت-نینگ
 
  ندارمیًمسلما مثل تو دوست پنھون-
 

 : باششو طرف پرت کردو گفتنینگ
 
 ؟یکنی صحبت میدھنتو ببند از چ-
 
  ؟یا ھول شد چرھیچ-
 

 :  با حرص گفتنینگ
 
 چون دروغ و افتراست-
 
 ی شدشی کھ اسفند رو آتی بھ کفش داریگی بھ خاکھ ؟البد ریطال کھ پاکھ چھ منت-
 ...گھی آسمون جل دھی سراغ یرفتی مھر طالقت خشک بشھ بعد میذاشتیم
 

 نمی نگیغی چھ جزدمی مغی و من جدی باحرص از رو تخت بلند شد اومد موھامو کشنینگ
 ومدهی نای فضولنیبھ تو ا: گفتیم
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 :گفتمی ھمون حال مبا
 
  مامان،مامانییییتوھم پس تو کار من دخالت نکن ،آآآآ-      -
 
 :  زدغیمامان اومد و ج      -
 
مامان موھا مو از دست « ولش کن طھی نکن سلی مرده موھاشو کندلیذل!نینگ-      -

 :» کرد و رو بھ من گفترونی بنوی در آوردو نگنینگ
 
  دعواتون شد؟یسر چ-      -
 

 ریھمش تقص!!!! میکردی وقت دعوا نمچی چقدر مسخره دعوامون شد ما کھ ھواقعا
 نی ھا از رفتار نگزهی خوب تنمی آرمنی ادهی نمری بھ تماسام گگھی ،آه عوضش دنھیآرم

 می دوست ندارشتم با ھم دعوا کنی زده بودم تو خال ولشھی تو زندگیمعلوم بود کھ کس
 :  بھ مامان گفتموسیمأ
 
  مسخرهزی چھیسر -
 

  صبحونھ بخورای خب پاشو دست و صورت بشور بلھیخ -مامان
 

 : برداشتم و آروم گفتمموی کھ رفت گوشمامان
 
 ن؟یالو آرم-
 

 دعواتون شد؟-نیآرم
 
 ...  حدنی در امی وقت دعووا نکرده بودچیآره ھ-
 

 .رونی بمی ناھار بریبرا:) گفتیدستور(ود ،حقش ب– نیآرم
 
 نتمونیبی میکی وقت ھینھ -
 

 مثال؟ً-نیآرم
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 میمثال نع-
 

  دنبالتامی م٢ نداره ،ساعت صی کھ شرکتھ و بدون اجازه من حق ترخمینع-نیآرم
 
 ...اینھ من نم-
 

 : گفتشی با ھمون لحن محکمو دستورباز
 
 کھ ری بگادی ،ی تورو حرفم حرف بزنزنمی می بھت حرفی وقتادیاصال خوشم نم!نفس-

  دنبالتامی دو مگردمیمن از حرفم برنم
 

 : گفتموسی مأرونی بامی ھر وقت دلم خواست بتونی کھ نمکنھی مو درک نمطی شراچرا
 
 ای ب،ی ام کردادهی پروزی کھ دیی دم خونھ نھ ھمون جا؟یایدم خونھ امون م-
 

  خبلھیخ -نیآرم
 
 برگشت تو اتاق عذاب وجدان داشتم دوست نی قطع کردم نگمویگوش«خداحافظ -

 »:  صداش کردمانھی دل جونی ھمینداشتم با خواھرم قھر باشم برا
 
  جوووننییییینگ-
 
 زھرمار-
 
 ھمون طور کھ ی منو بپادی نبای جونم خب توھم اشتباه کردی اجگھی قھر نکن دنینگ-

  پامیمن تو رو نم
 
 من کھ تو نی حرف بزن فقط خودتو عی حرف بزنیخوای کھ میبھ درک با ھر ک-

 یھچل اون نامرد افتاده بودم ننداز
 

 ... دی ھنوز تو تختتونای دیبلند شد: اومدو گفتمامان
 

 منابع کنکور ی انقالب دنبال کتابارمی بعد صبحونھ مامانو صدا کردم کھ بگم مخالصھ
 :  باتعجب گفتمزنھی لب داره غر مری مامان زدمیکھ د
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 !!!؟یزنیمان با خودت حرف مما-
 

 : چپ چپ نگام کردو بعد گفتمامان
 
  خل بشمدمیاز دست بابات با-
 
 !بازم بابا؟-
 

 کنھی میی کاراھی مھندس داره نی فکر کنم ادیناھ« گھی اومده تو اتاق مشبید -مامان
 ؟ی کاله برداریعنی: گمیم»
 
 » پرهی ھوش و حواسش مدمی بابا امشب دنھ«گھیم
 

 مرخص ای راجعون نفس از دنھی ان  و ان علدنی ابوالفضل فھمای دلم پاره شد بند
 . بھ مامانم گفتدی بابا فھمیشد
 
ُک ،کج-  !!! مامان؟دهی پریکجا م...ُ
 

 » ِنی تو نخ نگدمی بار حواسش نبودرفتم تو کوکش دھی« گھیم -مامان
 
 !!!!!ن؟یییییییینگ: تعجب دادزدم با
 

ِا◌◌ه چتھ پرد-مامان ِ  ه گوشم پاره شدِ
 
 بدبخت با تو ی رو دست خوردیدی دایقلبم بھ تپش افتاده بود ب«!!! ؟دشیی پای منوینگ-

 ھم ھست بھ خاطر نی با نگنکھی بغض گلومو گرفت نھ از ادهی خط منیھست بھ نگ
 ... کودن ِاحمق فرض کردهھی منو کردمی منو مسخره کرده حس منکھیا

 
 بھ دهی کوره بوده حاال رسیَ عره و اوره و شمسپادبای دختر منو مکنھیغلط م-مامان

 ن؟ینگ
 

 : گفتمناباورانھ
 
 نھ بابا،مامان حتما بابا اشتباه کرده-
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 ی روبھ رو کندی ؟نفس،  باالمی ھست؟من خوش خیعنی ستی انقدر ھاھم رذل ننیآرم
 ...  آب زدگداربھی بشھیباھاش نم

 
 اوردمی اشو از کاسھ در مدهی دری اون چشمادمیدی اگر مدمیمن کھ ند-مامان

 
 کرد؟ی نگاه منی کھ بھ نگیمامان مطمئن-
 

 داره ھمھ گھی دشی بود اومدهیً کھ البتھ آقا اصال ھم بدش نگفتیمن؟نھ بابات م-مامان
 ی باباذارمی شوکت دلھ نمنی رو دوش انمی من کھ جسد نگنھیبی بھ چشم تجارت مزویچ

 با مھندس ازدواج کنھ نی اگر نگگھی رو واسھ خودش رفتھ مھیخجستھ ات کھ تا تھ قض
 نگرفتھ حاال شی گذارھی واسھ سرمای کرده سندی عقلی بشھی منم محکم میجا پا

 از گھی کھ من بذارم ؛نفس من دنھی حماقتش بکنھ خوابشو ببی منو قربانی بچھ خوادیم
 خدا دارهی بر می ھمھ خراب کارنی دست از ای بابات خستھ شدم کیای فکریدست ب

 ....ری مرد ،پنی کرد اری منو پدونھیم
 

 بھش بگم من خر نمشوی نداشتم ببی ِکی ،ِکنی تمام فکرم شدآرمدمیشنی نمیزی چگھی دمن
 با دو خواھر ھم تونھی رابطھ رو تمومش کنم،چطور منی و ای دادمی بازدمی فھمستمین

 درس طونوی تو شنی آرمییی بھم زد واااانوی منو نگنیزمان باشھ؟تازه صبح ھم کھ ب
 ... احمق زود باورمھی من ای خداکردمی باور مم منو بگو کھ حرفاشو داشتیدیم
 

دستکش «!!! بازه ی و آبم الکنگی بھ سی آبو ببند دوساعتھ زل زدیکنی مکاریچ-مامان
 زدی حرف ملشی داشت با موبانی رو دراوردم و بھ طرف اتاق رفتم نگییظرف شو

  خدافظزنمیًبعدابھت زنگ م: گفتدیتامنو د
 
 مزاحم شدم: حرص گفتم ی کمبا
 

 نھ حرفم تموم شده بود: خونسرد گفتنینگ
 
 اون ھر دومونو بھ نینگ« بزنم و بگم غی جخوادی دلم مزدی حرف منی داشت با آرمیعنی

 »   گرفتھیباز
 

خوشگل خوشش  پوی خوشتی از پسرانی زودتر از من دوست شده، نگنی با نگحتما
 ... خدای ادهی دزدنوی قاب نگادیم
 

 : اس زدمنی آرمی برداشتم برامویگوش
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 یای با من بیخوای انقالب کتاب بخرم اگر مدونی برم مخوامی مگھی ساعت دھیمن تا -

  کنمی وقتتو تنظگھی ساعت دھیتا 
 

 زمی عزیھر جور راحت: زد عیسر
 

 ی راست ممی ؛نعزمی عزگھی ھم منی زدم ؛پسره زبون باز حتما بھ نگیپوزخند
 »ستی دختر بازه و وجود دخترا اصال براش مھم نھیکھ اون «:گفت

 
 و ی مشکی بامانتودمی پوشی جذب مشکنی شلوار جھی ساعت شد ھی آماده بشم حدود تا

 مدل  ِیرطوسی اون بوت جی ،از جا کفشی طوسی و شال مشکی طوسیکت پشم
 ؟یکجا بھ سالمت: کھ تا حاال نظاره گر بود گفتنی برداشتموو نگفموی باکموھامویاسک

 
 رمی انقالب کتاب بگرمیم-
 

 !!!؟ی زدپی انقالب انقدر تدونیواسھ م: گفتی گری با موذنینگ
 
  نده ھا حوصلھ ندارمری گنی من انقدر ساده برم ؟نگی بودیدیمن؟تو تاحاال د-
 

 !یباز کھ ھاپو شد-نینگ
 
 خداحافظ-
 

 با نی ماشھی تا پامو تو کوچھ گذاشتم رونی کردم وزدم بی با مامان ھم خداحافظرفتم
 خشک شدم گفتم مردم تموم شد فقط یعنیبھ سمتم ! تا اومد تو کوچھ٦٠-٥٠سرعت 

 لی جناب عزرائدنی دی خودم آماده دیچی ترمزتو کوچھ پغی جیچشمامو بستموصدا
 ..کردم

 
 منو مسخره کنھ جون لییبود حضرت عزا مونده نی ھمای بدیخندیغش غش م«نفس -

 »!نی آرمھیگرفتنم انقدر خنده داره ؟چقدر ھم صداش شب
 
 نھ؟یبوق ماش...بی ببیب،بیب
 
 ...زی جنبھ نترس نزدم بھت،الو جون؛ عزی بگھی بابا نفس باز کن چشاتو دَیا-
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 طرف خودش از ھمون پورشھ شھیسرشو از ش! ِنی واقعا آرمدمی باز کردم دچشمامو
 تابنا گوشش بازه ششی آورده و نرونی بودم ،بدهی شنمی از نعفشوی کھ تعری بلندیشاست

 سر ی قھقھھ انشوی گذاشتھ با  حرص زدم رو کاپوت ماششی بھ نمافشوی ردیو دندونا
 دی خب ببخشلھیخ:دادو گفت

 
 د؟ی با مزه ایلی خنیفکر کرد-
 

 دنبالم راه دمی فھمنی باز و بستھ شدن در ماشی از صدانویا شد ادهی گرفتم رفتم پراھمو
 :افتاد و گفت

 
 دبایباز خند«..ژنیاکس...نفس ...  دی ،ببخشگھی جنبھ نباش دی اه بمی برای بنفس

 »: با خنده گفتدی برگشتمو تا نگاھمو دتیعصبان
 
 اوه اوه اخمارو برم-
 
  جناب مھندس ؟دی بری لذت میلی خودتون خیایانگار شما از شوخ-
 
 : گفتطونشی ھمون لحن مسخره و شبا
 
 خنده و با ھمون ریباز زد ز« ترسم ی رفتار نکن من مینطوری نفس ترو خدا ایوا-

 »:حال گفت
 
 ؟یزنی حرف میحاال چرا انقدر رسم-
 
 زنمی حرف می با ھاشون ندارم رسمی کھ صنمییمن با کسا-
 
 و خشک شد ی جدنی بھ ھمون آرملی وتبددیی سرعت نور رنگ خشم تو چشماش دوبھ

 و گردنشم شدیو رگ کنار گردنش متورم م!!! شدی گوشاش سرخ مشدی می،تا عصب
 ی سگ سگیلی خیعنی ھمون نشونھ ھا رو داره قایاالن دق!!!شدیمثل گوشش قرمز م

 لحظھ ھول کردم و ھی  بودن بھ خودش گرفتی عصبنی کھ در حی اافھیشده از ق
 پس خودمو جمع وجور کردم ارمی بھ روش نشدی مگھ می شدم کھ چرا گفتم ولمونیپش

 بھ طرف خودش و صورتشو آورد دتمی آرنجمو گرفت با خشونت و محکم کشنی؛آرم
 پاک ی خواب طوالنھیپس حافظھ کوتاه مدت تو پس از :جلو و زل زد تو چشمامو گفت

 شھ؟یم
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 حافظھ ام پاک نشده چشمو گوشم باز شده-
 

 : محکم گفتی با تن آروم و بطنیی و صداصباحر
 
  منو باز کرده؟یِ چشمو گوش سوگلیک! چھ جالب-
 

 سنگ سفتش نی ِعی عضالنی نھی سی خواستم پسش بزنم دستمو رو قفسھ باحرص
 :گذاشتمو ھولش دادمو گفتم

 
  کنھ،ولمیا-
 

 دیاحاال تقال کن ش:  و گفتچوندی تر نگھ ام داشت دست راستشو دور کمرم پمحکم
 جواب بده

 
 ی کھ رو ھم میی نگاھم کرد وبا دندوناشتری و حرص بی حرص نگاش کردم با تخسبا

 :ساووند گفت
 
 کمتر شتر،فاصلھی تقال بی کھ ھر چیدی فھمیدی دست از تقال کشی شد نفس پناھیچ-

 ھان؟
 

 :  تر گفتمآروم
 
 می ولم کن زشتھ تو کوچھ انیآرم-
 

 :  اش از چشمام دور بشھ گفتدهی نگاه درنکھی بدون اعیسر
 
 ُ پرت کرده؟ی ؛کادی از خونھ اش در نمی بعد از ظھر زمستون کسکی-
 
 دست از ی حالتچیجسور نگام کرد محکمتر کمرمو دربر گرفت در ھ«ولم کن تا بگم -

 »: گفتی جدی ولطنتی با شداشتیاخالقش برنم
 
 ؟یگیخوبھ؟حاال م-
 
 :م قفل شده رو ھم گفتی حرص و دندونابا
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 نییییآرم-
 

  بدمریی تغتوی موقعدیانگار بازم با– نیآرم
 
 بس کن-
 
 من ی تو تنگتر و برای است و عرصھ برادهی فای کھ اصرار تو بیدونیتو بس کن م-

 زودتر حرفمو بزنمو دیمرده شور اون ذھن منحرفتو ببرن نھ انگار با« شھیبھتر م
 »خالصم کنھ

 
 ؟یک-
 
 ی دادمیبابام چشمو گوشمو باز کرده بدونم توباز-
 

 رنگش کھ ی دودی شلوار پارچھ ابی مسخره زدو دستاشو تو جی کرد و پوزخندرھام
 : تنش بود و ست کتش بود ،فرو کردو گفتتیکامال ف

 
 خودش فکر ی دخترای برای کار باباتھ ولنی خب ادونمی کھ من مییبابات ؟تا اونجا-

 کشتشیباشھ آخھ مامانت منکنم جرئت داشتھ 
 
 !!!!!!!ھ؟یمنظورت چ-
 
 یفھمی میبھ زود-
 

 : و سرد و محکم گفتی و جددی برگردوندم تا برم دوباره آرنجمو کشرومو
 
 ؟یچ-
 
 نیمعلومھ نگ!!!؟یچ-
 

  ؟ی بود؟ از کجا در آوردی چگھی دنیا!!! ن؟ینگ!!! ؟یچ: جمع کردو گفتصورتشو
 
 دتتی بابا دیدادی نخ منی بھ نگی حواست نبوده داشتی دادی کھ سوتییاز اونجا-
 

 : زد و گفتیپوزخند
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 ن؟ینگ-
 
 ؟ی بشھ ھمزمان با دو تا خواھر باشتیادی زیکنیفکر نم-
 
  بابات گفتھ؟فوی اراجنیا:  گزنده و خشک گفتاری لحن بسبا
 

 انگشت اشاره امو باال رونوی بدمی ھوا با ضرب و حرص از دستش کشی بآرنجمو
 :گرفتم و گفتم

 
 دای مھندس مواظب حرف زدنتون باشیآقا-
 
 و مزخرف چھ قدربا ھم فیخودشم خنده اش گرفت اراج« مزخرفاتو نی خب الھیخ-

 خورده چون ادی زشبیبابات حتما د»: گفتکنمی نگاش می عصبدی دیفرق دارن؟ وقت
 بھ تو بود آدم شبیتموم حواسم د بود من ی چھ شکلشبی دنیادنگی نمادمی یمن حت

 ن؟یقحطھ برم سراغ نگ
 

 :  و خشم گفتمباحرص
 
 کنھی شک متتونیواقعا کھ آدم بھ ترب-
 

 : و تو چشمام زل زدو گفتدی آرنج بدبختم کشدوباره
 
 ی من با ھرک،یشناسی چون منو نمی نفس پناھی در مورد من قضاوت کنیتونیتو نم-

 بابا تم ی کنفی تکلنویی من تعی کھ برایستی نی باشم وتو در حدتونمیکھ دلم بخواد م
 دهی دنی نگی کرده بود مست بوده تو رو جای روادهی زشبید
 
 : شدم کھ جسورانھ گفتمی انقدر جرشی جملھ قبلاز
 
  ندارهی باشم بھ شما ربطیپس منم با ھر ک-
 

 آروم اری بسی فشار دادو با صداشی قوی پنجھ ھاونی با حرص آرنجمو منیآرم
 : متحرص وگرفتھ گفتاریوبس

 
 یکنی جا میتو ب-
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 ی رو دارم کھ تو در مقابلم داریمن ھمون رفتار-
 

 رفت و نی چرا رنگ حرص تو چشماش ازبدمی تر کرد نفھمکی بھ خودش نزدمنو
 ی صورتم کردو با اون چشاکی گرفت و صورتشو نزدی گری آرامش و موذھیجاشو 

 کھ آھستھ با ی صورتم کرد در حالی تک تک اعضایجسورش شروع بھ مانور رو
 :گفتی مراشی گیصدا

 
  ندارم بابات اشتباه کردهنی بھ نگیمن فقط با توأم و کار-
 

 : کرد درد مند گفتممی دستش رو دستم عاصفشار
 
 »بھ آرنجم نگاه کردم«آخ دستم دردم گرفت -
 

 کردنگامو از ادی دستمو ول کرد نھ فاصلھ رو ز نھی پنجھ ھاشو کمتر کرد ولفشار
  اش کھنھیآرنجم گرفتم چشمم افتاد بھ س

 
 نھی کار رو کردم دستم گذاشتم رو سنی چرا ادونمی نفساش بلند تر شده بود نمانگار

 با کوبھی خوب نبود انگار از خشم مجانی از ھنینھ ا!!!  دیکوبیچپش قلبش محکم م
 : گفتتی اشتباه نکرده بودم با جدترس سربلند کردم نگاش کردم

 
 :» بودنش منو کشتھسی حس رئانھی و فرمانروایلحن دستور«گوشتو باز کن نفس -
 
 ادیخوشم نم- تو ھم باورت بشھ دوچسبونھی بھ من می ھر چی ھرکادیخوشم نم-کی-

 کھ ستمی نیمن انقدر عوض -  سھیی تونھیبی کھ بد می ، اون کسی کندی تھدانتیمنو با خ
 کھ دوکلوم ادی انقدر خوشم نمنیمن از نگ - خونھ دوتا دخترانتخاب کنم چھارھیاز 

 کیصورتشو نزد«-  پارتنرم انتخابش کنم پنجانباھاش حرف بزنم چھ برسھ کھ بھ عنو
 چشمام از راست بھ چپ از چپ بھ راست نگاه کرد و باز ملموسانھ ی ھیآورد و بھ قرن

 کھ فعال ی ھستیتوانقدر سوگل:  آروم تر گفتدوی صورتم رو لبم کشینگاھشو بھ انتھا
  نشمیجذب کس

 
 نھی مشتمو رو ستونستمی و مرفتی کھ دستم بھ عقب می کمی ھی حرص با ھمون زاوبا

 : زدمش و تقال کردمارمیاش فرو ب
 
  ادبیولم کن ب-
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 :  کرد نگھم داره و  گفتی کردوسعیمونی خنده و چشماشو دری ززد
 
 »ولم کن؛ گفتم:تقال کنان گفتم « آره؟ی کھ فقط تو باشیخوایم-
 

 ی نرفتم تو اگر دخمل خوبی ھنوز کھ سراغ کسزمی ؟خب عزیکنی میحسود-نیآرم
 ... ی کنی و منو راضی و حرفامو گوش بدیباش

 
  توبھ توبھای کردم خدایَ ولم کن اه غلطنیآرم-
 

فتو بھ طرف  ولم کنھ منو برگردوند و د ور کمرمو گرنکھی ای جادوی باز خندنیآرم
 : کردو گفتتمی ھدانیماش

 
 می ناھار بخورمی و دعوا بستھ بریطونیباشھ ش-
 
  برم کتابمو بخرمخوامی شدم مری سی انقدر حرصم دادخوامیمن ناھار نم-
 
  ؟یخوای می حاال چھ کتابدیاول ناھار بعد خر-
 
 شکست خوردو با شونھ شدی بدتر می آرنجم خواستم از پھلو از خودم دورش کنم ولبا
 ی ولدهی می تلخ و گسی شدم امروز ادکلنشو عوض کرده چھ بوالیخی بزونی آویھا

 داره دوباره ی جاذبھ اھیاالن کھ آروم شدم متوجھ بوش شدم !!ِچرا انقدر خوش بوا؟
 دمیبوکش

 
 ھ؟ی چ؟نظرتی بوش نکرده بودیدوساعتھ تو بغلم-
 
 اونم بفھمھ ؟بحثو ی کار رو بکننیا دی باشھی خاک خاک خاک برسرت نفس ھمیا

 ...  ندادهریعوض کن تا گ
 
  برگردما٤ تا دیمن با-
 
 مورد قبول تو دی خجالت نداره ادکلن من بانی ای بحثو عوض کنخوادی خب نملھیخ-

 :» کردو گفتکی بھ شالم نزدشوینیب« عطر تو کھ من البتھنطوریباشھ ھم
 
 ٢١٢پسندمیرو م -
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 سرشو بلند کنھ نکھی شونھ ام،بدون اکی و نزددهی با ھمون سر خمطونشی شی چشمابا

 :چشماشو بھ طرفم بلند کردو نگام کردو گفتم
 
 ...پررو-
 

 ...می شدنی رستوران مد نظر آرمھی راھخالصھ
 
 ی و مدرن جلوکی ولنجک بود شی رستوران حوالھی میواردمحوطھ رستوران شد  

 ...وی ام و وکمری کمتر از سانتافھ و بینیرستوران ماش
 

 ی بونکھی از اشی بمی ھم ھست وارد خود رستوران شدمتیً خب ظاھرا گرون قنبود
 معروف تو فضا ی با برند ھایی مشمئز کننده و عطر ھای ادکلن ھای بوادیغذا ب

 تن مردمھ بعد من چرا انقدر ساده اومدم خجالت یی چھ لباسانی بود ترو خدا ببدهیچیپ
 : گفتمنویم برگشتم طرف آردمیکش
 
 می برای بنیآرم-
 
 !!؟یچ-
 
 غذا بخورم نگاه مردمو با چھ نجای انمی کشم بشی لباسم ساده است خجالت میلیمن خ-
 گھی رستوران دھی می اومدن ،برییپایت
 
دستمو « نمی ببمی برای؟بی کشی سالن مد کھ لباست ساده است خجالت میمگھ اومد-

 ھی بود و واری طرفش بھ سمت دھی کھ ییزای از میکیگرفتو با خودش برد بھ طرف 
 نمی بشتھی کھ بھ سمت جمعی ای حضار سالن تا اومدم رو صندلتیطرف بھ سمت جمع
 ی کرد نشستمو ناراضتی ھدابود تی کھ پشت بھ جمعی صندلیکیمنو بھ طرف اون 

 :گفتم
 
 نمی بی کسو نمچی ناراحتم ھی طورنیمن ا-
 

 ؟ینی ببیخوای تر از من میدنی دیچ - نیآرم
 
 » شده؟ی اعتماد بھ نفسش انقدر پسر موفقنی با ایعنی خورده نگاش کردم کھی«
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 : کرد نخنده و گفتی سعی خنده اش گرفتھ بود ولخودشم
 
 ؟ی عصبانای خوشم اومده خوشحال بود نی از نگکردمنیاون موقعھ کھ بابات فکر م-
 
 :  کردمو گفتمزی نگاه کردم و چشمامو رقی دقنی آرمبھ
 
 ؟ی پرسی می چیبرا-
 

 : گفتی و عادخونسرد
 
  اومدشی برام سوال پی طورنیھم-
 
 واگر شدی گفتم بھ خودش مغرور تر می بدم اگر راستشو می چھ جوابدونستمینم

 ادی و حرصش در بفتھی گفتم ممکن بود با بابا لج بیبرعکسشو م
 
 مامانم از احساس پدرم نگفت-
 
  داشت؟ی اون چھ احساسیمامانت چ-
 

 !!!؟یپرسی می چیبرا: گفتممشکوکانھ
 

 زد و طونی شیلبخند« ی بدونھ کھ تو با مناد،اگریمامانت از من خوشش نم– نیآرم
  نفس؟کشتتیم»:گفت

 
 کشھی قبلش تو رو میآره ول: حرص گفتم با
 

 :  با ھمون لبخندش گفتنیآرم
 
 شھی می ات دوست داشتنافھی چقدر قیخوری حرص می وقتیدونینفس نم-
 

 نوی نگاھش انقدر سنگدیی جوی لبشو می شده بود گوشھ رهی کھ بھ من خی در حالنیآرم
 کردم ی ھرقدر من نجابت می بندازم ولری دادم سرمو بھ زحیمعنادار بود کھ ترج

 خورد ی ناھارش می درنده اش منو جای داشت با اون چشماکردی مییای حی بنیآرم
 رو یالی خی بود کھ تاب بادی انقدر زاھش نگی خواستم سر بلند نکنم نشد انرژیھرچ

 خودمو خونسرد نشون بدم کھ از ظاھرمو چشمام نفھمھ ی دادم کمحی ترجینداشتم ول
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 مونیکی کھ در نزدیزی بھ اون نگاه کنم بھ منکھی ای تو وجودمھ پس جاییچھ غوغا
 زیّ پوشو موقر سر مکی شاری بسی خانم و آقاھیسمت راست قرار داشت نگاه کردم 

 با دقت با دوم شخص یلی کھ خیی بودن لباساشون،صحبت ھای بودن از رسمنشستھ
 .ھی ناھار کارھی بود کھ دای ھوکردن،ی خطاب ھم استفاده میجمع ھردو طرف برا

 
 از ھر ی عاری ولقی ھنوز داشت موشکافانھ و دقنی برگردوندم نگام افتاد بھ آرمسرمو
 بھ من نداره منم کھ ی کھ عالقھ انی ادونمی کرد   من نمی تو چشماش نگام میاحساس

 نی جذب خودم کنم، اامی*د*ن*و* پسرو با حرکاتو لھی کھ ستمی نییاز اون دخترا
 از من نکھیحاضرم شرط ببندم سر ماه از ا!! داره؟ی چرا اصرار بھ دوستنیآرم

 کنھی رسھ ولم می بھش نمیزیچ
 
 و گفتی میزی چھی شونیکی؛ دختر پسر جوون بودن ھی سمت چپ نگاه کردم زی مبھ

 چقدر خوشن، چھ بھ دنیخندی بعد ھردو مکردوی اضافھ میزی چھی بھ حرفش یکیاون 
 و دور از استرس دارن ی پر از خوشیچھ راحتن با ھم حتما ھم لحظھ ھا! انیھم م

 تمام سرم پر از رمیگی تھوع محال  االن ھم دارم از شدت اضطرابنی ھمی من چیول
 نی طرف اھی ھفت خط از نی آرمنی طرف اھی طرف خونواده ام از ھی از ینگران

 بلند نیسرمو بھ طرف آرم... دمی متیکنکور المصب کھ از ھمھ کمتر بھش اھم
َا◌◌◌ه چشمت دراد ھنوز دار...کردم َ َ  ھ؟یچ: گفتم؟طلبکارانھیکنی نگاه میَ

 
 ھ؟ی چیچ-
 
  ؟ی کنیچرا انقدر نگاه م-
 
 نکن،زنگ نزن،در مورد بابام حرف ؟نگاهیینطوری کنم ؟تو چرا اکاریپس چ-

 ؟یخوای میمعلومھ چ... نبرکی شا،رستورانینزن،دنبالم ن
 

َا◌◌ه َ  دوروز؟چقدر نی ای از من بدست آورده بود  توی ھمھ اطالعات اخالقنی اَ
 دستور داده بودم

 
 من تو از نظر روابط دیاز د: و حق بھ جانب گفتری نگاه عاقل اندر سفھیبا !!!

 خی حشی گردو تعجب نگاش کردم تنم از حرف تند و صری با چشمای صفریاجتماع
 شدی باعث می چدونمی نمی بگم ولیزی چھی مالحظھ است دھنمو باز کردم یکرد چھ ب

 گنده بارم کنھ ھی دمیترسی مدی شادمیم  درستھ قورتموی من کھ نعارمی کم بنی آرمیجلو
 ھی ستی جواب ابلھان خاموشیل سکوت کنم بھ قودادمی محیغرورمو بشکنھ کھ ترج

 ھم برسونم ی جورھی ھم جمعش کردم کھ منظورمو عی سریلیلبخند مسخره زدمو خ
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 دست چپش گرفت تموم تنم ونی بودو مزی زدو دستمو کھ رو می لبخندطنتیاونم با ش
 سرد جانی کھ از ھی کف دستش بھ دستی اثابت گرماختی ری قلبم ھرشد مور مور

 کھ لی اواادمھی...ی و برنزه اون خالکوبدهی کشی اون انگشتاکردیبود حالمو منقلب م
 بار ھی ی حواسمو معطوف خودش کرده بود حتیلی دستش خِی بودم خالکوبدهی دنویآرم

 یزی چای یکھ انگار بھ زبون ھند ی و نوشتھ اخیازش بپرس اون تار«: گفتم میبھ نع
 » ؟ھیمشابھ اونھ رو دستش چ

 
ُولم کن بابا حاال برگرده بگھ تو بھ کار خودت برس اونم کھ رک گو اصال : گفت ممینع

 آھستھ و باشصتش»؟ی دارکاری پول کنھ تو بھ دست اون چھیبگھ بھ تو چھ منو سکھ 
 العملمو بفھمھ با ی تا عککردی وموشکافانھ نگام مکردیملموس پشت دستمو نوازش م

 ی چھ بیوا!ومدی تو دلم بھ وجود میفیلطھ حالی دستم ی شدن شصتش رودهیھربار کش
 اگر از دام دستش خالص نشم منو رام کردمیخوب کارشو بلد بود حس م! جنبھ ام 

 یعنی اجازه رو بدم نی اگر اشھی نوازش اول شروع منی از ھمزی ھمھ چکنھی اش ملھیح
 دستمو  کھرونی دستش بکشم بری ھم داره دستمو آروم اومدم کھ از زشرفتیاجازه پ

 نکھی کردو با خجالت از ای بلند کردم نگاش کردم اخم کمرنگدینگھ داشتو سرمو با ترد
 ادی خوشم نمریدستمو نگ:مسخره ام کنھ گفتم 

 
 : اخم پررنگ تر گفتبا
 
 کردو زی رچشماشو«؟ی راه انداختی ھاتھ ؟چرا حکومت نظامی جز امرو نھنمیا-

 »:گفت
 
 ؟ی رفتھ کجا بودادتی ساعت قبل ھیانگار -
 
 : حرص گفتمیبا کم» تو بغلم« یعنی اش نھی دست راستش زد بھ سبا
 
 ی با زور وادارم کردومدمیمن ن-
 
 : گفتطنتی تا ابروشو داد باال و با شھی
 
 رو کھ خودشون ی کارکننی کھ پسررو وادار مییھان؟پس تو از اون مدل دخترا-

»  بود؟یِاگر نھ جوابت پس اون کارت چ« گھی بکنن بعد کھ پسره مخوادیدلشون م
 آره» یمن کھ نخواستم تو وادارم کرد« :دیگیم
 
 ھ؟ی چ؟منظورتیییییچ-
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 یکنی ام بوم منھی بھ سیچسبونی بعد دماغتو میکنی اول تقال میدیمنظورم و خوب فھم-
 
 »: گرد نگاش کردمو گفتمی کھ حس کردم سوراخ شدوبا چشمادمیلبمو چنان گز« ھییی-
 
 ...من...نین ام-
 

 :  اش گرفتھ بودو با لحن آروم تر گفتخنده
 
دلم «... ادی من از کارت خوشم می ادکلن منو بپسنددی نداره تو بایبھت کھ گفتم اشکال-
 ی محالم برسم بچھ پروی از آرزو ھایکی من بھ ؟ی خفھ بششھی منی بگم آرمخواستیم
 »...دی نداره تو بای اشکالای حیب
 
  دستم درد گرفتنی آرمی دستم وایآ-
 

 : نگام کردو گفتخونسرد
 
 دست نی بھ ای بھ زودزمی دارم اشکال نداره عزی دوست دختر نازنازھی من ایخدا-

 یکنیگرفتنا عادت م
 
  ولم کنینامحرم: حرص گفتم با
 

 باتعجب نگاش کردمو دی خنده کھ فکر کردم جک گفتم خودم نفھمری زد زچنان
 :»با تمسخر و ادا اصول گفت« خب ققدسھ خانم لھیخ:گفت

 
 بعد کننیملت چھ کارا نم:» گفتزی با لحن مسالمت آمی ولیجد«گناھش گردن من -

 یکنی وھوار مغی جرمیگی دستتو مھیمن 
 
 می تموم کنزوی جا ھمھ چنی و ھمیگی کھ می با ھمون ملتی بریتونیم-
 

 : کردو گفتزی چشماشو رنیآرم
 
  آره ؟ی خوای منویتو ھم-
 

 آره: گفتم قاطعانھ
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 : گفتی آورد جلو و جدسرشو

 
 . کھ من بخوام منشھی تموم می خوام تمومش کنم وقتی من نمیول-
 
 مکش مرگ ما زد و ی لبخندنی نگاش کردم و گارسون غذا رو آورد و آرمدی تردبا

 ...»بھ غذا اشاره کرد« زمیمشغول شو عز:گفت
 

 گذاشت  وبعد با یکناس ده  ھزار تومن تا اسنی چندزی می رونی غذا خوردن آرمبعد
 : باز کرد و گفتنوی ودر ماشمیھم شونھ بھ شونھ از رستوران خارج شد

 
  سرورمدییبفرما-
 

 ی باھام رفتار نکنینطوری خواھش کنم اشھی منیآرم: کردم و گفتم نگاش
 
 زبون نی با ادونستمی خوب منمی ابرو باال انداخت و باسر اشاره کرد کھ بشطنتی شبا

 ...ارهی نبوده ممی تو زندگی کھ تاحاال پسری بال سر منھ زود باورھی یباز
 
 نمازم افتادم تا برم خونھ ادی از تو پارک در آورد و حرکت کرد  نوی فرمون ماشھیبا

 :  رو کردم بھ طرفشوبھش گفتمشھیقضا م
 
 شھی قضا م نمازمو بخونم آخھ تا برسم خونھی نگھ داریدی سر راه اگر مسجد دشھیم-
 

 : با تعجب نگاه کرد و گفتمنو
 
 !!!!؟یخونیتو نماز م-
 
 !!!چطور؟!!!آره -
 

 بدم صی کھ من نمتونستم تشخگھی حس دھی با تمسخر و ختھی تعجب آمھی با نیآرم
 :ھ؟گفتی چی کھ زده و رو لبش نشونده برایلبخند

 
 ِپس اون ھمھ معذب بودن بھ خاطر اعتقاداتت؟-
 
 خب معلومھ-
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 شناسمی بار آورده؟مادرتو اصال نمینطوری تورو ایک– نیآرم

 
لبھامو رو ھم فشردم و «... ھی طرف حرفت کناھی یزنی حرف میوقت..وق..چرا...چرا-

  ؟یزنی بھ پدرم مھیکنا»بعد ادامھ دادم
 

 نگامم نکرد فقط با اخم بھ روبھ رو چشم دوختھ بودو من جرئت نکردم ی حتنیآرم
 : گفتی نگھ داشت و با لحن جدقھی دقدوباره بپرسم و بعد چند

 
 داشت کاری چفمیبا ک« بذار برو فتوی منتظرتم کنیی پاای بعیبرو نمازتو بخون سر-

 دست چپش افتاد و ِی گرفت از دستم، نگام باز بھ خالکوبفمویک!!؟گروگان گرفتھ بود ؟
 »:گفتم

 
 ھ؟ی پشت دستت چی خالکوبنیا-
 
 :فت گرهی نگاه از چشمم بگنکھیبدون ا-
 
  شده؟ی بره چادمی از دی کھ نباھی وقتخیتار-
 
 !!!! شده؟یچ-
 
  بروفھمھیًبعدا م-
 
کل نمازو بھ فکر اون خا ...  ی چھ نمازی شدم و رفتم نمازمو خوندم ولادهی پنی ماشاز

 چقدر فھممی بود کھ منم میسال قبل بود چ١٦ مربوط بھ یخی بودم کھ تاریلکوب
 ...کنجکاو اون لحظھ بودم

 
                                        

 
                                            *                                       *                                        

* 
 

 بھ چک کردن ھر دو گھی و دگذشتی منی با آرمدمی جدیی از آشنامی دو ماه و ندرست
 ھر میری می خونھ امون ما خونھ ھر کادی می ھرکنکھی ،بھ انی بار آرمکیسھ ساعت 

 گفتم،  عادت کرده ی بگم ،و البتھ کھ منی بھ آرمدی افتھ رو بای ممی کھ تو زندگیاتفاق
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 کارا رو نی و ھمھ اِیعی امر طبھی نی خب ای روابطنی کھ تو ھمچکردمیبودم ؛ فکر م
  کننیم
 

 شمس ی آقاای گونای اکای ملی خونھ می روز کنکور داشتم و قرار بود شب ھم براون
 بشھ و بھ طبع بھ خاطر دشونی بزنھ کھ اسپانسر محصوالت جدنوی مخ آرمخواستیم

 می؛ از نع.نی ھم آرممی ھم ما دعوت بودنھ،ی آرمکی بابا شرنکھی بودن با ما و الیفام
 .انی شمسند ھم می  آقاھی کاریًم کھ ظاھراشرکا ھھگی عده دھی بودم عالوه برما دهیشن
 
 کھ اونا فکر یاز بابا پول گرفتھ بودم کھ بعد کنکور با بنفشھ البتھ نھ با اون بنفشھ ا 
 اون شب ی بود دوست شده بودم برم  لباس برامی کھ دو ماھو نی با بنفشھ اکردنیم

 بخرم
 
 زمستون ی بود و کنکورش توی کاربردی خواستم کنکور بدم علمی کھ میدانشگاھ 

 ... بود
 

 خوادی سروکلھ زدم کھ نمی دنبالم منو ببره البتھ بماند کھ ھرچادی بنی بود صبح آرمقرار
 آخر ھم حرف اون دمی ؛خودم گفتم خودم شننتتیبی وقت مھی ببرتم خوادی بابام میایب

 دارشیشتھ بودم ب منم با ھزار نقشھ، شب گذشتھ با بابا قرار گذاادیشدو قرار شد صبح ب
 خواستم باباجونمو قال بذارمو ی در اصل می سرجلسھ کنکورم ولرهکنم کھ بابا منو بب

 برم!! جون نیبا آرم
 

 دی بعمی سر وصدا حاضر شدم کھ در رزمھ زندگی شدم چنان بداریکھ ب٧ ساعت صبح
تم کھ  بشھ البتھ انقدر ھم استرس داشداری بی صبحونھ ھم نخوردم کھ مبادا کسیبود حت

 ...  بخورمیزی چتونستمیاز شدت حال تھوع ھم نم
 
 ی و کتونی و مغنھ مشکدی و ژاکت سفی عروسکی مشکی و مانتودی سفنی شلوار جھی

 بند دلم ومدهی ننی آرمھیی.... رونی از در خونھ زدم بنی پاورچنی پاورچدمی پوشیمشک
 کردم ی نکنھ خواب مونده عجب اشتباھستی نکیپاره شد کجاست؟روز جمعھ کھ تراف

 االنم برم بابارو صدا ومدهی ھنوز نشھیم کنکورم شروع٨بھ حرفش گوش دادما ساعت 
 کنم با ھی منو ببره سرجلسھ ؟کم مونده بود گری کِیی صبح فقط تو دستشو٩کنم تا خود 

 :حرص بلند گفتم
 
در خرم کھ قبول کردم  من بھ کنکور نرسم آخ من چقنھی تموم ھدفت اکشمتی منیآرم-

 ....رمی دربست بگھیبرم ... دنبالمیایتو ب
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 کجا؟-
 
 کھ تازه بلند شده بودو حاال ھم اصال درست یی با اون موھانی آرمدمی دبرگشتم«ھیی-

 ی برد در حالنشی دستمو گرفتو بھ طرف ماشستادهی است، پشت سرم ادهینکرده و ژول
 ھی بعد ھم بورسیشی ھوشت کھ نفر اول کنکور منیدانشمند با ا: گفتیکھ با تمسخر م

 \ه �A� کنھ �اعب�٨�� ی%� نکنی خارج از من جدات میری مدنیم
 ی بز در خونھ عھ مجأگ�٨�ٌکوي کھر ��الن ش D% ز�٨�٨��

وغھ زو ضکان�٩بجرون  عت �٨%روش �D% ٌمکنن �قط جھ شرف 
 ߌ کربی�٦%باو % کھ یرسکننیکاي م�X ستادهی�D% و �%٨
در رو باز « شده ھی بنیفر سوزونده مغزش ب�ر ھس�٨% ضنفاضن �٨�ف֯م

 :»کردو گفتم
 
 کنکور دارم حواسم پرتھ-
 

 : گفتطنتی تکون داد وبا شی سرنیآرم
 
 میشناسیباشھ ما ھم کھ تو رو نم-
 

 دی دور زد فھمنی ماشی از جلوکردمی کردن با اخم نگاش متی افتاده بود رو دنده اذباز
زدم « یستی خب خنگ نلھیخ: گفت طنتی کھ خنده اش گرفتھ بود باشکنمیدارم نگاش م

 :»  و گفتدیلپموکش«!نیآرم:»بھ بازوشو گفتم 
 
 ی ھمون اخم تصنعدموبایصورتمو عقب کش«ِ من نفس خنگو دوست دارم یول-

 » گفتمادمیواسترس ز
 
  شدرمید-
 
 یشی تو ھم مابونی تو خختھی رسانسھی مارو باکنکورت انقدر لی خب بابا کشتلھیخ-
 گھی کنج خونھ دینی بشیری بگسانسی لیخوای مثل اونا پس فردا میکی
 
  رم سرکاری گفتھ؟مینھ ک-
 
  سرکاری برذارمیمن کھ نم-
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 دهی اجازه بده کھ مدی باد؟بابامیببخش!!!؟یچ-
 
 ») ذارمیمن نم( کنھی خودش دراز تر ممی داره پاشو از گلگھیِ ادپرو«
 
 یزدی شونھ  بھ موھات مھی ؟ینیبی استخاره می استارت بزن دارگھیزود باش د-
 
  پرهیخوابم م-
 
 میحاال تصادف نکن-
 
  کنمی رانندگتونمینترس من تو خوابم م-
 
 زنھی حال تھوع دارم دل بدجور شور میوا-
 
 حاال کجا بود امتحانت؟-
 
 یفتیکجا بود؟ ھست اگر تو راه ب-
 

 : استارت زدو گفتمدویخند
 
 اورانیافتاده تو ن-
 

 : گفتطنتیباش
 
 یدیکشی نمنجای خودم صبح ھم من و تا ای خونھ ی اومدی مشبیِا،خب د-
 

 : گفتمی شده بود با مستأصلی مسخره کرده بود کھ برام عادی شوخنی از اانقدر
 
 خدا کنھ قبول بشم-
 

 : پوزخند زدو گفتمنیآرم
 
 حالم یوا... یکنی کاررو منی اشھیھم چرا ادی ،گفتم از پوزخند زدنت خوشم نمنیآرم-

 خورهیداره بھم م
 



 81 

 نگھ دارم؟-
 
 خدا ی ام زدم تا خودمو کنترل کنم وانھیآھستھ رو س« تر فقط برو عینھ تروخدا سر-

 »! شم؟ی مینطوریجون چرا ا
 
 ...ی ،قبول نشی نرسرمیحال گ-
 
 تھ؟ی دلداریجا-
 
  دانشگاهی برادیمن خوشم نم-
 
 پدر ی ندادتی رضاسانسمی ھان ؟بھ لی حد درس خوندنیچرا؟پس چرا خودت تا ا-

 ی رو در آوردیلیمدرک تحص
 
 من مردم فرق داره-
 
  باھم ندارنی فرقچیزنو مرد ھ-
 
 ھیتو دانشگاه پر از آدم عوض-
 
 ما ھا نی دانشگاھو ھمی کرده الی آدم تحصھی تو خودت دهی از تو بعنیآرم!!!وا-

 » خوردی می دلم چھ ھمیوا« میکنی کھ پر ممیھست
 
    درس نخوندم آلمان خوندمرانیمن فرق داشتم اصال من ا-
 
 ... دانشگاهرنی ھا سالم میلیخ- بدتر کھ                                            گھید–
 
 طوی بھ خود آدم محگردی برمزی من خودم قبال دانشگاه درس خوندم ھمھ چنیبستھ آرم-

 ھم یلی خرانی دانشگاه ایشناسی دانشگاھو نمطی کھ محییھمش حرفھ تو ... وانیاطراف
 :» گفتنی گرفتم وآرمجلودھنمو«یوا...سالم

 
 ؟یصبحونھ خورد-
 

 : گفتتی با عصباننی نھ تکون دادم آرمی بھ معنسرمو
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 ... دانشگاھتو ببرن کھنیمرده شور ا-
 
   ی عق زدم؛ روی نگھ داشتو کلتیانکنار بزرگ راه با عصب«... نگھ داریوا-

 ی انگار فضارفتی مجی بود ،سرم بھ شدت گرونی پاھام بی نشستم ولنی ماشیصندل
 مقابلم وارونھ شده بود

 
 : کھ پشت سرم نشستھ بود پشت فرمون گفتی در حالنیآرم

 
    ارم؟یآب ب-
 

بود تا اومدم ٨ بھ قھی دقستی نھ تکون دادمو بھ ساعت نگاه کردم بی بھ معنسرمو
 : گفتتی با عصباننیبرگردم دوباره حالم بھم خورد آرم

 
  نھ ؟ای قھی دقھی ینی شیم-
 
  شدهرید-
 
 بھ درک-
 
 ی ھوابخوررونی بایکامل ب: بازومو گرفت و گفت ری شدو اومد زادهی پنی ماشاز
 :  گرفتم دور کمرموگرفت گفتلوی ؟گارد ررهی مجیسرت گ...
 
 ی میاھی ؟چنپاتمھ زدم اصال حالم خوب نبود چشمام سی لرزی م؟چرایمسموم نشد-

 آب شھی شھی رفت نی آرمدی لرزی ،دستام مشدی لحظھ حال تھوعم قطع نمھیرفت و 
 ادیآب بزن بھ  صورتت حالت جا ب:آورد و گفت

 
 :  رو پس زدم و لباسشو گرفتم بلند شدم گفتمشھیش
 
 نی آرممیبر-
 

 یتی باز بھ فکر کنکور لعنتیریمی میدار:دادزد
 
  مردهنی ببرمت دکتر رنگت شده عخوامیم
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 اومد لوی پرت کرد اون ور گارد ری آبو عصبشھیش« رمیگی می تاکسی منو نبرامینم-
 »:جلو آرنجمو گرفت و گفت

 
 مارستانی بمی ریم-
 

 ای می بریشلوغش نکن من خوبم م: گفتمارموی کھ از دستش در بنیی پادمیآرنجموکش
  ؟رمی بگیاکست
 

 : گفتکردی کھ نگام میباحرص
 
 نی،بشی داری کھ با جونتم شوخیانقدر لج باز-
 
 بخت النصر شد منم از ترسم کھ باز نی لج باز تا خود جلسھ کنکور عگھی می بھ کیک

 کھ میدی رسیلحظھ ا... کھ خودمو نگھ دارم فشردمیحالم بھم نخوره لبامو محکم بھم م
 :  طرف در رو گفتمدمیی شدمو دوادهی پبستنیداشتن در حوزه رو م

 
 آقا ترو خدا بذار منم برم تو-
 
  امتحان شروع شده٨ ساعت م،االنیبستی دررو مدی ربع قبل باھیخانم -
 
 نگاه کردم کھ داشت منو با چھره نھ چندان نویبرگشتم  آرم«ترو خدا آقا ترو قرآن -

 »: بھش گفتمنی زده بود بھ ماشھی و تککردیخوب نگاه م
 
 ای بنیآرم-
 

 و کردمی مھی ام گرفتھ بود با اخم نگام کرد کھ داشتم گرھی گرگھی افتاد اومد جلو دراه
 :رو کرد بھ مرده و گفت

 
 ری رفتن آوردمش کنکور بده حالش خوب نبوده کھ دمارستانی بیآقا بذار بره جا-

  بذار برهدهیرس
 

 تو رفتم باالخره تو جلسھ دمیی دونوی دادم بھ آرمفموی در رو با غرغر باز کردو کمرده
 و حال تھوع مردم انگار ھم جھی از سرگارنیتا برگھ ھا رو ب...و سر جام نشستم

 بود می حدوده سھ ساعتو نیزیصبحونھ نخوردن حالمو بدتر کرده بود زمان امتحان چ
ز کردم صلوات  چشمامو بستمو بای ھدمیدی مییدوتا نگاھم بھ برگھ افتاد کل برگھ رو
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 نمی اھی نکنھسھمادی حالم جابدی شاارنی رو موهی آبمکوی کنی ایک...فرستادم 
 سوالو از کجا آوردن؟ کنکور  ھنره؟اشتباه نیا...ستیبرداشن؟خدانکنھ من حالم خوب ن

 چقدر ھیی...ینھ خودھنره سوال بعد» برگھ رو نگاه کردم یباال« ؟اوردنین
 ملعون وارد نی آرمنی سواال دوبرابر شد اگر ادنی داسترسم با... ی وایدھم...سختھ
 ھی نکنم اصال اون ری خر تو گل گنی کھ االن عخوندمی درس مشستمی مشدی نممیزندگ
 ی ساختمون دور سرم می ھم کھ بلد بودم از ذھنم پاک شد سر بلند کردم وایذره ا

 شنومی نمیچی ھگھی بزرگ؛ گوشام داغ کرده و دنوینگ کوه ،سھیگرده انگار سرم شده 
 ..  باعث شد غش کنمجھیبلھ ودر نت.... تر شد واهی ساھوی ساھویچشمام س

 
 نجای شده بودم ؛اداری بی و طوالننی خواب سنگھی چشمامو باز کردم انگار از یوقت

 کجاست؟
 
 باتعجب کنھی نگام می داره شاکنی آرمدمیرومو برگردوندم د!! وناآشنا دی اتاق سفھی

 :گفتم
 
 کجام؟-
 
 درمونگاه-
 
 !!!درمونگاه؟-
 

 یسرجلسھ غش کرد-نیآرم
 

 : وگفتمھی گرری شوکھ شدم و بعد زدم زاول
 

 !؟یپس امتحانم چ_ 
 

 زبون آدم ی ھا وقتی بشمونی پشھی از گرکنمی می کارھینفس بس کن وگرنھ – نیآرم
 زدن تو حال من،خراب شھینجا،می اارنی غش کرده اتو بشھی ،منی ایشی می فھمینم

 ...کردن جمعھ امون
 
 : گفتمھی ھمون گربا
 
 ؟یمن نتونستم امتحانمو بدم بعد تو نگران خراب شدن جمعھ ات-
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 : تر گفتی شاکنیآرم
 
  بستھگمیبستھ م-
 
 :  پرستار اومد تو اتاقو گفتھی
 
ِااا- ِ  ؟یکنی مھیچرا گر!ِ
 

 : گفتتی با حرص وعصباننیآرم
 
 ...  دارهیو سرشھ اتصال تی کشمیبھ خاطر س-
 
 : نگاش کردمو گفتمھی گربا
 
 !نیآرم-
 

 م؟ی باشنجای ادیمرده شور اون دانشگاھتو ببرن ،االن با– نیآرم
 
 ی بریتونیم-
 

 ی بری تونی کارت تموم شد مگھیآره د-نیآرم
 
 ی ذاری منت می کھ حاال داری کھ منو ببری تو اصرار کردرمیمن کھ گفتم با بابام م-
 
 گفتم بستھ ،بھ درک کھ خراب شد اصال آه من گرفت-
 

 : نگاش کردمو گفتیشاک
 
 ھ؟یچ-
 

 تو دکھی دارماری با بی شما چھ نسبتنمی اصال ببستای حالشون خوب نشونیآقا ا– پرستار
 د؟یاتاق خانم ھست

 
 : حق بھ جانب گفتنیآرم
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 ... ستمی کھ نابونی ،عابر تو خگھی کس وکارشم کھ آوردمش د؟البدیچ-
 

  خانم ممنوعیمارایورود افراد نامحرم بھ اتاق ب- پرستار
 

 سی منکرات ؟اصال رئای یتو پرستار»نامحرم«خب ،خوبھ : گفتتی با عصباننیآرم
 ... ھی خراب شده کنیا

 
 اری سرمو در بنی خانم امی ترو خدا بستھ،اصال پاشو برنیآرم!یییوااا-
 

 : و محکم گفتی دستورنیآرم
 
 »:رو کرد بھ پرستاررو گفت« بخواب میری بعد مرهیاون سرم تو بدنت متا قطره آخر -
 
 ھ؟ی جا کنی اسیرئ-
 

 بلند شد کھ دنبالش بره ول کن ماجرا نبود تا نی تکون دادو رفت آرمی سرپرستار
 :  ؛دستشو گرفتم و گفتمشدی نمالی خی بنداختینم» غلط کردم« طرفو بھ

 
 گھی شو دالیخ ی ترو خدا ،اون کھ رفت بنی بشنیآرم-
 

 طور آدما در اومدباتوکارکس نی ای جلودی در آورد باینھ آخھ پررو باز – نیآرم
 .ارونکنھی فضولنی اگھید
 

 ادامھ کردمی مھی نگاه کردن من چون داشتم ھمچنان گری نشست وبھ شاکباالخره
 کھ من ھی چھ بختو اقبالنی بودم آخھ ادهی تو دانشگاھم نقشھ کشی قبولیداد؛چقدر برا

 ییوااا... شدمی نمینطوری ادی بدم؟کاش صبحونھ خورده بودم شایدارم جواب مامانو چ
 ...مامانو بگو

 
 مسخره نگام کردو نیآرم« کردم دشونی بگم؟من ناامی مامانم بھ اون چنیآرم-

 شد و چشماشو بست بھ نھیُ سر دادو دست بھ سی زدو خودشو رو صندلیپوزخند
 واقعا دوستم داره یعنی من بود ،شیم شده بود،ھمھ حواسش پ نگاه کردم ،نگراننیآرم

 دهی ژولی موھانی درمونگاه بااارهی بنو بود کھ منی ؟خوبھ آرمکنھی می بازلمی داره فای
 ھی احساسم چدونمی حاال چقدر آرومم نمی ولومدی چقدر قبالازش بدم مپھیاشم خوش ت

 پاد با ی کھ بھش عادت کردم ؛ھمش آدمو مکنھیانقدر کھ وجودشو کنارم اعالم م!
 ادممن کنکورمو از دست د!شم؟ی پس چرا من کالفھ نمکنھی آدمو کالفھ مدنیی پانکھیا
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 من کھ شمی تر مالی خی نسبت بھش بگذرهی می تموم شد؟ ھرچمی زارھیپس چرا گر
دکتر اومد تو اتاق !!!!کنم؟یعادت بھ سرزنش خودم دارم پس چرا خودمو سرزنش نم

 جوون بود یلی مرد خھی کرد کھ خوابش برده بودبھ دکتر نگاه کردم نی نگاه بھ آرمھی
 :دی پرسیبھ آروم

 
 ؟ی ھستیآدم استرس_ 
 
  بود؟ی غش کردنم چنی ادونمیبلھ قبال غش نکرده بودم نم-
 

 نھی ماھی قند خونت بوده بذار دیچون از حال رفتنت بھ خاطر افت شد -دکتر
 ام برداشتم و دکتر دگمھ مانتوخودش باز کرد تا نھیدستمو از رو قفسھ س«...کنم

 مچ دست دکتررو دی پرھوی نی بذاره روقلبم و صداشو بھتر بشنوه کھ آرمشویگوش
 : با نگاه بھ خون نشستھ گفتی وعصبیگرفت و شاک

 
 
  ؟یکنی مکاریچ-
 

 : گفتعی و سردی رنگش پرچارهی بدکتر
 
 !!کنمی منھیما-
 
 !!!!نیآرم-

 ی بھ من نگاه کردو بعدبھ اون دکمھ مانتوم کھ بازشده بود وبعد ھم بھ گوشنیآرم
 بعد دستشو رو دوی کم خودشو عقب کشھی دکتر کھ تو دستش رو ھوا مونده بود یپزشک

 :ھوا گرفت و گفت
 
 بھ دکتر ی سرسختو دستورنیخودشو جمع و جور کرد شد ھمون آرم«... لحظھھی-

 »:گفت
 
  کننھیما-
 

 اونم بھ خاطر ھمون لحن و تن دی کرد شانھی نگاه کردو باسکوت مانوی آرمدی باترددکتر
 بردن ؛اونم حساب کار خودشو کرد کھ در جواب کار ی کھ ھمھ ازش حساب مییصدا
  نزدی حرفنیآرم
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 ی نداری مشکل خاصیبعد اتمام سرمت مرخص-دکتر
 
 ممنون-
 

 نگاه کردو بعد رفت ھنوز نی لحظھ بھ آرمھی رونی رفت بی داشت از اتاق میوقت
 : بود بھش نگاه کردمو گفتمنی ِ آرمی تو شک ھمون مچ گرچارهیب
 
 یدیخواب د-
 

 : و سردو محکم گفتیجد
 
 نھ-
 
 ی دلو زھره اش وآب کردی مچ دست دکتره رو گرفتیدی پرھویپس چرا -
 

ن ذھنش رو صورتش  بودری کھ بھ در گی اخموی جوابمو نداد فقط با ھمون سردنیآرم
 :ّ جو عوض بشھ گفتمنکھی ایکردبراینقش بستھ بود منو نگاه م

 
 ؟یصبحونھ خورد-
 
 نھ-
 
 دهی بخور رنگت پریزی چھیبرو -
 
 می خوری میزی چھی میرینگران من نباش سرمت کھ تموم شد م-
 
 کنمیبخواب چشمات قرمزه سرمم کھ تموم شد صدام-
 

 : و محکم گفتیدیتأک
 
 گفتم نگران من نباش-
 
 ؟یشی می خب چرا عصبانلھیخ-
 
 دگمھ روپوشتو ببند-
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 دگمھ بستھ ونبستش مھمھ ؟چرا انقدر حساسھ؟بھ ھی لباس تنمھ حاال رشیخوبھ ز!!!وا

 !! داره؟کاریدگمھ من چ
 

 ورفت وآمدھا شدی مشتری تعدادشون بمارای برگردوندم ودگمھ اموبستم ؛کم کم برومو
 دی حساس بشیزی چھی اومده بھ شی پدونمی ،نمشدی مشتریدر راھرو وسالن انتظار ھم ب

 کھ من توش ی اتاقی اومد از جلوی ھمارای از بیکی فتھ؟ھمراهی بیبدتر اون اتفاق ھ
 ی بھ داخل اتاق چشم می ھر از گاھی نشست ولظار سالن انتیبودم رد شد،رفت صندل

 و کنھی نگاه ماروی داره بھ ی ببر زخمھی نی نھ عی وادمی نگاه کردم دنیگردوند بھ آرم
گانھ ٧ بیعجا!!! رت؟ی غنوی بگھ آرمیکی لقمھ چپش کنھ،آخھ بھ من ھیھر آنھ کھ 

 و گرفتم  مچ دستشوعی از جا بلند شدسرھوی«!!! امرنیگانھ شد بھ واسطھ ا٨
 ... جاننیآرم»:گفتم

 
 : خفھ گفتی صداباخشمو

 
 نیی پاارمی بزوی ھکھیتمو برم فک مرتول کن دس-
 
 امی حال و روز در منی من بھ ای کنی تو انقدر بھ من استرس وارد منی آرمیوا-
 :» گفتیعصب«؟ی کنکاری چیخوایم
 
 چشم دوختھ بھ تو-
 
 تو اتاقو ی درک کنم ،ھر از گاھشتری بدی کھ من بانویبھ من چشم ندوختھ ا!!!بھ من؟-

 کنھینگاه م
 
 ولم کن» : زدو گفتیپوزخند«؟یھر ازگاھ-
 

 : گفتمباحرص
 
 ؟یینطوریتو چرا ا-
 
 شاخ وشونھ نوی زمساوهی سم مکنھی بھ گاو ماده کنارش نگاه میکی ی گاو ھم وقتھی-
  ولم کنکشھیم
 
 ی جا دعوا راه نندازھیترو خدا خون بھ پانکن،آخ آرزو بھ دلم موند -
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 : گفتباحرص

 
 »: گفتمیشاک« ستمی خواست بکنھ ؟من بابات نی ھر غلطیبذارم ھرک-
 
 بھ ی ترزمی چھ ھچارهی بدبخت من بی بھ بابایچسبونی مشھی می ھر چ؟چرای چیعنی-

 تو فروختھ؟
 

 ی نھی بلندو خش دارش وبا اون سی تو چشمام نگاه کردو نفسای و عصبقی دقنیآرم
 بده و از ریی نگاھشو تغنکھی خشم،چشم بھ چشمام دوختھ بود بدون انیمتحرک از ا

 : گفترهیچشمم بگ
 
  صاحابو ببندمیول کن دستمو تا در ب-
 

 دی رو تھداروی مطمئنم قبل بستن در با نگاش ی ول کردم رفت در رو بست ولدستشو
 دررو زدی ماروروی رفتی مکاشی ھول برم داشت ایگیکرد اومد نشست حاال منو م

 سقف تنھان نفر سوم ھی ری دوتا نا محرم زیت دوران مدرسھ افتادم وقینی دادی بستینم
 بھ خون نشستھ و ھی آبی کردم با اون چشمااه نگنیبھ آرم... استغفرهللای واطانھیش

  بھ خود گرفتھی ترسناکسیصورت برافروختھ عجب ف
 

 ھ؟یچ-نیآرم
 
  ترسمیازت م-
 

 چرا؟-نیآرم
 
  ،دل وزھره ام ھمش درحال آب شدنھیزنی دادم،ھمشییتو عصب-
 
  نگات کنھزی ھی کسادیخوشم نم-
 
 ... نگازی ھیکس-
 

 : باحرص گفتویعصب
 
 .. دونمی رو می عوضھی من رنگ نگاه فھممی منوینگات کرد من ا-
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 : نگاش کردمو گفتموارفتھ

 
 ؟ی باشی تعصبکردمیفکر نم!!!ن؟ییییآرم-
 
 :» گفتی ھمچنان عصبی تر ولآروم«ھینی زمبی کھ رگ نداره س؟اونیپس چ-
 
 کھ ھمراھمھ نگاه چپ بندازه حس قتل بھم ی بھ زنی سرم آورده کھ ھرکیی بالھی یکی-

 دهیدست م
 
 کنمای حرف نزن من سکتھ مینطوری تروخدا انیآرم!!!خاک برسرم؛ قتل ؟-
 

 : گفتطنتیباش
 
  اگر گناه از اون زنھ ھم باشھ زنھ رو ھم بکشمدیوشا-
 
 : اخم وترس گفتمبا
 
 !نیآرم-
 

 : گفتدوی خندنیآرم
 
  کردم بابایشوخ-
 

 سرت یی بالھی یکی«یگفت...ِام.... تو متنفرمیایمن از شوخ: گفتمبااخم
 سھ سال نی اچی کھ ھمی دوماھو ننی ای کھ تا حاال طی جدی در حدیجد....»...آورده
 ادامھ گھی ھم با اون نگاه آدمکشت دیگفتیباشھ بابا نم«ادامھ نده: بودم گفتدهیھم ند

 »دادمینم
 

 : حوصلھ گفتمی برگردوندمو بوروم
 
  خستھ شدمشھی تموم میسرمم ک-
 
 خونھ بنفشھ شب ھم از ی ری ؛زنگ بزن بھ خونھ اتون بگو ناھار مگھی دقھیده دق-

 نای خونھ شمس ای ریھمون طرف م
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 دروغ بگم؟-
 
 ؟ی با بنفشھ ای گی نمرونی بیایمگھ ھر وقت با من م-
 
 ی مبی بفھمند کھ بنفشھ بعد اتمام درسش برگشتھ شھرستان منو بھ صلنایاگر مامانم ا-

 کشن
 
 در گھی بنفشھ دھی یپا:» کفتطنتیبا ش« کھفھمنیپس دعا کن کھ نفھمندچون بعد ش م-
 »بھ خودش اشاره کرد« بودهونیم
 

 : نگاش کردمو گفتمی جدباسکوت
 
 ؟ی چیبعد اگر بفھمند بنفشھ تو بود-
 
 » آدم چقدر بھ خودش مطئنھ و مغرورنی ای وایاو«از خداشونم باشھـ -
 

 : در آورد و گفتفمی از کمویگوش
 
  زنگ بزنایب-
 
  برم خونھ بگم حالم بد شدهدینھ با-
 
 ی با من باشدی امروز بایگی مشونینیبیشب م-
 
 رونی بمیآره حالم بد شد منو بردن درمونگاه بعد ھم ناھار رو با بنفشھ رفت«:شب بگم -

 »؟ی االنم اومدم مھموندیبعدشم خر
 
 خب نگو حالت بد شد موقعھ جواب کنکور ھم بگو قبول نشدم-
 
 دروغ بگم؟-
 
 شھی مادرتم نگران نمینطوری ارسونھی نمی ضرری بھ کسستی کھ دروغ ننایا!نفس !آ-

 سرزنشت کنن کھ چرا بابابات ی کلخوانی می تازه اونطوریاز سوالو جواب ھم آزاد
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 کھ از بابات بھتر کنارت بوده دوننینم... ھواتو داشتوشتری بیفتری اگر با اون مینرفت
 : ازم گرفتو گفتومی چپ چپ نگاه کردمو گوشنویآرم

 
 صبر کن ھنوز امتحان تموم نشده-
 

 دادمی انجام مگفتی می شده  بودم ھر چنی افسون آرمانگار
 

 : کجاست توراه گفتدونستمی شدم کھ نمیری ھمراه مسنی کھ تموم شد با آرمسرمم
 
  کناری بذاراتوی لوس بازنکھی بھ شرط ای دارم ولزی سورپراھیبرات -
 
 !!م؟یریکجا م-
 
 نھی ھمزیسورپرا-
 

 ھم یلیً کھ ظاھرا خی برجھی مربوط بھ نگِی پارکھی ی کوچھ و جلوھی تو دیچی پنیآرم
  زدموتویمجھز بود نگھداشت و ر

 
 !!! خونھ ات؟یآورد!!!نیآرم-
 

 : کردن چشماش گفتیمونی با تمسخر ودنیآرم
 
 !  آرهیوااا-
 
 خونھ نھ نھ-
 

  ،آه،نفس انقدر ترسو نباشمی ناھار با ھم بخورھی خوام یم- نیآرم
 

 بھت گفتم خونھ نھ: گفتمیّجد
 

 ستمی باھات ندارم و من آدم خوار نینترس کار-نیآرم
 

 گرفتم کھ نگو ی استرسھی یی برد وانگی تو پارکنوی تا تھ باز شد و ماشنگی پارکدر
 بودم حاال آورده تو دهی اتاق اون درمونگاه ترسن؟توییییی خونھ با آرمھیونپرس تو 

  الفراری ددم ھَیا...خونھ اش
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 گردمیمن برم-
 

 خستھ شدم انقدر می ناھار با ھم بخورھی میی خوای م؟گفتمی چیعنی:شودی سگ منیآرم
 ؟یترسی کھ میستی از خودت مطمئن نرونی بمیرفت

 
 بھش نوی حاال جرئت ندارم استمی من بھ خودم مطمئنم بھ تو مطمئن ن؟؟؟؟پررویچ«

 طرفم حرصم گرفتھ ھی ازش و از ترسمی میبگم آخھ باز سگ شده اونم از نوع شکار
 چھ دیدی شدم دادهیپ... ستمی ،تازه بدترشم گفت کھ از خودم مطمئن نی ترسی مگھی میھ

ُ بگرخم و بشم اونمن دوتا داد بزن تاھی کافشمیزود خر م  خواستھ بود خاک نی کھ آرمیِ
 ی ولیتو ھم باورت شد؟رفت – گھی نداره دیگفتھ کار...خاک خاک بر سرت احمق

 خودشو نھ چون ھیوجھ– خودشو خراب کنھ ھی وجھادینھ بابا نم – یگردی بر نمگھید
 رو ھم مو بودم لباستادهیاکنارش دم آسانسور... بدبختی تو پلمپ شده ارهیخراب ناپذ

 ... رمی من منینھ آرم– دربرم تا تکون خوردم کھ بگم خواستمیفشردم م
 
 : گرفت وبعدھم دستاشو باھم جابھ جا کردو دورکمرمو گرفت وگفتربازومویز
 
  ممنوعیطونیش-
 
 ...آخھ-
 
  منی خونھ میری بشنوم مخوامینم-
 

 آسانسور بھ خودمون نگاه نھی تو آ برد تو آسانسور و دگمھ طبقھ آخررو زد ازمنو
 رو یی باباگوری بھ شماره طبقات بودو باز اخم کرده بود درست فنیکردم نگاه آرم

 بره خونھ خنده ام گرفتھ ی میداشت کھ داره بچھ اشو بھ زور از تو کوچھ واز سر باز
 تا٩گانھ شد  ٨ بی پدر بشھ عجانیبود فکر کن آرم

 
 نھ بھ غرت نھ بھ ذوقت-
 
  جمع کردم و گفتم از فکرم خنده ام گرفت ذوق نکردمشموین
 

 ؟ی ذوق کردیشی کھ با من تنھا منیاز ا: گفتطنتیباش
 
 ِ اون فکر منحرف توارّینخ: آرنجم کھ کنار پھلوش بود زدم بھش و با حرص گفتم با
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 ادی نمیبی ذوق کنم تورو مدمی بانی واسھ ھمی و الرژیدی پا منکھیآره نھ ا: گفتدویخند
  افتمی ومنکر  مرینک
 
 : وگفتدی اخم نگاش کردم بااون دستش کھ بازومو گرفتھ بودو ول کردولپمو کشبا«
 
 دوی شده نگاش کردمو خندیعاص« جونت نی آرمی خونھ میری ممیاخم ھم ممنوع دار-

  واحده است؟نجاتکیا»: بھ تنھا واحد اون طبقھ و گفتم میدر آسانسور باز شد و رفت
 
 یدرش ضد سرقت بود و رمز« ِ پنت ھوسیی جوراھیھمھ طبقھ ھا نھ دو طبقھ آخر، -

  سال قبل کھ پشت دستش ١٦ مربوط بھ خیبود تا رمزو وارد کردمتوجھ شدم ھمون تار
  بودیخالکوب

 
 پاگرد با نی بزرگ بود و ایلی خِی جا کفشھی پاگرد بود کھ فقط توش ھی باز شداول در

 »: ؛ منو فرستاد تو گفتشدی خونھ جدا مھی از بقی چوبمھیو ن ی اشھی شمھی در نھی
 
  با کفش برو تویخوایم-
 
 منم دی اش رو پوشی چرم قھوی خودش نگاه کردم کھ کفشاشو در آوردو صندل ھابھ

 دومو باز ی ودر وروددمی رو پوشی رو فرشی ھایی در آوردم دمپامویمتقابال کتون
 ی درست شبی ولدونستمی کھ نژادشو نمی ای گرگ سگھی دمیکرد تا پامو گذاشتم تو د

 سگ خوشگل بود ؛از رو ھی واقعا عاکھ واق! ی آبی با چشمای طوسدیگرگ بود سف
 با چھ دونمی ،سکتھ تموم شد نمدیگی منومیعنی بھ طرفمون دیی و دونیی پادیکاناپھ پر

 زدمی مغی رسوندم و کابشنشو تو چنگم گرفتم و جنی خودمو بھ پشت آرمیسرعت
 نیآرم:
 

 ؟یترسیم: اول شوکھ بود وبعد گفت نیآرم
 
َپ ن پ از ذوقم دارم سکتھ م-  االن سنگ کوب نی دورش کن دورش کن آرمکنمیََ
 » سگھ پارسغیمن ج« دارم دورش کن ی ترس ِروانوونای زو دارم ازحای من فوبکنمیم
 

 داشت اوردانگاری از خودش در میی صداھیسگھ «جکوب برو عقب سر جات-نیآرم
 نمی شو سرجات بدو ببیزود باش پسر خوب»: مجدد گفتنی آرمکردیناز م

 
  رفت اونورایب
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  سگتای خونھ است نی من تو ای جاای رمیرفت اونور؟من م-
 

 رهیگیگاز نم -نیآرم
 
 ی ترس روانیعنی ی چیعنی فھمھی دارم مایمن فوب-
 

 نیستھ از پشت آرمبھ سگش آھ« نگاش کن ستی نفس دراکوال کھ نالی خیب -نیآرم
 شد زی خمیُ انداز نرم پز بلندش کھ کرم بود نری اون زی از رودینگاه کردم تا نگامو د

 : و گفتمنی با حرص آروم با مشت زدم پشت آرمدوی خندنیپارس کرد آرم
 
 ترسمی رم میمن م-
 

   دارملمی من چقدر باتو فینگھم داشتو گفت وا– نیآرم
 
 َ،تر،سمیم-
 

 ....غیج_پارس _غیمن ج– پارس جکوب
 

 بستھ: دادزد نیآرم
 
 خدافظ-
 

 ای تو ببرمش،یم: بازومو گرفت و بھ طرف خودش کشوندو گفتنیآرم
 
 چپم تو دستش بود دستشو کنار ی اول کھ بازونی بودم بھ آرمدهی کنھ چنان چسبنیع

 یجلوزدم از شدت ترسم بادست چپم چنگ زده بود بھ پشت لباسش با دست راستم بھ 
َ بدوام و زل زده بودم بھ نیلباسش کھ با بلند شدن جکوب بتونم بھ دو طرف آرم

 : گفتطنتی کمرم گذاشت و با شمو دستشو رو پشتنمی طرفم، آرمادیجکوب کھ ن
 
  خوبھیلی تو االن جات خبرمیولش کن نم-
 
 کھ جکوب بلند شدو ھمون سرجاش دمیترس کش+تیعصبان+ بنفش از حرصغی جھی

 ؛اون ملعونم نید بھ پارس کردن منم از ترسم دوباره پناه بردم بھ پشت آرمشروع کر
 دیخندیکھ فقط م
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 »  ام گرفتھ بودھی از ترس گرگھید«توی تموم کن مسخره بازرم؛ی بھ خدا منیآرم-
 
ً بابا توام کھ کالضد حالیا-   در پشو پسرمی جکوب پاشو برو جلویَ
 
 پسرم؟-
 

 .گھیبچھ امھ د-نیآرم
 
 شیا-
 

 !!!می جسم در دوروح بشکی نی در منم کھ کم مونده بود با آرمی جلودیی دوجکوب
 

 ی بود با مبل ھامنی نشھی ھم من خونھ رو نگاه کردم اول ادی سگشو برد تا بخالصھ
 اش افھی کھ قی دی ال سھی ،با دادی چرم می بومنشی نشکری غول پی چرم مشکھیراحت

 نمای سھی بزرگ بود قدر یادی چون زدی فرق داشت شاگھی دیای دی کم با ال سھی
 !!!دیخری اثاث میچھ افراط!!!صفحھ اش بود 

 
 طورم دوتا نی داشت ھمی بود کھ دو تا ورودکشی راست آشپز خونھ مدرن و شسمت
 !منی از دم نشیکی شدی وارد مییرای از پذیکیاپن 

 
ار ھم و متصل بھ ھم بودن  بود کھ کنییرای ھال و پذمنی نشی آشپز خونھ وروبروبعد

 و مدل مبالشم ھمھ مبل یِ سوختھ وکرم شکالتی قھوه ایبایھمراه چند دست مبل با ترک
 ھی ھم فقط نی کھ ست پرده ھم بود رو زمی مرغوب پارچھ ای بود با روکش ھالیاست
 ناھار زی مھی بود و البتھ ییرایھم وسط پذ یکی وسط ھال شمی ابرکی کوچچھیقال

  ھال بودی نفره ھم تو١٢ یخور
 

 ی انبارھی شبشتری بود بدهی شکم گاو ترکیعنی سھ تا اتاق بود اتاق اول منیِ چپ نشسمت
 خروار لباس روش ،تخت ھی با لی خروار لباس روش،تردمھیبود تا اتاق اتو پرس با 

 زیم نگو بگو وتری کامپزی مختھی چمدون در باز کھ بازم توش لباس بود البتھ بھم رھیبا 
 ھم لباس انداختھ بود مرض لباس توری مانی تلمبار بود روش عالمھ کتاب روھیکتاب 

 !!کندن داشت انگار
 
 رفتم درش قفل بود با تعجبو رومو بھ اتاق آخر برگردوندم آھاااان اتاق ی اتاق بعدبھ

 : نیآرم
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 ی تخت ،رواهی سوارای اتاق خوابش بود داهی اول از ھمھ نظرمو جلب کرد رنگ ساونچھ

 رو ختھی بود ،لباساش بھم رختھیتخت دونفره اش بھم ر!!!!چرا؟...اهی ،پرده ساهیس
 اون مبل تکنفره ی بودم رودهی تو تنش دروزی کھ دیی بود لباساختھی کمد رنیی پانیزم

 مبل انداختھ بود ی پشتی رنگ حمومش ھم روی اھ انداختھ بود حولھ  سرمیراحت
 ھم دو نی زمی روی دی ال سنیی نصب بود و پانچی ا٥٠ ی دی ال سھی تخت یروبرو

 ! نی آرمی و چھ شلختھ ای دی ویسھ تا دستگاه بود ماھواره و د
 
 چطوره خوشت اومد؟-
 
 »: خنده اول گفتبا«ش؟ی بردخت؛ی قلبم رھیی-
 
َپ ن پ،ا-  لشی تحوی کجکیلبخند«مینیی کھ اومده خودمو سگم ھنوز پامیوریلی دنیََ

 دامو
 
  نفرستاده بودمییآره تا حاال جا:» گفتوسیمأ
 

 ممنون: گفتمضیباغ
 

 : انداخت دور گردنمو گفتدست
 
 گھی دیمی کنم؟سوگلکارتیچ-
 

 :  از دور گردنم باز کردمو گفتمدستشو
 
 !! ؟کھیچرا انقدر اتاقت تار-
 

 : آروم گفتی با صدای اخم کرد وجدباز
 
 ادیاز اتاق خواب خوشم نم-
 
 !!!؟ی چیعنی-
 

  جاھا رو نشونت بدمھی بقایب– نیآرم
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  چرا در اون اتاق بستھ است؟دمید-
 

 : باز کرده بود رفت تو ھمو گفتشی پھی ثانھی کھ ی اون اخمباز
 
  پدرمھلیاونجا وسا-
 
 ؟ی نشونم بدییخواینم-
 
 غلط کردم چشماش بھ خون نشست و گردنشو گوشش دی ببخشی علای بلند کرد سرشو«

 کرد؟سوال شی انقدر عصبی اش متورم شده بود چقھیشققرمز شده بود رگ کنار 
 »من؟

 
 :  گرفتھ گفتی ھمون حال و تن صدابا
 
 نھ-
 

 : تکون دادمو با آرامش گفتمیسر
 
  برات؟ارمیآب ب-
 
 نیی باال و پاشتری اش بنھی سشدوی کھ نفساش بلند تر میبا ھمون حال در صورت«نھ-
 نداشت مشتشو کنار پاش نگھ داشتھ ی زل زده بود تو چشمام انگار حس خوبکردیم

 »:بود آروم صداش کردم
 
 نیآرم-
 
 »ھی حد عصباننی تا ای وقتشھی می ببر زخمھیوا شب«ھووم -
 
 حاضر نبود پلک بزنھ تا خشمش تو چشماش ی حتدمی دندون کشریلبمو ز«..ُس-

 :»!! تو سرشھ؟ی کرد چخی بودم تنم دهی بخوره ترسیتکون
 
 نگاش بھ سرعت رو لبم زم شد حرکت دمی دندونم کشری دوباره لبمو زیرخ شدُ...ُس-
 سھ می شدیدی خشم زل زده بھ لبم قلبم بھ تپش افتاد دی اش آھستھ تر شد حاال جانھیس

 ... محمدی علیالھم صل... طانی لعنت خدابھ شطانی اومد لعنت خدا بھ شطونھینفر ش
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 اومد رو لبش طونشی و دستشو پس زدم خنده شدمی کمرمو لمس کرد در جا پردستش
  نداره کھ دلم خوش بشھزادی مدل آدمطونی شنی عای شھی ببر منی عای یریبم
 
 د؟ی من ترسیسوگل-
 
 بروکنار-
 
 : گفتیطونی پر از شی خنده ابا
 
 اگر نرم ؟-
 
 ادی خوشم نمای شوخنیبھت گفتم از ا-
 

 :ر کرد و گفت زد و زوم کرد رو لبمو لب خودشو تی لبخندباز
 
 ھ؟ی گفتھ شوخیک-
 
 : زدمغی حرص جبا
 
 !نیآرم-
 
 َ برو اهای خب بلھی بابا خَیا-
 
  روم کھ راھمو بستھ بود رفت کنار و تا اومدم ازی جلواز
 

 می برگشتم با حرص نگاش کردم ندی شکمم کشی رد بشم دستشو آھستھ روکنارش
 : گفتمدیخندی مطونی کھ شدمیرخشو د

 
  نھ ؟ی آروم باشیتونینم-
 
 شھ؟ی خونھ اش آرومو قرار داشتھ باشھ مارهی بشویآخھ آدم سو گل-
 
 ...ی کنتی اذی خوایم!نیآرم-
 
  نھ؟ای می امروزو خوش باشیذاریباز شروع شد؟م-
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 ؟یذاریتو م-
 

 : با ھمون خنده مذکورش زد و گفتیسر
 
 اریمغنھ اتو در ب-
 

 :  ھامو باال دادم و اومد جلو و گفتابرو
 
 قدم بھ عقب رفتم و اومد جلو ھی چرا خنده ام گرفت دونمینم« ؟ارمی در بای یاریدر م-

  آره ؟یزور دوست دار»:با لبخندش گفت
 

 : عقب رفتمو ابرو مو باال دادمو گفتمباز
 
 ینامحرم-
 
 ھی ری زدی دوتا نامحرم نباگنی میدی تو خونھ نامحرم مگھ نشنیپس چرا اومد!!!ِا-

 طانی ششھیسقف باشن کھ نفر سومشون م
 
 یتو مجبورم کرد-
 
 حرکت دستمو گرفتو ھی با دیپر« من ؟ی جوجھ یکنی از ترفندت استفاده میباز دار-

 بودم کھ پشت بھش بودم و ینطوری زدم ،تو بغلش ای کوتاھغی بھ طرف خودش جدیکش
 شکمم بود با اون یِدست راست اون کھ رودست راستم قفل شده بود دور تا دور رو

 ھر یعنی اون دستمم با دست راستش گرفت ھ دستم کھ آزاد بود خواستم تقال کنم کیکی
 ی حتما بھی علتشم چدونستمی صاحاب ،نمی بگرفتی دستش بود خندم مھیدو دستم تو

 .میعرضگ
 
  منیحاال تقال کن جوجھ -
 
 ستمیمن جوجھ ن-
 
 ی حرکت تو دست منھی نگاه با ی ھستیپس چ-
 
 ولم کن -
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 ول نکنم؟-
 
 زنمی مغیج-
 
  
 
 گزه نصف ساختمون مستأجرامند از ترس خودشونو ی می کک کنمی بزن ببغیج-
 »:تو گوشم گفت«... کھیدونی ھم از ترس اخالقم مھی بقدنی بھ نشنزننیم
 
  مھربونممیمن فقط با سوگل-
 

 چرا استرس نگرفتھ بودم دونستمی نمختی ری می ھری قلبم ھدمی دندونم کشری زلبمو
 !وا؟چرا واقعا!!! دمی ترسیً؟اصال ھم نم

 
  ندارهی نکش عاقبت خوبردندونی ،لبتو زادی کاررو نکن خوشم منیا-
 
 نیآرم-
 
 ینطوری اتونھی کھ فقط جوجھ ام میکنی اداش می لھجھ خاصھی با یکنی صدام میوقت-

 ھیبا »: و لبخند زدمدمین کش دندوری خوشم اومد لبمو زفشیاز تعر«با ناز صدام کنھ 
حرکت مغنھ امو از سرم برداشتو پرت کرد اون ور و سرشو بھ گردنم فروبرد نفسو 

 : گفترگوشمی شد زی ام خالنھیتو س
 
 یکنی میطونیمگھ نگفتم عاقبت نداره جوجھ من خودت ش-
 

 رو اللھ گوشم گذاشت لبش داغ و نرم بود حس کردم قلبم آب شد اصال اصال لبشو
  نشون بدم انگار تموم قوامو گرفتھ بودی عکس العملتونستمینم
 

 رو گردنم شتری رو گردنم از نفس داغ و لب ملتھبش سرمو کج کردم تا بدی کشلبشو
 دستم آھستھ ول کرد و دستشو قھی دقھی کنار فقط ِکشمشی مگھی دقھی دقھیمانور بده فقط 

 رو شونھ اش دمیبھ عقب کش کرد  سرمو ی شکمم آروم نوازش می دستم برد و روریز
 : گفتمی دادم و بھ سختھیتک
 
 بستھ-
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 ی تو توبغلمشھی نمی ولخوامیم-
 

 چپم برد ی شونھ ی موھام رودی باز بھ عقب منو کشی خودمو بھ جلو بکشم ولخواستم
 :گفت

 
 ؟ی قشنگتو بھم نشون نداده بودیچرا موھا-
 
 : گفتمطنتی شبا
 
 ی جنبھ ایآخھ ب-
 

  نبردمتخوادی کھ دلم میی و جایاز جنبھ باالمھ کھ ھنوز تو بغلم: گفتدویخند
 

 ی بھ عقب وبا انگشتش رودی کردم و خواستم بھ جلو برم نذاشت و دوباره منو کشاخم
 : مور مور خوب و دوباره تو گوشم گفتھی مور مورم شد دیپشت گردنم کش

 
 ؟ی خوشحالیمن با نکھی پرسم ،از ای قبلو دوباره ممیسوال دوماه ون-
 
 ؟یتو چ: گفتم دموی خندطنتی شبا
 
  ؟یکنی میتو چھ فکر-
 

 : گفتدوی باز انگشتشو رو گردنم کشآھستھ
 

 »: گفتمدوی گردنم بوسپشت«ی توعاشقمکنمی فکر ممن
 
 نجا؟ی ای آوردگرویقبل من  چند نفر د-
 

 حستو دوست دارم چون نی حسود من ؛من ای جوجھ یزمیعز:  گفتدوی خندنیآرم
 ی کھ عاشقمکنھیاعالم م

 
 یداری جنگ بر مزی خکنھی نگام می کھ ھر کیپس تو ھم عاشقم-
 

 : چونھ اشو رو شونھ ام گذاشتو گفتدویخند
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 ؟یدیخدارو چھ د-
 
 یستینچ تو اھلش ن-
 

 چشماش نگاه تو«؟یاھل چ: کرد بھ سمت خودشو گفتلی بلند کردو منو متماسرشو
 بھ عقب ھولش دادم باز ی کمدی زد و آھستھ کمرمو دست کشطنتی از شیکردم خنده ا

 »: انگار کنترل خنده امو نداشتمشدی بستھ نمشمی چرا ندونمی نمدیمنو بھ جلو کش
 
 نکن ولم کن-
 
 :و گفت» آروم زدم بھ شونھ اشدمی خنددیخند« ادینھ کھ توھم بدت م-
 
 ستم؟ی نی اھل چینگفت-
 
 عاشق شدن-
 

 ی شناسیتومنو نم:  گفتدویکردو بعد نگاھشو بھ لبم کش نگام نیآرم
 
  شناسمیچرا م-
 
  ام؟ھیک-
 
  شوکتنیآرم: خنده گفتمبا
 

 گھ؟ید:  و گفت دی موھام کھ روشونھ ام بودو دست کشدویخند
 
 شکاک و حسود-
 
  تونیع-
 
 زهی چون کھ حس حسادت من در برابرحس تو ناچستمی تو ننینھ من ع-
 

 -  باشمتی اول وآخر زندگدی من باآره
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 ؟یزنی تار خوب مای یچرا ؟خوشگل-
 
 :» طرف خودش و گفتدی کشکمرمو«یکنی حاشا می و داریچون کھ تو عاشق من-
 
 زمیبگو عز-
 

 نیی سرشو کھ آورد پای گذاشتم و خواستم ھولش بدم ولشی عضالنی نھی سی رودستمو
 سرشو طنتیز خودم جداش کنم با شو بھ دستم نگاه کرد نتونستم فشار بدم بھ عقب تا ا

 : زد و گفتانھی لبخند موذھیبلند کردو 
 
 یدی کنم بازم افسارتو دربرابر من از دست می تو چشمتم نگاه نمی وقتی ،حتیدید-
 

 موھامو از رو دوی اش خندنھی دستم آروم زدم بھ سی ا ز خنده زدم و با پنجھ یپوزخند
 بھ مو ھام چشم دوخت ی ارهی موھامو باز کرد با نگاه خبسیشونھ ام کنار زد و کل

 انگشتام ونی موھامو کھ کنار کمرم افتاده بود و منییلبشو با زبونش تر کرد آھستھ پا
 :لمس کرد و گفت

 
  داره و من خبر ندارمییجوجھ من چھ موھا-
 

 از تو دستش گرفتم و موھامو بستم و بسموی از پشت سرم جمع کردم و کلموھامو
 :برگشتم کھ برم اومد جلو و کمرمو گرفت و گفت

 
 تا نی آرمنی بھ ای چیعنی!!!؟یچ«؟یری می دار؟کھیای از بغلم دربیتونیمن گفتم م-

 ی تا اومدم جوابشو بدم سرشو تو گردنم فرو برد و با لحنادی می دنبال آستریدیرو م
 »: متعادل گفتجانی ھھی  آروم و باشھ،یمتفاوت با ھم

 
  کس باز نکنچی ھیموھاتو جلو-
 

 چشماشوبستھ بود و حس کردم داره نمی رخشو ببمی از  نشتری نتونستم بی ولبرگشتم
 کرد انگار داشتم کی و منو بھ خودش نزددی آروم لبشو رو گردنم کشکنھیگردنمو بو م

 و داشت داشتی کھ از رو گردنم بر نمی افسون اون لب تب دارشدمی افسونش مشتریب
 : خودمو کنترل کنم  گفتتونستمی داشتم و نمھ کی از احساسی بھ سختکردیمنو ذوب م

 
  ؟ی دارھی با بقیتو چھ فرق-
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 :  گفتی ولم نکرد و جدی از خودش دور کرد ولی باز کرد و منو کمچشماشو
 
  دارمیتو بگو چھ فرق-
 
 : گفتمی لحن شوخبا
 
 یستمتو فقط دو-
 

 : گفتی و با محکمیجد
 
 جاست فرندم و بھ ھی کھ من ی فکر کننی ،بھ ای فکر کنیاگر ،فقط اگر جز من بھ کس-

 ...ی باشی رابطھ جدھیفکر 
 
 ؟یکنی مکاریچ-
 

 کردو چشم تو چشمم شد و کی خونسرد سرشو بھم  نزدیلی خی با حرص ولنیآرم
 :گفت

 
 ّ درمتیم-
 
 ؟ی کاررو کردنیواگر تو ا-
 
  منی جوجھ یتو مھم-
 
       رمیگی مادی ازت دنویدر_
 

 : کردگفتی میمونی کھ چشماشو دی زد ودر حالی لبخندنیآرم
 
 قبل ی کھ بھم سال ھای ببرھی ومن یی کوچولوی جوجھ ھی چون کھ می سوگلیتونینم-

  گرفتمادی دنوی زدن کھ از درد دریزخم
 
 : آروم زد و گفتی عوض شد لبخند رنگ نگاشدی نگاش کردم  ترسم و کھ ددی تردبا
 
 ی برام غذا درست کنخوامیم-
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 : پس زدمو رو مبل نشستمو گفتمدستشو
 
 ضمایمن مر-
 

 : و بلندم کرد و گفتدی دستمو کشدیخند
 
 تا حاال کھ حالت خوب بود ،نکنھ جات خوب بود حالت خوب شده بود-
 

 : گفتدوی خندزدمشو
 
  اونم با دست پخت جوجھ امخوامیمن غذا م-
 
 ی کھ دست پخت منو خوردتو
 
  من فقط درست کنی االن برای ھمھ درست کرده بودیاون و برا-
 

 : برد بھ طرف آشپز خونھ وگفتمنو
 
 ؟ی واسھ عشقت درست کنیخوای میچ-
 

 : زدمو گفتمیپوزخند
 
  بھت ندارمی صابون نزن من احساسفوی دلتو لخودیب-
 
ًجدا؟-  ... ونجای چند نفررو آوردم اادی نمادمی قبل از تو ی راستشو بخوازمیخب عز!ّ
 

 آشپز خونھ و خواستم با زی پوست بکنم گذاشتم رو مازی کھ برداشتھ بودم تا پییچاقو
 : گفتطنتی راھمو گرفت وبا شی کھ جلوامیھمون حرص از آشپز خونھ درب

 
 کجا؟-
 
 خونھ امون-
 
 یشت نسبت بھم ندای شد ؟تو کھ احساسیچ-
  ،برات غذا درست کنننجای ایاوردی مکھییبرو بده ھمونا: حرص گفتم با
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  خب بگوی من خب اگر روم حساسی خدای وایوا-
 
 برو کنار-
 
 :» داررو منت کشانھ گفتکش«
 
َن◌◌◌ف◌س- َ َ ََ َ 
 
  برمخوامی منیبرو کنار آرم-
 
 »: گفتی ای لحن جدبا«؟یبر-
 
 نی کسو تا اچی کنم من ھکیِ خب ،نونرمن ،درو گفتم کھ حس حسادت تورو تحرلھیخ-

 شونھ و بازوم ی دست راستش رویبا پشت انگشتا« نکردم کی نزدممیحد بھ حر
 »: گفتدویکش
 
  شھ نفسی من نمی سوگلیھر کس-
 

 : نگاش کردم و ناباور گفتمدیباترد
 
 نیدروغ نگو آرم-
 
 : چشمام زل زدو گفتتو
 
 با من ادامھ دی ھم بود تو باھی قضنی اگر عکس ای بھت دروغ بگم حتدی بایچ یبرا-
 ی کھ انجام بدی کھ من بخوام تو مجبوریزی چیدونی وتو مخواستمی چون من میدادیم
 »  کردو گفتیموھامونوازش«
 
 زم؟ی عزستی ننطوریا-
 
 حس ضعفو کردی کھ وادارم منی کرد از ای خرد متموی بغض نگاش کردم شخصبا

 شدن چھی بازی کھ منو براکردمی بدنم احساس می ،با تک تک سلول ھاکردمینقص م
 ھمھ حرفاشو کاراش دروغ بوده دروغ ری جبران ناپذی غصھ اشدی تمام من مخوادیم

 خوادی سوءاستفاده میمنو برا
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 : دستشو بھ احاطھ صورتم در آوردو گفتنیآرم

 
 ھ؟یچ-
 
 تو یادی زی کھ دخترادونمی آره؟ میخوایاده م سوءاستفی برا،منویگیدروغ م-

 ... بودنتیزندگ
 

  من نبودنی کس مثل تو براچی ھیباشھ درست ول-نیآرم
 
 »ستی کس مثل تو نچیھ« یگفتی جملھ رو بھ ھمھ منیالبد ھم ا-
 
  مثل تو برام نبودهی دخترچی ھخورمیقسم م-
 
 کتم؟ی دخترشرنکھیاز چھ لحاظ از لحاظ ا-
 

 اشکامو با شصتش پاک کرد و با لحن کردی نگاه مقی تو چشمام دقی طور جدھمون
 : خودشو کنترل کنھ گفتکردی می ه سعییعصب

 
  ؟یکنی مھیچرا گر-
 
 اخم نی نھ ایبا اخم نگام کرد ول« یستی برام قائل نی ارزشچی باشم تو ھنجای اخوامینم-

 »: کردو گفتیاز سر غم بودموھامونوازش
 
  خندم؟ی و مگمیم یبھم بگو جز تو با ک-
 

  تکون دادمیسر
 

 ھمھ جا دنبالش خرمی ؟نازشو مکنمی رفتار مینطوری جز تو ایمن با ک: گفتدوباره
 زنم؟ی کارم مام؟ازیم
 

  تکون دادمیسر
 
  داره؟ی چھ معننای ااوردمی نممی رو بھ حریگفتم جز تو کس-
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  تویمنفعت برا-
 
 : از خشم نگام کردو گفتی بار با اخمنیا

 
 ،مثل گرفتمی مدهی ھنوزم نادی ھنوزم نفس شش ماھھ قبل بودیاگر برام ارزش نداشت -

 ارمی رو بی کسی تونم الکی ، من نمدادمی جواب سالمتم بھ زور میاون موقعھ ھا حت
 ...ممیتو حر

 
 بود نگاه کردم وبعد نی بھ طرف تلفن کھ پشت آرمدیچی خونھ پی تلفن تو فضایصدا

  دارمی داره ،االن کار واجب تریمنش:اه کردم وگفت نگنیپرسشگرا بھ آرم
 

 : مھربون زد و گفتی نگاش کردم لبخندگنگ
 
 خوامی جوجھ بد اخالق دارم کھ قضاوت اشتباه در موردم کرده و اخمو شده مھی-

 تا دیکشی کھ با لبخند شصتشو رو ابرو ھام میدر حال« جوجھ امو باز کنم یاخما
 »..دیچی کھ زنگ زده بود تو فضا پی کسیاخمامو باز کنھ صدا

 
 ... زمی تلفن بردار عزی ؟اگر خونھ ای خونھ ازمی عزنیآرم...نیآرم-
 

 پس زدم و ی نگاه کردم وبعد با حرص وبغض دستشو عصبنی با شوک بھ آرماول
 : راھمو گرفت وگفتی جلوعیسر

 
 »: گفتمغیبا ج«...باور کن ...نفس ...نفس -
 
 م بشنوخوامیبرو کنار نم-
 

 ...  گذشتھ استی کھ زنگ زده براھی کنی ادونمی نمستمی نی دخترچیمن با ھ-نیآرم
 
 فقط با من شھی کار مگھ منی بھ ای دختر باز؟تو عادت داریھ؟تو؟توی کیدونیتو نم-

 ...  احمق زودباور؟منھیباش
 

 : داد زدنیآرم
 
 ھی کدونمینم-
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 ادی مادتی رفتھ فکر کن ادتی-
 

 ستمی نی با کسگھی با تو شدم  دیمن از وقت-نیآرم
 

 ...ی منو دست انداختیگیدروغ م: گفتمھیباگر
 

 گمی دروغ بھت نمینطورینکن ا: داد زددوباره
 
  راھم برو کناریاز جلو-
 
 ؟ی کنکاری چیخوای مرمینم: حرص گفتبا
 

 اپن منو گرفت دستاشو دو طرف کمرم قالب ی طرف اپن کھ از رو اپن بپرم، رورفتم
 :کرد و سرشو آورد جلو گفت

 
 ِمال ِقبل:گفتم-
 
  انگار ادامھ دارهیآره قبال بوده ول-
 

 کم بھم ھی ؟ ی کنی ؟چرا اعتمادنمی فھمی چرا نمستمی نی با کسگمیم: گفتیعصب
 اعتماد کن خب

 
 : با کف دستم پس زدمو گفتمی عصباشکامو

 
 ...زمینفس جان عز.. زنگ بزنھ بگھمی بھ گوشیکیاگر -
 

 : دو رگھ گفتی تر با صدایعصب
 
 کنھیغلط م-
 
 ؟یکنیکارمیچ-
 
  ازدواج کردمگمی بھ دختره مزنمیزنگ م-
 

 : محکم تر گفتمبلندتر
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 ؟یکنی مکاریچ-
 
 ... نشوومی من ازدواج کردم مزاحم زندگگمیم-
 

 رهی جوب نمھی یولم کن آب منو تو تو:  گفتمباحرص
 

 : نعره زدری شھی نی نعره زددرست عتوصورتم
 
َنف◌◌◌س- َ َ َ! 
 

 چشماشم ری زادی خون گرفتھ بود از خشم زشوی آبی وبا ترس نگاش کردم چشماشوکھ
 قلب دمی ترسیلی انگشت متورم شده بود از خھی یسرخ شده بود رگ گردنش بھ پھنا

 : گرفتھ و خش دار با تن بم گفتی با صداستادی ایداشت م
 
  نکنتمینرو رو اعصابم ،اذ-
 
 بھ خاطر یکنی مدیتو منو تھد: گفتنمیبا ترس نگاش کردم و با ھمون بغض سنگ 

 ادی بدم م،ازتیشی رو مرتکب می خودت ھر اشتباھی کھ ھنوز نکردم ؛ولیکار
  ولم کننیآرم

 
 کھ انقدر با صداقت نی از ادمی ترسی مشی عصبی تر نگام کرد از اون چشمامحکم
 تمام دمی ترسی کھ حماقت کردم منی مونھ از ای زنھ و رو حرفشم می حرفو منیداره ا

 : مھلک گرفتھ بود با ھمون تن صدا گفتیجونم و ترس
 
  ھم خبر ندارهی وکسی منیتو تو خونھ -
 
 نیی امو باال پانھی ترسم بود و سجانی کھ از ھی بلندی و وحشت با نفسای نگرانبا
 گونھ ام ی صدا وآھستھ اشکم از گوشھ چشمم سر خوردو روی نگاش کردم بکردیم

 : لرزون گفتمی شد با صدادهیکش
 
 پس فطرت-
 

 دادزدو ی چنان عصبنی اشکم کھ از گوشھ چشمم سر خورد آرمنی دومدی ام لرزچونھ
 حس کھ»ی نکن لعنتھی گروارای کبونم بھ دی نکن کلھ امو مھی نکن ،گرھیگر«:گفت
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 تو بغلش دی شد منو کششتری ام بھی پاره شد بھ خاطر دادش گرھکیکردم قلبم از دادش ت
 حصار محکم ھی فشار دستاش دورم مثل کردین میی اش باالو پانھی و سدی کوبیقلبش م

 :بود آروم تر شده بود  ،آروم تر شده بودم آھستھ گفت
 
 سسسیس... شمی موونھی نکن دھیآروم باش گر... ندارم تیکار... ندارم نفس تیکار-
 :  اشکامو پاک کردو گفتدویمنو بھ عقب کش«
 
 زمی عززنمیمن بھ تو صدمھ نم-
 
 زنگ بزن-
 

 : دستشو از دورم رھا کردو گفتآروم
 
  تا برم زنگ بزنمنی جا بشنیھم-
 

 تلفنو برداشت و دگمھ بکو زدو میسی بھی گوشداشتی چشم ازم بر نمکردی نگام مدیباترد
 : گفتیبعد چند

 
 »: رو گذاشت رو بلند گو و دختره گفتیگوش«...الو -
 
 ... زمیسالاااام عز...الو -
 

 : و سرد گفتیّ با لحن جدنیآرم
 
 جز زنم رابطھ داشتھ ی ندارم بعد ازدواجم با کسالمیگوش کن،من ازدواج کردم خ-

 صبر کن ی دستشو بھ معننی ،آرمنیی اپن خودمو سر دادم پایاز رو«...باشم پس پا تو
 باال گرفت

 
 ی روزھی کرده پس دی کرد اگر تھددی برم اون منو بھ تنھا بودنمون تھدخواستمی ممن
 نگاه کردم نگاش بھ نی بھ آرممونمی رفتم من نمی مدی من تو خطر بودم باکردی  میعمل

 بھم بتونھ برسھ فرار کنم و نکھی بدوأم قبل ادی بانھیموببیمن بود تا عکس العمل بعد
 نفس: از اون نعره ھا زدنی آرمدمییو دو  نکردمزوی چچی فکر ھگھید
 

 از شرعو یزی بھ خونھ اش ؟ بھ قول مامان اون چدی پام رسی خطرناکھ چطورنیآرم
 تا خورهی مثل من نمی فکر رو اعتقادش بھ دردکسشھیاخالقو حاللو حروم سرش نم
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 رو باز کنم کمرمو گرفت و رو ھوا بل دم کرد ی اشھی بھ راھرو خواستم در شدمیرس
 گرفتھ ی محکم گرفتھ بود و با صداشیقو ی زدم منو تو حصار دستاغیبا تموم قوام ج

 : با تن کوتاه گفتیو خشن ول
 
 ؟یکنی مینطوریکجا؟چرا ا-
 
  خوام برم ولم کن گھ خوردم اومدمیم-
 
  ؟ی چرا رم کردیمن کھ زنگ زدم لعنت-
 
  خوام برم ولم کنیم: زدم غیج
 
 آروم ی گفتم تا بترسی تاحاال آورده بودم اونطوررمای سرت بیی بالخواستمیاگر م-

 یبش
 
  کھ من آروم بشم؟ولم کنکننی آروم مدی رو با تھدیآروم بشم ؟ک-
 
  بھ خداگمیم: » دادزدکردمیتقال م«...از سر حرص گفتم بھ خدا-
 
 »: تو گوشم گفتی لحن آرومبا«؟ی خوری قسم می کھ داری شناسیتو خدا م-
 
  بھ خودت قسمشناسمیتو رو کھ م-
 

 خامش نشو نفس زهیری دونم داره زبون می زنھ می کردم زبون باز داره گولم مسکوت
 تو ی کنھ ،تقال کن لعنتی عملدشوی ترسم تھدی چرا؟مدونمی نمدونمی؟نمیایچرا کوتاه م
 چھ مرگتھ؟

 
 ندارم حرصم گرفت آروم تی بھ خودت قسم  کھ کارشناسمی تو رو کھ میفرشتھ من-

 ونو خراب نکنباش روزم
 
 ولم کن-
 
 یقول بده فرار نکن-
 
 نیولم کن آرم-
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 رو قفل ی اشھی قدم بھ عقب رفت و در شھیآھستھ رھام کردو « باشھ زمیباشھ عز-

 »: نگاش کردمو گفتمدیکرد با ترد
 
 !؟یکنیباز کن چرا قفل م-
 
دستشو طرفم دراز کردو « ی نرشمی از پخوامی نترس فقط مزمی ندارم عزتیکار-

 »:گفت
 
 زنگ ی بلوا رو راه انداخت ھرکنی خدا لعنت کنھ دختره رو کھ امی برای بزمی عزایب-

  کھ ازدواج کردمگمیزد م
 
 ی کنی کاررو نمنی تو ایگیدروغ م-
 
 زمی عزای بکنمی می تو بخوایھرکار-
 

 نوی آرمخواستمینم تھ وجودم بود کھ یزی چھی داخل آشپزخونھ می با ھم رفتباالخره
 ھی مقابلھ کنم و کوتاه اومدم نی از اشی بخواستمی بود کھ نمنمی ھمی برادیترک کنم شا

 ی دونستم نسبت بھش احساس خطر ھم می منکھیکشش نا محسوس بھش داشتم با ا
 کردم

 
 کردو سر بھ سرم گذاشت تا خنده امو در آورد ساعت ی آشپز خونھ انقدر شوختو

 مامانم دادم و اونم طبق معمول لی تحونوی آرمیدوازده ھم زنگ زدم بھ مامانم و حرفا
  زود قبول کردیلی کھ نسبت بھ بنفشھ داشت خی کھ بھم داشتو شناختیبا اعتماد

 
 : گفتطنتی با شنیآرم

 
 ... کنمی مییرای از مھمونام پذنکیری کنم من معموال با دییرای پذیازت با چ-       

 
 : اخم نگاش کردمو با خنده گفتبا
 
 » گفتدویلپمو کش« اشو خوشگل کرد افھیاوه اوه باز ق-
 
  بد اخالق منیجوجھ -
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  نخور؛ییبا من تنھا-
 
 نترس-
 
  مربوط بھ تو ھست نداشتھ باشم؟ی از ھر چیبا تو باشمو ترس-
 
 یکیباشھ فقط ... ترسو من ی باالست جوجھ تمی منم ظرفمیم مال خوریشراب م-
 خورمیم
 
  ؟رهی نمنیی از گلوت پانیغذا بدون ا-
 
  رو کوفتم نکنیلی تعطھی گھی نکن دتیاذ-
 
 زد و ی و من با اخم نگاش کردم چشمکختی ردی خودش از شراب سفی براالسی گھی

 براش ی زده بود ومن ھم ماکارانھی گاز تکی کنارنتی کھ بھ کابیھمون طور در حال
 ی ولکنھی دونستم داره نگام می مکردی ھم در سکوت نگام منی کردم و آرمیدرست م

 براش نکھی ای حدادی بھم دست میخوب  دوست داشتم نگام کنھ حسکردمیسر بلند نم
 ! مھمم

 
 ؛ می غذا بخورونیزی تلوی تو ھال جلومی بردمیغذا رو کھ درست کردم غذارو برداشت 

 : گفتموینشست
 
 م؟ینی با ھم ببی دوست داریلمیچھ ف-
 
 »: تو دستش نگاه کردم رد نگاھمو گرفتو گفتالسیبھ گ« نداره یفرق-
 
 ھ؟یچ-
 
 ؟یدی ازت بپرسم جواب می سوالھی ،اگریچیھ-
 
 ؟یچ-
 
 در مورد باباتھ-
 

 ؟یچ: کردو گفت یاخم
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 چند سال قبل فوت کرد؟-
 
 شیسال پ١٦-
 
 نھ؟ی پشت دستت مربوط بھ اخیتار-
 

 کھ خودشم بھم گفتھ بود نگام کرد گردنش ی ای درست مثل ھمون ببر زخمنیآرم
 کھ من دی دی تو چشمام میلمی کرد انگار فی نگام می طورنی چرا ادونمیسرخ شد نم
  خبر بودمیخودم ازش ب

 
 : آھستھ و آروم گفتمیلیخ
 
 نیآرم-
 

 گمیوقعھ اش بھت م فرق داره بھ مخی تارنینھ ا-نیآرم
 
 : گفتمی با نگرانختی خودش ری براشھی و دوباره از شدی سر کشالسشویگ
 
 یخوری میکی یگفت-
 
 : حرص گفتبا
 
  آروم کنمی صاحاب اعصابمو چطوری بنی ایکنی ممی عصبیوقت-
 
 : ترس گفتمبا
 
 ضرر داره-
 
 :با حرص و دندون قروچھ گفت-
 
 »: کھ گفتمزهی رو بری خواست سومدی سر کشالسشویگ«بھ درک -
 
 .. جوننیآرم-
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 :  کرد خواھشمندانھ و ملتمسانھ گفتمنگام
 
 کنمیخواھش م-
 

 : نگاه کردو گفتنی بھ زمنیآرم
 
 شمیمست نم-
 
 نجامیمن ا-
 

 :  داد و گفتمھی بھ مبل تکزوی می گذاشت روالسوی نگاه کرد و بعد گبھم
 
 غذاتو بخور-
 
 تو بخور-
 
 ی نشتی غذا بخور تا اذی ھم کھ مشروب خوردی معده خالیصبحونھ کھ نخورد-
 
  ؟یچرا انقدر نگرانم-
 

 : و آروم گفتی کردم و جدنگاھش
 
 چرا؟-
 

 تالش نکردم تا از شتری جلو ظرف غذامو برداشتم واقعا چرا نگرانشم چرا باومدم
 یعنیبھش نگاه کردم برام مھم بود  ھنوزم گردنش قرمز بود... چرا... برم ؟چرا ششیپ

 :» و دادم دستش و گفتمختمی آب روانی لھی ھیھمچنان عصب
 
 آب بخور-
 

 ؟ی ھستیھنوزم عصبان: کرد، گفتمنگام
 

 نھ: تکون داد و گفتیسر
 
 یشی می طورنی ای باشیگردنت ھنوز قرمزه تو ھر وقت عصبان-
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 خوشرنگ چشماش مانوور تو ھی چشمام با اون قرنھی قرنی چشمام چشم دوخت توبھ

 : دادو گفتچشمام 
 
  انقدر بھم توجھ نکرده بودیتا حاال کس-
 
 غذاتو بخور:  ظرف غذا اشاره کردم و گفتمبھ
 
 ... ازم گرفتو آبو خوردوانویل

 
 ستادمی خوابش برده ھمون طور اونیزی تلوی جلودمی رو شستم برگشتم بھ ھال دظرفا

 ی اومد از کاراش و حرفاش می کھ ازش خوشم نمی بابام کسکینگاش کردم ،شر
 در موردش ی دستاش متنفر بودم ھر فکرری عکسالعمل و برخوردش با زدم،ازیترس

 ونیزی تلوی ھرمون آدم االن جلوحاال... روز باھاش دوست بشم ھی نکھی اال اکردمیم
 بھ خاطر بودن با اون خطر بھ جون می من ھم تو خونھ اشم با ھم ناھار خورددهیخواب

 کھ گفتم ی بھ خاطر دروغنکھی و از ھمھ بدتر اگمیھ خونواده ام دروغ م ،بخرمیم
 ونویزی رو انداز آوردم و انداختم روش و تلوھی رفتم از تو اتاقش ستمی نمونیپش
 حس تلخ از دست دادن گھی کردم و کنارش نشستمو نگاش کردم چرا دموشخا

 المی خی بگمیخراب کردم نم مدرسھ امو ی از امتحان ھایکیانگار !! امتحانمو ندارم ؟
 و افھیچقدر خوش ق!دهی نھ انقدر کھ خودمو سرزنش کنم ؛چقدر آروم خوابیناراحتم ول

 نداره در برابر ی کمبودچیاز ظاھر ھ  حس غرور دارم کھ منو انتخاب کردهپھیخوش ت
 وجود می کھ در زندگیھر چ... و التی دارم خونواده و تحصی عادافھی قاریمن کھ بس
 خوب شد کھ شد!!! چطور جذب من شد؟ی و معمولیداره عاد

 
 : کنارشو نگاه کنھ ھول زده صدا زدنکھی بدون ادی از خواب پرھوی
 
 نفس-
 
 ھ؟ینجام،چیا-
 

 :دی پرسی نگام کردو جدقی دقدوی آروم کشی راحت شد ونفسالشی نگام کرد خبرگشت
 
 ؟یکجا بود-
 
  جا نشستھ بودمنیھم!!! جاچیھ-
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 دمیخوابم برد ؟نفھم-
 
 ی شدداریبخواب زود ب-
 
  ؟یکنی مکاریتو چ-
 
 کنمیفکر م-
 

 نی سر داد بھ طرف چپ کاناپھ و دراز شد و سرشو رو پام گذاشت اول از اخودشو
 :  گفتطنتی کھ باشکردمی خورده نگاش مھیکارش 

 
 ؟ی کنیبھ من فکر م-
 

 : ام گرفتو سرشو ھول دادم محکم سرشو نگھ داشتو گفتمخنده
 
  شدفتھیپاشو باز خود ش-
 
 ؟ی دارکاری جوجھ ام گذاشتم تو چیسرمو رو پا-
 
  سرت رو پام باشھخوامی منھ نمیپا-
 
 ای و با من کنار بای جوجھ منم ھست پس بی خانم اتفاقا پایچھ تفاھم-
 
 ؟یایتو چرا کنار نم-
 
 چون تو از خداتھ کھ من سرمو رو پات بذارم-
 

 یحالم خوبھ خرابش نکن چشماشو بست و با ناراحت: زدم بھ شونھ اشو گفتاھستھ
 :گفتم

 
 :» چشماشو باز کنھ اخم کردو گفتمنکھیبدون ا«  راحتھ نھ؟التی خینطوریا-
 
 ی فھمی اگر خوابتم برد خواستم برم مکنمیکھ فرار نم-
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  پس آروم باشیدیھمحاال کھ ف: گفتیجد
 

 دستمو گرفت و ی برشمی از پخوامی تونست بگھ نمی رحم بود حد اقل می بچقدر
 : و گفتمدی خندطنتیگذاشت رو سرش با ش

 
  نازت کنمی حرف خوب زذیلیخ-
 
 اووھووم-
 
 پررو-
 

 اگر انای کھ خودش احی منو برد بھ ھمون پاساژنی آرمدی خرمی عصر رفتخالصھ
 بزرگ یلی خی مغازه ھی تو کردی مدی لباس بخره از اون جا خررانی اخواستیم

 تو رگال لباسا بھ دنبال لباس مناسب بودم رفتومنمی ور مشی با گوشنی آرممی رفتکیوش
 : گفتوق نظرمو جلب کردو باذی اروزهی فرھنی پھیکھ 

 
 ... زی برام ساشھی مخوامی لباسو منیآقا من ا-
 

 : اومد کنارمو گفتنیآرم
 
 کدومھ؟-
 

 ھی اروزهی فنیا: گفتمباذوق
 

 کردو لباسو با ریی افتاد رنگش تغیزی چھی ادی بھ لباس نگاه کرد بعد انگار رهی خاول
 :دست ھول ذاذ و گفت

 
  رو انتخاب کنگھی دیکی-
 
  خوشم اومدهنیمن از ا-
 

 گھی دیکی: گفتمحکمتر
 
 ؟ی کنفی تکلنیی تعیخوای لباسم ھم تو میبرا: حرص نگاش کردمو گفتمبا
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  انتخاب نکننوی نکردم گفتم افی تکلنییمن تع-
 
 !!چرا؟-
 
  متنفرمی اروزهیمن از ف-
 
 ی کنکتھی بھ من دقتوی عالیمن دوست دارم تو حق ندار-
 
 ی بخرنوی اذارمیمن نم-
 
 ...  خودمی بذاردیتو نبا-
 

 بود ستادهی لباسو از دستم گرفت و داد بھ اون پسر فروشنده کھ ھاج وواج وایعصب
 : و رو بھ پسره گفتکردیوما رو نگاه م

 
 دیاری خانم بی براگھی لباس دھی-
 
 خوامیمن ھمونو م-
 

ّگفتم نھ: گفتدواریتشد ّ 
 
 خوامیپس منم لباس نم-
 
 گھی جا دھی میریم-
 
 خوامیھمونو م-
 
 :  توجھ بھ من گفتیب
 
 ...آقا اون-
 

 :  گرفتم کھ برم آرنجمو گرفت و گفتمراھمو
 
 یچی ھای اون ای:منم گفتم -
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  آرهی مانتوت برری شرت زی با اون تیخوایالبد م-
 
 آره-
 
 ؟یدی میجواب مامانتو چ-
 
  نکردمدای لباس پگمیم-
 
 کنمیمن برات انتخاب م-
 
 یری سلطھ ات بگری کھ ھمھ جوره منو زنھیتموم ھدفت ا-
 

 : شده گفتیعاص
 
 ... دوست ندارم تو روی اروزهی جز فی رنگھیمن کھ گفتم خودت انتخاب کن -
 
  بشنومخوامی نمکھیبستھ د-
 
 سھ نی کت کوتاه آسھی کوتاه با ی دامن مشکھی لی می رگال نگاه کردم وباالخره ببھ

 شدی بد نمیبی بود ترکی چرم مشکنشی نماشو آسبیربع کھ کھ دور ج
 

  پرو؟یریم– نیآرم
 
 رینخ-
 

 ؟یباز جوجھ بذاخالق شد -نیآرم
 
 ھاندازه ام-
 
  تا باز بشھ ؟خوادیجوجھ من اخماش اتو م-
 

 : گفتمزوی گذاشتم رو ملباسو
 
 ی چقدر خوشگلھ پسره ی افتاد وای اروزهی خورد بھ اون لباس فچشمم«برمی رو منایا-

 »زورگو
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 : اخم کرد و گفتنی پولمو تا در آوردم آرمفیک
 
 زدو کارت عابرشو تو یلبخند« خورهی بھم برمیزنی پولت نمفی دست بھ کیبا من-

 »دیدستگاه کش
 

 : گفتمنی شمس بھ آرمی آقای در خونھ ی جلومیدی رسیوقت
 
 ای ربع بعد بھیتو -
 
 چرا؟-
 
 خب نفھمند من با تو اومدم-
 
  سوارت کردمدمتیخب سر راه د-
 
  با ھم دارنی سرو سرگھی مارهی برامون حرف در مکاینھ نھ مامان مل-
 
 : گفتطنتی شبا
 
  ؟میرمگھ ندا-
 
 : حرص گفتمبا
 
 نیآرم-
 
  شدمو بھ طرف خونھ رفتمادهی پنی ماشاز
 

 کھ گھی نفر دستی در رو باز کرد ن متوجھ شدم عالوه برما ده بنکھی زدم بعد ازنگ
 کشوی خواھر شوھر کوچکای کھ ملشدی ھم اونجا ھستن کھ بھ طبع باعث مشناختمیمن نم

 دهی بھ نفر دھم نرسکردی می رو بھم معرفیکی کنھ یبخواد بھ جمع ناشناس معرف
  ربعھی: زنگ اومد خوبھ گفتم یصدا

 
 : گفتزی کش دار تی در با ھمون صدای خانم شمس از جلوی چندبعد
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 جناب مھندس-
 

 ھی بقکی در واب سالم علنی سرد و خشک آرمی صداوبعد
 
  برو تو اتاق من عوض کنی لباس عوض کنی خواینفس جان م-کایمل
 

       
 
 گھی دنی خدا ای ِانی تو دست آرمدمی جا موند برگشتم دنی پاکت لباسم تو ماشی وایا
 بو ببره من ی کسستی نالشمی خنی چھ خجستھ خجستھ برداشتھ با خودش آورده عھیک

 برم بھ ھال ی حاال با   چھ بھانھ اکای بھش بدم رفتم نشستم تو اتاق ملدی بایچھ جواب
 گذروندم کھ نی کردم امروزو با آرمی چھ غلطای؟خدارمی بگنیخونھ و پاکتو از آرم

 :گفتی از پشت در مکای ملدمیشن
 
 دیی تو اتاق من بفرمادی کتتونو بذاردییبفرما-
 

 ی رو داری تو اتاقت کھ لباس عوض کنم پس کی مگھ منو نفرستادنی عقل کلو بباون
 ! کنھ؟زونی تو اتاق کتشو آوی فرستیم
 

  مادرررررای بکاااااایمل:دا کرد  شمس کش دار صخانم
 
 ستی تو اتاقم نی شما جناب شوکت کسدییبفرما– کایمل
 
 م؟یپس من ک-
 

 : گفتکردی کھ در رو با غر باز می از پشت در در حالنیآرم
 
  کجا رفت؟نیا-
 

 اول جا خورد و دی تا برقو روشن کرد منو تو اتاق دنی ھمی اتاق خاموش بود برابرق
  خورده نگام کردکھی
 
 ش؟ی چرا آوردنی آرمیوااا-
 
 خب لباست توشھ-
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 ...گھی مکایخب االن مامان مل-
 

 ی رفت جلونی پشت در رو در اتاق باز شد آرمدمیی کفش اومد دوی پاشنھ ھایصدا
 ::دررو گفت

 
 ! نجاستی من فکر کردم نفس اد؟ییِاجناب مھندس شما-
 

 : با خنده گفتنیآرم
 
 نھ من تنھام-
 

 :  نشھ زدم پشتش و دررو بستو با ھمون خنده گفتدهی کھ دی طورآروم
 
 گھیخب گفتم تنھام د-
 
 می بری ھم من چطوری اتاقی کنم ھم تو توکاری  چای خدانیی پااری صداتو بسیھ-
 رون؟یب

 م؟ی ھمھ رو راحت کنالی خرونی بمی با ھم بریخوایاصال م: با خنده گفتنیآرم
 
 رونی تو برو بیریگی بھ مسخره مزوی کھ ھمھ چنی بھ تو آرمیوا-
 
 ؟یکنیلباستو عوض نم-
 
 ! تو؟یجلو-
 

 : گفتطنتی با شدویخند
 
  ندارمیمن کھ مشکل-
 
 : زدم بھ بازوشو گفتمیکی چشم غره با
 
 کشھیبستھ پرو خجالتم نم-
 

 رونی کت کتان اسپرت کرم رنگشو در اورد و داد بھ منو رفت بنیآرم
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 مشغول اگر االن ی با فکردمی کردم ؛لباس خودمو پوشزونی آوی رو چوب لباسکتشو

 فھمندی ھم من کھ مرونی اتاق اومد بنی از انی ھم آرمننی وببرونی بامی اتاق بنیاز در ا
 ی جلوی و موھادمی کم بھ خودم رسھی کنم ؟کاری چای خدای وامی اتاق بودھی یھر دو تو

 دررو باز کردم ؛صدتا ی کردمو رفتم آھستھ المسرمو مرتب کردم وشالمو سر
 در ی بود از الکی باری راھروھی ی نباشھ ؛اتاقا تویصلوات نذر کردم کھ حواس کس

 نشستھ بود ییرای پذی مھمونا ھم توی بھ راھرو نداشت ھمھ دی دییرایکھ نگاه کردم پذ
 نگاه تی جمعھ بدمی و دررو بستم تا بھ سر راھرو رسرونی در اومدم بی از العیسر

 نی کس حواسش نبود اال آرمچیکردم ھمھ سخت مشغول حرف زدن و خوردن بودن ھ
 نداشت اخم کردم کھ ی واھمھ ازی چچی بشر از ھنی اکردیکھ زل زده بود ومنو نگاه م

 اومد کای ملھوی لبخند زد و بھ کارش ادامھ داد کھ طنتی نگام نکنھ آروم با شیاونطور
 : روم سبز شدو گفتیجلو

 
 ؟یدی تازه خریکیچھ لباس شُ!ا-
 
 ممنون-
 
 ومدی ننی چرا نگدونمینم-
 
 »  برهنی کھ نگرهی مخلص اعصابش می خونھ ی کزارهی ازت بزمی عزچون«
 
  کنمی رو بھش معرفیکی خواستمی مادیحتما ب: زنگ زدم گفتم نیبھ نگ – کایمل
 
  ؟ویک-
 
  کھ کنار بابام نشستھییاون آقا-
 
 بای پسر تقرھی نگاه کردم دوتا آقا کنارش نشستھ بودن سمت راست  شمسی طرف آقابھ

 کایمل:  نگاه کردم و گفتمکای سالھ برگشتم بھ مل٦-٣٥ مرد ھی سالھ سمت چپ ٧-٢٦
 ؟یگیجون اونجا دو تا آقا نشستھ سمت راستھ رو م

 
 : باز مثل مادرش کش دار گفتکایمل
 
  خودمھ اون مجردهی پسر خالھ مانینفس جوووون اون کھ ا!واااااا-
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 دوسھ سالشھ اگر منظورت اون آقا الغر ستوی تازه بنی متاھلھ ؟بعدشم نگنیمگھ نگ-
  بھترهی نگنی کھ بھ نگستینکیکچل ع

 
 :   تا ابرو شو باالدادو گفتھی اومد و ی کشکایمل
 
 اون وقت چرا؟-
 
 نگو نیبھ نگ»  بگم بھت ؟ی اخھ من چکنھی موهی بموی نعذارهیزنده ات نم« نیچون نگ-

 قربون شکل ماھت
 
 : اومدو گفتیی چشمو ابروکایمل
 
  دلشم بخواد دندون پزشکھیلیخ-
 
  نگو بھ صالحتھنیتو بگو پرفسور ،بھ نگ-
 
 : گفتیکی طرف سالن ھینم؟ازی نبود من کجا بشیی خالی جادمی جمع حضار رسبھ
 
  جا ھستھی نجایا-
 

 بگم کھ نھ تونمی بگو خب نمنوی آرمی واِنی شرومدی بھ طرف صدا برگردوندم دسرمو
 ینی سنگی نشستم ولنی رفتم کنار شرویمجبور... نی مشابھ ایزی چھی ای امی یاونجا نم
 : گفتنی شروکردمی بھ وضوح حس منوینگاه آرم

 
 ؟یامتحان داد-
 
 ؟یتو چ»آره ارواح مرده ھات «امتحان؟آره بابا-
 

 خواب موندم: گفتدویخند
 
 یخستھ نباش-
 
 سخت بود-
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 اشو الحق کھ بھ افھی افتاد اوه اوه اوه خدا بھم رحم کنھ قنینگام بھ آرم«اوف نگووو-
 بھ ی زل زده اونطورنی انھیبھ بابا نگاه کردم نب)یببرزخم( داد یخودش خوب صفت

 کم بھ خودش ھی رفتھ شگاهی بھ مامان نگاه کردم اووووه مامانو آراشتریمن با استرس ب
 بابا کھ داره از ستی کدوم نچینھ بابا حواس ھ! اومده بود تر  سادهمی سر عقد نعدیرسیم

 بھ اندازه ی سربازرنی دو سال مونی آقانی ؛من موندم اگھی مشی سربازیشاھکارا
 آخھ کنھی مفیمامان ھم کھ داره از گل سرسبدش تعر! سال چرا خاطره دارن؟٢٠٠ی
 : گفتنیشرو»! داره؟فی ھم تعرمینع
 
  قشنگھیلیلباست خ-
 
 ممنون-
 
 :»با خنده گفت« حاال چرا یول-
 
 ؟یاتکتشو نکند-
 
 داشت ی طورنی نگاه کردم ھمنی بھ آرمگھی راست می وای ادمیبھ لباسم نگاه کردم د-

َاه اتکتشم ...یکنی نگاه مینطوری چرا افھمندی جون مادرت االن مکردیبا اخم نگام م
 : وگفتمدی چاقو برداشتو اتکتو برام برھی نی شروشدیانقدر سفت بود کنده نم

 
 تا اومدم کنھی بلندم مادی خودش منی بلند بشم وگرنھ آرمنجای از ادی بایوا«یمرس-

 »: نسکافھ اومد و گفتینی با سکایبلندشم مل
 
 دختر ھی فرزام دنبال ی داره تازه خالھ مامانم برای مثال چھ انتظارنی نگنی ادییبفرما-

 وهی نھ بگردهیمجرد م
 

 بعد متوجھ زنھی حرف می تندتند داره در مورد کنمی خورده نگاش کردم کھ ببکھی اول
 :شدم  گفتم

 
 نیشرو« عواقب کار گردن خودت ی بگو ولیخوای میدونی جون خودت مکایمل-

 :» گفتدویخند
 
 اوه اوه-
 
 : با قر و قمزه گفتکایمل
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 زھرمار،مرض خنده داره-
 

 دی خنده رو لبم ماسدمی دنوی آرمافھی سرمو بلند کردم قدمیند منم خنده ام گرفت خخب
 : شمس بلند گفتیآقا
 
  سر اصل مطلبمیخب جناب مندس بر-
 

 امرزهی شمس نگاه کرد خدا پدرتو بی نگاھشو ازم گرفتو بھ طرف آقای شاکنیآرم
 .جناب شمس

 
  مامان اومد دمی نفس راحت کشھی ھم بلند شد تا بھ جمعشون ملحق بشھ و منم نیشرو

 :بھ طرفمو گفت
 
 ؟ی اومدریچرا انقدر د-
 
 ؟یدی سالم مامان جون باالخره منو دیوا-
 

 : رفتو گفتی چشم غره امامان
 
 ی اومدریچرا د-
 

  سوال عوض شد؟مدل
 
  ،لباسم قشنگھ؟دی طول کشادی بری گنیتا اومدم لباس انتخاب کنم وماش-
 

 ؟یدی خررهی چرا تیآره ول-مامان
 

 ومد؟یا ن چرنینگ
 
 ی کرده مگھ من بھش سپرده بودم بدای من شوھر پی براکایبھش بر خورده کھ چرا مل-

 ھ؟ی کیدونیشوھر مونده ام ؟تو م
 
 آره نشونم داد-
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 : گفتجانی با ھمامان
 
  بپرسمکایخب مادر کو بھ منم نشون بده روم نشد از مل-
 
 :  طرف پسره نامحسوس اشاره کردمو مامان چھره اشو جمع کردو گفتبھ
 
  دست گلمو بدم بھی کھ بچھ دهی رسای مگھ تھ دنشیا-
 
 ن؟یا

 
 د؟ی شماو دخترتون جز آدم حسابش کندیِچرا چون الغر و کم موا نبا-
 

 : اخم کردو گفتمامان
 
 نی مثل ایی مردای بھدصدتاتشونی کھ شخصی طورنی آدم اختھی تا رھی چھ حرفنیا-

 دخترت تموم امروزو یِ بدبخت د،اگر بدوننی داد بھ آرمریباز گ« ارزهیمھندسھ م
 »یخدا نکنھ بدون...خونھ آقا بوده کھ

 
 : ادامھ دادمامان

 
 بھش گھی بار دھیمامان « ی شناسی کھ منمی نداره نگختی بد بخت بنده خدا اصال رنیا
 :» کردو دوباره صورتشو جمع کردو گفتی نگاھمین
 
 یزنی نمی تورو از امتحان حرفنمیبب...رونی بدنشیانگار از قبر کش!ییییوا-
 
  مادر منی گی مورد نظر سخن مسی از کی منو داریدی دی وقت؟ازی دیشما امون م-
 
 ؟ی کردکاری امتحانتو چی منو ارشاد کنخوادیخوبھ خوبھ حاال تو نم-
 
 حالم بدشد دمی کھ ده تا سوال اولو دنیانگار اصال کنکور ھنر نبود ھم سخت بود یلیخ-

 ...  داشتمی چھ حالی مامان اگر بدونیمغزم ھنگ کرد اصال مغزم پاک شد وا
 
  ؟یشی قبول نمیعنی-
 
 فکر نکنم-
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 : کننده گفتدواری و امانھی دلجومامان

 
 ی کنم قبولینھ من آش نذر م-
 
 ی ،دلم براالھی ام چھ خوش خچارهیِ ؟ه مامان بکنھی نداده ھم آشت قبولم مامتحان«

 :مامان ادامھ داد» ..مامانم سوخت عذاب وجدان گرفتم
 
  کرد؟کاری اون امتحانو چیبنفشھ چ-
 
 .... رفتدوی آه وار کشیکنکور نھ امتحان ،اونم گند زد مامان نفس-
 

 خودم یبشقاب برداشتم تا برم برا ھی شدی صرف مسی غذا سلف سرودی شام رسموقع
 : اومد پشت سرمو گفتنی آرمزی بھ مدمی کھ تا رسزمیغذا بر

 
 خوشو بش کردن تموم شد؟-
 
  ھست؟ستیحرف زدن کھ قدغن ن: جمع نگاه کردمو گفتم بھ
 
 ؟یشی متوجھ نمادی ی خوشم نماروی نیاز ا-
 
 نمیجا نبود مجبور شدم برم کنارش بش-
 
 ؟یدی فھمینی شی م خودمشی پیایاالن م-
 
 .... جاگھی مامانم منمی تو بششی پھوی امی االن بنمی شی مامانم مشی پرمیم-
 
َن◌◌◌◌ف◌◌◌س- َ َ َ َ َ ََ  برنده اش قاشقم از دستم افتاد زوی تی از ترس اون صداھیی«َ

 یّ بود اول جدنی شروی ھم کھ درست رو برونی پق خنده رو زدو آرمنی ،شرونیزم
 »: برداشتو دادبھمو گفتنی نگاش کرد و بعد ھم خم شد قاشق منو از رو زمیو شاک

 
 ببر بشور-
 

 زم؟ی عزیدیِاوا ترس -  شمسخانم
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 : زدمو گفتمی تصنعیلبحخند
 
  ندارهیاشکال-
 

 : بھم دادوگفتگھی قاشق دھی می گذاشتمو نعزی رو مبشقابمو
 
  کم حواستو جمع کنھی ی بشورخوادی نمایب-
 
 اون ھر یخب با صدا: گفتمکردمی نگاه مموی نعی کھ شاکی لب با حرص در حالریز

 لی زن ذلادی اخالقش بدم منی انقدر از اگھی دترسھی میکس
 

 : گفتزی شمس دوباره از اون ور مخانم
 
 خوشت یلی لورت ھا رو بھ خاطر تو درست کردم اون دفعھ خنی بگم اخواستمیم-

 اومده بود
 
 ی نکره ات بگی با اون صدادی بای بگیتونیم نم آروریخب بم«ممنون-

َن◌◌◌ َ َ َ َف َ◌  َ َ َ َ سسسس َ َ َ  »َاه.َ
 

 : گفتکموی باز اومد نزدنیشرو
 
  از دخترا سر کنکور غش کرده بودیکی دمینفس شن-
 
 » کھ اون دختره خوده منمی ندارخبر«
 

نگاش «ده  تو افتادم گفتم نکنھ نفس بوادیاول کھ دوستم گفت : با خنده گفتنیشرو
 »دوگفتیکردمو خند

 
 »یکردی مکاری چادمھی سر امتحانا ؛یی استرسیلیآخھ توھم خ-
 
 نمی نوشابھ برداشتم ورفتم و تا اومدم بشھی جمعش کردمو عی لبخند مسخره زدمو سرھی

 : اومدو گفتمی مبل نعیرو 
 
  چرا انقدر کوتاھھ؟یدی خرھی چھ دامننیا-
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  خانوووممت کھ بھترهکای اون شلوار ملدم؟ازی با ساپورت پوشینیبینم-
 
 کای داد بھ ملریباز گ– مینع
 
  بد بختلیبرو بابا زن ذل-
 

 دوی حرف زدو خندی اومد کنارم نشست و ھنی تا غذامو بخورم کھ باز شرونشستم
 دیی پایانقدر منو م... من ھم در حد آب کردنی دل وزھره رفتی ھم چشم غره منیآرم

 خوردمو ظرفمو مھیآخر غذامون...  خورمی می چگھ،غذای می چنی شرودمی فھمیکھ نم
 بھ اتاق رفتم تا رفتم شمی آرادی تجدی ھونھبردم آشپز خونھ وتشکر کردمو بعد ھم بھ ب

 نی لب بھ شروری اومد تو بند دلم پاره شد زنی آرمدمیتو اتاقو در رو بستم درباز شد د
 :گفت در آوردو بشی از تو جگارشوی گفتم،سراهیبدو ب

 
  نھ؟رهیحرف تو گوشت نم-
 
 ...  در موردخواستیم-
 
 نی کنارم بشایمگھ بھت نگفتم ب-
 
  بفمھمھ ی کھ  ھر نفھمنمی کنار تو بشامی ھا تا اومد کنارم نشست بپرم بدهیمثل آدم ند-

 ھ؟یاره خبر
 

 : گفتتی با حرص و عصباننیآرم
 
 بناگوشت باز بود؟  تا شتی گفت کھ نی می ؟چیخندی مویگیچراھمش باھاش م-
 

 اون ھم مقابلم قرار گرفت و کف وارروی بھ ددمی جلو انقدر جلو کھ من چسباومد
 : و خشن گفتی داد و جدھی تکواریدستشو کنار گوشم بھ د

 
 : مگھ بھت نگفتم-
 
  ی بپری بھ حالت با کسی وای با منیوقت-
 
 نداره اخالقش ی ؟اون اصال با من کاریکنی می چرا قضاوت الکدمی نپریمن با کس-
 »: نگاھشو کشوند بھ لبمو گفتباز«ھی طورنیا
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 من ھم ی ولی فھمی تو نمنوی است الھی نگاھش با حکنھی ممی عصبکنھی نگات میوقت-

 نی بگاری کھ سی توسرشھ کمرمو کرفت با ھمون دستی فھمم کھ چیجنسمو م
 »:شم گفت کرد وتو گوکیانگشتاش بودو منو بھ خودش نزد

 
  چسبھ ؟ی بھ تو مادی ھمھ دختر چرا منی انی؟بی طرفی با کیفکر کرد-
 

 : دادم عقبو گفتمھولش
 
 داده بود کبوند بھ ھی تکواریکف دستشو کھ بھ د«... لھی بوده ھم فاممیچون ھم کالس-
 »: گفتی خفھ و عصبی با صداوارروید
 
 :بستھ ؛تو چشمم زل زدو گفت-
 
 تو دھنش گاروی دستشو برداره سنکھی بدون اکنمی تکرار نمگھی دیشنی کنار من میایم-

 بھش زد و فوت کرد تو یقیگذاشت و فندکشو در آوردو روشنش کردو پک عم
 :صورتم گفت

 
  کنار خودم؟ارمتی بگھی جور دھی الزم ای یمتوجھ شد-
 
 : حرص دستشو پس زدمو گفتمبا
 
 َ خب اهلھیخ-
 
 رو گوش بدم گھی می ھر چشھی مونم نمی منایمان ا ماشی وگفتم پرونی اتاق زدم باز
 از رنگ زننی حرف نمی در مورد چنای مامان ایوا... ھی نباشم براش کافنی شروشیپ

 بھ مامانم سر یی فروش محل چھ حرفایامروز صبح سبز....  گرفتھ تاکای مادر ملیمو
 زدنیحرف م....  ودهی دمشو چی چطورانم خوردن کھ نزده ومامیگرون شدن سبز

 و خانم شمس ھم از کنھی مفی تعرمیباز مامان داره از نع... حوصلھ ام سر رفتایخدا
 ست؟ی نی اگھی موضوع دَی خانمشش اکایمل
 

 مبل ی دستھ ی نا محسوس دستشو رونی آرمدمی تک سرفھ اومد برگشتم دیصدا
 کنھیکنارش گذاشتھ بود وآروم اشاره م

 
 ر بردای چااینفس ب -کایمل
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 رفتم تا کنار ییرای بھ پذی حوصلگی و بی برداشتم و از سرناچاری فنجون چاھی

 مبلم ی دستھ ی رو روی نگاه بھم کردو فنجون چامی نھی  نشستم کنارشو نمی بشنیآرم
آه ھمش در .... گذاشتم و بھ بحثشون گوش دادم نی مبل آرمی بود بھ دستھ دهیکھ چسب

 نیاومدم بلند شم قند بردارم کھ آرم... سر برصلھچھ حو...است ...مورد کاالو تجارتو 
 و برگشت رو پام از ی ھوا دستش خورد بھ فنجون چای بھ طرفم برگشت و بعیسر

ِ اون ھمھ آدم کھ دارن بروبر منو نگاهنی زدم و بی کوتاھغی جھیسوزش   نی آرمکننی مِ
 : گفتیبا دست پاچگ

 
نھ دستمو »:اومد جلو کھ دست بھ لباسم بزنھ کھ محکم گفتم« سوخت؟؟آره؟پاتیسوخت-

 اشکال نداره: لحظھ شوکھ نگام کرد و آرومتر گفتمھی نیباالگرفتم و آرم
 

 : گفتی عصبنیآرم
 
 ی روت سوختختمی رو ریچا-
 
مامان اومدو »!!! چرا؟شدی آروم نمیبا چشمم خواستم آرومش کنم ول«اشکال نداره -

 :نگران گفت
 
  شد؟ینفس چ-
 
 ستی نیزیچ-
 

  روشری باش برو تو حموم آب خنک بگسوزه؟زودی میلیباباجان خ -بابا
 

 مارستان؟ی ببرمت بیخوایم -نیآرم
 

 : گفتدوی خندنیشرو
 
  گرفتھ؟شیمگھ آت-
 

 نینھ؛ شرو: لب گفتمری نگاش کردو تا اومد جوابشو بده زی در جا برگشت عصبنیآرم
 :ھم خنده اشو جمع کردو خانم شمس گفت

 
 ارمی ی پماد مھیاالن برات -
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 ییاز بس کھ سر بھ ھوا – مینع
 

 : گفتکردی کھ خودشو کنترل می حرصھی با نیآرم
 
 ... نفس کھختمی رو روش رییمن چا-
 
 بھ طرف اتاق...گفتم اشکال نداره -
 

مو رفتم تو اتاق و لباسمو در آوردمو تو حموم اتاق  پماد اومدو داد بھھی شمس با خانم
 ی در اومد و بعد صدایرفتم اب سرد رو پام گرفتم ومامان برام پماد زد کھ صدا

 : نیآرم
 
  سوخت؟یلی نفس خی پایخانم پناھ-
 

  کم سرخ شدهھینھ فقط -مامان
 

  ببرم دکترنیبذار-نیآرم
 

 : منو مشکوک نگاه کرد بند دلم پاره شدوآروم گفتمامان
 
 »:بعد ھم بلند گفتم« گرفتھ یحاالچھ عذاب وجدان-
 
  ستی نی مھمزینھ ممنون خوبم چ-
 

 ھنوز پشت درکنار بابا نی آرمرونی وھمراه مامان از اتاق اومدم بدمی پوشلباسمو
 :دی پرسی بود بابا با نگرانستادهیا

 
  بابا جون؟یخوب-
 
  مواد مذاب کھ نبودگھی بود دیبھ خدا چاآره -
 
 داشت کھ برعکس حال منئ ی نگراناری و بسبی عجی نگاه کردم حالو ھوانی آرمبھ
 : کھ براش مھمم آھستھ گفتکردی چون اعالم مکردی حالش خوب منی ایلیخ
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  سوزه ؟یم-
 
 بستھ:»نھ بعد آھستھ گفتم:  لحن محکم گفتمبا
 
  نفس جان؟یخوب -خانم شمس-
 
 ؟ی سوختیلیخ-کایمل
 
 ستمی نینھ بابا من نازک نارنج-
 
  نگران نباشدمی دبینفس عادت داره بھ سربھ ھوا بودن و آس- مینع
 

 شد ی دورو ورش شلوغ می داشتم وقتی شعوری نگاه کردم چقدر برادر بموی نعیشاک
 بگھ بھ مامان  شی بھ سوگلیزی چھی تر نگاه کردم تا ی  بھ مامان شاککردیخودشو گم م

 :»آروم گفتم
 
 ِ اللکننی اگر حرف نزنھ ھمھ فکر مکنھیچرا فکر م-
 

 خونھ تنھاست نمی نگمیخوبھ حاال توأم ،بھتره کم کم بر: گفتدوی لب گزمامان
َ ددرنی و خونھ بمونھ اونم نگادی برشی فرصت گنی نگشھیم!!!ن؟ینگ« حاضرم !!؟یَ

 »رونیتاش رفتھ ب با دوسچوندهی رو پنایشرط ببندم مامان ا
 
 کھی خونھ اتونم کھ نزددویستی نبھی خانم شما کھ غردیناھ -کایمل
 

 می بھتون زحمت دادینھ مامان جان بھ اندازه کاف-مامان
 

 دی بانی برداشتم فکر کردم آرمموی دامنم گوشبی اومد از جمی اس ام اس گوشیصدا
  حالل زاده اس زدهنی اسم نگدمی دیباشھ ول

 
  اومدنتون شد اس بزنکینزد-
 

 ؟یچوندی پییمگھ کجا– زدم
 

 میقرار شد تو کار ھم دخالت نکن-زد
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 ؟ی رفترونیآھان پس با دوست جون ب– زدم
 

  فضول چھدمایال پرس. سوھید؟ییای میَاه ک– زد
 

 مییای ممیدار – زدم
 

  ؟ی زودتر خبر بدی تونی نمشای ایریبم-زد
 

  راھت دوره؟ھیچ– زدم
 

  ندارهیبھ بھ تو ربط– زد
 

  مامان بفھمھی نرسدوارمی شعور امیب-زدم
 

 خفھ شو لطفا -زد
 
  خونھ مامی امشب برای بکایمل- مینع
 

 می با ھم گذاشتھ بودی قرارھیما ! جاااانممممیییینع– شمس خانم
 

 شھی شب کھ ھزار شب نمھی– مامان
 

 : بھ مامان گفتمآروم
 
 دوماھھ عروس شش شھی نقل مجلسھ مشھی م شب ھزار شب قصھ سر درازھیھمون -

 ِزا؟یماھھ داره خالھ چرا نم
 

 : لب خند بدجنس زدم وگفتھی چشم غره بھ من رفت و من ھی مامان
 
 برو مانتوتو بپوش انقدر حرف نزن-
 
  حرف زدم ؟پسر دوستتیباز بھ نور چشم-
 

 دمی درونی نداشتم اومدم بضی حوصلھ تعودمی تواتاق مانتومو رو ھمون لباسام پوشرفتم
 : صداگفتمی کردمو بی بھ اطراف نگاھکنھی نگام مشی داره با تشونیآرم
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 خوبم-
 
بابا ... بود و بابانی مھاباد اومد جلو من بھ اطراف نگاه کردم مامان پشتش بھ آرمیب

 !!!بابا کجا رفتھ؟!!کو؟
 

 ...نفس من واقعا– نیآرم
 
 بابام کو؟-
 

 ...دونمی نمدیببخش-نیآرم
 
 کای داشت اونجا وسط ھال با پسر خالھ ملدمی قبل دقھی دودقنی ھمستی بابام ننیآرم-

 زدیحرف م
 

 رونیرفت ب-نیآرم
 
 !رون؟یب-
 
  بکشھ؟گاریکجا س!!
 

 : با ھمون حالش گفتنیآرم
 
 ... زنھنینھ با ا-
 
 کدوم زنھ بابا با کدوم زن نیبرگشتم بھ جمع نگاه کردم منظور آرم!!ھ؟یزنھ ک!!!زنھ؟-

 رون؟یرفتھ ب
 

 با مردا یکی یکی خواست و کای باز شد بابا اومد داخل بعد ھم کتشو از ملی وروددر
 زن مو ھی بار نی باز شد ای بار دوم در ورودیبرا.... کرد ودست دادویخدا حافظ

بود و  کرده ی بود موھااشو دم اسبختھی رشیشونی پی لختشو روی ھای کھ چتریشکالت
 پاشنھ یفشای جذب سرمھ انی شلوار جھی با بود دهی باز پوشیقی قاقھی ی بلوز مشھی

 کھ دور تادور چشمشو دهی کشی بادومی چشمادادی و الغر نشون مدهی اونو کشیبلند
  ھشتی تاتوی بود ابرو ھادهیخط چشم ککش
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 اعضا رو نی ای ھمھ ی کھ خط لب تاتو کرده بود اونم زرشکیتونی قی لبای قلمھینیب
 ...  سبزه بودیپوست

 
 
 

 ھم گفت نی بعد اون اومد آرمقھی دو دققایبابا اومد داخل دق! بود؟رونی زن بنی با ابابا
 داشت کارشی بشھ؟چی کھ چرونی زنھ رفت بنی ؛با ارونیبابات با اون زنھ رفت ب

 شم؟ی دارم متوجھ می چی وایوا.... اطی؟چرا داخل کارشو نگفت؟چرا رفتن تو ح
 

 گرفت و کنجاو تر سرمو کج کردمو زنو نگاه کردم کھ بھ دموی دی اومد جلونیآرم
 نگاه نی بھ آرمدی شمس رفت ،با شک و تردی آقای خونھ ی از اتاق ھایکیطرف 

 کرد بھ مامان نگاه ی وموشکافانھ بھم چشم دوختھ بود و نگام مقی دقکھیکردم در حال
  نبودزی چچی بھ ھواسشً زد و اصال حی حرف مکایکردم داشت با مل

 
 : گفتمی با ناباورنی بھ آرمروکردم

 
 . بودرونیاون زن ھم ب-
 

  نفس جانمیبر-بابا
 
 مرد ی حسابی کھ با وجود چھلو نھ و پنجاه سال ولی بھ بابا نگاه کردم مرددی تردبا

 ..! بود با اون زنرونی اون بی من عاشق بابامم پس چرا بھش شک کردم؟ولھیجذاب
 
 »:رفتم جلو تر و آروم گفتم«باباجونم،-
 
 ؟یکردی مکاریچ! ؟ی بودرونیب-
 

 : گفتی خونسرد و عادبابا
 
  بکشم بابا جانگاری سھی دیگفتم تا تو مادرت حاضر بش-
 
  ِ ؟یبا اون خانمھ کھ موھاش شکالت! ؟گاریس-
 

 : تر گفتی تک سرفھ کردو بابا عادھی نیآرم
 



 142 

 با نامونوی اومد گفت ماشنای اکای ملی از مھمونایکی ی ولدمیباباجان من کھ موھاشوند-
 اطی اون آورد داخل حرونی بردم باطشونی از تو حنوی منم ماشمیھم جا بھ جا کن

 
 ستی نی منھ ھرکسی کنھ اون بابای کارا رو نمنی دونستم بابام ای رو لبم اومد ملبخند
 :  آسوده گفتمیبا دل

 
 آھااان-
 

 بود و ستادهی کھ درست پشت سر بابا ادمی دنوی از روبروم رد شدو رفت و من آرمبابا
 شلوارش بود و اون کت کرم کتان اسپرتش کھ دور تا دورش لب بیجفت دستاش تو ج

 لی کھ سرش متمای شده بود بھ پشت دستش رفتھ بود و در حالی با چرم قھوه ایدوز
 ھی اش بھ طرف باال بود و بابا رو با ھروخت برافی اروزهی فی بود اون چشماریبھ ز

 کردی با حرص نگاه موینفرت کامال مشخص و شاک
 

 باره ھرگز ی داره از اون چشماش مشیانگاه آت!!کنھ؟ی نگاه مینطوری بھ بابا اچرا
 کھ انقدر روش ینی شروی و احساس نگاه کنھ حتافھی قنی رو با ای بودم کسدهیند

 حساسھ
 

 ؟ی کردی خداحافظکاینفس با مل-مامان
 
 ی خدا حافظھی کردم وبعد ھم از بقی خداحافظدمشوی رفتمو رو ھوا بوسکای طرف ملبھ

 شمس اومدن ییالی وی ھم با ما از خونھ گھی دی عده ھی نوی رفتم ،آرمرونیکردم وبھ ب
 نیوا ا!!! کردو رفتی وسرد با ما خدا حافظی سرسریلی بگم کھ خنوی اما آرمرونیب

 دلم نی شده بود آرمنیتموم فکرم تو ماش!!!ختی انقد ربھم رھوی چھ مدلشھ چرا
 رونی بی با لباسانمی نگمیدی دم در خونھ دمیدیتا رس... باھاش حرف بزنم خواستیم

 :ِ در ِ مامان با تعجب گفتیجلو
 
 !! موقع شب؟نی تا ایکجا بود!!!نینگ-
 

 جمع و جور کردو عی نگاه بھ من کردو بعد خودشو سرمی نھی با حرص نینگ
 »گفتی خالھ امو مدختتر«نایخونھ الھام ا:گفت

 
 شوھرش نبود؟ -مامان

 
  بودتینھ مأمور– نینگ
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 ؟ی موقع شب اومدنی خودت اای ی با آژانس اومدیآھان خوب کرد-مامان

 
 سالم باباجون... مامانگھیبا آژانس د-نینگ
 

 ما ی بود بابای مھمونگھی بود کھ بابا مدهیانقدر مال« ؟ی بودی؟مھمونییسالم بابا -بابا
 »!ست؟ی نی باشھ مشکلیچھ الرژه خب مھمون

 
  بودمناینھ خونھ الھام ا-نینگ
 

 خوش گذشت؟-بابا
 

 می تنھا بودییبد نبود شوھرش کھ نبود دوتا -نینگ
 

 : با خنده گفتبابا
 
  آره؟گذرهی نباشھ خوش مکایمل-
 

 : گفتی مامان شاکمیدی خندکای ملمنو
 
  بھ حال دختراتی وایگی مینطوریتو ا!نیحس-
 

 : وار گفتھی کنانی تو نگارهی بنشوی ماشخواستی کھ ممیدی دموی باز شد و نعاطی حدر
 
 ؟ی بردی منتوی ماشدیحاال حتما توھم با-
 
 خونھ امروز اضافھ کار بودم ھر امیمن از سر کار رفتم اونجا وقت نکردم ب - مینع

 خوادی اضافھ کار مرهیگی کرمش می جا من کار دارم دعوتم اون مھندس عوضھیوقت 
 

 حالتو نی ھمچشدی آخ اگر مکنھی منی توھنی شعور چرا بھ آرمی رفت تو ھم باخمام
  دمش گرمیستی اضافھ کار واکردی کاش تا صبح مجبورت می حجقت بود اگرفتمیم
 

 یقت دلت خواست بر کھ ھر وستی خالھ نیباباجان سر کاره خونھ  -بابا
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 بھ ی چی برامی ما اونجا دعوتدونستی مھندس شما کھ امروز منینھ باباجان من ا– مینع
  حساب کتاب ؟یمن گفت جمعھ ب

 
  ھفتھ ماھھنیچون آخر-
 

 تو جلسھ آخر ماه باشھ ،وردل دوست دی باسیجسد خودش کجا بود؟رئ -نیآرم
 امروز خواھرت ور دلش بوده کھ سنگ ی اگر بدونمی نعی ھا واگھیمنو م«دخترش
 تراز خودشو فرستاده تا اعصاب منو یبعد اوون معاون عوض»  بد بختیکنیکوب م

  کنھیخط خط
 

 ی کھ دقھ دلی خونھ اعصاب ما رو خرد کنی باز بود االن اومدشتیتا حاال کھ ن-نینگ
 اونجا رو سر ما ی تو بمونای باھات ادی خانم بکااااای مادر زنتو کھ نذاشت ملیقانون ھا

 ؟ی کنیخال
 
 : باحرص گفتمینع
 
  کردن شک نکنرونشی بی من خودم اومدمغلط کردیزنی حرف مکھیتو اونجا بود-
 

 بستھ بستھ مردم خوابن– بابا
 
 ؟یومدی ننای اکای خونھ مل؟چرای خانم تو کجا بودنی نگنمی ببایب - مینع
 

 دی زن افاده اختی اعصاب خودمو با رامی حاال بادی ازش خوشم میلی کھ خنینھ ا-نینگ
 خرد کنم ؟

 
 ؟یدی کھ انقدر مالیکجا بود- مینع
 

 بابا -نینگ
 

  تواری بنتوی جا حرف زدن ماشمیگفتم بستھ نع -بابا
 

 : گفترونوی خونھ سرشو آورد بی از در ورودمامان
 
  تودییایچرا نم-
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 : بھ الھام زنگ زدو گفتنی نگمی داخل تا وارد اتاق شدمیرفت
 
 رونیبا دوستام ب... امشب اون جا بوده بگو آره نی نگدی وقت ازت پرسھی مامانم اگر«

 »ممنون خداحافظ... حوصلھ ندارمدنی مریخب گ....بودم
 
 با دوستات نھ با دوستم متمم اشتباه انتخاب نکن-
 

 خفھ شو لطفا-نینگ
 

 نمی زدم نگکردی کھ داشت لباس عوض منی لگد بھ نگھی دراز کردم از رو تختم پامو
 :  زدغیج
 
 ھووو-
 
 رندی حالتو بگی برسری تا دمییای مگھی ساعت دھی گفتمی بھت مدیبا-
 

 کردمی ات مکھی تکھیبعد منم ت -نینگ
 

 : اومد تو اتاقو گفتمامان
 
 ،اون دیفتی ھمش بھ جون ھم بدمیی سھ تا بچھ؟سگو گربھ زای ؟جایچتونھ نصف شب-

  ھناتونو بدوزم؟ارمی نخو سوزن بای دیبری مردم آزارتونو میصدا
 

 ُ بره صداشومامانیم -نینگ
 

 : با لگد زدم بھشو داد زدباز
 
 ندازهی االغ جفتک منیمامان نگاه ع-
 
 ییاالغ تو-
 

  شدهادی اش زونجھی -نینگ
 

 بھ عوض می شروع کردموی خوشکالشو زد ھر دو الل شدغی دونھ از اون جھی مامان
  افتادهیکردن لباسمون انگار نھ انگار کھ اتفاق
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 ساعت نشده بود کھ می نمی جفتمون با ھمون حالت مثال قھر بھ رخت خواب رفتخالصھ

 َاه: کھ خواب بود خواب آلود گفتنی نگی زنگ خورد من کھ خواب نبودم ولمیگوش
 

 :  بودنی برداشتم آرمموی گوشعیسر
 
 ن؟ی شده آرمیسالم ،چ-
 
 ؟ی نگرانت بودم خوبیچیھ-
 
 ھی داغ نبود ادی کھ زیی اونم چاختھی روم ری چاھی نگران من شده بھ خاطر یییوا

 : تو دلم نشستو گفتیذووق
 
  سوزه؟یپات خوبھ نم-
 
 شماینھ بابا نگران نشو لوس م-
 
 خودم ناز جوجھ امو ی اشکال نداره تو ناز کش دارگھی لوس باشن ددی ھا بایسوگل -
   کشمیم
 
 : گفتنی ونگدمی دندون کشری لبمو زیییییوا
 
  نھ وراجای یخوابیَاه نفس م-
 
 ؟ی پشتتو بزنم بخوابای بخونم یی برات الالامی بگھیبخواب د-
 
 رونیپاشو برو ب-
 

 : گفتنی ژاکت برداشتمو رفتم تو بالکن اتاقم آرمھی شدم بلند
 
  شده؟یچ-
 
  جر وبحثم شدهنیبا نگ-
 
 شد؟خونھ اتون دعوا -
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 ھیدعوا؟ نھ بابا کل کل خواھر برادر-
 
 می من از دست بابات عصبانکمیخواھر و برادرتو نم-
 
 ھو؟ی شد ی چی و رفتی کردی خداحافظعی و سری شدی عصبیلی خدمید-
 
 ،بابات تو چشم زنھی مشی زل بزنھ و دروغ بگھ منو آتی کسی تو چشمایکی نکھیاز ا-

 تو نگاه کردو دروغ گفت
 

 : گفتمباحرص
 
 گھی من دروغ نمیبابا-
 

 : گفتتیباعصبان
 
  گھ اون با زنھ بودی دروغ مقایدق-
 

 : گفتمشتری بباحرص
 
 ستی من اھلش نی حرف نزن ، بابانطوریدر مورد بابام ا-
 

 : گفتشی قبلبالحن
 
 دهی میداره ھمھ اتونو باز-
 
 :  صدامونشنوه گفتمی کھ کسنیی پای تن صدای ولادی زتی عصبانبا
 
 ھزار بار بھ من ثابت شده تو باحرص نسبت بھش حرف نی ایزاری من بیتو از بابا-
 از یمیزه،نی عزیلی من برام خی بابایدونی می ،ولی کنی نگاش منھی ،با کیزنیم

 دارمو بعد مانی کھ بھش اموی زندگی تونی اش مامانم وتو نمگھی دیمی بابامھ ونمیزندگ
 ی ارزش داره نمشتری ،بابام از تو برام بیکن  من بدی چشمای پرستمشو جلویخدا م

 ی بلوف ھات بھ من انتقال بدنی و با ای از بابام داری چی برادونمی اتو کھ نمنھی کیتون
 

 : گفتادی با حرص زنیآرم
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 کنمیمن ،بھت ثابت م-
 
 کھ دونمی چون می کھ بھم ثابت کنکنمی قبول می دارم کھ بھ راحتنانیانقدر بھ بابام اطم-
 دی بایزنی کھ بھ بابام می بھ خاطر تھمتیدونی می ولیاری ی دونم کھ کم می می بازیم
 ی رو از دست بدیزی وسط چنی اادی باشھ کھ اگر دروغ تو در بی شرطھی وسط نیا

 
 : گفتی با ھمون حال قبلنیآرم

 
 ؟یچ-
 
  شھی رابطھ قطع منیا-
 

 : دادزدیعصب
 
 چرا؟ مگھ من جز محبت کردن بھ تو ی رابطھ رو قطع کننی تا ایمنتظر ھر بھونھ ا-

  باھات دارم ؟یکار
 

 ی بھ بابام سوءظن دارآره
 

 : گفتراشی بم گی با ھمون لحن متحرص و صدانیآرم
 
 ؟یاگر من بردم چ-
 
 ؟یچ-
 
 خوامی کھ من میشی میتو اون-
 
  قبولھی بازی مدونمیچون م-
 

  نفسامی کوتاه نمیخودت قبول کرد: آرومتر گفتیی با صدانیآرم
 
 امیمنم کوتاه نم-
 
  کجا قرار دارنگمی بھت میفردا حت-
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 . واقعا کھ»:با حرص گفتم«قرار دارن؟-
 

 : آسوده گفتیالی با خنیآرم
 
 ینی بیحاال م-
 
 : ام گفتمنھی لحن خش دار و پر از کبا
 
 ؟ی نداریکار-
 

  جوجھ زود باور منریشب بخ: گفتممھربونانھ
 
 ریشب بخ-
 

 ی بردش بھ چھ حقنی تھمت از بنی کھ داشتم با ای ھر حس خوبنی تو اتاق بھ آرماومدم
 من خراب کنھ آخھ تو نون و نمک ی داره اونو جلوی چرا سعزنھی من تھمت میبھ بابا

 از کجا نی آرمنھی کنی فھمم ای حد اقل حرمت نونو نمکشو نگھ دار نمیبابامو خورد
 من شک کنھ عذاب وجدان ی مثل بابایخوب  بھ مردتونھی میچطور!شروع شده 

 نی با ای منم بخوای بابای چون خودت بابا ندارشھی نملیدل» دموی کشینفس« رهیگینم
 من عاشق بابامم ھر وقت ادی ازش بدم مکنھی کارو منی ای وقتیدروغات برام بکش

 یگرم  کھ بابا بھم داره بھ اون نگاهی احساس خودم ترجمھ کنم بھی عشقو براخوامیم
 کنمی فکر مکنھیکھ بھم م

 
 زنگ زده ی کاره نصف شبھی و قرار با اون زن؟ی مرد مھربون و اھل زندگنی اآخھ

از « گفتنمی از قدیسمی نسبت بھ بابا تو سر من بندازه ساتوبشوی ذھن معی ھای بافالیخ
خوبھ » ھم ھستگرونی تو کاله دکنھی مالی تو کاله طرف باشھ خی گفتن ھر چمیقد
ولم ....ی ولم کنی مجبور شدی شدعیضا  امروز مچش جلوم باز شد فردا کھنیھم

 کھ داشت ی امروز و آغوش گرمش افتادم با تموم خطرادی جدا بشم؟نیکنھ؟از آرم
 پام ی روی امروزش بعد چای نگرانادیکنم؛یخودمو درک نم!!چقدر برام گرم بود

 ادی چقدر خوشم می جوجھ گفتناش وانی اادی نسبت بھ من حساسھ ،نکھی افتادم،اختنیر
 قبل افتادم کھ قھی چند دقادی. تعلق دارم بھ اون کنمیحس م)  منیجوجھ ( گھیم بھم

 صلواتام افتادم و ادی دمی تخت دراز کشیشرط ترک گذاشتم داغ کرد و داد زد  رو
 تو اتاق نی شدم نگداری از خواب بمی گوشیصبح با صدا... نذرم یشروع کردم بھ ادا
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 : جواب دادمی با سردِنی آرمدمینبود د
 
 
 بلھ؟-
 
 بھ احتمال رونی شرکت بره بی بھ بھونھ کاراخوادی ممی ونکی ساعت یبابات برا-
  با اون زنھ قرار گذاشتھادیز
 
 ستی نی زنچیبابا با ھ-
 
  تا بھت ثابت کنمایب-
 

 :  گفتمدموی با حرص کشینفس
 
 امیکجا ب-
 
  شرکتایب-
 
 امیاالن م-
 
 ی قولت نزنریفقط ز-
 
  طورنیتو ھم ھم-
 

 بود قی ساعت دوازده پنج دقدنی صورتمو شستم و شروع کردم بھ لباس پوشرفتم
 :مامان اومد تو اتاقمو گفت

 
 !! ؟؟کجایداریب!ِا -
 
 ھوا بھ سرم رمی اعصابم خرده مدمی تا صبح خواب کنکور دشبی دی روادهی پرمیم-

 بخوره
 

 ؟یای میباشھ ک -مامان
 
 گھی ساعت دھی-
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  بخور بعد بروزی چھی ایپس ب-مامان

 
  کو؟نی ،نگخرمی میزی چھی اگر گرسنھ ام شد ستمی خورم گرسنھ نینم-
 

 رفتھ بوم و رنگ بخره -مامان
 
 »  بود تموم شد؟ قرار داره موذ ماردهی خروار بومو رنگ از بازار خرھی کرده غلط«
 

 :  گفتنی گرفتم ورفتم دم شرکت بابا زنگ زدم بھ آرمیتاکس
 
 می منتظر باشنیی پاامیبابات ھنوز باالست م-
 

 پام نگھ ی و جلورونوی آورد بنگی دو در خوشگلشو از تو پارکنی اون ماشنویی پااومد
 : گفتطنتیداشت وباش

 
  بازنده؟یچطور-
 

 : چپ نگاش کردمو گفتچپ
 
 صورتت چرا انقدر پف کرده؟-
 
 خواب بودم-
 
 ! یکنی می شاھانھ زندگشھ؟یپس روز تو از ظھر شروع م-
 

 : سرد نگاه کردمو گفتبھش
 
 یکنی نگام مینطوری ای ھنوز کھ شرطو نبردھیچ-
 
 یبازی میبھ زود-
 
 نمی ببمتوی تسلافھی قی بازی کھ می نباش دوست دارم اون لحظھ االی خوش خادیز-
 

 : دادو گفتھی شد و بھ در تکییپوز خند زدم و تو جاش جا بھ جا باحرص



 152 

 
 تو دست ی ام بھ آرومچونھ«؟ی ازم جدا بشی پس چرا دوست دارادیتو از من بدت نم-

 چرا؟:»گرفتو گفت
 

 : وگفتمدمیی عقب کشسرمو
 
  بابامو دوست دارمیلی خیدونیم-
 

 :و گفت احساس و متفکرانھ نگام کردنی و بدون کوچک ترقی دقبھم
 
 ،نفس ی تو نفسشیعنی»نفس« کھ انقدر بابات دوستت داره کھ اسمتو گذاشت دونمیم-

 یپناھ
 
 ی ابھی نگاه نکن انگار غرینطوریا-
 

 : در نگاش ادامھ دادریی تغبدون
 
 ...شھی دوست داره بچھ باباگھی جور دھی شویتھ تغار-
 

  افتھ؟یاگر حرفام راست باشھ از چشمت م: کردو گفتزی رچشماشو
 
  افتھی و از چشمم ھم نمکنھی اشتباھو نمنیبابام ھرگز ا-
 

 : چونھ ام گرفت و آروم گفتری دستشو زنیآرم
 
  با ی رفتھ بود ولادمی آرامشو نیسال ا١٦ نی ای من آرومم ومن توی کنارمینفس وقت-
طھ  رابنی اخوامی من نمیکنی منو آروم می گرفتم ولی آرامشو از تو منی ادی نبانکھیا

 ...شی سال پ٦ خی دستش نگاه کذدم تاریناخود آگاه بھ خالگوب...تموم بشھ
 

 ی حالت آدمنی نھ اگھ؟ی می دوستم داره دوستم داره؟ داره الککنھی اعتراف مداره
 از ال بھ دی انتظار ندارم کھ بگھ دوستت دارم بانی مث آرمی بگھ از آدمی کھ الکستین

 ...دی حسشو شنی بودوی حرفاش فھمیال
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 مادر مو گمی دروغ منیمن اشتباه کردم ھزار بار ھم گفتم کھ اشتباه کردم بھ خاطر ا-
 کھ جوانبش پر از دروغھ ی رابطھ انیمن از ا...  کنمی با خواھرم دعوا مزنمیگول م

 .. دل شوره دارم...ی بازنی از عاقبت اترسمیم
 

پنجھ دستم انگشتاشو فرو  بھ دی بازوھام ورسی و رودی شونھ ام کشی دستشو رو نیآرم
 کف دستش کھ حرارتشو بھ ی انگشتام بھ دستم نگاه کردو بازم اون گرماونیکرد م

 حرارت تموم ذھن منو نی با اای و گوشدی و مور مورم مدادیکف دست سردم انتقال م
 ...  محسوس و گرمقی ،عمد کرد بھ چشمام نگاه کریمعطوف خودش م

 
 دمی فھمیزی چھی شبید-
 

 : نگاش کردمو گفتپرسشگرا
 
چشماشو بست و سرشو برگردوند بھ روبرو نگاه کرد و « ختمی پات ری روی چایوقت-

 »: وگفتدی کشینفس
 
 !چم شده ؟-
 
 ؟یدی رو فھمیچ-
 

 :»تو چشمام دوباره نگاه کرد وگفت« شمی دارم می حالھیکھ -نیآرم
 
 . شھی تر می حالم قوی تو کنارمی حاال دارم وقتی کھ ھرگز نداشتم ولیحال-
 

 ادی تھ دلم قلقلک می ؟واھیبگو زود باش حست چ! عاشقم شده؟یعنی« نگاه کردم نویآرم
 کھ پھی خوشگل خوش توی نگاش کن ھمون پسر اکتن؟ی عاشقم شده ؟آرمنی آرمیعنی

 »ستی احساس نی کھ بھ من بکنھی ھزارتا دختره داره بھ من اعتراف میآرزو
 
 بابات اومد-
 
 !نھیما رو نب-
 
 نھیبی نمھی ھا دودشھیش-
 



 154 

 دستھ گل ھی نگھ داشت و رفت ی گل فروشھی ی حرکت کردو ما ھم دنبالش جلوبابا
 : زدو گفتی پوزخندنی آرمدی خریپوریش
 
 رفتھ واسھ عشق تازه اش گل بخره-
 
  حرف نزنینطوریگفتم در مورد بابام ا-
 

 : لب گفتری زنیآرم
 
 ِ اشم مثل تواقھیطرف سل-
 
 برو دنبالش-
 
 یشی می عصبیدار-
 
 ،چونی در مورد بابام  قضاوت کنیو الک.من خوبم فقط برو دنبالش نم خوام کھ ت-

  کار خداستسیقضاوت کر انسان ن
 
  شھی می آخرش چنمی بی ملی خب با کمال ملھیخ-
 

 با در ییالی خونھ وھی ی و جلوعصری ولابونی خحی از کوچھ ھایکی رفت طرف بابا
 : گفتمی شدو با نگرانادهی نگھ داشت و پیمشک

 
 نجاستی اھای از مشتریکی کدوم یخونھ -
 

 : نگام کردو آھستھ گفتنیآرم
 
  بستھ نفس بز حاضر دزد حاضرزمی کدوم عزچیھ-
 
 ستی اون زنھ نی خونھ نجاینھ ا-
 
 ی گل برای مشتری باشھ خونھ ؟اصالیشناسی مگھ زنھ رو می دونیتو از کجا م-

 خره؟ ی میمشتر
 
  از دوستاشیکی ادتی رفتھ عدیشا-
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 : تکون دادو گفتنی فکر کردو سرشو بھ طرفی تصنعنیآرم

 
 ِ مشت حرف مفتھی ھمش نای باور نکن اادی زی ولشھی منمیا-
 
 : گفتمتی حرص و عصبانبا
 
 ی زنیحرف مفتو تو م-
 

 : قفل در رو زود تر زد وگفتنی بشم کھ آرمادهی پاومدم
 
  باباتو بشناسستایکجا وا-
 
  از اونانیکی ی داره اومده خونھ یادی زیمن بھ بابام مطمئنم بابام دوستا-
 
 خونھ اش ھم ی در، تا توی جلوادی بزنمی اون زنھ رو می رم زنگ خونھ یباشھ من م-
 از ختھی آمی ترسھی ام  کنھ با ادهیدستمو گرفت و خواست پ« تا بھت ثابت کنم برمتیم

 »: وگفتمدمی باور ھام دستمو کشختنیبھم ر
 
 نھ-
 

 : نگاه کردو گفتی جدمنو
 
  داشتھ باشھ؟قتی حقیدی؟ترسییای شد؟ چرا نمیچ-
 

 ھم دی حسم داغون شده بود قلبم رفتھ بود تو فشار شای دونم چرا ولی نمھی گرری ززدم
  بودختھی من اعصابم بھم ری بود ولوفتادهی گفت نی منی کھ آرمیاتفاق

 
 نداره- 
 
 داره-
 
نداره :  اوردم  گفتم ی منیی شده از باالبھ پای کھ عاصیی و با دستاھی زدم با گرغیج

  ندارهینداره نداره لعنت
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 : بازومو گرفتو بھ طرف خودش کشوندو منو تو بغلش گرفت و آروم گفتری زنیآرم
 
 »:دوگفتمیدستمو گرفت وپشت دستمو بوس«  نکنھی باشھ گرزمیباشھ عز-
 
 میبرگرد-
 

 نی با ای؟چطوری داشتھ باشھ چتی تکون داد و من از خودش جدا کرد اگر واقعیسر
 ستی مامان بگم؟مامانو بگو نھ نھ درست ننوی بھ نگدی برخورد کنم باھیقض

 
 افھی از قستی نی خط قرمزچی بندو بارا بود معلومھ اھل ھی بھی اش شبافھی ،زنھ قزنھ

 چھل پنج شش سالشھ نکھی خوشگل تر از اونھ با ایلیمامانم خ... داد صی تشخشھیکھ نم
 بده نھ نھ اگر واقعا با اون حی رو بھ مامانم ترجی کسدیِ ھنوز خوشگلو جذابھ نبایول

 شھی مثل ھمشبی دکردی انقدر خونسرد برخورد مشبی ددیزن قرار گذاشتھ بود نبا
  بودیعاد

 
  نھای پرسم اون زن شوھر داره ی مکای از ملزنمیزنگ م-
 

 ِشوھر داشتھ باشھ حل؟-نیآرم
 
  شوھر دارهگھیآره د-
 

 کنھ؟ی نمانتیزن شوھر دار خ-نیآرم
 
 نھ-
 

 کنھی مانتیخ: زدو با حرص گفتی پوزخندنیآرم
 
 !!!با شوھر؟-
 

 : کفتی وعصبادی با حرص زنیآرم
 
 انتی خیطی تو ھر شراشھی خائن ھمھی بزرگ  یبا وجود شوھر با داشتن بچھ ھا-
 کنھیم
 
 ... کنھانتی ختونھی مادر نمھی کنھی کاررو نمنی زن اھینھ -
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 : زد رو فرمون وداد زدی عصبنیآرم

 
  کردانتی من شاھد بودم خکنھی ،مکنھیم-
 
 باشھ: تکون دادو گفتمی سردمی نگاه کردم ؛لبمو گزنوی ترس آرمبا
 

 اگر قبال ازدواج کرده و ھیانتی خنی ھمچھیانگار خودش قربان!!! ؟کنھی مینطوری اچرا
 !!!! کرده چرا تا حاال نگفتھ؟انتیزنش بھش خ

 
 !!! ازدواج کرده بود؟یعنی ازدواج کرده با شھ می تا حاال نشدنھ
 
 : کم آروم شدو گفتمھی
 
 ... ختمی کم بھم رھیمن ... دیببخش-
 
 ..کای ملزنمیزنگ م-
 

 :کای آوردمو زنگ زدم   بھ مللمودری تکون دادو موبایسر
 
  جونکایالو مل-
 
  چھ خبر؟یسالم نفس جون خوب-
 
 بود کھ موھاش لخت ی خانمھی خونھ اتون روزی داشتم،دی سوالھی جون کایممنون مل-

 ...یقی قاقھی بلوز ھی بود کھ یو بلندو شکالت
 
  نکنھ مخ مھندسھ رو زدهھیچ-
 
 !!!؟یچ-
 
 باشھ چھ نطوری اصال انمی ببستای وای زده ولی حرفشبی دنیگفتم البد باباحس -کایمل

 !!! بھ تو داره؟یربط
 



 158 

 دوران ی از معلم ھایکی کردم الی زنھ برام آشنا بود خنی واسھ خودت ایگی میچ-
 ... مدرسھ ام باشھ

 
  شھال معلم بشھ؟زمینھ عز!!!شھال؟-کایمل
 
 ھ؟یچرا مگھ چ-
 
 اونا ھم گھید مھمون بود نای خونھ خالھ ام اشبی شھال خواھر شوھر خالھ امھ کھ دنیا-

 دم خونھ اش ادی خالھ ام مار از پونھ بدش مچارهی بارنشیمجبور شدن با خودشون ب
 شھیسبز م

 
 !چطور؟-
 
  لنگھی انگار می گی خالھ مستی نیزن جالب -کایمل
 
  لنگھی لنگھ ؟پاش میم-
 
 ! ی بابا تو چھ خنگیا -کایمل
 

 گھیاخالقشو م– نیآرم
 
 : گفتجانی با ھکایمل
 
 ! بودذ ھان ھان ؟یاون ک-
 

 : زدو گفتمی لبخندنی و اخم کردم و آرمنی آرمی بھ بازوزدم
 
 » پسره است کھ مسافرهنیا:آروم گفتم« نی بابا امیتو تاکس-
 
 ! وا چھ پررو -کایمل
 
 شوھر داره؟-
 
  شوھرش کجا بوددیشوھرشو دق داد خونھ اشو باال کش-کایمل
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 .... آھان باشھ ممنون سالم برسون-
 
  ؟رونی بی رفتی چیبرا-
 
 : گفتمی توچھ شاکبھ
 
 ؟ی کار ندارزم؟ی عزی بھ سواالتت دقت کنستیبلھ؟ متوجھ نشدم ؟بھتر ن-
 
 : باز کش اومدو گفتکایمل
 
  سواالت شما تموم شد ؟رینخ-
 
 بلھ خداحافظ-
 
 خداحافظ-
 
 ...  جمع کردهنمی اختھی رمیدختره فضول نع-
 

  شد؟یچ: پوزخند زدو گفتھی نیآرم
 
 ... ؟می در موردش صحبت نکنشھیم-
 
 باشھ باشھ– نیآرم 
 

 تونستمی خونھ انگار تو اتاق فکر رفتم نھ مدی پام رسی از وقتی خونھ ولمی رفتخالصھ
 زد و ی تو سرم دور می حرف بزنم افکار تکراری بخورم نھ بخوابم نھ با کسیزیچ

 ھم کھ یھزار سال گذشت وقت ادی تا بابا بکردی مکی نزددادی منی کھ آرمیمنو بھ احتمال
 عطر ی تا بفھمم بوییاییگانھ من شد بو٥ تمام حواس مش ببوسشھیاومد و رفتم مثل ھم

 و کردی می بود کھ ادکلنو رو خودش خالیی بابا از اون دستھ مردای نھ ولای ادیزنونھ م
 : گفتدی مد تا منو دوی نمگھی دی ادکلنش بویجز بو

 
 دختر بابا چرا اخماش تو ھمھ؟-
 
  ؟دی کار داشتیلیباباجونم امروز شرکت خ-
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 : مبل نشست و گفترو
 
 َ کم ماساژم بده کھ کتو کولم افتادھیآخ آخ آره -
 

 : گفتمدادمی کھ ماساژش می حالدر
 
 ...  شور افتادھویامروز دلم -
 

 ؟یقربون دل دخترم بشم چرا بابائ -بابا
 
 زدمی سره زنگ مھی تا پنج کی از ساعت یزنگ زدم شرکت جواب نداد... دونمینم-

 ی گرفتی ساعتیمرخص:  زنگ زدم گفتنگھی دی کھ خاموش بود بھ بخشاتمکیگوش
 ؟>ی کجا رفتھ بودرونی بیرفت

 
بند « نرفتھ بودم اشتباه کردن انقدر کار داشتم کھ نتونستم از اتاقم خارج بشمرونیب -بابا

 »: دوباره گفتمنی ھمی براستی نادشی دی چرا ؟ شاکنھیره پنھان مدلم پاره شد دا
 
  امروز عضو شدم؟اومدمیدی کتاب خونھ زدن دھی شرکت یطرفا-
 

 ی کردیاوھووم خوب کار -بابا
 
 بعدش اومدم شرکت؟-
 

 : بھم کردو گفتی نگاھمی نھی بابا
 
 ؟یشرکت ما؟ک-
 

 : پروندم
 
 میون٣ساعت -
 

 ی رفتم برامی با شرکت ماھان چرم داشتی کار قرار دادھیآھان آره اون موقعھ  -بابا
 مشاوره قرار داد
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 اونم بھ من؟انگار سطل آب داغ رو سرم یگی دروغ می باباجونم دارختی فرو ردلم
 داره من قتی حقیعنی بغض گلومو گرفتھ بود سوختی بودن تا اعماق وجودم مختھیر

 نکابوسی از اخوامی کابوس محض من مھی حتما نی ادهی مریی جوابشو تغگمی میھر چ
  پتوم با افکار کشنده پنھان کردمری زودمو بشم شام نخورده بھ اتاقم رفتم و خدذاریب
 

 من ی باباستی من نی بابانی رابطھ نامشروع نھ اھی ای ی اغھی ؟زن صھی زن کاون
 ھزار بار از خودم نوی ؟بابا؟ای چیعنی ایخدا...ھ؟ی کنی پس اکردی کار رو نمنیھرگز ا

 یکی با خواستمی زنگ زدم منی برداشتم بھ آرملموی شدم موبای مونھیداشتم د... دمیپرس
 وپر از دی باشادی کھ پر از فردی رو داشتھ باشیطی شراشده  تا حاالدونمیحرف بزنم نم

 شما ادی کھ بھ فریکید؟ی حرف بزنیکی بادی داشتھ باشازی پر از اعتراض و ندادیدادو ب
 ... کنھتونی عاطفتی بھتون قوت قلب بده  حماادیجواب بده محرمتون بشھ ب

 
 ! کجا بود؟نی آرمی داشتم ولازی نیلی خنی لحظھ بھ آرماون

 
 بار صدبار اشغال بود بعد ھم خاموش بود بھ ستی بار دوبار بھی زنگ زدم شی گوشبھ

 : گذاشتمغامی براش پداشتی رو بر نمی گوشیخونھ اش زنگ زدم کس
 
 یکی با دی بھ من زنگ بزن باھی گرریزدم ز... باھات دیبا»:بابغض گفتم « نیآرم-

 ؟یی تو کجاستیحرف بزنم حالم خوب ن
 
 ی شد ولچمی پاپی دوبار ھیکی نی نگختمی صدا اشک ری اون پتو بری خود صبح زتا

 خودم ساختھ ی شدم دوتا چشم براداری شد صبح کھ بالمی خی دم بی جواب نمدی دیوقت
 دی شدم مامان تا منو دداری ،سرخ و متورم اون روز اتفاقا نھ صبح بیبودم قد نارنگ

 :گفت
 
 !ی خوب بودشبی شده بسم هللا تو کھ دیچشمت چ-
 
 شورمی میفکر کنم چشمم آلوده شده االن باچا-
 

 کرد خوشگل انتیزن خ نی بابام چطور بھ اایخدا« تتازه دمھی چاایآره آره ب-مامان
 مھمھ اگر من ی مردا اول از ھمھ خوشگلی براگنیم... مثبت یژگی وی،مھربون،با کل

 ی لعنتنی آرمنیا... کردی می بدون شک منو تو خونھ زنداننی مامان بودم آرمھیشب
 کجاست ؟

 



 162 

 ی رو بھ کیی کھربای چشمانیبابا عاشق چشماش شده االن ا:گفتی مشھی ھممامان
  چشما خوشگل تره؟نی کھ از ایفروختھ بھ چھ چشم

 
 وا مامان چتھ؟!نفس-مامان

 
 بابا رفت سر کار؟-
 

 سفر ھی دوروز بره یکی گفتھ قراره شبیمن از دست بابات بھ ستوه اومدم د-مامان
  لباس براش جمع کنمی االن کلدی قراردادعقد کنھ باھی از شھرستانا تا یکی بھ یکار

 
 ختی اشکم فرو راری اختیب!! بره صفا؟دشی کھ با معشوقھ جدیکن تو جمع لباساشو

  ظالمیبابا
 

  مامان؟ھیچ!!!وا-مامان
 
  آلوده شدن چشممھنی بھ خاطر ایچیھ: اشکمو پاک کردمو گفتم عیسر-
 

 چقدر کار ی ؛واادی مدهی سفر نترس بھ ھفتھ نرسرهی چون باز بابات داره مرینخ -مامان
 برام چند ستی سازگار نرونی بی کھ معده ام بھ غذا ھایدونی مدیناھ «گھی مشبیدارم د

 ...  غذا درست کنمی کلدی،با»نوع غذا درست کن با خودم ببرم
 

 : داد بزنم بگمخواستی مدلم
 

 تدارک سفر دونفره رو ی سفر مامان داررهی مدی داره با عشق جدگھی دروغ ممامان
 زحمت ی نوش کامل باشند حتشی تو عخواستی بغض اللم کرده بود میول...ینی بیم

 بابا با جون و دل ی و پنج سال قبل براستی ھنوز مثل بزمیغذا ھم بھش نده ،مامان عز
 سال لعنت بھ اون زن٢٥ بعد ستی نم کنی با عشق اکنھیبا عشق داره کار م

 
 شرکت در سال چقدر قرار داد ھی ھمھ دروغ بوده مگھ یعنی تموم سفراش افتادم ادی
 می کھ نعی شرکتی تو شرکت بابا بود ولمی کاش نعی شد؟ ایرا ما باورمون مچ! بنده؟یم

 ی گرفت داره مشی چشمم آتیانگار عشقم جلو... کال متفاوتھ با شرکت بابا کنھیکار م
 اگر اون رونی بکشم بشی عشقمو از آتتونمی چرا نمشمیم  دارم خفھھی طورھیسوزه قلبم 

 دونمی نمقتی حقایمن با حماقتم خوش بخت بودم حماقت خوبھ ... گفتی نمنیشب آرم
 ...دونمینم
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 کنم و بھ ھی برم تو بغلش فقط گرخوادی دارم دلم مازی بھش ن؟چقدریی تو کجانیآرم
بھ ...نیآرم... نیآرم... سرزنشش کنم ای ازش تشکر کنم دونمی نمیداری بنیخاطر ا

 نگاه کردم انگار آسمون ھم ی بھ آسمون ابرادی بتراس رفتم تا ھوا بخورم تا نفسم باال
 کردی مھیداشت برامون گر

 
 : از تو خونھ صدازدمامان

 
  بنفشھ پشت خطھاینفس نفس ب-
 
 تا ی دوران کاردانانی کردن نگفتھ باشھ از پاکی سالم علنی فقط در حی علای«بنفشھ؟-

مامان ..» داغونی ھی روحنی اونم با اشمیًحاال بھ شھرشون برگشتھ کھ من رسماکشتھ م
 :تلفنو آورد تو تراس و گفت

 
  توای بیسرمانخور-
 
 ...  قربونت برمی بنفشھ جونم الھی انگار لو نداده وانھ
 
 : گفتمدی تردبا
 
 الو؟-

 رو یگوش-  ؟ی کھ بنفشھ ای صدات گفتنی خدا تو با ایا!!! ن؟ی آرمھیی-نفس؟ - !! الو؟
آخ - یدی کھ جواب منینھ ا- ؟ ی زنگ نزدمیچرا بھ گوش- حرف زد میدادم بھ منش

 و با ترس ھی گرری زدم زھوی«.. ارمی در بلنتی رفتھ از رو ساادمی تو اتاقھ میگوش
 ختی ری اون حال بد قلبم ھریحاال تو«جان؟-... نی ،آخ آرمنیآرم-!!! ھ؟یچ» :گفت

 کرده ،باورم انتی ما خیبابام بھ ھمھ :  داشتم با ھق ھق گفتمازیچقدر بھش بھش ن
 امھ تا نھی گلولھ داغ تو سنی عیزی چھیرم،یگی مشی من باشھ دارم آتی بابانی اشھینم

آروم -...  بودمور چقدر از شناخت بابام ددمی تازه فھمکردمی مھی بودمو گرداریصبح ب
اره از -!!!!! گرفت؟- گرفتھ؟ ی ھفتھ مرخصھی نکھیا-  دمیصبح خبررو شن- باش 

مگھ نگفتھ -از امروز؟ ...خدا...یوا...یوا-» :الو شوکھ گفتم افسرده ح«امروز صبح
 برم زنھ خوادی دلم منی آرمی از طرف شرکت برم شھرستان واخوامیگفتھ فردا م-بود؟ 

 راه ی ارهی قتل زنجھی دی بای زن ھا رو بکشنی ای اگر بخواورنفس زود با-رو بکشم 
 ی شرکتن وارفتھ رونی ھمیفقط دو تاشون جز کارمندا-!!! دروغ نگوووو-  یبنداز

 شرکت تا بھت ایب- یکنی میبگو کھ شوخ...نیآرم-:  نشستم و گفتموونی سرد ایپلھ ھا
 خوب و ی باشھ اونم باباینطوری آدم اھی ستی بستھ ممکن نیوا...نشونشون بدم بستھ 

 چرا آنقدر از بابام بدت یندازی دل من می اتو تونھی وکی دارنھیمھربون من تو ک
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 یلی ختونمی من مدرک دارم می ھا گول بزن ولھی توجنیباشھ خودتو با ا- !! !اد؟یم
 شمال منو یالی ودی چون کلرهی با اون زن داره کجا میراحت بھت بگم کھ بابات حت

 بھ بابات یانتظار داشت- ؟ی داددویچرا کل-:  گذاشتم و گفتممیشونی پی رووگرفتھ دستم
و منم چون بھ )التی نده تا با معشوقھ ھاش بره تو ودیبھ بابام کل(بگم دخترت گفتھ

 دموی لبمو گززنم؟یدخترت تعلق خاطر دارم و دوستش دارم حرف رو حرفش نم
 کنمی برات می بخوایتو ھر کار- تالی برم وخوامیم- :  گفتمدموی لبم کشیدندونمو رو

 یھم برا تھران من انی دارن میبگو خونواده بنفشھ چند روز- بگم؟ یبھ مامانم چ-
 رسنی شب منای اونجا کھ مادرش ارمی کمکش از صبح می برایشام دعوت کرده ول

 ی تو کسردهی درس مطونوی تکون دادم الحق کھ شی مرتب و آماده باشھ سرزیھمھ چ
 یعصب«... رو تلفن پاک کننجاروازیاالنم شماره ا-باشھ -!  نوشتوینار سھیاز ثان
 شھ انگار بھ ی باورم نمشمی موونھیدارم د- ھان؟ یکنی مھی آنقدر گری چیبرا-» :گفت

 درد و چطور تحمل نی مامانم اکنھی مامانم اگر بفھمھ سکتھ مچارهی شده بانتیمن خ
 نفھمھ تا یدی اجازه میعنی-  بگم ھش بدی سالھ اشھ نبای و خرده استی بکیکنھ؟شر

منو خواھد داشت  مادرم حتما حال بدتر از یفھمیتو حالمو نم- بشھ؟ انتی بھش خشتریب
 یم-:  کھ صد برابر بدتر از من بھ غم نشستھ گفتی گرفتھ ولحنی صداھی با نیآرم

االن وقتش -: باھمون حال گفت!!!!  شده؟یچ!!!؟یچ- دمی بدتر از تو کشیفھمم حت
- کنھیمامانم صدام م-:  گفتمنی مامان صدام کردو بھ آرمی فھمی می بھ زودستین
 مامانم شی پخوامینھ م- اد؟ی حالت جابی بخوری ھوارونی بمی دنبالت برامی بیخوایم

- نکن ھیپس جوجھ من قول بده گر- شھی غم از نو تازه منی انمشیبیبمونم ھر وقت م
- نداره خداحافظ ی تمومھی کھ گریدونیم یدی درد منو قبال کشن؟اگری آرمیچطور

 خوبھ چرا آنقدر حالت!!! نفسدیچقدر دردو دل داشت-: خداحافظ رفتم تو مامان گفت
 مامان مظلوم دمشیرفتم بوس«نھ مامان جون - مامان؟ یضی مردهیرنگو روت پر

 ی شھرستانی از مھمون نوازی دعوت بنفشھ رو گفتم ومامان ھم کلیمن؛بعد ھم ماجرا
 خائن و ی بابای زل زده بودم بھ مامان کھ داشت غذاھانطوریمنم ھم... کردوفیعرھا ت

 با چشم خودم دی کھ باکردمی فکر منی بھ اکردمی نگاش مکرد،یمعشوقھ اشو درست م
 راست نی مال بشھ آرمی اجازه بدم حق مامانم پادی مطمئن بشم نبانی از اشی تا بنمیبب
 بدونم کھ شوھرم بھم نوی مامان بودم دوست داشتم ایا بفھمھ اگر منم جدی مامان باگھیم

رفتم بھ اتاق ... ِ محضِی ھمسر آزارھی نی چقدر سختھ ایییی وااااکنھی مانتیداره خ
 قبال ھم نی نگچارهی شلمان؟ بیداریب-:  شده بود منو نگاه کردو گفتداری تازه بنینگ

 شده بابا با وجود سھ تا انتی کھ بھش خھی زنھی مرد بوده وحاال دختر ھی انتی خیقربان
 ھی ی بود حتشھی شب کھ بابا اومد خونھ مثل ھمکنھ؟ی کار رو منیبچھ بزرگ چطور ا

 خودش اومد ی بوسش کنم ولشھی مث ھمخواستمی نکرده بود نمرییکم ھم اخالقش تغ
 بھ دختر بابا حرف زده؟ ینفس من چرا اخماش تو ھمھ؟ک-:  گفتدمشویجلو بوس

 رو ی زد ودستی لبخندای بھی طورنی سفر ھمی بریخوای مدهی شنھاز صبح ک -مامان
 چی ھی سوء تفاھمھ ؟تو نخ بابا بودم ولھیمش  بھ طرف اتاقش رفت نکنھ ھدویسرم کش
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 دی بود کھ تاحاال صدبار مچش گرفتھ شده بود بای آخھ اگر اھل سوتدادی نمی ایسوت
 کھ مامان چمدون بابا ی در حالاقو گاف بده رفتم دم اتیی جاھی دیچند تا سوال بپرسم شا

 حاال؟ ی ریباباکجا م- :  بود گفتمستادهی کمد لباساشون ای بابا ھم جلوکردویرو جمع م
 با زد؟ی- می قرار داد ببندزدی تو فی کفش وکیدی شرکت تولھی با میخوای بار منیا-بابا

 من یبرا- ادی نمم خوشمای من از ھواپی دونینھ بابا جان تو کھ م - باباد؟ی ری ممایھواپ
 زدیوص  مخصینیریش:  دی بابا برگشت نگام کرد و پرساری بزدوی مخصوص ینیشر
 و یمی قدیلی خی خونھ ھازدی گفتی دوستم مگھی بھت می بپرسیاونجا از ھرک-! ھ؟یچ

- :  خورده نگام کردو وبعد گفت کھی بابا ؟یریگی داره برام چندتا عکس می ایسنت
 اون کت منم بذار چشمم بھ بابا دوختم دیناھ... ندارم گذارو باباجان من کھ وقت گشتو

 نی اچونھی پی سوختم چھ راحت منو می داشتم از تو مدمیی جویاز حرص گوشھ لبمو م
 انتی کھ از خی ھم گذاشتم تا بغضی لبھامو رومای گول خوردی طورنیھمھ سال ھم

 منم از وری اون پلیبابائ نفس جان -بابا...  تحمل کنم کردویبابا داشت گلومو پاره م
 دیچی پمینیدکلن بابا تو ب ای برداشتم بوورشوی راھرو بده رفتم پلی توی چوب لباسیرو

 کردم کی اشو بھ چشمم نزدقھی افتاد وری پلی قھی بو رو دوست داشتم نگام بھ نیچقدر ا
 بازدم  ام موند آنقدر کھ حس کردم اگرنھی لباس نفسم تو سقھیانگار نگام منگنھ شد بھ 

 اون زن، افھی از اشک شد و قسی صورتم خرمی می ام خارج نکنم منھی نفسو از سنیا
 چشمم رد شی باباست از پقھی کھ اون شب رو لبش بود و االن بھ کناره یِرنگ رژلب

 یزیھر چ...نان،معرفتی،عشق،اطمی واژه بابا تو سرم خط خود اعتماد،وفادارشدینم
 بھ ما ھم ی حس کردم نھ بھ مامان حتدی از ھم پاشرم نسبت بھ بابا تو سلی قبنیاز ا

 بودم تمام احساس مثبتم بھ دهی نفھمو»دیپشتم لرز« یوز معن کرده ھرگز تا اونرانتیخ
 نوینگ!!!  سوء تفاھمھ؟ھی زی دارم کھ ھمھ چدی چرا باز تھ دلم امیول... شدیبابا منف

 یی خودم بھ دستشوبھشو  رو دادموری اومد پلنیصدا کردم  اشکامو پاک کردم ،نگ
 اس نی بھ آرمفتھی راه ب٨بابا قرار بود ساعت .... زمیرفتم تا اونجا ادامھ اشکامو بر

 یبابائ-:  گفتدی شدم بابا تا منو دداری دنبالم ھمراه بابا صبح از خواب بادیداده بودم ب
 امیزود م- :  گفتدوی شما رو بدرقھ کنم منو بوسخوامیم- نفسم؟ ی شدداریچرا زود ب

 تا حاال روزیاز د -؟ مامان ،چشمات چرا آنقدر قرمزهگھی نکن دیدخمل بابا بد عنق
چرا خوشگل بابا؟ لبامو رو ھم فشردمو بغضمو - بابادمی بد خوابشبینھ د- آلوده شده 

نھ باباجونم نگران نباش دختر - رهیمراقب باش تو جاده خوابت نگ-: قورت دادمو گفتم
 ختمی تو حسابت پول ردیناھ-» : و عد رو بھ مامان گفتدیبابا سرمو بوس«مھربون من 

 ھم بگو بلند نشھ بره می نعنی بھ ازمی زنگ بزن بازم بری کم آوردھی ھفتھ کافنی ایراب
 دمی خب تو نگران نباش رفتم لباس پوشلھیخ -  تنھاتون بذاره مامانننای اکای ملیخونھ 

 گھی عذا رو زودتر گرفتم دمدی پوشی بھم ثابت نشده سر تا پامو مشکنایھنوز ع
 اهیچرا س!!!وا - نور لعنتھ تھ دلم خاموش بشھ ماماننی ثابت بشھ اخواستمی میچطور

 -  لباس روشن تنمھ باباریبلھ ،از ز-خونھ بنفشھ؟  - باباای مھمونیری می داریدیپوش
دختر بابا اخماشو باز : گفتدتموی بابا دوباره بوسرمینھ خودم م- برسونمت؟ یخوایم
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: و تلخ زدم و مامان گفت ی زورکی لبخندکنمی میمن کھ محتاط رانندگ.  تا من برمنھک
 -بابا...  منوی چارهی نره من دلواپس بمونم مامان بادتی زنگ بزن یدی رسنیحس-

 و رونی کردمو از در زدم بیچشم چشم چشم خداحافظ بابا تا رفت از مامان خداحافظ
 دنبالم کنار کوچھ پارک کرده بود ادی اونجا بد قرار بونی آرمی تو کوچھ فرعدمییدو

 بود ی بلند مشکی شاستیوتای توھی عوض کرده بود نشوی ماشنھیچراغ زد تا بفھمم آرم
بدو - :  رفتم سوار شدمو گفتموتاستی تودمی فقط از رو آرمش فھمدمیکھ مدلشو نفھم

 دو جا رو ھر  من آدرسیالی دنبال زنھ بعدشم ورهیداره م– نی آرممی گم نکننیآرم
 تو رنیکھ م»: لرزون و بغض وار گفتمیبا صدا« نمی با چشم خودم ببخوامیم- میبلد

آخھ من - ندارم ھیمن تحمل گر-  نیآرم- برمت نفس ی نمی کنھی گریخوایم-  الیاون و
 نکن؟ ھی گرنجاھمی کنم اھی تو خونھ امون کھ نتونستم گرشمی بغض منفجر منیدارم از ا

 ھمش گھ،یدروغ م- ی کن سبک بشھیگر...باشھ..باشھ- : فت گی با دل سوزنیآرم
 نگاه کردم گردنش سرخ شده بود استخون نیبھ آرم... زدی رهی ، داره مگھیدروغ م

:  روشنش سرخ شد گفتمی کھ اون چشمادمیفکش منقبض و محکم فرمونو گرفتھ بود د
 یصبع... چشمات سرخ-نھ : گرفتھ و خش دار گفتی با صدا؟یکنی مھی ،گرنیآرم

- :  داد زدی عصبنیبابات؟ آرم- و تحمل کنم ی درد لعنتنینھ من طاقت ندارم ا- : گفت
 بھم کرد ی نگاھمی ندمی خودمو عقب کشدمی ترسدیشونھ ھام از دادش پر«بابام نھ 

پس - رمیگی موضوع آروم نمنی وقت نسبت بھ اچینفس،متأسفم، من ھ-» :وآروم گفت
 کھ خون ی رنجھی با نی کرده؟ آرمانتی بھ تو خیک  ؟ دوستت؟ نامزد سابقت؟ زنت؟یک

 نگاه کردم ؛زن نیمادرم شوکھ بھ آرم-: بھ جگرم کرد تا کلمھ اشو ادا کرد گفت
 افتادم کھ نی حرف آرمادی کرد؟انتی کنھ؟شوھر داشت و خانتیخائن؟مادر باشھ و خ

 پسره ھی نی کرد آرمانتیمن شاھد بودم خ»: گفتکنھی نمانتی مادر خھی«: گفتمیوقت
ُ نسبت بھ مادرش تحمل کرده؟اشکش از گوشھ چشمش سر ی حال من چطورنی ایوا

 ی پاکش کرد دلم براش سوخت دستمو رو دست عضالنعی گونھ اش و سریخورد رو
 زانوش ی دستمو رودیبرنزه اش گذاشتم بھ دستم نگاه کردو دستمو گرفت و بوس

قبل تو از زن -:  گرفتھ گفتیاگذاشت و گازو پر کردو دنده عوض کردو با ھمون صد
 ریآنقدر کھ ھرگز از خ- یاز مادرت متنفر-  مادرم بودن ھیھا متنفر بودم چون ھمھ شب

 بھ ی سر؟یبچھ بود- تن خائنش تو سرمھ ی ھنوزم بویحت-!!! نیآرم-  کنمی نمادشی
 ؟ی چیعنی انتی سالم بود آنقدر بچھ نبودم کھ نفھمم خزدهیس-:  تکون دادو گفتنیطرف

 بابام مادرمو بغل کنھ ببوسھ با ی جایکی؟ی چیعنی زجر آور بودن ی صحنھ ھاھدشا
 من شاھد تک تک اون یلعنت»: دو تا سھ تا زد رو فرمون داد زد یعصب«...ھاش

 ی ھمھ جا دنبال من جلوشھی چشمم دور نمی بودم ھرگز از جلوزی نفرت انگیلحظھ ھا
 نگاه کردم نویبا ترس آرم«... مش خودم کشتھ بودکاشی انمشی بیچشمامھ ھر طرف م

 چشماش متورم شده بود از چشماش ری کل صورتش سرخ شد زکردی مھی گریعصب
 انگشتاش داشتن از ی فرمونو آنقدر محکم گرفتھ بود کھ استخون باالدیباریخون م

-: داد زد با تموم قواش داد زد»  بزننرونی تا بدنی دریپوست دستشو م
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با حرص نگام .  نیآرم- چطور تونست؟ ی لعنترزهھ...ه*ز*ر*ه...ه*ش*ح*ا*ف
 ی کھ بچھ بابام نباشم واھمھ دارم منی از اشھی ساخت  ھمنویاون از من ا-: کردو گفت

 تونستیچطور م:  دستمو رو شونھ اش گذاشتمو گفتی با دل سوزستمیترسم بچھ اون ن
 دوستش بود؟اگر  من مھربون ترم بود؟عاشقترمی کنھ ؟مگھ از باباانتی من خیبھ بابا

 کرد تا عاشقش بشھ؟ نامزدشو بھ خاطر ی بابام شد ؟چرا کارینداشت چرا وارد زندگ
ه رھا کنھ کھ با اون باشھ با اون مار صفت کھ با *ز*ر*د ِ ه*ن*و* لی وهی زن بنیا
 خائنھ ؟چرا؟چرا تقاص اونم ھیُ کھ بتش دی کنھ چطور نفھمانتی ھمھ عشق بھش خنیا

 امر نی مانعھ اتونھی نمزی چچی ھزی چچی  ھرمیگی بابامو متقاماز خودش گرفت؟من ان
بابام -:  گفتی با ھمون حال عصبنیآروم باش آرم. زمی ،عزنیآرم- رمیگیبشھ انتقام م

 خونھ مادر بزرگم کھ بھ خالھ ام درس بده مادر اون ومدی بود کھ می معلم خصوصھی
 شوھر ھی از دست داده بود ازه و شش سالھ بود کھ شوھرشو تستی بوهی زن بھیموقعھ 
 شرکت بود کھ ھمزمان سی کھ ثروت مادر مو دو برابر کرده بود مادرم رئیپولدار

 تیری سالھ انتظار مد٢٦ زن ھی مدبر ،از اری بسرکی زاری بسکردی متیریخودش مد
 و خوادی می تونست ھر چی اون می داشت ولدی نفر اعم از کارمندو کاگر رو نبا٧٠٥

 شاگرد شتری کسب درآمد بی معلم کھ براری پسر سر بھ زھی چھ برسھ بھ رهایبھ دست ب
  ناز کرد ختی کرد عشوه ری*د*ن*و* آنقدر رفت و اومد و لرهیگی میخصوص

 مثل سرطان آروم تو وجودت کردی ات موونھی راه رفتنشم دی حتشناسمشی میلعنت...
 ی نبود راھی راھی شدی ممشی تسلدی کھ بای شدمارشی بیدیفھمی می وقتکردیرخنھ م

 کرد کھ نامزدشو پس بده کی آنقدر رفت و اومد تا بابام عاشقش شد بابارو تحرینداشت
 بگھ یو با اون ازدواج کنھ آنقدر توقلب بابا بود کھ مثل موم تو دستاش باشھ و ھر چ

 کھ  بھ ی بھم زد ،خونواده اش طردش کردن،شد شوھر زنشویبابا بگھ چشم نامزد
 ی تو مدرسھ و خونھ ھافتی آرزو ھاشو بھ پاش سوزوند پدرم سھ شی مھخاطر اون ھ

 مادرم کھ ی از شرکت ھایکی ششم در آمد کی کھ درآمدش بشھ کردی مسیمردم تدر
 ی زندگی بشھ کھ خودش نوناوره خونھ باشھ بعدمادرم جاشینذاره پول اون وارد زندگ

 کثافت یھوسش رفت پ  ھوا وی بھ خاطرش ترک کرد پزوی کھ ھمھ چی مردنیبا ا
 نی کاش قبل ایا...  نبود ی وقت زن سالمچیلعنت بھ تو مادر لعنت بھ تو ھ...اشیکار

بابات -...  مشترکیزندگ... نھ پس از چھارده سالدی فھمیکھ من بزرگ بشم بابا م
 ی از بابا مزدمی و حرف نمدونستمیمن م-:  تکون دادو گفتی سرنیآرم! د؟یفھم
 رفتن ی جادونستمی؟نمی چیعنی رتی غدونستمیاگر بفھمھ بره نم دمی ترسی ،مدمیترس

 رتی کھ تعصب دارن غیی سوزونھ ؛اون از جنس مامانم نبود اونای مانتوی خشھیر
 بھ روبرو چشم دوختھ نیآرم!!! ؟ی چیعنی ھیی-  کننیدارن لکھ ننگو با خون پاک م

 ھی کنھی مانتی خھ کیمچ اون- » : بم گرفتھ از بغض و خشم گفتیبود با ھمون صدا
 من مدرسھ ی تو خونھ بود با اون مرده وقتکنھی بازش میکی روز ھی شھی باز میروز

 یلی خونھ خرهی کھ بابا زود مشھی می اون روز چدونمیبودم ،بابا سر کار بود ،نم
 روز کنکور و ادی«... ی اروزهیبا ھمون لباس ف...نھیبی ومامانو مشھیزودتر از ھم
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ھمون کھ ھمرنگ چشماش :» شد و ادامھ دادیدوباره سخت عصب...م لباسم افتاددیخر
 بابا تو یای اون وجود نداشت انگار تمام دنییبای بھ زی انگار زندیپوشی میبود وقت

 کھ بابا ی ھمون لباسخوادی نمیزی چای دننی و جز اون از اشدی اون خالصھ میچشما
متر عقب تر از خونھ شھال   چندنیآرم...  بوددهی اون نامرد پوشیعاشقش بودو برا
 شدو رفت طرف خونھ شھالو زنگ زدو شھال در رو براش باز ادهینگھ داشت بابا پ

 نی آرممیبرگرد-:  شد با بغض گفتی از درونم خالیزیکردو رفت داخل حس کردم چ
 یکشی زجر مینھ،تو بھ اندازه کاف-کھ من زجر بکشم؟ - میرینھ م- مطمئن شدم گھید

 نی مثل امروز من، خودتو نفری چون اگر نگی روز بھش بگھی و ینی کھ بببرمتی،م
 بھم نگاه نیسکتھ کرد؟ ارم- بابام االن زنده بود دی ،اگر بھ بابام گفتھ بودم شایکنیم

 دھنم ی دستمو با وحشت جلویخودکش-: کردو دندوناشو محکم رو ھم گذاشتو گفت
تو «....اول مامانم-:  و گفترد چشمام نگاه کی تونی آرم؟ی خودکشھییییی:گرفتمو گفتم

اونو کشت و با ھمون -: ادامھ داد»  بگھ؟خوادی می چیعنیچشماش مستأصل نگاه کردم 
 ی رو نداشتم حتی عکس العملچی کرده بودم قدرت ھخی مرده نیچاقو خودشم کشت ع

 نی آرمیکنی میبگو کھ شوخ!!!؟یقتل؟خودکش....َقت....َق-:  گفتمی بھ سختدنینفس کش
بابات مامانتو -فرار کرد - ؟یاون مرده چ- نھی خائن ھمیجزا-:  خشونت گفتتویبا جد

 مادرت یتو کھ گفت- کشت ی مدیبا-:  با ھمون لحن گفتنیآرم!!!! یییوا!!!!کشت؟
دوباره اشکش « ای با ھمون مرد برن کلمبخواستی داشت مطیدوروز بعد بل- استیکلمب

-  رهی حقش بود بمیعوض-: گفت و» پاکش کردیُاز گوشھ چشمش سر خورد و عصب
 می لعنتی کاش چشمای کاش کھ نبود ایبود ؛ا-:  نگو دادزدینطوری اون مادرتھ انیآرم

 کھ از کنمی فکر منی بھ ای وقتنمی اونو تو خودم ببشھی اون نبود کھ ھمیھمرنگ چشما
 دی در آورد و سرکشکی مربع شکل باری بطرھی از تو داشبرد ادیاونم از خودم بدم م

 جفتمونو تو یخوایاگر م-!!!! ن؟یآرم-وتکا - ھ؟ی چنیا-:  دھن باز نگاش کردمو گفتمبا
-  ترسمی ھستم کھ خودمم از خودم می بخورم االن آنقدر عصباندیراه بھ کشتن ندم با

 ونگران نگاش کردم نگاھش بھ دی رو سر کشی بطرخورمیآنقدر نم- ی کنی رانندگدینبا
اومدم سرمو برگردونم بھ طرف خونھ شھال !! چرا؟- برنگرد:پشت سرم افتادو گفت 

- :  دستش نگھ داشت و گفتونی سرمو برگردوند طرف خودش و صورتم منیکھ آرم
 صحنھ ھا نی چشم بودن ای کھ مثل من تمام روزاتو با جلوشونینی ببخوامینگاه نکن نم

 و منو د عوض شد و پر ترحم شنیبااونھ؟ نگاه آرم-:  گفتمختوی اشکم فرو ریبگذرون
 من ی اون باباختھیداغم کرده تمام تعلقاتم بھم ر- . زمیعز: و و گفتدیبھ آغوشش کش

 بابا دست انداختھ دور دمی اش بلند کردم و برگشتم دنھی مگھ نھ؟ سرمو از رو سستین
 دررو براش باز کرد و اون نشست و نی بھ طرف در ماشکنھی متشیکمر شھال و ھدا

 وقتھ یلیخ... مامان منھ یاون جا- ...  ھر دو شادنخندنیم بابا درو براش بست ھر دو
 با فاصلھ کنترل شده دنبال بابا نیآرم...  تو بغلش نگرفتینطوریکھ بابام مامانمو ا

 ھی حس لعنتنی اری اون ھم مث من در گمی ھر دو ساکت بودنیرفت تموم مدت تو ماش
- : گفت. کردادی رو زیبخار نی آرمدیباری بارون نم نم ممی بودنمونیتب داغ ھوس والد
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 رنگت ستیحالت خوب ن- نمی تا تھشو ببخوامی ممینھ بر- مینفس اشتباه کردم برگرد
چرا -: گفتی کھ انگار بازم بھم می نگام کرد نگاھنی اشھ؟ آرمغھی صنیآرم- دهیپر

 نی ماه؟ آرمھی ھفتھ؟ھی ی باھمن برای تا کیعنی ؟یکنی سالم فکر مالویآنقدر تو خوش خ
- :  گفتدوی کشی نفسنی آرم؟ی کنار اومدی تو چطوری روزا رو تجربھ کردنیتو ا

 دی شانزده سال ھرروزمو بھ امنی ای امو دوره کنم؟ تونھی کای کنم ھی گردی بادونستمینم
سال حسرت خوردم کھ ١٦سال روش فکر کردم ١٦ پروژه ھیانتقام گذروندم مثل 

 سالھ بودم با ١٣ پسر ھی من می کشتیم مویگرفتی اون لحظھ بودم تا اون مردو مکاشیا
مادر پولدار و « کردی کھ ھمھ جا اعالم می بزرگ روزنامھ با مضمونتری تھی
 تحمل کنھ و اول ھمسر انتوی کھ نتونست خی کرده ،مردانتیه  ام بھ پدرم خ*ز*ر*ه

 رهی بھم خشھی بودم پدر بزرگم ھمرانی کھ ایتازمان» خائن خودو بعد ھم خود را کشت
 مادر بزرگم منو تو بغل یستی پس پسر بچھ من نی مادرتھی تو شبگفتی مدوشیم
 توھم کشھی بچھ کم درد منیساکت باش مرد ا«:گفتی ومکردی اشکامو پاک مگرفتویم

 آب ی زود کارامو کرد و فرستادنم آلمان حتیلیپدر مادرم خ» شده نمک رو زخمش؟
 از ی دوازده سال دوری حتبشوره  منوی نھی کتونھی ھا ھم نمانوسی ھا اقایتموم در

- :  زدمو گفتمی پوز خندریانتقام بگ- ن؟ی کنم آرمکاریچ- ھم منو آروم نکرد نجایا
 غی برم جلو جنکھی ای کنم جاھی منو نگاه من فقط بلدم  گرنی آرمستمیانتقام؟من تو ن

 یل وکردمی کاررو منی ادیمن با» دمتی دگھی زنھ دھی با دمیبابا من ترو د«بکشم کھ 
 نور تو نی تا من آخرمیکنی مبی و بابامو تعقکنمی مھی گرزی رھی و نتینشستم تو ماش

 یشی آتزمی ھیول-:  نگام کردو گفتنی آرمنی آرمستمیدلمو خاموش کنم من مثل تو ن
 ھیبابا کنار ...  بودی منظورش چدمی نفھمی کھ من توش سوختم نگاش کردم ولیھست

 اون ی برای کھ چطوردمیغذا بخورن با چشمام د رستوران نگھ داشت با شھال رفتن
 بابا ھرگز با مامان دیخندی گفت و می از تھ دل باھاش می چطورگرفتیزن غذا لقمھ م

....  رو از بابا داشتی رفتارنی حسرت چنشھی مامان ھمکردی رفتار نمینطوریا
:  گفتمزه شدن با بغض و لرالی وبا ھم وارد ودنی رسنی آرمیالی ساعت سھ بھ ویحوال

 منو تو آغوشش نیآرم... ستھی ای قلبم داره منی بود آرمیزی تریعجب ت... تموم شد-
 کس نباشھ ومن چی کھ ھیی فرار کنم برم جاخوادیدلم م-:  گفتمدویگرفتو دست پشتم کش

 تپھ ھی پشتم دمی فھمنی آرممی کنھ،بری معرفتی کس نباشھ تا مثل بابام بچیتنھا باشم ھ
من - :  تو گوشم گفتدوی سرمو بوسنی کرد آرمھیکوه کھ بشھ بھش تک ھیغبار بود نھ 

 کاش اونم حال منو ی دارم ای چھ حال بددونستی ،کاش نمخواستمیمن بابامو م- کنارتم 
 ھی ،کاش فقط دی چشی کارشو منیکاش اونم طعم تلخ ا»: گفتمنھیبا حرص و ک«داشت 

 ،قرار مامانم ھم بسوزه سوزوند  ما روی دل سختنی سوخت کھ آنقدر با ایبار دلش م
 از موی گوشگھیبستھ د-:  موھامو کنار زدو گفتنی آرمزی خراب شد ھمھ چزیھمھ چ

 بھ بابام زنگ خوامیم- ؟ی بکنیخوای مکاریچ-:  گفتنی پالتوم در آوردم وآرمبیج
 ی روره؟ی بازم مثل امروز صبح قربون صدقھ ام مبششھی معشوقھ اش پی وقتنمیبزنم بب
 دوتا سھ تا رد یکی لمس کردم شماره اشو گرفت ،بوق آزاد زد موی رو گوشبااسم با
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 نوی شد شوکھ با ھمون پوزخند آرمیچ- :  گفتنیپوزخند زدم وآرم!!! تماس ردتماس؟
اون بابامھ اسم منو رو !! رد تماس زدنیآرم- :  پر اشک گفتمینگاه کردمو با چشما

 فکر کنھ کھ من نگرانش شدم کھ دی چقدر دوستش دارم االن بادونھی مدهی دشیگوش
 ازم گرفت پرت کرد رو موی گوشنی آرمکردی کار رو با من منی ادیزنگ زدم نبا

نفس ،نفس بھ من گوش بده بستھ -: داشبردو صورتمو بھ احاطھ دستش دراوردو گفت
 جز ی کنی نمزوی چچی فکر ھگھی سفر دی تموم شد از حاالبھ بعد با من اومدگھید

-  ستیحالم خوب ن-:  باشھ ؟نفس منو نگاه کن نگاش کردمو گفتمیبامن  لحظھ کھنیھم
 خوشمزه ی غذاھی رستوران خوب براش ھی بھ برمی ،جوجھ امو مارمیاالن حالتو جا م

 نی آرمی ازم لقمھ نگرفتھ لقمھ ھای اونم من کھ کسرمیگی ،خودم براش لقمھ مرمی گیم
 من؟ آنقدر کلمات آخرش خنده یو باشھ جوجھ زر زرادی حالت جا میجونتو کھ بخور

تازه -:  لبخند تلخ زدمو اشکامو با شصت ھاش پاک کردو گفتھیدار بود کھ با غصھ 
آه نفس بستھ با -» : کردو گفتیمونیباز چشماشو د« ،سازمتی خودم ،منی عیشد

 ی زخم تو کھنھ شده ولیکنیتو منو درک نم- شھی درست نمیزیغصھ خوردن کھ چ
ِ جز جز مکنھیدرد م  من تازه استیبرا  طنتی با شسوزونھی زنھ می مشمی داره آتکنھیِ

اشاره کرد بھ خودشو « یپماد سوختگ-: نگام کردو چونھ امو گرفت و گفت
 کھ موشکافانھ بھ صورتم ی باز اون طور؟یکنی چرا استفاده نمیکنارت دار:»گفت

ُجز بھ جز نگاه م :  بھ شونھ اشو گفتمدم رو لبم نگام کرد و زکنھی و سر آخر زوم مکنھیُ
 در دوی شن خندی مطونی نگاه نکن کھ افکارت مثل چشمات شیبھ خاطر خدا اونطور-

 سر اصل ماجرا میریخب م- :  گفتدوی شدو کف دستا شو بھم مالییجاش جا بھ جا
:  نگام کردو گفتقی سرشو آورد جلو دقنیآرم!!! ؟یچ-:  کردم و گفتمی از گنگیاخم

آ نفس نزن .آ.آ-:  و لبخند زدو گفتطنتی با شین بسھ اخمیآرم-  یتو شرطو باخت-
من االن - ی گوش بددی بگم تو بایکھ من ھر چ-کدوم شرط؟ - می شرط گذاشترش،یز

بازومو « اول جوجھ خانم اخماشو باز کنھاالی: گفتطنتی باش؟یگی می داغونھ چمیروح
 تو بغلش دی منو کشم حوصلھ نداااااارنیاه آرم-» : جلو نق زنان گفتمدیگرفت ومن کش

- » : کھ ولم کنھ گفتمکردمی کھ تقال میدر حال« باز کنم؟ای یکنیاخماتو باز م- : و گفت
باشھ فقط امروزا -  مراعات کن امروز و نی آه آرمستی حالم خوب نگمیولم کن م

 باصفا و خوب بود یلی کھ خی ھمون حوالی توی رستوران سنتھی منو برد نیآرم
 ی ھمون طور کھ خودش گفتھ بود برام غذا لقمھ میزیدوتا د  غذا سفارش دادنیآرم

 کھ یی و لقمھ ھانی بھ خاطر آرمی بخورم ولی از شدت ناراحتتونستمی نمنکھیکرد با ا
 بذارم تو ای یریگیم... ریبگ: لقمھ درست کردو گفتھی کم خوردم   ھی گرفت یبرام م

لقمھ آبگوشت -:  کردو گفتیمونی لقمھ رو تودھنم گذاشتو چشماشو د؟یریگیدھنت ؟نم
آره »: تکون دادو گفتیسر« ؟ھان؟یبعد-:  زدمو گفتنی غمگی باقلوا؟ لبخندایبود 

 بھ اشاره«ی ناز کش داشتھ باشی باشی سوگلگھی دی لوس من ،لوسی؟جوجھ 
 رمی برات لقمھ بگدی من باینیشی خانم مگھی دنھی ھمگھی دی باشنیدوست آرم»خودش

 بلند عی اول شوکھ نگاھم کردو بعد سرنی آرمھی گرری زدم زده وسط خنھوی ی ولدمیخند
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 مردم دارن سی ھزمینفس نفس عز- : شد اومد کنارم نشستو منو تو آغوشش گرفتو گفت
 و دی اش چسبوند و رو سرمو بوسنھیسرمو بھ س...شھینم....خوامیم-  بسھ کننینگاه م

ممنون اگر - بخور ایب-: گفت  داد دستموختوی آب روانی لھیباشھ باشھ برام :آروم گفت
موھامو کنار زد از رو « شدم ی چطور آروم مشدی می دونستم چی نمیتو نبود

*      *          *                                              »                                       : بھم لبخند زدمویشونیپ
مامان - برادرتونھ ھا ی عروسدی خریالمت ناسنی نھ نگیای تو م؟نھی چیعنی-مامان

خب بابا جان تو با مادرت - :  گفتنوی بابارو کرد بھ نگامی تونم بی نمستیحالم خوب ن
بھ -:  از تو اتاقش دادزدمی نعامی نمیریکبی اون دوتا ای عروسدیبابا من خر-نیبرو نگ

نھ  - نی نگ؟یدار  با برادر بزرگتھی چھ رفتارنی جان بابا انینگ - برمت بابایدرک نم
 ی دوتا دختر، بدرد النی اای اصال تو بنیحس - اون رفتارش با من خوبھ ماماننکھیا

 کھ بھ می کھ ما دوتا دختریدونی تو نمزمی خورن بھ مامان نگاه کردم عزی مواریجرز د
 یتو مثال سھام دار اون شرکت!امروز ؟ - برم شرکت ماماندیبا-  بابامی خوریدردت م

 ی اون شرکتو بگردونھ؟ براتونھی بدون تو نمی اون مھندس زپرتی نرروز ھی یتونینم
 دی خردی بردییخوایآره مگھ نم- داره زدیبابام امروز مرخص- :  اس ام اس زدم نیآرم

مھندس کھ تو -:  ندادم و بھ بابا نگاه کردم بھ مامان گفتنوی جواب آرمم؟ی نعیعروس
 ی با حرص بابا رو نگاه کردم ونفسھ شرکت رو دوش منی ھمھ کاراشھیشرکت بند نم

 ی اون کھ ھمش مرخصیگی گفتم چرا دروغ میی»ال الھ اال هللا « لب ریفوت کردمو ز
 بچھ من انی دوتا ھم نمنی ،اییای تو کھ نمنیحس-مامان.  پدر من نھ اونیی تورهیگیم

  مامان بھ بابا چپ چپ نگاه کرد وگھی بسھ دیتو کھ ھست- کسو کاره؟ بابایمگھ ب
 - بابای خودت  چالھ کندی جا جلو تر براھی دارم تو قبال یازیھر وقت بھ تو ن- : گفت

نگاش بھ من افتادو «...ی لقمھ نون براھی دنبال رمی می دختر بازرمیخب زن من کھ نم
نفس  - مامان!!! ؟یکنی نگاه مینطوریچرا ا!!! باباجان؟ھیچ!!!نفس؟-» :با تعجب گفت

 غوشی چپھ تو اتاقش و بای مای گرفتھ ،ی شده الل مونھوونیچند وقتھ زده بھ سرش د
 نمی اکنھی تو رو نگاه مییای تو مکنھی منو نگاه مزنھی مثل جغد زل منجای اادی مای شھیم

 ی موونھی اتاقھ خب دھی تو وونھیبا اون د-:  از تو اتاقش دادزدمی دخترمون نعنیاز ا
 اومد و می نعرم؟ی گل بگامی بای ی بندیدھنتو م-:  ھم در جوابش گفتنی نگگھیشھ د
 نھ؟ ای دیشیساکت م: زد غی مامان ج؟یری گل بگیخوای چطور منمی ببایغلطا ب:گفت

 وونھیآره د– می نع؟ی خوشحالمینع- :  نگاه کردمو گفتممی رفت بھ اتاقمون و بھ نعنینگ
 با بای تو گلودی پری چاِانتی خیی زناشوی زندگیدونی چون نم،یبدبخت- ؟ ستیمعلوم ن

 ھی چھ حرفنیا!!!!نفس-: و شروع کرد بھ سرفھ کردن مامان از تو آشپزخونھ گفت
از دست رفت - می   نعیَالبتھ تو مرد: حرفا شگون نداره از جا بلند شدمو گفتمنیا!؟

 از خواستی بود  دلم مشی بابا توش بودو دوست نداشتم پر تشوی خونھ امون وقتطیمح
 دموی پوشھ رو تخت دراز کشی داره لباس منی نگمدیخونھ فرار کنم رفتم تو اتاقو د

 ی؟چیزدی مانتی شده بود دم از خی کھ بھ تو ربط نداره چییجا- ؟یریکجا م-: گفتم
 ی برارمیدارم م-:  منو نگاه کردو گفتنی نداره نگی داره کھ بھ تو ربطیلیدل-شده؟ 
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من - ؟ یکشیم  زبونم حرفری از زیدار-  ؟ی کندی خریخوای کنم تو نمدی خرنینتایول
 نی ،تو با انیآفر-  ی گول بزنیتونی منو نمی ولدی ؛مامانو شاتھی تو زندگیکی دونمیکھ م

 تو خونھ ام نیرو ھمون شلوار ج»  رو تخت بلند شدماز«؟ییاینم- ی دشدفیھوشت ح
 با نی ھم سر کردم و نگمی اسمونی شال ابدموی پوشدی سفی پالتوھی رنگ بود یخیکھ 

- :  گفتدی تا مارو دمی نعرونی بمیحوصلھ ندارم از اتاق اومد- !!! ؟نیھم-: تعجب گفت
 حالت ینفس مگھ نگفت- نداره مامانیبھ تو ربط- : می باھم جوابشو دادنیکجا؟  منو نگ

 نی زمدی نخوردیمواظب باش - باباادی کم جا بھی حالم ی ھوا خورمیریم- ؟ ستیخوب ن
 افتاده بابا یاتفاق-:  با تعجب گفتابا خداحافظ بمیخورینم- زده خی نیبرف اومده زم

 نوی جواب نگ؟یکنی نمفیخب تعر-:  گفتنی نگرونی بمی رفتینھ خداحافظ وقت- جان؟ 
 و حساب مامانو بندهی فقط بھ اسم ما جون وجان مدهی نمتی بھ پسرشم اھمیندادم بابا حت

 شھیم- د؟یشد کجا باھم آشنا -نی نگکنھی مانتی داره بھمون خمی تا نفھمکنھیپر پول م
 بھش یخوای میعنی- خونھ گردمی بر مزنموی کادو رو مدی وگرنھ قیآنقدر سوال نکن

 ھست بھ تو یھرک-!!  آنقدر الرژه؟یعنی- ستی من نیاون چشمش بھ کادو- ؟یکادو ند
 ی پوز خندیتو عوض شد- نداره ی نداره ،ربطی کھ رابطھ ات بھ من ربطیتازمان

 ستی نیزی تلخ چقتی جز حقیداری نشو بداریبات بی از خواب زنینگ-: زدمو گفتم
 نگاه کردم نی نگی نفس؟ بھ چشماھیموضوع چ-:  آرنجمو گرفت و گفتستادوی انینگ

- من خواھرتم بھم بگو  -نینگ»  فوت کردمو بھ راھم ادامھ دادمینفس« یچیھ- : و گفتم
بھت -!! !؟یک-  نداشتم ی ازش جز محبت،معرفت،وفاداری داغم کرده کھ انتظاریکی
 می پاساژ شدھی تکون دادو وارد ی سرنی نگکنمی ،خواھش مالیخی االن نھ بی ولگمیم

 باشھ کھ از چشم زخم ی سنگھی نشی گردنبند کھ نگھی- ؟یخری میچ-:  گفتنینگ
 ی چی طرف دوستتھ،براالیخینفس ب-:  با تعجب نگام کردو گفتنیدورش کنھ نگ

 یکنن،حتی ،ھمھ بھش نگاه مخوشگلھ یلیچون خ - ؟ی در نظر گرفتیزی چنیھمچ
چرا عکسشو !!!واقعا؟-:  با تعجب گفتنی نگاش نکنم نگتونمی اوقات خودمم نمیگاھ

 نفر نیچون اون اول-! ؟یچرا آنقدر کنجکاو-  ھ؟یاسمش چ -نیندارم نگ- ؟یدینشونم نم
 ی پسرنی ھمون طور کھ من عاشق اولی تو عاشقش شده باشترسمیِ توا،من مھیتو زندگ

 نگاه کردمو جوابشو ندادم چون نی شد ،شدم و ازدواج کردم بھ نگمیوارد زندگ کھ
 دونمینم... ھمدی ،شاستمی نھ ندونمینھ نم!!من عاشقشم؟!!!ھ؟ی جوابش چدونستمینم
 قلب ؟تپشیشی ھول مزه؟یری قلبت فرو مشینی بیم-:  کنجکاو گفتنینگ... نیآرم...
چند سالشھ؟ -نی نگشمی مینطوری ازنھی میی حرفاھی ای کارا ی بعضیفقط وقت- ؟یریگیم
 یزنی فرندت حرف نمی بسھ تو چرا در مورد بویفضول- کارست؟یچ- ٢٩-

 سالشھ،پزشکھ، کی و یاره،سیاسمش کام- د؟ی آشنا شدکارست؟کجای؟چندسالشھ؟چ
 افھی اونم خوش قومدیازش خوشم م»: زدو گفتیلبخند« دمشی دی مشھیدنبالم اومد ھم
-  ذارمی بھ الالش نمی لی من مثل تو لیول... پزشک باشھ ادی نمھش ،بپھیاست خوش ت

 ھارو داره سبز ی انگار رنگ تموم چشم رنگدونمیِچشماش خاص نم- ؟ ھیچھ شکل
-  کنھی کھ اونو جذاب تر مرهی تیبا موھا... ھر دو رنگبی ترکی گاھی عسلیگاھ
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 یلی خاراش و من از کطونھیآره ،ش-» : گفتی شورھی با دویخند«؟یعاشقش شد
 دوست ی چخوادی می زن چھی دونھیکنھ،می خوب منو جذب بھ خودش مادیخوشم م

شش - د؟یچند وقتھ دوست- »گفتی مشوھرشو«ستی نی با اون عوضاسیداره قابل ق
 کادو رو بخرم؟ نی بھ نظرت منم ھمشناسمشی سالھ کھ م٦٠ کنمی فکر میماھھ  ول

 شوکت نیآرم- ھ؟یحاالتو بگو ک- میر بای بھی فروشینتی مغازه سنگ زھیاونجا رو 
-:  زده ھاج و واج منو نگاه کردو گفترونی از حدقھ بی با چشماستادی انینگ

 تو نیدرست ع-!!!!!! ؟ی با اون دوست شدیتو چطور!!!!!!!!!!!!!!!!ن؟یآرم...آ...آ
 با یچطور- دور وبرش گفتھ ازدواج کرده یبھ ھمھ دخترا- دختر بازه ھیاون -نینگ

 ،تو طونھ،الرژهی شکنھی رفتار مھی کھ با بقستی نیاون اصال اون- ؟ی زھرمارجاون بر
کم مونده  -نی نگمیشناختی کھ مینیکامال متفاوت از آرم... ھوامو داشتھ طی شرانیبدتر

 استوانھ زی آوھی گردنبد نقره با ھیخالصھ !!!!  منین؟خداین؟آرمی آرمارمیشاخ در ب
 زی خرس بھ ساھی با میدی داشتن بود خرقرار  ھمی کھ شامل چند سنگ کھ رویا

تلخ  -نی بستھ شکالت بھ شکل قلب کھ البتھ شکالت تلخ بود   نگھیمتوسط قرمز با 
 نی آرمدونمینم- د؟یریامشب کجا م-!  ھم تلخ دوست داره اریدوست داره؟چھ جالب کام

 داره ستم دوگھی کاراش کھ مدونمینم-دوستت داره؟ – نی دنبالم نگادیھنوز نگفتھ،م
   نفسوشھی من باورم نمایخدا – نینگ
 

 با ھم زنگ خورد بھ المونی کھ موبامی خونھ تا آماده بشمی برگشتمی ھا رو کھ گرفتکادو
 تو نیولنتا- مبارک نتیولنتا-نیالو؟ آرم-! یچھ تفاھم-:  گفتنی نگاه کردمو نگنینگ

 ی نمی اروزهی فاریام خب کلھیخ-نی نگشمیدارم آماد ه م- ؟یحاضر -نیھم مبارک آرم
 نی بھ نگادی کھ بھ من مھی درست رنگنی ا؟ی رنگ حساسنی ای تو چرا روایپوشم ،خدا

- کدوم چیبا ھ-نی آرمن؟ی نگای؟یبا من-آروم تر -:  گفتنیبا تعجب نگاه کردمو آرم
- بابات رفت؟ ی دنبالت راستامی مگھی ساعت دھیدوستم،من -نی خونھ اتھ؟ آرمیکس
 وباالخره شب نیولنتا آخھ امروز- نی آرمرونی بمی قبل ِ رفتنشون رفتنی با نگدونمینم

- ؟یکنی عادت مھی قضنی بھ ای ،تو کزمی عزدیببخش- نیآرم... نیبسھ آرم- ... عشاقو
 نی نگی دنبالت خداحافظ من تلفنو قطع کردمو ولامیھفت م– نی وقت خداحافظ آرمچیھ

 بار ھی منو بکشھ؟ادی مامانم بیخواینھ م:گفتم-: زدی حرف ملشیھنوز داشت باموبا
ِقصر در رفتم  دی رفتن خرنای مامانمو داداشم ایدونیتو از کجا م.... بسھ ِ

 یخجالت نم.... دنبالمایب!!! گفتھ باشمادی نمادمیواقعا؟آخھ !!!خودم گفتم؟!!!....؟یعروس
  آژانسیگی دنبالش بعد تو مادی در خونھ امون می دوست خواھرم داره تا جلویکش
- ...  یای خوام بی نمگھید!....شھ؟ مگھ بھ خاطر پولیالزم نکرده تو حساب کن...ریبگ
 ی مشنھادوی پنی ادیخودت با:  بھ من کردو گفتی اخمنینگ!!  باباایکوتاه ب!!!نینگ
 االنم بلندشم حاضر شم تا ھفت حاضر نیمن ھم....گھ؟ی ساعت دمین....؟یک...یداد
 حقشھ- ؟یکنیچرا انقدر لج م-باشھ خداحافظ ... خب ھمون ھفت و ربع لھیخ... شمینم

چھ !!!  منطقھ اند ؟ھی ی  تونی با آرمیعنًیجدا- اورانین-خونھ اش کجاست؟ - پررو
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 شوکت ھم نی توجھ نکرده بودم آرمنی تا حاال بھ ایگیراست م!!!!ِا -نینگ!!!! جالب 
-نی نگاد؟ی بدش می اروزهی از رنگ ف ھمنی آرمیدونستیم- ! کنھی می زندگاورانیتو ن

نھ : گفتمدموی ھمھ خندھی شبقشونی عالنیکی ھردو مگفتی مشناختمیاگر نم!!!!واقعا؟
 میدی رنگ پوشھیھر دو .  استرهی تاری کامی موھای تو گفتستی نرهی موھاش تنیآرم

 پاشنھ بلند ری بلند جی و بوت ھای شال قھوه ای قھوھای پالتو رهی سرمھ تنیشلوار ج
 نشی تو ماشنویم کھ در رو باز کردم  آرنی ھمرونی اول من از خونھ زدم بیقھوه ا

 نی قبل افتادن دررو گرفتم و خودمو نگھ داشتم آرمی زدم ولغیُ پام سر خورد جدمید
 میری افتادن تو رو بگی عذادی ما باادیبرف م-:  شدو غر زنان اومد طرفمادهی پعیسر

 نیخودم زودتر از آرم« خورهی بھم مپمیت- ھان؟ ی پوشیآخھ چرا پاشنھ بلند م
 ھی نی آرمنی زمخوردمی داشتم میچیھ- شدنفس؟ یچ-:  گفتفنیآ  از تونینگ»دمیخند

 نوی و آرمدیدی مفنی مارو از تو آنیکم گنگ منو نگاه کردو چون بدون شک نگ
 نی نشون ندادم و ای واکنشچی ھشھی اتفاق برعکس ھمنی و من ھم از اکردی مییشناسا

 با ھمون لحن نیسالم جناب مھندس آرم -نی نگدونھی منینگ-باعث تعجبش شده بود 
 نداد و دور کمر نوی جواب نگنی آرمدایمراقب خواھرم باش -نیسالم نگ-:  گفتیجد

 ھی صندلی خودشم سوار شد برگشتو از روی کرد وقتمی ھمراھنیمنو گرفت و تا ماش
 یوا- جوجھ ام ی ھم گل برانیا-:  بر داشت و داد بھمو گفتیپوری دستھ گل شھیعقب 
-عاشقشونم  - ؟یدوسشون دار- یدونی منو خوب مقی عالتو  ممنونیلیخ!یپوریگل ش

 تو دستم نگاه ی بھ گل ھانویی شد سرمو انداختم پاقی چشمام دقیتو«؟یعاشق من چ
 چونھ ستی سواال ننیاالن وقت ا- ؟ی راحت ازم بگذریتونیم-:  گفتنیکردم و آرم

-: گفت  گرفت و بھ طرف خودش صورتمو برگردوندوی انگشتاش بھ آرومونیامو م
 تو یتو چ- نھ؟ ای ی بپرسم عاشقمدی امشب باِنی بپرسم امشب ولنتایپس ک
 اشو کرد و آھستھ شھی تر بھ چشمامو دوخت و بعد کار ھمقی عم؟نگاھشویعاشقم

 ھا رو دوست یلی خمیمن تو زندگ-دوستت دارم -: نگاشو بھ لب ھام کشوند و گفت
 یفقط  تو رو دوست دارم قلب م  جز تو رو ندارم وی کسمی من تو زندگیول-دارم 

 چونھ ام برداشت و رو شونھ ام ری دستشو از ززدی نگاھش انگار دست بھ قلبم مدیکوب
 انگشتام قفل کرد و بھ دستم نگاه کردو ونیبھ انگشتام،انگشتاشو م دیتا رس...رو بازومو

 یر نگاھشو با ھمون سی دوست دارم کھ تو منو دوست داریمنم تو رو در حد-: گفتم
-  نگاش شده بود ی حالتھی ترسوندی بلند کرد چشماش منو مھوی بود ری بھ زلیکھ متما

 ی دوست داشتن برایھ عاشقم باش دارم کازی من نشتر،ی دوست داشتھ باش بشتریمنو ب
نگاھشو زوم کرده - ؟ یشی عاشقم میتو ک- :  کرد و گفتمکیمن کمھ خودشو بھم نزد

 حد فرا تر برم نیاگر از ا -:  آھستھ ادا کرد تو کلمای آرومیبود رو لبم وبا صدا
 انگشت نی کھ روزگارم سختھ آرمیدونی من محتاج عشقم مشتریاز تو ب- شمی موونھید

 ونی و چونھ امو مدی تا بھ چونھ ام رسدی گونھ ام کشی کناره یاشاره اشو آھستھ رو
 بھ ودشم کھ صورت خی کرد در حالتیانگشتاش گرفتو صورتمو بھ طرف خودش ھدا

 وسط عاشق تره سرشو نی ای کی تا بفھمی عاشقم بشھیکاف-: گفتی و ماوردیجلو م
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 قادر بھ عقب ی ولخوادی ازم می چکنھی مکاریه چ داردمی فھمی بودم مدهیآورد جلو ترس
 اشو نھی بچسبونم بھ سموینی بخواستی ادکلنش و عوض کرده بود دلم می نبودم بوینینش

 ی انگار افسون اون بودادیت بخش بھم م*ذ* لھی کالفھ گھی مبوشو تا ابد استشمام کن
 بھش داشتم حرارت ی کشش خاصکردی منیمست کننده شده بودم و منو مجذوب آرم

 نفساش داغ بود و بھ پشت لبم کردمی صورتم حس می متری سانتکی یصورتشو تو
 تا بھ رونی بادی امو بشکافھ و بنھی سخواستی قلبم مد؛ی دستش پشت کمرم چرخخوردیم

 رو شی عضالنی نھی سی کف دستمو روارهی مجانی ثابت کنھ چقدر اونو بھ ھنیآرم
 تند تر از حد معمول آرومتر زدی گذاشتم قلب اونم مرهی تی جذب سرمھ ارھنیھمون پ

از سرعت قلب من چشمامو بستم لبش رو لبم کھ قرار گر فت انگار تموم افکار منو 
 نوی شد آرمسازهی انسانو مھی ی کھ وجود درونی چھر...روحمو تعلقاتمو خاطراتمو

 پنجھ دست آزادمو دیچیپی مشتریُبوسھ اش تنم داغ کرده بود ،گر گرفتم دستش دورم ب
رو کنار صورتش گذاشتم چقدر داغ بود انگار تب کرده بود از حرکتمون دستھ گل از 

 شد نفسمو شتری باشفشار لبھ...  اما فرصت برداشتنشو نداشتمنیرو پام افتاد کف ماش
 اش جھی نتی حس خواستم خودم عقب بکشونم ولنی ام بکشم از انھی تو ستونستمیکمتر م

 جونمو از ی رهی شخواستی لبھاش شد انگار مشتری دستش و فشار بتنگ شدن حصار
 اش فشار آوردمو بھ عقب ھولش نھی ،بھ سخواستمی نفس مگھی واقعا درونیلبھام بکشھ ب

 ھم دست ینی عقب نشی لحظھ ی کرد حتینیکرد و آھستھ عقب نش دادم چشماشو باز
 رھام ی ولدیسرشو عقب کش لبم زد و بد ی کوتاه رو لبم و باالی نرفت بوسھ ایخال

 دموی کشی عکس العملمو بفھمھ نفس بلندخواستینکرد تو چشمام نگاه کرد انگار م
 کھ ی در حالدادم،  افسون گرش بردارم نفسمو دمی نگاه از اون چشمانکھیبدون ا

 ،بگو واسھ من دستم ھنوز رو زنھیقلبت م-: دستش درست رو پشت قلبم بودو گفت
سرشو آورد « برات بزنھتونھی مشتری بنیاز ا- زنھیقلب تو ھم م-:  اش بودو گفتمنھیس

 نکردو سرشو بھ گردنم فرو برد شالمو یی اعتنانیآرم»: تاب و ملتمسانھ گفتمیجلو ب
 آروم تو گوشم گرفتی نفسمو کاراش مدی لبشو رو گردنم کشدویاز سرم بھ عقب کش

 حال باشھ اللھ گوشمو نی پر امی زندگی لحظھ ھا تمامخوامی دارم کھ میبا تو حال-: گفت
 شدنی ام خارج منھی نفسام با تمنا از سدی حالو با تو دارم گردنم بوسنیا-:  وگفتدیبوس

 بستم و با ی بوسھ اش چشمامو مر با ھدیکوبی اسب بخار منیقلبم بھ سرعت چند
 مال من و،بگیبگو نفس من-:  تو گوشم دوباره گفتکردمی باز میاتمامش بھ سخت

 با ارهی خونھ امون نگھ  داشت حتما کامی بلند جلوی ساشتیوتای توھی...  ینی،نفس ِآرم
 ی دودشھی از شنی آرمنی آرممی برمی برنھیدوست نگ- :  پس زدمو گفتمنویعجلھ آرم

 زد کھ ی لب غرری کھ متوجھ شدم لندکروزه  نگاه کرد و زینی بھ طرف ماشرهپنج
 روشن کردو با سرعت حرکت کرد شالمو سرم کردمودستھ گلو نوی ماشدموینفھم

 بھ خودم نگاه کردم رژم پخش شده بود میبی جنھی عقب گذاشتم واز آیبرداشتم رو صندل
 نیآرم-:  ام گرفت و گفتمخنده  نگاه کردم رو صورت اونم پخش شده بودنیبھ آرم

 دلقک شدم  ھینگاه شب-:  نگاه بھ خودش کردو گفتھی امو گرفت نھیصورتتو پاک کن آ
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نزن -: » و خواستم دوباره رژ بزنم کھ گفتمی ھر دو صورتامونو پاک کرددمویخند«
خب -:  کشھ اخم کردمو گفتم ی رژ تو بھ گند منی اختمونویر -!!! چرا؟- گھید
 و من ی باشم کھ تو کنارم باشضی مردی باشھ؟حتمایم-:  گفتطنتیباش  نکنیطونیش

 ندی من عالیِ راحت سنسوراالتی خیول- :  گفتدوی نکن زدم بھ بازوشو خندیکار
 تو رو راحت الی نزدم خیحرف بد- ؟ییای حیتو چرا انقدر ب-: محکم تر زدمشو گفتم

من عاشق - کشمی مجالت حرف نزن من خی طورنیا- : کردم رومو برگردوندمو گفتم 
 نگاه ینوشاکیآرم«میروز شروع کن امنی از ھمیخوای کھ روتو باز کنم با خودم منمیا

 بودن یافتنیدست ن-- :  بعد آروم گفتدوی خندطونی شنیآرم!! نیآرم-» :کردم و گفتم
 یاری بھ دستم بیتونیم- ی باشیافتنی برام انقدر دست نخوامی نمکنھیتو منو مصمم م

 در با من بودن خالصھ تی تموم زندگیبھ زود-:  مندانھ نگام کردو گفتوزری پنیآرم
 ھی یجلو....  تکون دادی سرنی آرممایُتا نھ برگرد-:  نگاش کردمو گفتمدی با تردشھیم

 در ی فرش قرمز پھن بود و جلوھی رستوران ی نگھ داشت کھ جلوکیرستوران ش
 فرش قرمز ھم دوتا ی بودن جلوتادهسی ور اونور در انی فرم ایدوتا مرد با لباس ھا

صبر کن -:  گفتنی بشم آرمادهی کھ  خواستم پنیاز ماش.... شتھ بودنمشعل بزرگ گذا
 شدو اومد طرف در منو در ادهی پنیچھ سابقھ ام خرابھ ھا آرم- یخوری مزی االن لامیب

 الن اماینطوری اشھی ھمیفکر نکن- :  شدم وگفتمادهیرو باز کردو آرنجشو گرفتم و پ
 میدیآھان رس-:  گفتی لحن با مزه اھی با نی خورم آرمیُ سر مدمیچون پاشنھ بلند پوش

 کھ خوردم دمیخندی منیبھ اون فرش قرمزه و اصال حواسم بھ اطرافم نبود داشتم بھ آرم
شما ھم !!!!نفس؟ -نینگ-!!!! ن؟ینگ- نھی نگدمی کنم دی نفر برگشتم کھ عذر خواھھیبھ 

 بود ستادهی انی نگ کھ درست پشت سرھی چھ شکلنمی ببارروی کامکردم  سر بلندد؟یینجایا
 ی کھ عصبدمی دنوی برگشتم آرمعی سرکنھی و نگاه منی حال ھول شدن آرمھی با دمیکھ د

 دستشو آورد اریکام!!! ھمو دارند ؟یتھ چھره ...چقدر ... چقدر کردی نگاه ماریبھ کام
 رو نی دست آرمیخالکوب«... بھتره نیگن-: گفتی کھ می در حالرهی بگنویجلو تا نگ
 قبل قی چھل وپنج دقنوی کھ اومده بود دنبال نگاری کامنی ماشعیسر...ارهیدست کام

 افھیق... شمال می رفتنی بود کھ با آرمینی افتاد ھمون ماشادمی دمی خونھ دیجلو
 و تا دستمگھی دی جاھی میریما م-:  گفتعی سرنیآرم... نمیصبر کن بب-» ...ھاشون

 نی آرمھ؟ینسبت شما دوتا چ-:  گفتمرونوی بدمی دستمو با ضرب از دستش کشدیکش
 ؟یشناسی تو مھندس و ماریکام!!!؟یچ-:  گفتنی نگاه کردو نگاری باز بھ کامیعصب

 و ی با لحن جدنیآرم... ی نشدھی قضنی تو چطور متوجھ انی نگدیدروغ نگ-نھ -اریکام
 دی باز دستمو گرفتو کشمی برای نساز بتاننفس واسھ خودت داس-:  گفتیپر جذبھ ا

 دیگی مقتویولم کن اول حق-:  گفتمرونوی بدمیرف خودش دستمو بھ زور از دستش کشط
 نی بھ آرمیشاک«... جاست ھی جفتتون ی زندگ،محلی شباھت ظاھرنی،ایاون خالکوب

ار ی ننجایبھت گفتم ا- :  گفتاری رو بھ کامی عصبنی آرمنیآرم-» :نگاه کردمو گفتم
 ھمون ی کھ گفتی اسم رستوراندونستمی رستوران رزرو کنھ نمنیقرار بود نگ -اریکام
برادرند - نی نگھ؟ی نسبتتون چنیآرم-:  با حرص گفتمدهی داره آدرس منی کھ نگھییجا
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 مادرشھ تو ھی برادر داره کھ مھندس ،گفت کھ برادرش شبھی گفت اریکام...آره برادرند
 با حرص وخشم  نیآرم!!! دم؟ی نفھمنوی من چطور ایادرت عکس مھی شبقای تو دقنیآرم

 ھیتو -:  جا خورده گفتنی نگ؟ی مونده ه رو نکردی چگھیاحمق،د-:  گفتاریرو بھ کام
 یچ-» : گفتنوی کرد بھ آرمرو«ار؟ی کامی از من پنھون کردوی سادگنیموضوع بھ ا

-:  گرفتو گفتراھمو ی جلونیاومدم برگردم برم کھ آرم» !!! ھان؟کردی رو مدیرو نبا
 برادر ھی از ی،کی رو نداری کسی؟گفتی تک فرزندیتو گفت-  ی بگگھی دخوامینم- گمیم

 با ھمون لحن نیآرم!!!  دادهی سوتاری کھ چرا کامیی شاکمیدی االنم کھ فھمیحرف زد
 برادر اریتک فرزندھستم دروغ نگفتم چون منو کام-:  آروم گفتی و تن صدایحرص

 تا شما می خوری مای بھ ناتنشتری بنیمنو نگ!ھ؟ی شباھت چنیپس ا جدا- می ھستیناتن
 تو بغلش و با دی بازومو گرفت و با قدر ت منو کشریاز کنارش اومدم رد بشم ز«دوتا

ولم کن دروغ گو -:  اش و گفتمنھی با مشت زدم بھ سیری نمییجا-: حرص و خشم گفت
-: گفت گرفتو نوی نگیبازو اریولش کن کام-:  بازومو گرفت و گفتیکی اون نینگ
 با نی آرممی شده بودرهی زنجھی نی ولش کن درست عنوری اای نداره بی بھ تو ربطنینگ

 و دی کشغی از درد جنی گرفتو از بازوم جداش کرد نگنوی مچ نگتیھمون عصبان
 امیمن نم- تو رستوران میریم- نی آرمنیآرم-:  گفتی شاکاری صدا زدو کاماررویکام
بغلش جمع شد .  انقدر کھ جفت دستام تونباری بھ طرف خودش، ادیشتر کشی منو بنیآرم

:  شده اش گفتی بم و جری اش زل زد و با صدادهی درھی آبیو تو چشمام با اون چشما
 با رفتمی کھ عقب عقب می ھولش دادم  و در حالعی سرخوامیّ کھ من می ری مییجا-

  ی نگفت تو بھ ھمھ گفتنی بھ نگن او؟چرای چرا نگفتدهی بو مھی قضنیا-: حرص گفتم
 زدم و یغی خوردو چنان جزی لابونی برف سطح خیپام رو...نی پس ایتک فرزند

:  گفتدویی ھول زده طرفم دونینگ...   ومدی کھ نفسم از درد باال نمنی خوردم زمتاینھا
 یلی ختونمی نمییییآ-پاشو -:  کمرمو گرفتو گفتنی شد؟ آرمی نفس چی نفس وایوا-

 بغلمو از ری اومد زنی کنارم چنپاتمھ زدو کمرمو ماساژ دادو آرمنیدرد گرفتھ نگ کمرم
آخ آخ خدا جون کمرم  ولم کن من -:  حرکت بلندم کرد و نالھ وار گفتمھیپشت گرفتو با 

نھ مھم -برات انقدر مھمھ برادر داشتن من؟ -:  گفتتی با عصباننی آرمامی نمییباتو جا
جدا پس - نبودم رانیمن ا– اری کامی داشتھ کھ نگفتیلیھ دلی صداقتت مھمھ حتما ستین

 یتو خارج از کشور بود -نی نگش؟ی بره خارج از کشورش مرده محسوب میھر ک
 زمی از دست شما دوتا خواھر ،نفس نفس عزیوا-نی بود آرمرانی اون کھ ای چنیآرم

 شور اون دهتو چشمام مظلوم نگاه کرد مر« بدم حیامشبو خراب نکن بذار برات توض
 ی ولمیآره دروغ گفت-اریکام »کنھی افسون گرتو ببرن کھ منو خام خودش میچشما

 وتأمل می نگاه کردھی چند ثانگھیھمھ بھ ھمد« چرا؟می بدحی براتون توضدیحداقل بذار
 راحت ھمراه شد با تعجب بھ یلی باھاش خنمی گرفت ونگنوی دست نگاریکام... مویکرد
 عی آروم دستمو گرفت سرنیآرم... ھاھم براش مھم نبود نقدر نگاه کردم انگار انینگ

 ستمی ننیمن نگ-» : باال گرفتو با حرص گفتممی تسلی دستشو بھ معندمویدستمو کش
 کھ ی اگر بوددونمیآره م-:  نگاه کردو گفتابونی بھ طرف خی با حرص خفتھ انیآرم
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 ی سوختو و نفسبراش  دلمی ،تو مأمور عذاب من ھستمیاالن ما ھم تو رستوران بود
 یییوا- :  کردو گفتیمونی چشماشو دکبارروی نی فقط ھمی ولبخشمتیم-:  گفتمدمویکش

-:  احساس دستشو دور کمرم حلقھ کرد و نگاش کردمو گفتمیممنون زدم بھ بازوشو ب
 خانم رفتار ھی نرم با ی چرا چون اون خوب بلده چطوریدونی میستی ناریتو ھم کام

 تو دق دادن منھ سرمو ی حرفھ ی ولنھی ادشی کلنھی اش اوهی شنیچون نگ -نیکنھ آرم
 و با ھمون اخم کمرنگ نگام کرد و دمی دندون کشریبرگردوندمو نگاش کردم لبمو ز

 ادب با یب-:  سفتشو گفتمی با آرنجم زدم بھ شکم عضالندی گوشھ لبمو بوسعیسر
 عاقبت نداره برات  بعدادی کاررو نکن خوشم منیمگھ بھت نگفتم ا-:  گفتطنتیش

با اخم نگاش کردمو « ببوستشنی کھ نخواد آرمھیک... کھ ببوسمتیخوای؟خودت م
 حواسش نبود تازه یکس-:  گفتطنتی با ھمون شکنن؟ی کاررو منی اابونیتو خ-» :گفتم

 بلند ی دستش کمنی نگمی واسھ ھمھ وارد خود رستوران شدھی کارا عادنیھم امشب ا
 ی تو شبم کسادی خوشم نممینیشی خودمون مزیسر م_:  گفتنیم کھ آرمشونینیکرد تا بب

-:  گفتمموی رستوران نشستی دنج گوشھ زی لحظھ ھامون باشھ سر اون مکیشر
 ھم قبال اریکام-آره - قبال ازدواج کرده؟ نی نگدونھیم-آره - نھ؟ی با نگاری کامیدونستیم

 نگاه کردم نیبھ آرم ؟ی و در مورد اونا حرف نزنی بس کنشھینھ م-ازدواج کرده؟ 
 دم ھی نگاه کردم اری رو چھره اشھ؛بھ کامشی پقھی چند دقتی عصبانیھنوزم رگھ ھا

 الگو نی کوتاه کرده مدل اون درست کرده انگار از آرمنی موھاشو مدل آرمخندهیم
 ی بلوز جذب سرمھ اھیھردو ! مثل ھمھدنشونمی سبک لباس پوشی حتکنھی میبردار

 شوی مشکنی آرمنکھی با فرق انی و شلوار جی اسپرت مشکی ھات کدنی کوتاه پوشرهیت
 انھی موذنی آرم؟ی کوتاه کرداریتوچرا موھاتو مثل کام-؟ .شوی سرمھ ااری کامدهیپوش
 یی چھ عجوبھ ھامیدونستی و خوب ممی شما دوتا خواھر افتادریچون گ- :  و گفتدیخند
مخصوصا تو کھ - میم کوتاھش کنی قبل اومدن برمی گفتدی موھامونو بکنمیدی ،ترسدیھست

 کردو کرد،نگامی نگاھم مانھی کھ موذشھی مثل ھمنی نھ؟ آرمیترسدی از من میلیخ
 ام گھی دی حس ھای تو وجودمھ کھ بھ ھمھ ی حسھی- :  کنج لبش نشوندو گفتیپوزخند

 ی روزھی ترسمی مرهیگی تمام جونمو مروسی وھی نی کھ داره عکنھینسبت بھ تو غلبھ م
 کنمی تجربھ مبوی حس عجھیدارم - :  بشم نگاش کردمو گفتوونھیبزنھ و د بھ مغزم

 جز من ی دور و برت کسی حتخوامی  کھ نمیی بھ تو ،حس دلدادگتی،حس مالک
 زی چچی کسو ھچی رو جزتو بشنوم ،تو منو تشنھ انقدر کھ ھی کسی صدا خوامیباشھ،نم

 دراورد و کی جعبھ کوچھی بشی عطشو از من دور کنھ جز خودت از تو جنی اتونھینم
 ،چون اون موقعھ منو ی لحظھ از خودت دورش کنھی ی حتخوامینم-: مقابلم گرفتو گفت

 ؟ی صحبت کنفی لطیتونینم-:  کردمو گفتمی اخمیکنی کھ توبھ مینی بی میتو حال
 یقلبم ھر« رهیگی ،زبونم مشمی بارمھ کھ عاشق منیعادت ندارم ،اول-:  گفتدویخند

 ردو بھ لبم چشم یمونی و نگاش کردم چشماشو ددمی دندون کشری زلبمو  از ذوقختویر
 ی بود با گنگی مشکی جعبھ مخملھی کادو رو گرفتمو بازش کردم دمویخند... دوخت

 حلقھ ھیبازش کن در جعبھ رو باز کردم – نیآرم!!! ؟یچ- » : نگاه کردم و گفتمنویآرم



 179 

!!!! حلقھ؟- :  نگاه کردمو گفتم نی درشت  تک بود؛با تعجب بھ آرمنی نگھی و با دیسف
 کنھی راحت مالموی خنی بھت نظر داشتھ باشھ ای کسستمی کنارت نی وقتخوامینم-نیآرم

ِ ،واسھ تو ا ستیاشتباه ن -نیآرم....  اشتباهستی ،حلقھ واسھ من ننیآرم-: با تعجب گفتم
 رو از حلقھ  مشابھ ھموننی نگدمی نگاه کردم دنوی اومد برگشتم نگنی نگی خنده یصدا

- :  گفتنی رنگ در اوردو با شور رو شعف دستش کرد و آرمی زرشکی جا حلقھ ھی
 حلقھ رو از جاش در آوردو ده؟یواسھ اونم حلقھ خر- ؟ی بودنی تو ھم مثل نگشدی میچ

در - :  با حرص پنھان گفتم شیاری وقت در نمچیھ-: دستمو گرفتو تو دستم کردو گفت
 خوامی منویمن ھم-:  و جذبھ گفتتی تاھل با جدیعنی  چون من مجردم و حلقھارمیم
از حاال بھ -نی آرمی تو دوستمنی ،آرمدیببخش-  ی کھ ھمھ بدونن تو صاحب دارخوامیم

 از راه درستش دی حلقھ تو دستم باشھ؟بانی ایخوایم- ستی ننیبعد تنھا ا
 یی حلقھ االن معننی ای حلقھ رو بھم بدنی منن ااری کھ صاحب اختییدرحضورکسا

 ی کادونی اگھی دی حلقھ ھی با ی ولامیم-:  تو چشمام نگاه کردو گفتنینداره آرم
 عاشقت ھستم تا ی خوام ،کھ بدونی چون من میاری از دستت درش بدی و تو نبانیولنتا
 یاری از دستت درش بدی نبارمی برات بگی اگھی دی حلقھ ھی حلقھ،نی ای کھ جایروز

 ی طورنی بذار ایستی کنارم نی وقتشمی قرارمی بننفس م-: » گفتدویدستمو بوس«...
 نگاه کردم از نی بھ نگی شی من محسوب می ھا تو برابھیآروم بشم کھ بھ چشم غر

 سفارش داده بودو آوردن در ھنگام غذا نی کھ آرمیشام...  خوشحال تر بودشھیھم
 کنھ بلند  سرشونکھی بدون انی آرم؟ی پنھان کرداررویچرا وجود کام- : دمیخوردن پرس

 بھ اری برعکس کامی بھش ندارم ولی ،من تعلق خاطرمی ھستی ناتناریمنو کام-: گفت
 اون بزرگ تر از من بود اون بود کھ بھ نکھیمن وابستھ است بعد مرگ مادر مون با ا

 پدرم و ی وقتشدی مکی بھ من نزدشتری بکردمی ازش فرار می ھر چدی چسبیمن م
 نی والدی خونھ اری مادرو پدر ِبابام رفتم وکامی مادرمون کشتھ شدن من بھ خونھ

 مادر بزرگم کھ ی مد خونھ وی مکردوی ھر روز از اونجا فرار ماری کامیمادرم ول
 مادر ی ولکردی مرونشی بشھی متنفر بود و ھماری من باشھ پدر بزرگم از کامشیپ

 تو اوردیم ارروی کامکردویبزرگم اونو اندازه من دوست داشت و پدر بزرگمو دعوا م
 کسانی ،غمیی گرفت جفتمو نو بفرستھ آلمان غربت،تنھامیآخر ھم پدر ِ مادرم تصم

 ھمسان اری کامی بودم ولنی و خشمگی بھ من وابستھ کرد من قوشتریداشتن اونو ب
 ام کرد انقدر وونھی بودمو اون آلمان درانی چھار سال کھ من انی ای تونیسازو خشمگ

 اونجا باشھ تونستیآلمان تو راه بود درسش مونده بود نھ م رانوی انیرفتو اومد ھمش ب
 گھی دی جاھی کردم بره ی ھر کاررانی باالخره ھم درسش تموم شد اومد انجاینھ ا

 ی ولارهی خونھ ام واسھ کامنیی طبقھ پای اون واحد بزرگھ ومد،ی کوتاه نرهیخونھ بگ
چرا برادرت -زد   تو اونم رفت مطبدونموی من میوارد شرکت بش-: بھش گفتم

 نکھیاز وجھھ اشتراکمون متنفرم از ا- دی اگھی ھم خون ھمددی ؟شما برادر ھمیدونینم
-:  رو بھش دادم و گفتی تلخ بھش زدمو کادوی لبخندمی مادرھیھر دو از 

 یقی ؟ کادوشو باز کردو بھ گردنبندش نگاه دقدهی من کادو خریجوجھ ام برا!یییییوا
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 دمی خند؟ی سنگ چشم نظره تا چشم نخورشیاول-! ھ؟ی سنگ چنایا- : کردو گفت
 سنگ نی ای ھستی عصبانشھی ،تو ھمیدوم- ؟یخب پس نگرانم-:  با خنده گفتنیوآرم

 است روزهی سنگ فشی؛وسومیلیآره خ- ؟ی ترسی ممی عصبانیوقت-  کنھیآرومت م
- ی من بشی براکنمیپس دعا م-نی برآورده بشھ آرمی کردیی ھر دعانکھی ایبرا
 ونی دستمو مشدوی می کھ بھ لبھام منتھشی جزئینگام کرد از ھمون نگاه ھا«!!!نیآرم

 ینیری اخم شی ازم جدابشی کھ ھرگز نتونیوانقدر عاشقم بش-: دستاش گرفتو گفت
 کاش کھ بپره یا-نی آرم؟ی از دوشت بپره چنیاالن اگر مرغ آم-: کردمو با خنده گفتم

 وگرنھ شیاریتو ھم در نم-: انداختم و گفتم  بلند شدمو گردنبندو تو گردنشدمویخند
 طور کھ نیھم«زود باش -:  بھ گونھ اش اشاره کردو گفتنی آرمارمیحلقھ اتو در م

- » : رو گونھ اش گذاشتمو اخم کردو گفت دموی بودم انگشتمو بوسستادهیباال سرش ا
 دمی رو ھم دانی انی ونگمی پاشو ما بلند شدگھی دمیمدل سانسور شده ،بر- چھ مدلشھ؟ نیا

 نیمدن و ا. اومی بعد مامانونعقھی ده دققای مارو رسوندن خونھ دقیوقت... کھ بلند شدن
 بعد اون نوی اونچھ کھ ھم من ھم نگی وقت اومد خونھ ولری شانس باباھم دتی نھایعنی

 طور شوکھ وسکوت بھ نی ھمدی بود کھ بابا حلقھ ھامونو دیشب تو شک انداخت وقت
 میدی کھ ما نمدیدی رو میری انگار تصوزدی پلک ھم نمی وحتکردی مهدست جفتمون نگا

 از نی نبود نگای دننی اینھ بابا تو... یبابائ...باباجان...بابا-  بابا رو صدا زد ی ھنینگ
 نگاه کردو نوی خورده نگکھی بابا بلند شدو رفت تکونش دادو بابا یرومبل رو برو

خب -: ن باتعجب و گنگ منو نگاه کردو گفتی نگد؟ی حلقھ رو از کجا آوردنیا- : گفت
چطور؟ بابا بھ من چشم دوختو -طالست؟  - چطور؟ بابامیدیامروز خر- ... خب...

 و باز ھم دیکشی نداد بعد ھم دوباره بھ حلقھ چشم دوخت و نفس ھا رو آه وار میجواب
 ودش خری کھ بابا رو درگییای اون چھ دنمیدونستی کدوم نمچی کھ ھشدی مییایغرق دن

 بابا اون حلقھ ھا می بابا بودکی ھر وقت ما نزدگھی دینھ اون شب بلکھ شبھا... کرده 
 !!!!!!!!!!!! چرا؟ی ولشدی حال منی ھمدیدیرو م

ما - ھ؟یآه توھم ،عذاب وجدان چ- :  شده گفتی عاصنی من عذاب وجدان دارم نگنینگ
 سر نماز یباز رفت- مای خوری بھ خدا چوبشو ممیگی از اندازه دروغ مشی بمی دارگھید
 فراموشت شده میگناھام نھ ،گناھامون االن چند ماھھ با ھم ھمدست-  ی گناھات افتادادی

 می بگیخوایم - نی عاقبت نداره نگنی امی پوشونیم  ھامونو تو خونھبتیبادروغ غ
 نی آره ؟و امروزم خونھ آرممیمامان با اجازه ات ما دوست دختر برادران شوکت«

 قربون دخترام برم یا«مامان ھم مارو ببوسھ و بگھ » اونجا؟میری ممیدار و ما ھیپارت
 دوست شدن کھ من ییکھ دست گذاشتن رو نقطھ ضعف من درست با پسرا

 شناسھ ی کھ نمارروی داره کامی چھ نظرنی مامان در مورد آرمیدونی نمتو»شقشونمعا
 از جا بلند شدمو چادرمو اره؟ی شد نماز جعفر طری پاشو د؟پاشوی چنوی آرمی ولیچیھ

 نگاه کردم موھاش چھ زود بلند نویتا کردم و جانمازمو جمع کردم نشستم رو تخت نگ
 داشت موھاشو سشوار ادی مشتری بھش بنیودا شده بیشد رنگشو عوض کرده بود مشک

 خوبھ ادای خودش مشھی بلند منیاالن آرم!نفس-:  نگام کردو گفتنھی از تو آدیکشیم
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ِ خرکشت ادی قشنگ مستنی ھم ننای ،خوش بھ حالش مامان ای اوونھی چھ د کھشیشناسیم ِ
 بزنھ نگاگر مامان ز- می خودمون بری پاشو مثل آدم حاضر شو با پابرھا،ی مکنھیم

-  میکنی سر ِھم مزی چھی لمونی موبازنھیزنگ م - نی نگ؟ی چمیستیخونھ بفھمھ خونھ ن
 ھی بھ خاطر مھمونمی شد؟مجبوریآخھ نکبت پس چ-:  دادزدو گفتنیبازم دروغ نگ

 شی از سفر بھ کی وگرنھ کمی کھ نریضی خودمو بزنم بھ مریدوست پسر جنابعال
: » رو در آوردکای ملموی نعیادا« بود ی اره کھ من گذشتم گرچھ کھ سفر مسخگذرهیم
 ی سفر دو روزه بھ سواحل جنوبھی تشکر از پدر مادرامون ،ینفره برا٦ِ تدارکھی(

 جون م،ی آورده نعریپول مفت گ» تدارک تشکر «یمسخره باز:ص گفتبا حر) کشور
 کھ سوخت  بابای بابا دلم براچارهیب...  کشھی میزی فانتی خانوووم نقشھ ھاکای ملکنھیم

 بابا باخرج خودش ره،ی بگطی ما دوتا بلی برادهی پولش نرسمی گرفت کھ نعطیرفت بل
 نقشھ نیمارو ھمراه خودشون ببره من نسبت بھ بابا فقط عذاب وجدان دارم نفس،کھ با ا

 پس متی بھ نصف قطوی بابا کھ مجبور شد بلچارهیب- پس بده طویما مجبور شد بره بل
البتھ ! دختر یچھ شانس... گھیپاشو د»: شده نگاه کردو گفتیبرگشت منو  عاص«بده  
 رو با ی مھموننی ارنی دوروز خارج از تھران منای مامان ادی فھمیکھ وقت بود اریکام
 طور نیما تا حاال ا- گذرهی خوش میلی ذوق زدم خیلی من کھ خی وادی تدارک دنیآرم

 مامان رمی بمیالھ- میشی مونا روزم ھمرنگ اھی - نی نگمیستی اھلش نمی نرفتایمھمون
 بابا ین بر. ھمراھشویخواستیم -نی نگران بود نگیلی خیضی تو واقعا مرکردیفکر م
 کمدو باز در«کردی مکارتی چنی بعدش آرمدونستی برات گرفتھ بود و خدا مطیکھ بل

  شده بودو ازنییتز... ولھی ملنوی با نگرھنی پی کوتاه کرم دکلتھ کھ جلورھنی پھیکردو 
 شده و ی عاصنینگ!!!  کوتاھو بازهیلی خنیا- خوبھ؟ نیا- » : در آوردو گفتکمد
 غصھ ی ھان؟جامینی و مانتو اونجا بشی بارو سریخوایم- :  نگام کردو گفتیشاک

 یعنی- عروسشھ تو بھشتھ موی کھ با نعنی حاضر شو نگران مامان نباش ھمایخوردن ب
- ؟یپوشی می تو چزننی زنگ مننھ برس: ؟ بھ ساعت نگاه کردو گفتدنیاالن رس

 لباس ھی شوکت باشھ و نیآدم دوست آرم -نی لباس اسپرت بپوشم نگھی دمی محیترج
 کھ نیبھ قول آم-نی نگستمیمن مثل تو ن- مسخره ات کنن؟ یخوایاسپرت بپوشھ؟ م

 ھی نھی آیرفتم جلو»  تا بنا گوشم باز بوداری منم مثل کامشی کھ نی بودنی نگاگر«گھیم
 شالمو بر دونستمی منکھی با ادمی کشسی کم بابلھی موھامو نییدم،پایخودم رس  بھیکم
 نی بلوز آسھی با ی ِجذب ِ مشکنی شلوار جھی اسپرتو زدم پی آخر ھم ھمون تدارمینم
 جفت کفش پاشنھ بلند ھی پرس شده بود با ھی لباس پولک دوزی کھ تموم جلودی سفیدیم

 لباس ی طورنی ھم ای کسدونستمیگرچھ م  کھ نبود لباس شب بپوشمی عروسن؛یھم
 نی دادم مراقب نگنانی تا مامان زنگ زدو بھش اطممیصبر کرد.... ی پوشھ ولینم

 نی خونھ آرمھیراھ٨ ساعت ھی بھتر شده و نگران نباشھ وبعد حوالنیھستمو حال نگ
 ھم ی اصلی راھرورونی تا بکی موزی صدامی شدادهی از آسانسور پیوقت...  میشد

 بلند آھنگ ی با اون صدادونمی نممی زنگ در رو زدشدی مدهی شنکردوی مزتجاو
 پسر ناشناس دررو باز کردو باتعجب ھی و در باز شد دنی زنگو شنی صدایچطور
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سالم -:  خودشو بھ ما رسوند و گفتنی تر از آرمعی سراری کاممویبھش نگاه کرد
 ؟ شھی حاضر منی نگمگھ-  نھ آخردیدیرسی اول از ھمھ مدی باد؟شماییمعلومھ کجا

 مردم دارم دم؟نکنھی ندیییخانم من شمارو جا-:  نگاه کردو گفتنوی نگطنتی باشاریکام
 طونیبسھ ش-:  زدو گفتاری کامی مشت آروم بھ بازوھی دوی خندنینگ! نمی بی میحور
 سگ دمید.... ی نگریتقص-  د؟یی دنبالت کجاومدمی داشتم خودم مگھید: اومدو گفتنیآرم
 شرت ی از پشت اون تنی بنفش زدمو رفتم پشت آرمغی جھی بھ طرفمون دییدو نیآرم

جکوب عقب عقب برو جکوب -نیآرم... رونی بنداز بنویا-: جذب سبزشو گرفتمو گفتم
 جکوبو اری ببرخونھ خودت کامنویا- :  گفتاری رو بھ کامنی زدم و آرمغیپارس کردو ج

دم تا  چرخونی اگھی بھ طرف دونی و من ھم آرماریصدازد و جکوب اومد طرف کام
 کرده بود بھ شک تی انگار سگشم مثل خودش تربیجکوب از کنارمون رد بشھ ول

 نی دور آرمدمویکشی مغی ومنم جگشتی منی طور آروم دور آرمنیافتاده بود ھم
 نیخوبھ جکوب آفر-: گفتی مدویخندی ھم منی گرفتھ بود آرمشی جکوبم بازگشتمیم
 ی از ترس نمستادی انی آرمی تو بغلش گرفتو جکوبم کنار پاومن) نیآرم( زدمو غیج«

 طنتی با ھمون شنی آرمدمیلرزی مدی بنی بلند کنم عنی آرمنھیتونستم سرمو از رو س
 جمع نی کھ جفت دستام تو بغل آرمی بود در حالیجکوب کارت عال-:  گفتشیشگیھم

 نی نگدنوی خندنیرمآ ارویکام»نیآرم« زدم غی اش زدمو جنھیکرده بودم مشتمو بھ س
 اری خب کاملھیخ– نی آرمکنھای زو داره االن غش مای نکن فوبتشی اذنیآرم- : گفت

 نیمن ا: کردو گفتی اخم تصنعرمی بھ خدا منیآرم-...  ببرتشخوادیببرش گرچھ دلم نم
 قبال ی چی براترسمی موونی از حیدونیمگھ نم- ؟ی تو گرفتم ،حاالبری رو برایمھمون

 اره؟یبگم جکوبو ب-:  ھولش دادمو کمرمو محکم تر گرفتو گفتقب بھ عش؟ینبرد
 متنفرم اتی شوخنی من از انیآرم-» بھ بغلش اشاره کرد« کجا جاتھیدونی میاونطور

-: » اشو سرشو تکون دادو گفتنھیزدم بھ س«... نبودیشوخ- :  گفتطنتیبا ش
 ول رمو کمی ولرونیاز بغلش اومدم ب«... منسھی ققدیبااااااشھھھھ جوجھ 

 کوفت نینگ-:  گفتمخندهی از پشت سرش داره منی نگدمینکردبرگشتم نگاش کردمو د
 گرفتو باھم رفتن تو نوی اومدو دور کمر نگاری کامخورهی بھ دردت منی آرمنیھم-نینگ

 از پشت سرم دو نی نگاه کردمو آرمنوی لباسشو عوض کنھ باتعجب نگنیاتاق تا نگ
 تا منو ی راحت بودنی تو ھم مثل نگشدی میچ- :طرف کمرمو گرفتو تو گوشم گفت

 رتتی کھ جو بگی راحتیتو فقط وقت- معذبتھ؟ ی  االن نمونھ نیا- ؟یکردیمعذب نم
 یکنیچقدر ھم تو مراعاتمو م- رمی دستتو بگتونمی نمی حاج خانم کھ حتھی یشیبعدش م

  بوسمتی مکنمی رو کھ من نوازشت می وقتی تو ھم دوست داردونمیچون م-
 تو گوشم نجوا کردوی بود ،باز مستادهی کھ پشت سرم ای مانتومو در حالیدگمھ ھا«...
 یای تا بیکنی می شمارھی ثانی کھ تو ھم مثل مندونمی میبھم بگو دوست ندار- »کردیم

 لب ریم کرد تموم تنم مور مور شد ز*س*م* لدویدستشو آھستھ رو شکمم کش«تو بغلم
 خوادیدلت نم-:  گفتدوی ام برد و گردنمو بوسونھ چری سرشو بھ زنیآرم:آھستھ گفتم

:  دستشو دورم قالب کردو گفتستی طور ننینھ ا–»  : گفتمدموی کنار کشیسرمو کم«
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 شروع ،قلبتی شدندهی بوسی آماده یعنی نی ؟ ایبندی جلو چشماتو مامی میپس چرا وقت
 یخوایمنو م«  بگویتو عاشقم... بوسمتی می وقتشھی چرا تنت داغ مدن؟ی بھ تپکنھیم

 نجای بھ خاطر تو اومدم ان،منینھ آرم-: شالمو باز کردو شالمو نگھ داشتمو گفتم»...
 شھی ھمیول– نی آرمیدونی تو کھ مدارمی بھ خاطر تو دست از باور ھام برنمگھی دیول

 ی ھرکسی دوست ندارم شالمو جلوی ولدونمیم-! رونی سرت از شال بی جلویموھا
 کی بھم نزدی مرد نامحرمچیبا تو راحتم من قبل تو نذاشتم ھ  کھ فقطیدونیبردارم م

 صورتشو از نی آرمی بشکی تو ھم بھم نزدذاشتمی وگرنھ نمستیبشھ دست خودم ن
 ی کردو نمکیپشت سرم آورد جلوو بھ صورتم چسبوند و آھستھ سرشو بھ گردنم نزد

 باال اللھ ورد آی سرشو کمدیکشی دستشو رو شکمم ملوس تر مکردوی فقط بوم مدیبوس
لبشو رو گردنم فرو برد سرمو بھ «بسھ-:  از حرفم گفتملی می آھستھ وبدیگوشمو بوس

 ؟ خواستی دلش نمیک-» : تو گوشم  گفتدویعقب بردمو رو شونھ اش گذاشتم خند
تا ... دی کشچپمی دست راستشو رو گونھ دمی دندون کشریلبمو ز«من :خنده ام گرفتو گفتم

 بھ لبم دوی طرف خودش و کمرمو بھ طرف خودش کشردوندرو چونھ امو منو برگ
 دندون گرفتم ری لبمو زدموی خندھ؟یرژت چھ طعم-» : گفتطنتیچشم دوخت و با ش

 صورتم کرد کی بھ طرف خودش کشوند و سرشو نزدشتری کمرمو بدمشی نکشیول
  روی آخھ سرشو آورد جلو تر و خنده اینامحرم-:  و گفتمدمی خنددمیسرمو عقب کش

 و نگام دی نشست و آروم جمعش کردو با دست آزادش با شصتش آروم رو لبم کشلبش
 لبامو تو دھنم دویکرد و دوباره بھ لبم چشم دوختو با پنجھ ھاش چونھ امو بھ جلو کش

 خنده رو لبش شکل یگفتم نامحرم- ممنوع یطونیش-:  نگام کرد و گفتیمونیدادم د
 از من بھ جوجھ ام یک- :  چسبوندو گفتاروی کردو بھ دتیگرفت و منو بھ عقب ھدا

 عشقھ تو نیا -:  و رو گردنمو آروم نوازش کردو گفت دیشالمو عقب کش«محرم تره؟
 از من بھت محرم تر؟ ی کھ من ازت دور باشم کی کنترلش کنیتونیوجودت کھ نم

 تر بھم شد و سرشو کج کرد تا لبمو ببوسھ سرمو کیدستمو رو شونھ اش گذاشتم نزد
 دموی نگام کردو خندیمونی سرشو عقب آوردو با زددیدادم چونھ ام بوس باال

 دستتا سرشو آورد جلو دستمو دو دمی در نشستھ کار منینکن،مھمون پشت ا:گفت
نچ -دلت برام تنگ شده بود؟ -:  تا بنا گوش باز شدو گفتششیگردنش قالب کردم ن

 کمیصورتشو نزد«من  ی جوجھ زنیقلبت کھ باز م:  گفتدوی پشتم کشدودستشویخند
 خوامیم-» :کردو تا لبشو آورد جلو خواستم صورتمو برگردونم چونھ امو گرفتو گفت

 استقامت تو خوامیم: گفتم دمویپس چرا دستت دور گردنمھ؟ خند-  خوامیمن نم-ببوسمت 
 کھ شرط یمدرک دار- کھ من بخوام ی رفتھ ھر کارادتیشرطو -رو امتحان کنم 

 کھ بھ شرط بستن ی دونیم-: بوسھ کوتاه رو لبم زد و گفت ھی عی رو کن سرمیبست
 ھم پر کردو لبشو ی دو سانتی کھ من بخوام اون فاصلھ یکنی می تو کارستی نیازین

 چونھ ام برداشت و رو پشتم گذاشت و بھ جلو ریرو لبم گذاشت و و آروم دستشو از ز
:  با اخم گفتدوی عقب کششو سرھوی یول... کرد شتری کرد و فشار لبشو رو لبم بلمیمتما

 بوسمت دستمو از دور ی من فقط مادی ؟خوشم نمیکنی کاررو منی اشھیچرا ھم!نفس-
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باز حاج خانم - میبسھ بر- نھ - : گردنش تا خواستم بردارم کمرمو فشار دادو گفت
 کار تو ھم نیا -» :با اخم گفتم« کنھی موونھی کارت منو دنی ایکنی مینطوریشد،چرا ا

برگشتم تو بغلش کھ برم از پشت سر گرفتتم « میستی نانجای امی برکنھیم تیمنو اذ
 ام با دست آزادش گرفتو نھی کنترل کردم آمیبی جنھیی،شالمو سرم کردمو رژمو از تو آ

 و دستمو گرفتو بھ جلو حرکت دیبعد ھم پسم دادو گونھ ام بوس...خودشو نگاه کردو 
 نی رو کھ کنار آرمی دخترخواستنی مگار انکردنی ھمھ بھمون نگاه متی توجمعمیکرد

 وسط راه دستمو ول کردو دوباره کمرمو گرفت و نی کنن آرمزمی رو آنالرهیگیقرار م
 طور جاھا رو دوست نیا-  ؟ ی داری چھ حسکننی نگاه منی آرمیھمھ بھ سوگل-: گفت

ن در ی البتھ نگنھی بھ خاطر تو و نگی مھموننی من اینفس بد عنق نشو جوجھ !آ-ندارم 
 یلیامشب خ-:  گفتطنتی با شنی ؟ آرمھی تا کیمھمون- »  گفتمدویخند« است ھیحاش
 اری و کامنیچرا نگ- :  تو اتاقشو گفتممی نگاش کردمو در اتاقشو باز کردو رفتھیطالن

مانتومو در آوردمو ! ؟!یکنی مامانتو پر می جایدار!نفس-  وقتھ تو اتاقن یلی خومدنین
- :  با تعجب نگاش کردم و گفتمنی بھ آرمده؟ی اتو دلقھبابات ح-: بھش دادمو گفت

 افتاد ادتی ھمھ مدت تازه نیچرا ا- د؟ی فھمنمی ببخوامی می طورنیھم-!!!! چطور؟
!!!!! ھ؟یممنظورت چ- ی باشدهی مدت عکس العمل ھاشو دنی ایکھ تو-!!! ؟یبپرس
- ی دادب سوال کردما اگر جواھی؟ی ھر حرف من دنبال منظوریتو چرا برا-نیآرم

راستش مدام بھ - اتون خوشش اومد؟ قھیاز حسن سل- میدی خودمون خرنیگفتم با نگ
 غرق در میزنی صداش می ھر چی تو فکر انقدر کھ گاھرهی و مشھی مرهیحلقھ ھا خ

 زنھی ممیپرسی ازش ممی حلقھ انقدر قابل تأملھ ھر چنی اھی چدونمی نمشنوهیفکرو نم
 از یکیحتما بھ -:  گفتی حالتھی با نی آرمدونمینم...  تو فکر شرکت بودهگھی مرشیز

 ربط نی بھ ازویچرا ھمھ چ: داده بوده اخم کردمو گفتمنوی مثل ایکی نیمعشوقھ ھاش ع
 بابات تو ھنوزم رو بابات ی کارانی ،جالبھ کھ با ازمی خب عزلھیخ -نیآرم! ؟یدیم

 بکشم درستھ مویقلب  کھ حسستی قرار نی ولمی کھ بابامھ ازش عصباندیببخش- یحساس
 نگام کرد اومد جلو با قی دقنی ھرگز بھ من بد نکرده آرمی کرده ولی معرفتیکھ ب

 ی؟بدیینطورینسبت بھ ھمھ ا-:  گفتدویدست راستش کمرمو بھ طرف خودش کش
 کھ عاشقشونم صورتشو آورد جلو ییفقط اونا- یکنی مکی ھاشون تفکیھاشونو ازخوب

 ھم ی اگھیمگھ جز من عاشق کس د-: طنت گفتی با شدمویتر سرمو عقب تر کش
 تر کی طرف خودش و سرشو بھ صورتم نزددی کمرمو کشی نفرنیتو دوم- ؟یھست

 بتی رقدی شای؟دادنزدیپرسیچرا انقدر با آرامش م-  ھ؟ی نفر کنی؟اولیک-: کردو گفت
 تو من خواھم ی مرد زندگنیچون اول آخر-:  لبش نشوندو گفتی کج رویباشھ لبخند

 ھولش دادم شناسمی من تورو بھتر از خودت مزمی عزینیبیم... اول مادرتھ فرشد ن
 ی کس پدر مادر آدم نمچی ھی نفرنیتو سوم»:اخم کردو گفتم«اشتباه کردم - : عقبوگفتم
 چسبوند من شینی کردو بھ بکی بھ فکر فرو رفت و مانتومو بھ صورتش نزدنیشھ آرم

 کرد و ابرو ی نگاه می گوشھ اھی بھ رهیخ ینطوری ھمنیبا تعجب نگاش کردم اما آرم
 کھ صداش زدم متوجھ نشد بار ی بود انقدر در فکر بود کھ بار اولدهیھاشو در ھم کش
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 ی کنی فکر میبھ چ-: دوم کھ بلند صداش زدم چشماشو بھ طرف من بلند کرد و گفتم 
 تعجب ا خودشم بنویی مانتومو از صورتش آورد پانی؟ آرم!!ی کنیچرا مانتو مو بو م

 گذاشتو بعد ھم گذاشت ی مانتومو تو چوب لباسمیبھتره بر- : بھ مانتوم نگاه کرد و گفت
 طرف خونھ فقط ھی یکی بود سکوی دنی چھ خبر بود عی وامیبر:تو کمدش و گفت 

 دهی ندنی بود کھ قبال خونھ آرمستادهی بار بزرگ ازیمسئول بار شده بود و پشت اون م
 بودم از زمستون تا حاال دهی بود کھ اونم تو خونھ اش نداردیلی عده ھم مشغول بھیبودم 

 و ھر دیرقصی ماری افتاد کھ تو بغل کامنیچشمم بھ نگ!!! چقدر خونھ اش عوض شده
 ھا رو خودم شدم یلی بودن متوجھ نگاه متعجب خدنی مشغول خندشھیدو ھم طبق ھم

 شال سرش یمھمون نطوری اادی رو سرش؟آدم بھی اون شال چکننیحتما دارن فکر م
 غی خنده ،جی صداکنھیّچقدر جوش معذبم م...کننی ھم مسخره می شک کلیب!!!کنھ؟

...  خورهی افتضاح کھ حال آدم از حرکاتشون بھم می رقص ھانی ا،ی،مشروب خور
 ھمھ پسر نی ؟اترسنی نمدنی رو پوشنای کردن ایچھ فکر!تو رو خدا لباسا رو نگاه کن 

 داره اری کامی کرده نگاه کن چھ پا بھ پاای حی بنی نگنی کھ ایھمون فکر!نجاستیا
 مونی ،پشمونمی پشی وارفتمی منای با مامان اومدمی ی کاش نمیا!!!!خورهیمشروب م

 اش کمرمو نھی محکم خوردم بھ قفسھ سستادهی پشتم انی آرمدمی،برگشتم نور کم بود ند
 جدا کردم بھ ولبمو با مرمگرفت تا نگھم داره تعادلمو کھ بھ دست آوردم دستشو از ک

 کردو زیچشماشو ر« برگردم خوامیمن م... نیآرم...ِام-:  گفتمنیزبونم تر کردمو آرم
مگھ قراره چھ - ادی ی خوشم نمای مھموننطوریمن از ا- !!! ؟ی چیعنی!!!؟یچ-» :گفت
 تا نی زمنجانی کھ ایینایبا ا- خوره؟ ی مقدس شما بر ماتی کھ بھ روحفتھی بیاتفاق

 نی ببنوی نگی کھ داری با فرقیبسھ نفس منو کشت-:  شده گفتی فرق دارم عاصنآسمو
 ِمن، نفسم گلوم درد گرفتھ ِنی نگنینگ- خب؟ اری محکم تر بلیست؟دلیخواھرت مگھ ن

 بھ خاطر من یگفت-نیآرم...  اون صدا، صدامو بشنوهیبود انقدر داد زده بودم تا تو
- ی بکندی بخوام بای نرفتھ ھر کارادتی کھ بل شرط چند ماه قی برذارمی نم،منمیاومد
 شام ارنی شام بخوانیم-  برم خوامی ترو خدا امشب قانون ھاتو نقض کن منیآرم

 رتی غیمن انقدر ھا ب-  رمی بمون خودم میزبانینھ تو م- برمت ی بعد خودم میخوریم
 مت بری بعد میخوری گفتم شام می موقعھ شب خودت برنی کھ تو رو ول کنم استمین

 آوردو یدنی رفتو دو تا نوشنی قبول کردمو رو ھمون مبل اول نشستم آرمیمجبور
 امشب یموندی تو بدون الکل گرفتم ،دوست داشتم امشب کنارم میبرا-! ھ؟یچ-: گفتم

 حرف ی طورنی در مورد خونواده ام اادیخوشم نم: اخم کردمو گفتمیکھ پاسبون ندار
 السی جرعھ جرعھ از گشھیبخور گرم م-: گفت  بلند کردومی تسلی دستشو بھ معنیبزن

 کنم دلم دای من نجات پمی برمی بخورارنی شامو میخوردم چشمم ھم بھ ساعت بود کھ ک
 و سقف نی انگار زمھوی ی صدا کنم بلند شدم ولنوی نگخواستمی مزدیبھ شدت شور م

 بود ستھ کھ نشستھ بودم ،نشیی کھ رو دستھ مبل راحتنیجاشونو با ھم عوض کردن آرم
 رقص نور نی رفت حتما بھ خاطر اجیسرم گ- شد؟ یچ-: کمرمو گرفتو بلند شدو گفت

 سرم ی رویکی انگار شدی گرفتم حالم واقعا داشت بد منویاست ساعد آرم...رو دودو
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 شده ی طورکنھ،اونی گز گز مرهی دست و پا کھ خواب منینشستھ بود مغزم درست ع
 و ھنگ کرده رفتی ملی تحلھی مغزم ھر ثانی ولھیک دونستمی نگاه کردم منیبود بھ آرم

 دییَچ َ َ َشم ،شما امر بفرما- منو ببر حالم بده -جان؟ -:  زدو گفتی لبخندکردمینگاش م
 جفت بغالمو گرفت ری زنی شد ،آرمی زانوم خالری زشدیپرنسس من بدنم داشت لمس م

.. نینگ...ومدی مرونیب فی صدام خفی ولزدمیبلند صدا م...نینگ-:  گفتمیو با نگران
 ادشی ی سر گرمھ حتاری اون با کامکاری چیخوای منوی نگزمی عزنجامیمن ا-نیآرم

:  گرانھ زدو گفتملھی پررنگ و حی نگاه کردم لبخندنی بھ آرمیرفتھ با تو اومده مھمون
-:  آھستھ دستمو بلند کردمو گفتمستادمی اارمیمن حالتو جا م– نیحالم بده آرم-
 ینفسام بلندو نا ممتد شده بود رو دستش بلندم کرد حت«...جا ....ُکج...نیمآر...آر...آ

 تا تو بغلش رو دستاش تعادل داشتھ باشم چھ برسھ تقال رمی لباسشو بگای کتف تونستمینم
َن - ...  ی کم ال ال کنھی برمتی دارم مینترس نفس پناھ-نی بذاره آرمنیکنم منو زم

 شده بودم داری خواب نبودم بیچشمام ھنوز بستھ بود ول.. ... . .... ... ...آه...نھ...َن
 از روم رد شده ،انگار از خواب اصحاب کھف یلی ،انگار ترکردی سرم درد میییوا
 چم کردی دلم ھم ذوق ذوق مری زکردی دلم درد منھی شدم چقدر سرم سنگداریب

 نیا.. آه: دمی کشآه آھستھ خواستم پامو جا بھ جا کنم از درد لگن مردم نالھ وار!!!شده؟
 بھ پشت پلکم ی ھر از گاھی کردم مگھ؟نور کمکاری ؟چکنھی لگنم انقدر درد مھ؟چرایچ
 ی بود کنی خونھ آرمی مھمونشبید... باز بستم ی آھستھ چشم باز کردم ولخوردیم

 آورده نی مارو آرمیعنی!!!اد؟ی نمادمی ؟چرا دمی اومدم رو تخت خوابی خونھ ؟کمیاومد
 ،چشما مو باز کردم و دوباره بستم کنمی حس ضعف مادی مادمی بپره خوابم ی؟حتما وقت

نکنھ !!!  شده؟اهی چرا االن سھی اتاق من گلبھیوارای دکھ؟رنگیچرا اتاقم انقدر تار
 تو چشمم می مستقدی صبح کنار رفت و نور خورشمیپرده با نس!نمیبی ماهی سادیخوابم م
 دور یزی چھی!!!  چرا االن روبرومھ؟ود باال سرم بشھیپنجره من کھ ھم...خورد 

 اومده رو تخت من ِن؟چرای نگھیدست ک! چقدر دستاش گرمھدیچیکمرم پ
 خورده حالش بده ؟چقدر ادی مشروب زروزی بد بوده نکنھ دده؟حالشیده؟ترسیخواب

...  تره دی ،سففھی ظرنی نگیدستا... دمیچشمامو باز کردم د!!!دستاش بزرگ شده
 رو سرم خیسطل آب ... خی تارھی..مغزم ھنگ کرد ....یخالکوب....یخالکوب...یخالکوب

 کھ کمو کمو کمتر شد و نفسم تو دمیشنی ،تپش قلبمو مستادی ای کردن ،قلبم داشت میخال
 خودمم ی کھ حتی جنون گرفتم شدم نفسھی از ثانی  تو کسرشدی ام خارج نمنھیس
 دستشو گرفتمو با حرص و د اندازه بھم دای کھ کھ حس قدرت بیشناختمش،جنونینم

 نی ھمش ادمی بلند شدم دی پرت کردم اونور و از جا با درد بلند شدم تازه وقتتیعصبان
ِ بدتر از فکر من◌ ِانیجر... باشمنی کھ من تنھا تو تخت آرمستین  کھ خودمو نیھم....ِ

 افتادم نی و رو سر آرمدارشدی بمیوونی حی خودمی سر و وضع دتوی اون وضعیتو
 ھق ھق شدی بلندم صدام دورگھ مغی از جدمیکشی مغی جزدمشوی تموم قدرت مبا زدمش

 مھارم کنھ چنگ کردی می سعنی و آرمدادمی فحشش مکردمی نالھ مزدمی ضجھ مکردمیم
 بک داشت و مثل کسی کھ سی بھ اون شکمشی عضالنی نھی بھ گردنش بھ سنداختمیم
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 اول فقط جفت مچامو تو بود  چنگامیسنگ عضالتش سفت بود تموم گردنشو تنش جا
 نی اتونھی نمدی دی وقتی ولکردیدستش گرفتھ بود و با اخمو صورت جمع کرده نگام م

 نی کھ دستام دور شکمم جمع شدو آرمی طورچوندی کنترلم کنھ ،دستمو دورم پیطور
 با ی کردکاریچ- :  گفتمھی دو رگھ و گری با صداکردمیپشت سرم قرار گرفت تقال م

آروم باشم - آروم باش نفس آروم -:  کنار گوشم گفتنی آرم؟یکار کردیمن کثافت؟چ
 آروم باشم ولم کن کثافت ولم کن آشغال ی چطوری ازم گرفتموی تو زندگزی ھمھ چیب

 یتو رذل... با حرفات با کارات ی منو گول زد؟یخواستی منویھم:»با ضجھ گفتم«..
 ی کھ بکردی کرده بودم و بدنم درد مانقدر تقال.... ولم کن ...آه خدا...ولم کن ... یپست

 ببر ھی کھ تو چنگال ی پرنده اھی درست مثل زدمی دستاش شدم و نفس نفس میجون تو
 زانوھامو تو بغلم چوندیآھستھ رھام کرد و مالفحھ رو دور تنم پ...  بودم ی آبیبا چشما

 رو کمرم دستشو دستمو بھ شکمم گرفتم...آه ...آخ -: جمع کردم از درد نالھ ام بلند شد
 ییتو چشما«  شرفیبھ من دست نزن ب-:  زدمو دستشو پس زدمو گفتم غیگذاشت ج

 خشم خاص کھ اونو بھ سکوت ھی ت،ی نھ خشم از عصبانیکھ پر از خشم بود ول
  با نفس دوختی من نگاھشو می بردو بھ چشمای وابرو ھاشو درھم فرو مداشتیوام
 در حموم ی رومو برگردوندم نگاھم بھ جلوو  از ھق ھق نگاش کردمدهی بردهی بریھا

 کامال مطمئن گھی بود انگار با خنجر قلبمو شکافتن دی مالفحھ مچالھ شده خونھیافتاد 
 ھیورنج گر. دارو ندارمو ازم گرفتھ و بھ غارت برده نالھ وار و با آه ودرد نیشدم آرم

 کاریچ... گھ خوردم م غلط کردم اومدایخدا... کنم آآخکاری چ،خدااااییییآآآآ-: کردم
 شبشوی دی جا پرت کرده بود ،لباساھینگام بھ لباسام افتاد ھر کدومو « کنم ؟کاریکنم؟چ

 ساده برداشتو ی راستھ نخی شلوار مشکھی بلند شد از تو کشوش دمی لباسم دیرو
 ی کرده بودو مخی تنم دادمی رو تخت روبروم نشست، خودمو آروم تکون مدویپوش
 کنم ؟ جواب کاری چدیز کرده با*و*ا*ج* شده بھ من تیدست دراز بھ من... دمیلرز

 کنم خدا؟ کاری خون بھ پا کنم؟چدی بامی نعی ماه مونده بھ عروسھی بدم ؟یخونواده امو چ
آروم با پنجھ ھام زدم تو سرم ...رنیگیدروغام گردنمو م:آه بھ من لعنت ، من گفتم...آه

 زدمی مغیمحکم محکم محکمتر و ج...شد خاک بر سرم خاک برسرم-:  لب گفتمریو ز
 دستامو گرفت و نگھم داشتو تو صورتم داد نیآرم...خاک بر سرم خاک بر سرم

 من ی کنم عوضکاری چیی آبروی بنیزھرمار نفس کثافت من با ا- نفس ضجھ زدم:زد
آآآآخخخ خدا سرمو بلند ... یختیری حداقل آبرومو نم؟ی دختر بودم چطور تونستھی

 کن یی خداای کمکم کن بای کثافت دوست شدم بنیخداااا گھ خوردم با ا-  :کردمو گفتم
 کنم خاک بر سرم شد کاری کن خداااا خدااا چیی خدای نکردم تو، ولینجاتم بده من بندگ

 از تو دستش وتقال دمیکشی کھ دستمو می در حالغی ضجھ زدم با جنییسرمو آوردم پا
 خوامی کن ولم کن م؟ولمیخوای جونم ماز ی چگھی دیخاک بر سرم کرد-:  گفتمکردمیم

تو غلط -:  تو صورتم داد زدنی خودمو آرمکشمیم... کشم ی من خودمو مرمیبرم بم
 کش مکشمون دازیرسی زورم نمرونی از تو دستاش بکشم بخواستمی دستم میکنیم

 یآخ آ خ دلم وا-: دمی با درد ورنج نالرهی درد بگشتریکردبیباعث شد دلم کھ درد م
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نگام نکن - :  زدمغیدستمو اروم رھا کرد بھ دستم کھ رو شکمم بود نگاه کرد ج.. .خدا
 لرزون مالفحھ رو دورم گرفتم تا دست بھ مالفحھ زد تا کمکم کنھ مجددا یبا دستا«
 با ھمون دیدیآخ چشمام از شدت اشک تار م...دست نزن برو عقب برو عقب : زدمغیج

 گذاشتم نی بلند بشم با زحمتو درد پامو زمتخت نگاه سابقش نگام کرد و خواستم از رو
 برق نی ؛فکرش عستادی اواری و غلت زدو گوشھ دنی و خورد زمشھی شھیپام خورد بھ 

 ھی بودم و تو مشتم گرفتم فقط کافدهیچی کھ دورم پی مالفحھ ایاز سرم عبور کرد لبھ 
 طور نی ااگر ،حاالی من اعتماد بھ نفس ھم نداشتھ باش،مثلیعزت نفس نداشتھ باش

: نی اشھی اش مجھی باشھ و حس باخت کنھ نتی باشھ و عصبدهی تا اون حد ترستیشخص
 نیی پادی فکرمو خوندو پرعی سرنی آرمزی می رو برداشتم و محکم کبوندم بھ لبھ شھیش

 کنم دستمو گرفتو کی رو بھ شاھرگ گردنم نزدشھی شزی تی کھ لبھ نیتخت و قبل ا
احمق ،احمق - :  از دستم افتاد و دادزدشھی شل شدو شدستم  کھ از دردچوندیچنان پ

 کھ منو بھ نھی ای حرفات برادمیآره من احمقم انقدر احمق کھ نفھم– زدم غی جوونھید
 نامرد یخواستی شب مھی کھ بشم ھمبستر ھوست،منو واسھ نی بھ خاطر ای برسوننجایا

- : » دوباره بھم برگشتودینعره زد تو صورتم انقدر بلند کھ روح از تنم پر«،نامرد
انقدر بھ خاطرت دروغ گفتم، انقدر -» : گفتمی ضجھ و جان سوزبا«ستمیمن، نامرد ،ن

 بال رو سرم نی کھ تو انی بھ ای اتاق لعنتنی بھ ادمیخونواده امو گول زدم تا رس
 و با جفت کف دستام ھولش دادم رونی بدمیبا زور دستمو از تو دستش کش«...یاریب

 ؟بھ یدی ؟دیدی ؟دیخواستی نمنویمگھ ا-» : گرفتھ گفتمی و صدامعقب و با خش
 آبرو ی تحمل کنم کھ بتونمی کنم نمی آبرو زندگی بخوامی من نمی ؟ولیدیمقصدت رس

 ی با چھره نی آرمکشمیمن خودمو م... کھ دورو برت بودن ییبمونم مثل اون دخترا
 نی منو بب؟یپام ھست یخفھ شو عوض-پات ھستم -:  آروم گفتیی و صدای و عصبیجد

 حلقھ ھی حلقھ نی ای جای بھم گفتیکنی می منو از خونواده ام خواستگارییای میتو گفت
 از تو رختخوابم تو رو امیم«ی گفتیک»: زدم غیج« تو دستم یندازی مگھید

 ی برم بعد ھمھ ی من انقدر نامردم کھ اول آبرو تو می گفتیکنم؟کی میخواستگار
 نیآرم »ی نامردقای دق؟توی نامرد نالوتی؟کیعشقم بکشھ؟ک  شم اونم اگریآبروت م

 کھ االن قسمش ییبھ پات ھستم فقط بھ خاطر تو بھ ھمون خدا-: بازو ھامو گرفتو گفت
 روز نی تخت و بھ انی اتاق بھ انی برسونمت بھ انجای بود کھ بھ انی تمام ھدفم ایدادیم

 بھ سرت ی چی کھ بفھمنیقبل ا  ھم قبول نکنمیتی مسئولچیو ولت کنم بذارم برمو ھ
 منو ازم ی کھ تمام زندگشرفتی بی تا از اون بابارمیاومده برم تا از بابات انتقام بگ
 ی آبرو کرد بی منو برد مرده و زنده  اش و بی بابایگرفت ھمونطور کھ اوون آبرو

 اه نگنی شوکھ بھ دھن آرمختی ریقلبم ھر«.... با مادر من بودیآبروش کنم بفھمھ وقت
و )....  با مادرمن بودیوقت( جملھ آخر ھزار بار از پرده گوشم عبور کردنی اکردمیم

 داشتم اون ی مادرم ھم نبود من چھ حالی بھ فکر بچھ ھای حتکردی فکر نمزی چچیبھ ھ
 روز ھی باعث شد پدر و مادرمو تو ی داشت وقتی چھ حالدشونی کھ بابام دیروز لعنت

 نقطھ نی بھ ھمخواستمی نفس ممی داشتیما چھ حال می آبرو بشیاز دست بدم و ب
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 ی من چھ فکردیاشکم داغ از تھ قلبم رو گونھ ام چک« یبرسونمت کھ خودتو بکش
 ،تھ ی بودی پناھنی حسی دوردونھ زیتو عز-نیآرم»  بودی تو چھ فکرنی آرمکردمیم

 و رده می نداشتیتی پس تو رو گرفتم برام اھمدمی بری نفسشو مدی ،نفسش،باشیتغار
 ی کھ کسنی از خودم نذارم بدون ای راحت اثریلی ختونستمی بود میکیزنده ات برام 

 زشی بھ عزیکی نکھی بابات از اخواستمیم...بفھمھ کھ من باعث مرگت شدم 
 وونھی تو شده دق کنھ بپوسھ از غمت دھیز کرده وباعث خودکش*و*ا*ج*ت

 داداشت عذادارتون بشھ ھیروس ماه مونده بھ عھیخونواده ات از ھم بپاشھ ...بشھ
خدا ...خدا نکنھ !!!کنھ؟یچرا داره از جمع استفاده م« بشھیمادرت از مرگ تون روان

 ی پدرتو کف دست مادرت بذارم تا با دستای ھاانتیبعد ھم تمام خ....» ...نینکنھ نگ
 ھدف تو رو نی ھدف کنارت بودم با انی روزارو با انیتمام ا...خودش پدرتو بکشھ 

 با ختھی آمی صداھی گرفتھ تر مثل یبا صدا« خودم کردم بھت محبت کردم شقعا
تا اعتمادتو جلب کنم و بتونم ...گرفتمتی ،تو بغلم مدمتی بوسیم-» : گفتنھیبغض و ک
 تو رو بھ خودم جذب شتری بدی زود بود بای ولی اون روز کنکورت اومدنجایبکشمت ا

 ی بابات منی عدیبا-» : گفتفروختھ سرخ وبر ای وحرص با صورتنھیبا ک« کردیم
 ممی تسلتوی دارادی عاشقتم بایکردی فکر می ،وقتکشتمتی میبودم با عشق باز

 پدرت می ھمون طور کھ مادرم خودشو تسلخواستمیمن تن و روحو جونتو م...یکردیم
 جز بھ اون مھندس جوون شرکت کھ زوی چچی کسو ھچیکرده بود انقدر کھ فکر ھ

 من دونفررو ی کردم تو کم بودی رو ھم وارد بازاریکام... کردینم عاشقش شده بودو
 با شدویاز حرص فکش منقبض م« گرفتمی دونفر رو از بابات مدیاز دست داده بودم با

 شروع کرد،من باتو اون وارد نیاون با نگ-: » کردیدندون قروچھ کردن کلماتو ادا م
تو ساده  »اریخشا«با نام مستعاره  کردم با اون اس ام اس ھای سازنھیعمل شدو من زم

 ی بھ اصول بودبندی ،پای داشتمانی و انید... فکر ،آروم ،مظلوم ی تجربھ،بی،بیبود
 یشدی مرونی بیومدیّ جوکھ مرهی از دایشدیّ کھ جو زده میومدی بامن راه میفقط وقت

 دادو واعی سرنینگ...ی ادامھ داددی با تھدی دوست شددیھمون نفس روز اول کھ با تھد
 سر می قرار بود باھم انجامش بدی کارشو بکنھ ولتونستی از ماه اول ھم ماریکام

 زمان خوب ھی ھا ادامھ دار شد تا ی زمانو کش داد و دوستومدنتی تو راه نھیسخت
 رو نای سفر مادرت ای ماجرااری بھ کامنیتا سھ روز قبل کھ نگ... ادیبدست ب

 ھی ھمھ اش شدیباورم نم...وارفتم «.... می کنروع زمان بود تا انتقاممونو شنیگفت،بھتر
 نی ارمیاون حرفا ،اون کارا،تمام کارا!!!م؟ی بودچھی بازنی شوم باشھ منو نگھیباز

 زدن رابشویبد گفتناش از بابا،رو کردن دست بابا،ز... چشمم یاومد جلو
 رمی بگشو انتقامخوامی مگفتی منی کھ آرمی بابا با مادرش بوده اون مردینفرتش،وا...

 کھ من توش ی ھستیشی آتزمیتو ھ« ،اون حرفشمی اسباب انتقام بودنیبابا بوده، منو نگ
 تا  اونم گرفتمی بودم اون مرده رو می اون روز لعنتیاگر من ھم تو «... »سوختم

 تا ابد ھمراھم خوامی دارم کھ می حسھی آرومم ی کنارمینفس وقت«.... »میبکش
 دست ی مشت کردم با مشتای عصبکردیکھ آرومش م اون حس انتقام بود...»باشھ
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لعنت بھ تو -:  زدم وضجھ کنان گفتمغی جھی اش با گرنھی بھ سدمیراستم کھ آزاد بود کوب
 وونمی حی حتدیوونی حدیستیلعنت بھ اون داداشت کھ بدتر از توا ،ِشما انسان ن

 ھی ی دستامو توت حرکت جفھی با نیآرم...کنن؛ی کاررو باھم نمنی اوونای حدچونیستین
 زدم ولم کن از سر تقال غی ام کمرمو گرفت تقال کردم جگھیدستش گرفتو با دست د

 بھ میلیصورتش کھ از س.. ی بھش زدم وای ادهی از دستام آزاد شدو کشیکیکردن 
 آروم نگام کرد رگ کنار گردنش ی ولیطرف راست برگشتھ بود و برگردوند عصب

 و جفت آرنجام تو بغلش جمع شد کمرمو دی کشستمو کردم دشی عصبدمیمتورم شد فھم
محکم گرفت  تنم مماس تن گداختھ شده اش کرد خواستم بھ عقب ھولش بدم زورم 

 زد رو مھی صفتش خنیپرتم کرد رو تخت و ع... وونیولم کن ح- :  زدم غی جدیرسینم
 ، دیباری از چشماش خون مزدی نفس نفس متی کرد از عصبانخیسرم از ترس تنم 

 حس کردم ومدی مرونی قفل شده اش بی دندوناونی پر از خشمو حرصش از میفسان
 کف دستاشو جک دمیلرزی پر از وحشت بودم مدرهی چشم بر ھم زدن ببر منو مھی یتو

 دو طرف رون پام قفل کرده بود انقدر کھ قایزده بود دو طرف سرم و زانو ھاشم دق
 با اون فاصلھ ی و حتشیصب جرئت جنب خوردنو نداشتم حرارت داغ تن عیحت

 بودنو نشونت بدم؟ با ھق ھق وونی حیخوایم-:  دورگھ گفتی با صداکردمیاحساس م
 ھمون با«ھ؟ی کوونی حی بشم تا بفھموونی حیخوایم-: و ترس نگاش کردم دادا زد

 کردم ،دست ِ سردم دی کشی بلند بلند می اش کھ ازشدت خشم نفسانھیلرزه تنم نگاه بھ س
 داغش گذاشتم فقط گذاشتم چون جرئت ھول دادنشو ی نھی رو سلرزش راستمو با

 ی بودم انقدر کھ داشتم قالب تھدهینداشتم با وحشتم  و بغضم نگاش کردم چقدر ترس
 نکھی بھ خون نشستھ اش نگاه کرد و بدون ای با اون چشماسمی خی چشمای توکردمیم

 بلند شد و لبھ تخت پشت م از رودوی تنم کشینگاھو از چشمم برداره مالفحھ رو رو
دختر ... یتو دختر قاتل پدر مادرم-:   گفتدوی پشت سرش کشیکرده بھم نشست ودست

 کردم تا اعتمادشو جلب یزی ری سھ سال پدمی لھ کردنشو کشیسال نقشھ ١٦ کھ یمرد
 گفت قبول ی ھر کارختمیکنم بھش باج دادم چند برابر حقشو ماه بھ ماه تو حسابش ر

 با خاک خواستمی بھ پولش نداشتم میازی جا بھ من بده نی با اعتماد بششویاکردم تا دار
 حساب ستمی بکی شھی منم نمینای اون پول دوتا ماشیی بشھ وگرنھ کل داراکسانی

 بھ من نگاه ی کردو ھمونطور سرش بھ طرفم موند ولی نگاھمیبھم ن... ستی نممیبانک
بھ پات ھستم چون : بھت گفتم-:  گفتمتر آروکردی جمع شده ام نگاه می بھ پاھاکردینم

 می کش اومدو ما باختی لعنتی دوستنی امیدی فھمری دیلی خنوی امی ھر دو باختاریمنو کام
 کھ ی با ظلمی اون لحظھ ،حتی تویتمام جونم شد گوش حت«... عاشق شد ومن اریکام

بھم نگاه »:شھ بوده کھ خواستھ بھ پام بایتمام من شد گوش تا بفھمم چ...بھم کرده بود
من عذاب وجدان -: کرد برگشت تا راحت تر حرف بزنھ لبشو با زبونش تر کردو گفت

 ی طورنی ھمتونمی نمی ولی چیعنی ی لعنتی کلمھ نی ای معنی حتدونمیگرفتم ،نم
 اون ی بودنیکاش توحداقل نگ-نیآرم »ختیاشکم از گوشھ چشمم فرو ر«رھات کنم 

سالھ امو با ١٦ ،نقشھیدادی چشمام جون میجلو  رفتم ،االنی مذاشتمیوقت راحت م
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 لعنت بھ پاک بودنت نفس لعنت بھ حجب و دمیکشی بھ گند نمی لعنتحس»دادزد«نیا
 پسم یکردی ام موونھی دیکردی از تنت محافظت می تو اوج بد حالی حتی لعننتاتیح
 ،کھین ، تا تشنھ ام بکی ام بکنوونھی تا دی تو زدی پس نزده بود ولی منو کسیزدیم

مجددا « یدادینتونم ازت دست بکشم لعنت بھ تو نفس لعنت بھ تو ، قسمم م
 پسشون ی عصبدوی باریاشکاش م« چرا مادرم مثل تو نبودیِلعنت بھ توا لعنت»:دادزد

 تونمینم... گذشتمی راحت می اگر مثل اونم بودی حتی نشدنی نگی تو حتچرا»زدیم
 الیخی بشم باباتم بالتیخی اگر ھم بی ولوندماگر تو رو بسوزونم ناحق سوز... تونمینم

 اجازه ی اجازه بھت دست زدم بی ام ؛آره بنھی نفس من پر دردو کگذرمینم....شدم 
 تو ی پای ولرمی تا اتقاممو بگرمی تا جونتو بگرمی تا آبروتو بگدمی دزدتوییتموم دارا

 نی اولوقت چی نبوده ھمی زندگی مثل تو تویچون ھرگز دختر»  ینفس« ھستم چون
 ی مرددمی کھ تو رو دمی حس غرور کردم کھ من تنھا کسشبی نبودم دی کسیمرد زندگ

 و غرور نگاه کردو لبشو نھیتو چشمام با ھمون رنجو ک« نشدهکی حد بھ تو نزدنیتا ا
 ی برذارمی جز من انقدر زود نمدهی تو رو ندی مردچیھ»:باز با زبونش تر کردو گفت

 ھی گرری بشم زدم زھی کھ عذاب وجدانم بھ تو نذاشت تخلینھ ایپر از عطشم پر از ک...
 ریپدرت مد-:  کھ گفتدمی صورتم گرفتم و شنی کردم دستمو روھیو بلند بلند گر

 کھ چندسال از مادرم ی مردھی شرکت مادر م بود تازه استخدامش کرده بود یاجرائ
 ی سیمادر منم زن... ھ زن پسندانی اافھیبا ق... موقرکوی و شپیجوون تر بود ،خوش ت

 کھ عاشقش ی پدرت مردنی متاھل درست عی و پولدار ولبایو ھفت ھشت سالھ و ز
 پدرتو مادرم ھست نی بی ارتباطھی کھ دی زود فھمیلیبودو بھش اعتماد داشت خ

 ھمھ حرفاشونو کردی صحبت می با پدرت تلفنیواشکی کھ بابا خونھ نبود مامان یی،وقتا
 برق عشقو در اعماق نی وار عاشق پدرت شده بود ومن اونھوی ،مادرم ددمی شنیم

 گفتم ی خبر رفتم شرکت مادرمو بھ منشی چند بار بدمیدی پدرت شعلھ ور تر  میچشما
 بار ھی... دمی اتاقش دیتا مثال سورپرازش کنم ھر بار پدرتو تو»بھ مادرم اطالع نده «

 من ی اما مادرم تو چشماومد بھ سرم ای چدونھی کھ خدا مدمی وضع ناجور دھیکھ تو 
 افتادم کھ نی حرف آرمنی اادی«دی سر ھم کردکھ مغزم سوت کشینگاه کردو دروغ

 چون ھی عصبانگفتی زنگ زدو ملمی بھ موبامی شمس اومده بودی از خونھ آقایوقت
 نیآرم »زنھی مششی نگاه کنھ و دروغ بگھ آتی کسی نفر تو چشماکی نکھیاز

 پدرم می ما مدرسھ ادمیکم کم فھم-:  گفتکردم،ی مھیگر مضطرب نگام کردو  ھمچنان
 گھی خونھ امون تا باھم باشن ،مادرم بھ خاطر پدرت دانیسرکاره مادر مو پدرت م

 ری اش سرخ شد زنھیدوباره گردنش س« ذاشتیبابامو دوست نداشت ،محلش نم
- »:چشماش از بغض و حرص قرمزو متورم شده بود با لحن بغض آلودو دورگھ گفت

 اونو عذاب شدوی از پدرم دور مشدی مکی بھ پدرت نزدیباھاش متراکھ کرده بود ھرچ
 باشھ ،بابام مجبور بود ششی ھم اون پذاشتی ،نمدیخوابی پدرم نمشی پگھی دداد،مادرمیم

بابا -» : گفتدوی رو موھاش کشی عصبیدست« دادیشبا رو کاناپھ بخوابھ ،عذابش م
 باخبر بودم زی از ھمھ چیمن ،من لعنت!!! ؟کرد؟چطوریعشقش بود چطور تحمل م
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 مثل خوره داشت ی حسھی موردو نداشتم ،نی حرف زدن در ای بگم رودمیترسی میول
 بھ رت،آبرو،عشقی تو داره غی کھ مادر بھ خاطر بابا دمی دی می  وقتخوردیمنو م

 روز ھی ھر دو شونو بکشم ،خواستی فروخت ؟ دلم می میمتی بھ چھ قذاشتیحراج م
 اون اتاق خواب ی درکو توی ھازمی کنم ھای جھنمو براشون مھانی مانتی خی براھک

 زن ھیمادرم »  از اتاق خواب متنفره؟نیواسھ ھم« بزنم تا با ھم بسوزن شی آتیلعنت
 سالھ رو با ١٤ِ مشترکی زندگھی سالھ ١٣-١٥خائن بود با وجود دو تا پسر بزرگ 

 گفتم اگر شھال شوھر ی شمال افتادم ،وقتدای« دی و ککشم نگزدی کششی بھ آتانتشیخ
 ،من شاھد کنھی مانتیخ:( بود گفتی عصبیلی کنھ اون خی نمانتیداشتھ باشھ خ

 اری روز با کامھی-:  اشکاشو پس زدو گفتنیپس منظورش مادرش بود آرم)بودم
 می ،آروم واردخونھ شدقتی حقدنی فھممتی بھ قمی از مدرسھ فرار کنمی گرفتمیتصم
 شده بودو ادی اشکش ززشی از خشم سرعت ردیلرزیم«ومدی بابات ممانو مایصدا

 مامان ی خنده ھاشون ،آھو نالھ یصدا-» :گفتی با بغض مزدی تر پسشو ن میحرص
 و عذاب میدیشنی اون حرفارو می ،ھمھ میستادیپشت در اتاق ا...ھنوزم تو گوشمھ 

 شاھد ھمھ اری ؛منو کامارن تعھد دگھی دی دونفر بھ کسانی انگار نھ انگارامیدیکشیم
 ھی چشمامونھ مامان ی تا ابد جلوانتی خی دو تا شاھد کھ اون صحنھ ھامی بودزیچ
 ذاشتی بابا نمشدی قشنگ میلی مامان با اون لباس خی تنش بود،چشمای اروزهی فرھنیپ

 مامان اون ی اون ولی فقط برادی پوشی بابا می برادی بپوشھ فقط باییاون لباسو جا
 قسم رونی بمی از خونھ زدمی تحمل کنمیتونستی نمگھید... بود دهی بابات پوشیبرا لباسو

 خونھ جسد ھر دوشون غرق در خون بود میدی رسیوقت... بھ بابا بگممیخوردم برگشت
 کھ تن مادرم پر از ضربات چاقو بودو چاقو تو قلب یچاقو تو قلب ِ بابا بود در حال

بابات قاتل پدر رو مادر -» : دادزدی کردوعصباه نگنھیبھم با حرص و ک«...پدرم بود
 سال ھاا نفسامو با نی شرفت ھم پدرمو ازم گرفت ھم مادرمو ؛تموم ای بیمنھ ؛بابا

 مادرم انتی پدر ومادر م،خی تموم شبام با کابوس جنازه دمیانتقام از پدرت کش
 زاده حروم ی بھ چشم بچھ ھاارروی چون ھمھ منو کاممیدی برلی فامیاز ھمھ ...گذشت

 می داشتیمگھ ما چھ گناھ »می شوھراش باشیاز کجا معلوم ما بچھ ھا« :گفتنی مدنیدیم
 ی محل بازی با بچھ ھامیتونستی بود،نمدهیچی چون خبر تو محل پمی مدرسھ برمی؟نتونست

 دی بود کھ بای گناه ما چمیه داشت*ز*ر* چون ما مادر همی بررونی ،با دوستامون بمیکن
 ھی زن باز بودو عاشق مادرم شد؟عاشق ھی ؟چون پدرت میشدی کس می بیتو نوجوون

 ؟ بلند شدمو نشستم کنھی کاررو منی اوونیکنھ؟حی کاررو منیزن شوھر دار؟کافر ا
 بود ؟ من اون موقع فقط ی چنیگناه من و نگ-: مالفحھ رو محکم تو بغلم گرفتمو گفتم

 انتقام ی جا طبق چھ عدالتمھ خبر از ھی بمی دوتا بچھ بودنی سال داشتم منو نگ٦
 تا باال اومد با وحشت بھ طرف در نگاه کردم و در جا نی نگغی جی صدا؟یریگیم

-:  زدمغی جی ھست عصباریکام-:  جست زدو منو گرفتو گفتنیخواستم بلند شم آرم
 ؟ولمی ما چی حداقل مادرتونم گناھکار بود ولدی مونی بابام منی عتیشما پست فطرت
 نییھولش دادم اومدم پا...گمی مسی من بھ پلکنمی متیاز دستت شکا کن کثافت ،من
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 آروم دو ی رو با خشمو حرص تو صورتم باتن صداواریتخت ،گرفتتم و کبوندتم بھ د
 بھ آب گداری بی بره؟فکر کردرمی کھ آب زخوابمی میی من جایفکر کرد:رگھ گفت

 یدونیم-:  بودو گفت نی دوربھی گوشھ اتاق اشاره کرد بھ«نی ؟ اونجا رو ببزنمیم
 شمیانگار آت« تو گرف؟ازی ملمی فی از کیدونی ،می دی ال سی کجا بود؟اون باالشبید

 کردن پاھام ھی ضجھ وار شروع کردم بھ گرسوختی حرفش منیزدن تموم تنم از ا
 آبروت یخوایمنو گوش بده ،م-:  افتادم گرفتتم و تو گوشم گفتیسست شد داشتم م

 اول از ھمھ بھ مامانت نشونش بد؟ یخوای ؟مننی تو ببلمی ھمھ فیخوایھمھ جا بره؟ م
- :  با حرص گفت؟ی دارکاری بھ مامانم چنیخفھ شو آرم: زدمغیسرمو بلند کردمو ج

 و نفس کنمی مداتی پی برنی زمری ، زی ،آب بشی بمونیریپس گوشتو باز کن اگر بم
 کھ یی جز اونای بھ کسر ،اگارمی بھ روزت کھ پدر ِپدر سگتو در می نفس کھ وایوا

با توام؟ :»تکونم دادو گفت.«.. فھم شد؟ری شی بزنی شده حرفی بدونن کھ چخوامیمن م
 ی چدونمی بود نمشتری سوزش دلم بی نشستم پام سوخت ولنیُپاھامو سر دادم و رو زم

 شوکھ و بازنده جوی بس کھ گکردمیو اعتنا  نم...سوختیبود رفت تو پام و اونطور م
 کھ ی بھ پات بمونم تا زمانیخوایاگر م-:  پام چون پاتمھ زدو گفتی جلونیآرم... بودم

 نفس گوشتو باز کن ی کنمی اگر جری دست از پا خطا نکندی نشده بادای ھوشبیاعمال د
 ،بذار با تو ھمچنان جدا از حساب بابات رفتار کنم کنمی باھات مخوادوی کھ دلم میکار

 نمی ببستایوا! خدا نفسیا-: بھ پامو با حرص گفت  نگاش کردم و نگاش افتادھیبا گر
آخ -: دمی بازو ھامو گرفتوبلندم کردو نالریز« پاشو نی تو پاتھ پاشو رو تخت بششھیش

 ،بذار نمی ببنی بشیدی رفتھ تو پات نفھمشھی مگھ؟کھ شیلمس-: باحرص گفت.. آخ پام
 ...بندازه  نگاه بھ پاتھی باال ادی باری تنت کن بگم کامارمیلباساتو ب

 
 کردی نگاه ممی زخمی طور با اخم بھ کنار رون پانی کھ ھمی رو برداشت در حالیگوش
 :گفت

 
 ی مای بده؟آرهیخواب... رفتھ تو پاششھینھ ش... باالایب...آھان!... شده؟یچ...سالم...الو

 نھ ای قھی عماری کامدونمینم...کنار رون پاشھ... بزرگھکھی تھی... ارمیترسم خودم در ب
 مثلث کھی خودم اون تارهی رو قطع کنھ بره لباسامو بیتا گوش.. نکنچیانقدر من سوال پ

 شھی شدی اومد باال سرمو تا دعی سردمی کشغی و از درد جرونی بدمیش رو کشھیشکل ش
 : دادزددمی کشرونیرو ب

 
 ی از دست تو تی ؟واادی باری ؟مگھ نگفتم صبر کن کامرونی بیدی چرا کشووونھید-

 برداشت و رو نی تنش بودو از رو زمشبی افتاده بود ھمون کھ دنیشرتشو کھ رو زم
 : با حرص گفتدموی کشغیزخم پام فشار دادو ج

 
  اهیکنی لج میدیزھر مار ،حرف گوش نم-
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 : گفتمھی گربا
 
 ادیفشار نده دردم م-
 
 ی آدمو حرص بدی ،فقط بلدارمی روش برم لباستو بریدستتو بگ-
 

 : آوردو گفت لباسمورفت
 
  لباستو بپوشدارمیمن نگھ م_
 
 ی گناه کردی بھ اندازه کافرونی ،تو برو بخوادینم-
 

 : نگاھم کردو گفتی عصباننیآرم
 
 نمیبپوش بب... زنمتایم-
 
 کردی و با اخم نگام می و اونم ھمون طور عصبدمی لباسامو گرفتمو پوشھی ھمون گربا

 رفت در رو براش باز کنھ نی اومد و آرماری تا کامداشتیو چشم از چشمم بر نم
 ومدیصداشون م

 
  کردهکاریاوه اوه سر وگردنتو چ-اریکام

 
  کرد؟کاری چنی داره ،نگیزیبدو پاش خونر -نیآرم

 
 و ھوار کرد کھ صداش دورگھ شده بود با زور غی شده بود انقدر جوونھید-اریکام

 یلی نفس خغی جیده،صدایساکتش کردم ،مجبور شدم آرامبخش بھش بزنم االن خواب
  زودتر آروم شدنی بدتر بود نگیلی خنی از نگدهیکار دست خودش م: گفتمومدیم
 

 رو شکوند تا شھی شکنھی مھیاون نفس ِبا ھمھ فرق داره ھنوزم داره گر -نیآرم
 دخترسالم بود ،کاش نبود تا من آروم ھی بودم زده بود،اون دهی رسریشاھرگشو بزنھ د

 گرفتمیم
 

 کجاست؟-اریکام
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 تو اتاقھ -نیآرم
 

 شرتشو از رو ی تنی نگام کردو آرماری نگاش کردم و کامھی اومد تو اتاقو با گراریکام
 : اومد جلو بھ زخم پام نگاه کردو گفتاریپام بداشت و کام

 
 خوادی مھی بخقھین،عمیآرم-
 

 مارستان؟ی ببرمش بای ؟ی بزنھی بخنجای ایتونیم-نیآرم
 

  حس کنمی بدیردم فقط با آولینھ وسا– اریکام
 
 : ترس و ھق ھق گفتمبا
 
 کنمیتحمل م-
 

 کنھی حس می بکنھی کھ نمھوشیب-نیآرم
 
 : گفتمھی و گردهی بردهی بری اون نفسابا
 
 خوام... ینم..ِن-
 

 : ھم با حرص گفتنیآرم
 
 ادیبھ درک درد بکش جونت در ب-
 

 : نگاه کردو آروم بھ من گفتنی بھ آرماریکام
 
 حالتم مساعد یکشی درد مشتری بی ھستی الن کھ عصبکنمی حس می بینفس موضع-
  باشھ؟کنمی حس می  بی ،موضعستین
 
 بھم ولی آمھی اری نداشتم ؛کامی چاره ای اعتماد کنم ولدمیترسی نگاش کردم مدی تردبا

 شھی کرد کھ شی کردو بعد ھم زخموبررسلی فضا رو استری اسپره اھیزدو بعد ھم با 
 : گفتنی زدو پانسمان کردو بعد رو بھ آرمھیتوش نمونده باشھ و شست و بخ

 
  چرک خشک کن بخوره تا چرک نکنھدیبا-
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 رمی برم بگسیبنو-نیآرم

 
 ری فعال اونو بخوره بعد براش بگارمی بستھ دارم مھی نییپا-اریکام

 
 ...نینگ – گفتم ی نگرانبا
 

  نگرانش نباشدهیخواب -اریکام
 
 »: گفتاری رو بھ کامنی رو از سر گرفتمو آرمھی گردوباره«میبر.. دیاب... دیبا-
 
 تو برو-
 

  آرام بخش بھش بزنم آروم بشھ؟ھی -اریکام
 

 کنمینھ آرومش م-نیآرم
 

 و شبی بده بخوره بھ خاطر دی مقوزی چھیمراقب باش بھ پاش آب نزنھ ،بھش  -اریکام
  ضعف آوردهشی زارھی کھ داشتھ و گریی درد ھاویزی خونرنیا

 
 ! بدم؟یچ -نیآرم

 
 چرک نکھی کن بده بخوره ،قبل ای و عسل و زرده تخم مرغ و با ھم قاطریش -اریکام

 خشک کنشو بخوره بده
 

 : تکون دادو برگشت طرف منو گفتی سرنیآرم
 
  با اون پاتایوفتی ،راه نامیدراز بکش تا ب-
 

 کاری چنیبا نگ...دنی پوشی لباسمو بھ سختھی شروع کردم بقرونی تا رفت باری کامدنبال
 نکھی خوابھ ،ھر چند کھ اوضاع اون بھتر از من حداقل ااریکنم؟اون کھ االن خونھ کام

 : گفتنی دختر نبوده تازه آرمھیاون 
 
 کنم جواب مامانو کاری چدی باای باھاش ازدواج کنھ ؛خدادیشا» عاشقش شده اریکام«
 خودمم ی گناھام؟تقاصی تقاص پس بددی باباست ،چرا ما باری تقصنای ای بدم؟ھمھ یچ
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 کردمی پر منی بنفشھ روزامو با آرمی بھ ھوازدموی خونواده امو گول میھستوقت
 ...ذاشتمیآغوشش کنار م  باورھامو بھ خاطری وقتنی اشھیآخرش م

 
 کجا؟-
 
 رمی برم بھ دردخودم بمخوامیم-
 
مد بازومو گرفتو با زور رو تخت  توالت گذاشتو اوزی می رو، روری شوانیل

 :نشوندتمگفت
 
  رسندی فردا منایمادرت ا-
 
 : حرص گفتمبا
 
 یخوای می چگھی باھام تموم نشده ؟د؟کارتی ،حاال چیخوبھ ھمھ جوره آمار منو دار-

 بذار برم آنقدر ؟حاالیخواستی نمنوی مگھ اگرفتمی؟جونمو؟من کھ داشتم جونمو خودم م
 ھی ھم تا اون موقعھ مامانم و بابام بفھمندو خودشون دی ،شارمیغصھ بخورم دق کنم بم

 ی منی زندگی کھ بھ راحتشن؟توی شبونت قطع میکابوسا گھی ؛حاال دارنی سرم بییبال
 حاالبرو بھ گوش بابام برسون کھ تموم ی نداشتمو خراب کردیکھ بھ ماجرا ربط

 مینعِی عروسگھی ماه دھیر  بذای بکنی لطفھی یخوای اگر می ولی از ھم بپاشونمویزندگ
 اون بگذره

 
 : گفتمرونوی از دستش بدمی بلند شم بازومو گرفتو بازومو کشاومدم

 
 ی بشکی ،گذاشتم بھم نزددمیدی خونواده ام پشت خودم میمن باورت داشتم ،تو رو جا-

 ھیحلقھ امو در آوردمو پرتش کردم و با گر«چون دوستت داشتم عاشقت شدم 
 .. برم گم گور بشمخوامی ،می رو دروغ گفت تو ھمھیول»:گفتم

 
 : با تحکم گفتنیآرم

 
 ادتی منھ ی تو دستاتی ،زندگتونی تموم زندگ؟ی کھ بریکجا بدبخت ؟کجا رو دار-

 ادامھ ی بازنی ؟ھنوز قائلھ ختم نشده ادهیرفتھ کھ دار رو ندارتون تو شرکت من خواب
 و ھی اون سرمالموی آخر اون فمی زنم بھ سی وگرنھ می با من بموندیداره وتو تا تھش با

 اری ،من اون کامنیمنو بب... کنمیھمھ رو رو م... زتویچ  ھمھی بی باباانتی راز خنیا
 ،باباشم رهی خواست بگی من نبود اون انتقام مادرشو می اون بابای ، باباستمیاحمق ن
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 باختھ شوی زندگ کھ من بابامو از دست دادم از دست نداده اون کھ با خفتیاون طور
 زی دو چی رو بھ باد بدم ولی پناھی خونواده ی اعضای خفت بار تر زندگتونمیمنم و م

 قرار یگاھی چون ھمون جانداختی پدرم مادی منو شھیسد راھم شده اول مادرت کھ ھم
 نفس نذار یی و دوم  خود تورمی بگدهی نادنوی اتونمیداره کھ بابام قرار داشت و من نم

 سر سگ ھم ذارمی نجوشھ نمگی دنی خرده رحم ببندم ،واسھ من اھی نیچشممو بھ ا
 گرفت و من و طرف خودش بازوھامو«؟ی راحتنی ؛خداحافظ؟ بھ ھمبجوشھ توش

 »:کشوندو گفت
 
 در با من بودن شھی خالصھ متی ،چون تمام زندگخوامی چون من میمونیبا من م-

 سالم یخوای کنھ؟می زندگیشگی با آرامش ھمتی مامانت بھ دور از واقعیخوای،م
 ..می ِنعی عروسیخوایمارستان؟می نندازمش گوشھ بیخوایباشھ؟م

 
 : گفتمغی وجھی اشو با گرنھی کف دستام زدم تخت سبا
 
  نداشتھ باشیبھ مامانم کار-
 

 پام ھم کھ کردی ترم کمرمو گرفت خواستم پسش بزنم تنم بھ شدت درد مکی نزداومد
 : تکونش بدم ؛محکم تر من گرفت تو گوشم گفتترسدمی بازم می حس بود ولیھنوز ب

 
 ی مونی کھ من دلم بخواد تو با من میتا وقت-
 

 : گفتمختوی متر با صورتم فاصلھ داشت اشکام فرو ریسانت٥-٤ کردم فقط نگاش
 
  گناھو ندارمنی طاقت اگھی دی لحظھ ھی یحت-
 

 : زبونش تر کرد و گفتم لبم و لب خودشو بایُ سر داد روسمی خی از رو چشمانگاھشو
 
 ؟یری بگآخرتممی ھمھ یخوایم... ی گرفتامویدن-
 

 و التماس ،سرمو برگردوندم و ھی تر کرد و کمرمو گرفت با بغض و گرکی نزدسرشو
 :گفتم

 
 ...نھ ترو خدا-
 

 : گفتی عصبی آروم ولکردمی ھق ھق مکردوی نگام مستادی جا اھمون
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  من ھق ھق نکنیبسھ تو دستا-
 
 بذار برم-
 
 کارم باھات تموم نشده-
 

 چشمم بره ،تو چشمام سرگردون نگاه ی و تارزهی کردم،پلکزدم تا اشکم فرو برنگاش
 : لرزون گفتمی با صداکردیم
 
 کنمی کار ناتموم امروزمو تموم میاگر باز ھم بھم دست بزن-
 

 : با دست راستش پاک کردو گفتاشکامو
 
 ؟یکنی بھش مدی کھ منو تھدستی گناه نیمگھ خودکش-
 
 برزخ سرگردون باشم و یابونھای سگ پا سوختھ باشم وتو بھی مث ایحاضرم اون دن-

 ،یت ھر شب بھ گناه نکشون*س*و* بھ خاطر انتقاموهنجایزوزه بکشم تا تو منو ا
 .......نی آرمذارمینم
 
 شیارگی از جا سگاری سھی چشمام اشک پر شد  و آھستھ رھام کردو بلند شد تو

 نداشت ی تمومدنشی کشگاریس...   دوتا سھ تایکی د،ی کشگاریبرداشت و دم پنجره س
 ھی معلومم گرنای ندهی من بھ آکردوی دود مگاری و اون سگذشتی میادی زقی،دقا

 دوباره خواستمی نمدی رسی بھش نمزورم  ذاشت برمی تونستم بلند بشم ،نمی نمکردم،یم
 کنھ من دوتا نقطھ ضعف یداشوعملی تھدخواستمی کنھ نمیاز سر خشم بھم دست دراز

 بابا بو انتی خشبوی اگر از راز ددمی ترسی مامانم کھ می دومی لعنتلمی اون فیداشتم اول
 ادی سرش بییببره بال

 
 ی کھ ممکن بود ازش سر بزنھ وحشت داشتم بی بود من از ھر کاروونھی دنیآرم
 کی ی تو دستاتی زندگزی ھمھ چی خودمو باختھ بودم وقتتی نھای بدمی ترسی متینھا

 من جرأت ی بکنم ولشدی کارا میلی خدی شای بکنیسکی رچی ھیتونی نمگھینفر باشھ د
  نداشتمسکیر
 
 حس کردی اومده سکتھ منی سر منو نگیی چھ بالدیفھمی نگران مامانم بودم اگر میلیخ
 اچھی پام ھم درریشھزی باز نمی ولیدار چتر نجات نیی پرتم کردن پامای از ھواپکردمیم
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 ھنوز رو ھوا معلقم دارم از ترس مرگ ی وقتی ولنی زمخورمی بھ ھر حال مستی نیا
 از ی خراب کرده ولموی زندگنی آرمدونستمی دادم مدست  ازدموی افتم و تموم امیپس م

 کردمی نشدن داشتم سکتھ مشترخرابیترس ب
 
 .میکنیِفعال بھ خاطر تو عقد موقت م-
 
 :  گفتمی حالت تعجب و شاکھی با
 
 !!!!!!!؟یچ-
 

 : گفتتی با عصباننیآرم
 
 نی من ای تونم بذارم کھ بری منم نمی افتی پس می کھ داریی ندارم تویمن کھ مشکل-

  تو بذارمش کنارمانی وانی کھ بھ خاطر ددمیسال نکش١٦نقشھ رو 
 
 !!!!!!!!!!!!؟ی کنکاری چی خوایم-
 
 کھ اسم اون روشھ بھ اون مربوطھ ی کھ بھ اسم اونھ ھرچی ھر چرمی باباتو بگیزندگ-
 ...  و بھشون تعلق خاطر دارهشھیم
 
 : لرزون سرمو کج کردم گفتمی بغض و چونھ با
 
 ...نیآرم-
 
  خشم دادزد؟با
 
 و تا اون شونمی خودش می اون ور ، باباتو بھ عذایندازی میَ کنی صاحبتو میدل ب-

 .... یموقعھ تو مال من
 
 ی اوونھیتو د-
 
 قبول کن کھ عی بھ نفعتھ سرشتری کھ بدمی میشنھادی پی وقتنی ام واسھ ھموونھیآره د-

 .ی ھمھ چری دوباره بزنھ بھ سرمو بزنم زیممکن ھر آن
 
 ھ؟ی من چفیتکل-
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 . کھ گفتمنیفعال ھم-
 
 ... ھی قرص داده قواری کامیاریبخور االن ضعف م: رو بھم دادو گفتریش
 
 ؟ی چنینگ-
 
 کھ بھ نفع رهی بگیمی کھ تصمیِ احمقتر از اوناریتو نگران خودت باش نترس کام-

 خودش ی برای بھ بعد ھر کنجای از ای ولمی ماجرا ما با ھم بودینجای نباشھ تا انینگ
 رهیگی ممیتصم

 
 چی ھدی لرزی پشتم مشدی می تھ دلم خالکردمی نگاش کھ مگھی ددمی ترسی میلی خازش

 بودم کھ ی ببری طعمھ براھی نی براش مھم نبود فقط بھ فکر انتقامش بود درست عزیچ
 کنھی مکی داره دشمنشو بھ خودش نزدمنیاز دشمنش زخم خورده حاال بھ واسطھ 

 
 : برداشت و گفتنی امو از رو زمحلقھ

 
 :و گفت» گرفت و حلقھ روتو انگشتم کرددستمو«ار؟یمگھ نگفتم از دستت درش ن-
 
 انی بنای کھ مادرت ای تا وقتی خونھ دور بشنی قدم از اھی ذارمی نمارمنیمانتوتو در ب-

 ی جا ھستنیتو ھم
 

 : نگاه بھ سر تا پام کردو گفتھی رو برداشتو غذا  سفارش داد و بعد یگوش
 
 ی کنوونھی تا منو دزی فرت وفرت اشک بری ھنجای انی دق بشنھیمثل آ-
 

 در آوردو نگاه بھ لموی برداشتو موبافموی از تو کمد ک زنگ خوردو بلند شدلمیموبا
 :صفحھ اش کردو گفت

 
  جوابشو ندهھی با گری طورنیمامانتھ، ا-
 

 الو؟:  پاک کردمو جواب دادماشکامو
 

 د؟یھنوزم خواب بود!نفس؟؟سالم -مامان
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 سالم نھ-
 

 کیر تا  کنھ، شما دوتا خواھداری شما ھا رو از خواب بستی خونھ نی کسگھید-مامان
 .دیدی تلفنم کھ جواب نمگھی دی آره ؟صدات گرفتھ خواب بوددیدی دو خوابمین
 
 کنھی تلفن کار نمکننی میاز صبح دارن کابل کش-
 
 : نکنم مامان گفتھی رو ھم فشردم تا گرلبھامو«
 
  بھتر شد؟نینگ-
 
  نگران نباش خوبھ خوبھدهیآره خواب-
 

 د؟یدکتر رفت-مامان
 
 آره مامان جون گفتم کھ خوبھ-
 

 بھ ی ھر چدیدی تا حاال از استرس مردم شما ھم کھ تلفنو جواب نمشبیاز د-مامان
  گفت؟ی دلم ھزار راه رفت ،دکتر چدیدادی و تو زنگ زدم ھم جواب نمنی نگھیگوش

 
  ساده  بود چند تا دارو داد االنم خوبھتی مسمومھی-
 

 بھ خدا دل نمی بی منوی تو و نگگردمی طرف بر م ھریخدا روشکر؛ جاتون خال -مامان
 . موندمی مشتونی اومدم، پی کاش نمی سفر، انیو دماغ ندارم تو ا

 
 : اخم کردو لبھامو رو ھم فشردمو مامان گفتنی آرمختی فرو راشکم

 
  مامان؟یکار ندار -
 
 نھ خوش بگذره-
 
  رسونھ خداحافظی باباتم سالم میسالمت باش-
 
 خداحافظ-
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 رفت اگر ی کاش نمی داشتم اازی واقعا بھ مامانم نھی گرری تماسو قطع کردم زدم زتا
 ھی گرذاشتمی اش منھی سرمو رو سخواستی دلم ممی اومدی نمی لعنتھی مھموننیبود ما ا

 کردی منو آروم مکردمویم
 

 : رفت برام آب آوردو گفتنیآرم
 
 یشی بخور ،آروم مایب-
 
 خورمینم-
 

  باالادیفست مبخور ن: تر گفتمحکم
 

 یری کن تا بمھیبھ درک اونقدر گر: پس زدم با حرص گفتدستشو
 
 گذشت و برگشت تو ی اقھی دقستی بزدمی بلند بلند عر مگھی درونی اتاق کھ رفت باز

 :اتاقو منو نگاه کردوگفت
 
 بسھ نرو رو اعصاب من-
 

 : گفتمدموی بازومو گرفت،بازومو کشری جلو زاومد
 
 ولم کن-
 
  نامحرمم؟ھیچ-
 
 : حرص و بغض نگاش کردمو وگفتبا
 
 پاشو صورتتو آب بزن اعصاب خرد کردنتو تموم کن-
 
 آدم بازنده مثل ھی دونھی برمو صورتمو بشورم ، خدا میی زور وادارم کرد بھ روشوبھ

 منم کھ نی اوفتھی مادشی نھی بی منھی وتا خودشو تو آادی اش بند نمھیمن چطورگر
 چونپاتمھ زدم ھی گرفتمو از گریی باختھ دستمو بھ دو طرف روشو راحتو مفتشویزندگ
 ی بسوختی بود پام میی روشوی رو لبھ وز کھ دستام ھنی درحالیی روشویجلو
 : گفتتی اومدو با عصباننی آرمرفتی داشت مشیحس
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 ات باز ھی داره االن بخھی پات بخ،ی روانی کرداهی خدااا ؛خون منو سی ؟ایچرا نشست-
 ؟یسازی من می برابتی افتھ ،تو چرا ھمش مصی میزی پات بھ خون رشھیم
 
 ی بی بغلمو گرفتو بلندم کرد و برگشتم و دوباره شروع کردم بھ زدنش با مشتاریز

 :گفتمی با ضجھ مزدموی اش مشت منھیجونم بھ شونھ و س
 
،من  نداشتم یمن گناھ... شرفی بھت اعتماد داشتم،ب؟منی کار رو کردنیچرا با من ا-

 ... بھم بدهموی زندگخوامی ممویزندگ
 
 : کرد آرومم کنھ منو تو بغلش گرفت و گفتی برعکس دفعات قبل سعنباریا

 
 ایب: رو باز کردو گفت یی کم آب بخور آب روشوھی ایب... تموم شد نفس بسھگھید-

 ...جلو
 
 دمی ازت ترسشھی ِکودن ھمشدم،منی با تو دوست مدینبا...من احمقم.. رمی بمدیمن با-

 ...نجای بھ امی تا برسوندمیانقدر ترس
 

 ھی منو بدتر بھ گرومدوی منی نگغی جیصدا... من آورد تو اتاقوتلفن برداشت نیآرم
 :نگفتی آرمنداختیم
 
َاھھ ا... اریکام...اریالو کام-  رو قطع کردو پرت یگوش«... اند وونھی دوتا ھم کھ دنیَ

 »:کرد رو مبل و رو بھ من گفت
 
 یری بخور االن از حال میزی چھی ایب –
 
 ...رم...خو...ینم-
 

 و صاف دی ،پامو آروم کشکردی پامو جمع کردم منو نگاه مدموی تخت دراز کشیرو
 :کردو گفت

 
  داره جمع نکنھیپات بخ-
 

 : تخت گذاشت و گفتی رو روتزای پی جعبھ
 



 205 

 کھ تا رمی شوانی غذا بخور اون لاینفس ،من حوصلھ غش کردن تو رو ندارما ،پاشو ب-
 دھنم گرفت ی بر داشتو جلوتزای پکھی تھی« زور باال سرت باشھ؟دی ھمش بایتھ نخورد

 »:و با حرص گفتم
 
 ؟ی شنوی ،نمخورمیگفتم نم-
 

 : شده گفتیعاص
 
 ؟یریگی آبغوره می چیاالن برا-
 
 ی رو از دست ندادیزی تو کھ چی فھمیتو کھ نم-
 

 :  زدمغی کردو ج گرفتو بلندبازومو
 
 ...خوامی خورم نمیولم کن نم-
 

 : گفتی جدی ولی بھ آرومنیآرم
 
 کنمی تو رو مجبور مستموی کھ بعدش انقدر مھربون نیدونی مادای سگم باال میداره رو-

  پس االن با زبون خوش غذاتو بخوریکھ بخور
 
 بازم اومد تا صداشو نی نگغی جی نگاش کردم ،صداسی خی لرزون و چشمای چونھ با

چھ گرفتار : روپرت کرد تو جعبھ و گفتتزای پی کردم ،تکھ مثلثھی بلند بلند گردمیشن
 ...مایشد
 

  بودمنی آرمشی بودو من ھمچنان پاری کامی ھنوز خونھ نی نگشدی کم شب مکم
 

 بھ دهی خوابمھی نشستھ و نمھی ھمونطور کنارم ،نخوردی ھم از کنارم جنب نمنیآرم
 گشتی می دنبال چدونمی داده بود و لب تاپش رو پاش بودو نمھی تخت تکیالچوب با

 کردمی فکرمامی بودمو بھ بد بختدهی دراز کشنیمنم ھمونجا رو تخت پشت کرده بھ آرم
 کردی بودو منو نگاه مدهی در خوابی ھم جلووبرفتھ بود جکوبو آورده بود باال ،جک

 رو تخت  ،تا منم نگاش ادی چشمامو ببندم و بدمیترسی من بود، میدرست روبرو
 شعور ی بنی آرمنی اری درست انگار اسکردی کرد و پارس می سرشو بلند مکردمیم

 بودم
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  بخوننوی ،اای کردم بدایپ-نیآرم
 

 است نگاش غھی صفحھ متن صی لپ تاپشو رو برگردونده طرف منو رودمی دبرگشتم
 :فت شدو گزونی لبم آوی گوشھ ھایکردمو وکم

 
 ؟یکنیچرا نگاه م-
 
  تو بشمی غھی صخوامیمن نم-
 

 : با حرص نگام کردو گفتنیآرم
 
 فکر ھم ی گناھھ و فالنھ وبساره،ولیگی می کھ ھیی ندارم تویبھ درک من کھ مشکل-

 دارمینکن دست از سرت بر م
 

 اش نھی تاپو گذاشت کنار رو کمر مو گرفت اومد روم با وحشت دستمو رو سلپ
 : لرزون گفتمیگذاشتمو با صدا

 
 !نیآرم-
 

 : اخم گفتنبایآرم
 
 ھ؟یھان؟چ-
 
 ... گناه کنمخوامیمن نم-
 

 و نیی سرشو اورد پادویشصتشو رو لبم کش« دست ازت بکشم خوامیمنم نم -نیآرم
 اش فشار نھی سی ،سرمو بھ طرف راست بر گردوندم ،بھ قفسھ دی لبمو بوسیباال

 : دستش گرفتو برد با ال سرم و گفتھیآوردم کھ بھ عقب بره جفت دستامو تو 
 
 کھ تو تقال نمی کھ من عاشق ایدونی ،متی زخمی بستھ و پای دستانیحاال تقال کن با ا-

  منی ،تقال کن جوجھ شمیک م*ی*ر*ح* تینطوری ایکن
 

 : و گفتھی گرری ززدم
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دگمھ بلوزمو باز « سوزهی نمی کسختنی من دلم با اشک رریواسھ من آبغوره نگ-
 »: کردمو گفتمھی گرشتریکردو با وحشت ب

 
 ...نیآرم-
 

 :دادزد
 
  نھ؟ای ی خوای مغھی؟صیزھر مار پس چ-
 

 ستی بشم ،من ھمش بی اغھی زن صخواستمینم« تکون دادی نگاه کردم وسربھش
 ری ازم سی وقتگھی سال دھی چھ گھی ماه دھی چھ کردی منو ول منیودوسالھ ام بود ،آرم

 بھ حالت داره اون ی فرقغھی و با صغھی صی کنم؟مگھ بکاری اون وقت چکنھیبشھ ولم م
 ،زنش بشم ستی نی گناھغھی حداقل با صیول کنھیبھ ھر حال تو رو مجبور بھ رابطھ م

 ی فکر کردی بکنیخوای مکاریکھ ھر لحظھ اراده کرد منو مجبور کنھ؟پس چ
 ھی بھ خاطر مامان ،عروسدی کرد باییدای چھ تھدیدی مگھ نشنیستی مجبور نیاونطور

 ی حتننی دست آرمری کھ ھر دو زمی کار بابا و نعوی بھم نخوره،خونھ و زندگمکھینع
 تو دھن اری کامی دوسش داره ولاری کامگھی منی آرمنکھی کھ باوجود انی نگطربخا
 بھ آب زد اون از من گداری شھ بیھ نھ نم نی نقشھ باشھ چنمی اگر اکنھی نگاه منویآرم

 ... داره مجبورم لعنت بھش من مجبورملمی فنمی داره حتما از نگلمیف
 

دگمھ دومو باز کردو دستمو رو لباسم گرفتمو  «ومدهی بھت نیتو انگار خوب-نیآرم
 »:گفتم

 
 کھ نی ترسم ،از آرمی در نشستھ می سگ جلوتونمیاحمق تقال کن ،نم!!باشھ؟«باشھ-

 ھی بشم ی آدم معمولھی ؟ازی چرهی بگی ترسم اگر آبرومو بھ بازیبدتر از اون سگھ م
 » گرفتھ؟لمیانگشت نما؟از کجا معلوم واقعا ف

 
 : بلند شدمو گفتمی روم بلند شدو لپ تاپو آورد روبروم بھ سختاز
 
 »: نگام کردو گفتمی بلند کردو جدسر«نیآرم-
 
 ؟ی گرفتلمیواقعا ف-
 

 : زدو گفتیخند پوز نیآرم
 



 208 

 ھی ترسوندن تو دو تا داد کافی بلوف زدم بترسونمت برای کردالیخ-
 
 : وار تر بغض کردمو نگاش کردمو گفتچارهیب
 
 ؟ینی ببی خوایم-
 
 باز لوی فاھی بعد ھم لپ تاپو برگر دوند نوی دلھره نگاه بھ لپ تاپ کردمو بعد بھ آرمبا

 و ھمھمھ کی موزی نباشم اول صدالمی تو دلم دعا کردم من تو فدیلرزیکرد تنم م
 لپ تاپو بھ روم برگردوند... اومدشبی دیمھمونی
 

 لباسا تنم بود خودم بودم،دستاشو نی ھماوردی تخت بودم داشت لباسامو از تنم در مرو
 کھ باز ی داغون بودم، ھر دگمھ اجوی معلوم بود گدادمی قسمش مزدموی جون پس میب
 دادی آھنگ تکون متمی و سرشو با رخوردی مشی لعنت از اون مشروبی جرعھ اکردیم

 :گفتیم  مندانھ رو لبش بودتی رضایو لبخند
 
 ی دوردونھ زی دختر عزی نفس پناھشھی در من خالصھ متیباالخره داره تموم زندگ-

 .... جااااان... نیِنفس حس... ی پناھنیحس
 
 : دمی سرشو تو گردنم فرو برد نالکردیس نگاه م*و*بھم با شور و ه 
 
 ییوا...ترو خدا نکن ...  نییییآرم...ترو خدا-
 

 کھ تو ھم خوشت ی جورھی کنمی عاشقانھ باھات رفتار میلی نترس من خزمیعز-نیآرم
 یت ببر*ذ* و در حد من از امشب لادیب
 
 ....جون...مامان...مامان...م...خوا....خینم--
 

 شرت سبز شو در آورد یت«کار؟ی چیخوای مامانتو میآخ آخ تو بزرگ شد– نیآرم
 :وگفت

 
 ی فقط منو صدا کنیامشب حق دار-
 
 ...خداااااا...آه...ن ....آ...قر....رو....تو....تو  -
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 اشکام چشمامو تار کرده نم،ی نبلموی باز کرد،چشمامو بستم تا ادامھ فنشوی شلوار جدگمھ
 ی کنم؟چکاری چنشی دونستم واسھ تسکی کھ نمی سوخت دردی ام از درد منھیبودو س

 از امروز صبح ی عشقمھ ولکردمی فکر مروزی کھ تا دی کسی کھ سوختھ یمرھم دل
 تسی من نی دشمن تر از اون برادمیفھم

 
 بودم کھ دهی ؟فھمادی نمادمی شبی از دیچیچرا ھ... تکون خوردن نداشتمیی تواناشبید

 ، نگاه کردمتوری لحظھ باز کردمو بھ مانھیچشمامو ... دهی داره آزارم منیآرم
 

 لی لپ تاپوبرگردوند طرف خودش و فانی و آرمھی گرریزدم ز«... اومد رومنیآرم
 »: رو بست و گفتیدوئیمورد نظر و

 
 می من تو بودشی اصل؟نقشیچرا نگاه نکرد-
 
 چطور با اون ھمھ قسم بازم بھ کارت ادامھ یطونی شی تو بچھ یخفھ شو تو دل ندار-

 ؟یداد
 

 : گفتدویخند
 
 وگرنھ نسل انسان ور افتاده بود شگرد شما زنھاست فھمھیآدم کھ شب زفافش قسم نم-
 د؟ی بندی مشمونی بھ طرف خودتون بعد قسم بھ ردیکشونی ،ما مردا رو مگھید
 
 من تو رو طرف خودم نکشوندم-
 

 : آھستھ رو پشتمو نوازش کردو گفتنیآرم
 
 ی بھ طرف خودت کشوندشتری بودن بمی کھ تو زندگیی دخترایتو منو نسبت بھ ھمھ -

 ... ی تا تشنھ ترم کردی،انقدر منو از خودت روند
 
 : نگاش کردمو گفتھی گربا
 
 سرد یاری در ملمی چرا انقدر فی بخونی عربیخوای خط مھی؟یمنوعالف خودت کرد-

 »: گفتمیبا کرخ«شدم
 
  نھ؟یستی شعور دست بردار نیب-
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 : گفتدویو شکمم کش دست رنیآرم
 
 دی حالت بانی من دست بردارم؟بھت گفتھ بودم کھ در اوی باشنجای تو اشھیمگھ م-

  خوشبختتانھ من از ھر لحاظ سالممی نکنم ولی باشم کھ کارضیمر
 
 »ظالم سالم«: گفتنمیآره از قد-
 
 : سکوت منو نگاه کردو گفتبا
 
 ی کارای جنگولک بازنی ومنم فارغ از استی نی خبرغھی صگھی لپ تاپو ببندم دنیدر ا-

 کنمی مخوادویکھ دلم م
 
 راست ؟مامانمی خدا رو ھم نداری کسو قبول ندارچی ھ؟یَبا حرف خدا ھم کل دار-
   شھی سرت نمیچی شرع ھمانوی وانی چون از دی تو خطر ناکگفتیم
 

 : و آروم گفتکردی طور فقط نگام منی ھمنیآرم
 
 مانی وانی کھ من دیدونی میخونی متنو نمنی ا؟ویدینمپس چرا حرف مامانتو گوش -

 ارمی سرت میترسی کھ می از اونیندارم و ھر آن
 
ُزوجتک نفس«: لرزون خوندمی بغض و چونھ با َ ََ ُ  »...یّ
 
 : تمام شدگفتغھی صتا
 
 حاال اون شال واموند اتو بردار-
 
 ؟ی بودنی لنگ ھم،فقطیری از سر کولم باال می داری طورنیھم-
 
 ی بودیتو لنگ دو خط عرب-
 
 ؟ی فھمی دستور خداست مستی نیدوخط عرب-
 
 یینھ آخھ عالمھ دھر تو-
 
 نییجکوبو ببر پا-
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 »بھ بغلش اشاره کرد «خوامی کھ من میمونی مییجاش خوبھ چون اون وقت تو اونجا-
 

 بھ جکوب چشم دوختھ نی افسرده حالو ساکتو پشت کرده بھ آرمدمی تخت دراز کشرو
 جکوب بلند شدو پارس کردو ھوی بھتر بود تا بھ صاحبش کھ کردمیبودم بھ اون نگاه م

 دوی محکم بھ بازوش چسبنوی پشت آرمدمی قدم اومد جلو از ترس با درد پام در جا پرھی
 :گفتم

 
 بگو بگرده-
 

 :  زدمغی اومد رو تخت وپارس کرد ججکوب
 
 »: محکم زدم بھ کتفشو با حرص گفتمدیخندی مداشت«ن،یآرم-
 
 اد؟ی بیتو گفت-
 
 رهیگی با من بد تاکنھ گازش می جکوب ھوشمنده ،ھر کزمینھ عز-
 

 : گفتمی پارس بلند کردو با زھره ترکھی جکوب
 
  نکنکنھیپام درد م....نیآرم-
 

 ی بھ من پشت نکنیتا تو باش -نیآرم
 

 :ار گفتم و بدبخت وی زدمشو جکوب پارس کردو عاصدوباره
 
 الی اونم با خنی بودم بھ آرمدهی طور چسبنی من افتاده  ؟ھمری گھی خدا چھ بدبختیا-

 بھ دستم گرفتھ مویشونی کھ پیراحت دستشو دور کمرم انداختھ بودو خونسرد در حال
 : گفتمرونی بامی از اون حالت بنکھی بدون اکردیبودم نگام م

 
 نیی از ترس بگو بره پاکنمیم نکن من دارم غش تی ترو خدا اذنیییآرم-
 

 : گفتدوی کشی پشتمو دستنیآرم
 
 دهی نداره رو تخت خوابتیجکوب کھ کار-
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 ناکارم ی زددارهی ھم دست از سرم بر نمی دل درد لعنتنی بپرم اتونمی نمکنھیپام درد م-

 ؟ی تا سکتھ بدی سگتم آوردنی حاال ایکرد
 
 یشی زود خوب مھیعیدردت طب -
 

 : گفتمباحرص
 
 ستی بھ قران حالم خوب ننیی نده بگو بره پای فتونیآرم-
 
 چشمامو رو کردوی آروم پشتم و نوازش مکردوی منو نگاه می طورنی ھمنی آرمیول

 کرده خی تنم کردمیھم گذاشتمو خدا رو صدا زدم واقعا داشتم از ھول سگش سکتھ م
 : وآروم گفتدیلرزیبودو کم کم تنم داشت م

 
 »...نگاش کردم تموم چشمم شد التماس«...ی کردخی لرزه،یتنت م-
 

 رونیجکوب برو ب-نیآرم
 

 ھنوز کردمی نفسم باال اومد داشتم سنگ کوب مرونی بدیی بلند شد و دوعی سرجکوب
 از ی زدم ولغی لحظھ جھی رو خودش ،از ھول دی بودم کھ منو کشدهینفس راحت نکش

 نی واھمھ نگاه کردمو آرم در بای بھ جلوادی کھ جکوب بدمی خودم ترسشتری بغمیج
 :گفت

 
 کردیپشت کمرمو نوازش دادو بھم خونسرد نگاه م« ادی ی تا من صداش نکنم نمادینم-

  منی داره ولتی کھ انقدر رضاکنھی داره فکر می بھ چدونستمینم...
 
 »: گفتی دلھره نگاش کردمو خواستم بلند بشم کھ محکم نگھم داشتو با لحن حرصبا
 
 بمون...  تو بغلم ارمتی ب کردم تارونشیب-
 
  نمازمو بخونمخوامی برم حموم ،مخوامیم-
 
 بعدا-
 
 صبح وظھرمم نخوندم-
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 قضاشو بخون-
 
 !نیییییآرم: حرص گفتم با
 
 : خورد و گفتمی برداشتو و جرعھ ای پاتختی از روالسشویگ
 
بذار نمازمو بخونم » :مضطرب نگاش کردمو گفتم« خدا ی نخور ،نخور انیآرم-

 کنمیخواھش م
 

 : از دور کمرم برداشتو گفتدستشو
 
 برو_
 
 ممنون-
 

 : بلند شدمو گفتازجا
 
 »: گفتطنتی دوباره باشبعد«یبھ پات آب نزن-
 
  کمکت کنم؟امیب-
 
 : حرص گفتمبا
 
 الزم نکرده-
 
 ؟یکشیچرا خجالت م-
 

 : چپ نگاش کردمو گفتچپ
 
  شوھرتمگھیمن د-
 

 نی آرمقھی دقھی کردم ،ھر ھی دوش گررری ندادم و رفتم حموم بماند چقدر زیجواب
  باشماوردهی سر خودم نیی بالنھی تا ببومدیم
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 : برام بزرگ بود و گفتمدمی پوشنوی آرمی ھارھنی از پیکی حموم کھ اومدم از
 
  کھ سگت روش نرفتھ نباشھیزی چھی پام نماز بخونم ری بده بندازم ززی تمزی چھی-
 
 زهیسگم تم-
 
 ... باتو ھمش چونھ بزنم؟دیمن با! نیآرم-
 
 فمی پام پھن کردمو از تو کری مالفحھ بردار مالفحھ رو برداشتمو زھیاز تو کمد -

...  شالمو سرم کردم و نمازمو خوندم دمویجانمازمو بر داشتمو شلوار و مانتومو پوش
 اومدم قامت ببندم خوردی مشی از اون مشروب لعنتردوکی طور منو نگاه منی ھمنیآرم

 : گفتتیباعصبان نی ظھر مو بخونم آرمینماز قضا
 
  نھ؟ای ی کنیحاال تموم نماز قضاھاتو االن بخوون جمع م-
 
 و جانمازمو جمع کردم و نیی نگاه کردمو دستمو از قامت بستن آوردم پانی آرمبھ

 : گفتنی کھ آرمنمیاومدم رو مبل بش
 
 نی نسبت بھ آرمیبی چقدر حس مھی کردم بھ کنار خودش اشاره کرد وانگاش«نجایا-

 :داشتم لبھ تخت نشستمو گفت
 
 گم؟ی می چی شنوینم-
 

 : کردمو گفتنگاش
 
 ...ی انگاری ات نکرده بودم بھتر بودغھیص-

 خوامی ، منمینگران نگ-:  با اکراه برداشتم و مانتو مو در آوردم و گفتم مویروسر
 نوی ھم نگاریکام- ِ بھتر از تو ا نیگفتم کھ تو نگران خودت باش ، حال نگ- نمشیبب

 من و ی زندگگھی ، دنی و نگدونھی ماری بھ بعد کامنجایاز ا – نی ؟ آرمکنھی مغھیص
 گذاشت السشوی  جرعھ آخر رو ھم خورد و گنیآرم«  ندارهی ربطگھی بھ ھمداریکام

 ام فرستادو دستشو رو شونھ ام بعد ھم کنار وبھم نگاه کردو موھامو بھ پشت شونھ
 ونی دست چپم انگشتاشو می بھ پنجھ دید،رسی رو بازوم،ساعد دستم کشدیآھستھ کش

 بود بھ ھ تو دستمو ونگاھشو دوختدادیانگشتام فرو کرد با انگشتش حلقھ ام تکون م
 ی محرمم بود ولگھی دنکھی کرد با ای لمسم میحرکات خودشو دست سرد من، وقت

 سرشو بلند کنھ پلک نکھی بدون ادیکشی تموم تنم ضجر مدنیکشیانگار ناخون رو تنم م
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:                                                                                                                                                  زدو چشماشو بھ طرفم بلند کردو گفت
املھ بوده ؟؟؟؟ چشمامو رو ھم گذاشتمو و با حرص بھ  مادرم از پدرت حیدونستیم-

 ، با ترس چشمام ختی ری ؟ قلبم ھرمنی ؟ اھرھی من چیتو وجود بابا.بابا فکر کردم 
 دی رھا کردو منو کشاش دستمو از حصار انگشتنیآرم.   نیآرم: رو باز کردم و گفتم 

 نی منو از ایپا -:   اش گذاشتمو ھولش دادمو با وحشت گفتمنھیرو خودش ،دستم رو س
 نبض رو کردیدستمو رو زخم پام گذاشتم چقدر ذوق ذوق م«. رونی بکش بھیقض

 تحمل کنم رم،دردلگنموی زخم پامو بگدونستمی نگاھش بھ دستم افتاد ،نمزدیزخمم م
 ری شب زھی ،نیبیب-» : گفتمھیبا گر«دردش کالفھ ام کرده بود   کھرمی دلمو بگری،ز

 نیآرم» : توجھ بھ حرف من ادامھ دادیب«... یدستت بودم تموم جون منو داغون کرد
 شتری و آھستھبھ عقب ،بنی ، چون مامانم سھ ماھش بوده آرمدونستھیباباتم حتما م –

 ی تکون نمنچمی اھی یول ، من بشھالی خی عقب تر بره و بی کمدیھول دادم کھ شا
  منو دومرتبھ بھ نیآرم!   نیآرم---- : تم  گفتیخورد کالفھ و  با حرص و عصبان

 انقدر نکش ؟منوی فھمی نمکنھیالمصب پام درد م-:  گفتمی عصبدویطرف خودش کش
 در رفتار رو صداش ونگاھش  گفت رییَ انگار کر بود بدون تغنی آرمی اونور ولنوریا

پدرم  کھ مادرم و دونستمی من خوب میکردن کھ او بچھ مال پدرمھ ،ولیھمھ فکر م-: 
  نگاه کردمو کمرمو ول کرد تا نی آرمھی آبیتو خونھ متارکھ کرده بودن  بھ چشما

با (ادی بھ پات فشار نمیحاال چ-: اومدم نفس راحت بکشم خودش اومد روم وگفت
: ترس نگاش کردم و گفتم   ودی کرده؟ با تردی بگم بابات چھ غلطذاریم:) حرص گفت

 تی قبلی کابوسھای و جارهی عمر گردنتو نگھی عذاب وجدان یخواھی  اگھ منیآرم-
.  و بعد مرگم روح سرگردون نشم و عذابت ندم دست از سرم بردار ینیکابوس منو نب

 از صبح کردی الکل داشت کالفھ ام می پس زد و بومیشونی  موھامو از رو پنیآرم
 ی کرده ولکاری چدمی نفھمشبی شد دی بود حتما تا حاال مست مهجرعھ جرعھ خورد
 مینی بی تا رودی کشمیشونی وسط پیانگشت اشاره اشو از رو...حاال کھ بھ ھوشم 

 لب خودشو با زبونش تر کرد دستمو دی لبم کشی بھ لبم با ھمون انگشتش رودیرس...
 ھرگز انقدر بھ وند ترسشتری منو بزدی اش گذاشتم قلبش محکم منھی سیرو قفسھ 

 ھوشی بشبید-:  چشمام نگاه کرد و گفتی لبم کرد توکی بود لبشو نزدومدهی نجانیھ
 دی امشب بای باشم ولدنی کھ خودم تنھا نقش محرک بوسادی کھ بدم میدونی میبود

 ونی ،بازومو مدمشی بوسی منم نمدی بوسی نمی لبشو گذاشت رو لبم ولیجبران کن
 نبستھ دادی کھ بوسھ ھاش بھم می چشممو بھ خاطر حالالانگشتاش فشرد برعکس قب

 لبشو از نکھی بستھ بودم تکونم داد بدون ادادی کھ بوسھ اش بھم می خاطر زجربودم بھ
 انصاف ی بدمی شد و بازومو محکم تر فشرد انقدر کھ نالشتریلبم برداره فشار لبش ب

 پنجھ ھاش ،دستشو ار فشی ،جادمشی کھ از درد خالص بشم بوسنی ایولم نکرد برا
 گھی دکردی شروع مشترینھ با شور ب صبر کردم تمومش کی ھر چچوندیدورم نرم پ

 سرمو کنار یمھم باز ھم خودش بود عصب... دمشیبراش مھم نبود من فقط اولش بوس
 بکشم فکمو محکم گرفت تا بوسھ اش بھ اتمام نرسھ با دست مشت کردم کھ خواستمیم
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اش فشار آوردم و با دست راستم ھم مچ دست چپشو کھ  رو شونھ اش بود بھ شونھ
 ی زورم بھش نمیفکمو گرفتھ بود و گرفتم کھ فکمو ول کنھ تا صورتمو عقب بکشم ول

  ھینفس                با بغض و گر-:  نعره زدھی ی انقدر با مشتم زدم کھ عصبدیرس
؟ دوباره آروم شد نگام  یخوای می  بدتر چی کھ سرم آوردیی  از بالنیآخھ آرم-: گفتم 

 عقب ھولش دادم خورد،ی ازش بھم مد،حالمی گردنمو بوسنوییوسرشو آروم آورد پا
 گھی چھ مرگتھ ؟دگھید-:  بھ طرف خودش و گفت دی نگام کرد و منو کشی  عصبنیآرم

 ،پس ی ھا ،نمازتم کھ خوندیآوردی ، در نی اداھا برام در آوردنیگناه نداره کھ از ا
 غصھ نخور کنمیآدمت م– نیآرم.  ولم کن ستمیمن آدم ن-. رفتار کن  مثل بچھ آدم

 شروع بشھ ،سخت و ینطوری امی زندگکردمی نگاش کردم ھرگز تصور نمدیناام
 ھی بازنی ای چی براای ھستم ، ی  مھم نبود کھ من دختر کنی آرمیدردناک ، انگار برا

  جادی اخواستی دلش مکھ  بودی اون مھم اون لحظھ ایشومو با من شروع کرده برا
 نداشت دلم یتیًطرف مقابلش ابدا اھم.... کنھ و احساسات و نظر و فکر و اعتقاد و

 شده بودم درست ریاس))  نیآرم(( ی ببر زخمی در چنگالھای فرار کنم ولخواستیم
 فقط نفسھارو با رهیگی قرار می وحشوونی حھی طعمھ ی دفاع کھ وقتی بوونی حھی نیع

.  رهیگی ببر قرار می وعده تی نشھ و در نھادهی کھ درکنھیده و دعا می مرونیترس ب
 کردیً مامان حتما فکر مکردمی مھی من ھمچنان گری بود ولدهی خوابی  بھ راحتنیآرم

 نی بدون کوچکترمیدی ،سرجامون خوابمی امن ِخانھ ھستطی راحت و در محنیمن و نگ
 شده و دهیچی  شوکت بھ دورم پنیآرم ی کھ االن  دستاکردی منوی ، اگر فکر ایدیتھد

 و از شدی می تخت ھستم چھ حالکی ی و با اون روخورهینفسھاش بھ پشت گردنم م
 چطور راحت ی کردتی ، منو اذیتو بدجنس-بسھ -  ھستم ؟ نیاون بدتر کھ من زن آرم

 نطوریاونقدر راحت کھ تا حاال ا- :  و گفت دی  پشت گردنمو بوسنی ؟ آرمیخوابیم
 چھ خوب شد کھ تو رو بھ عقد موقت خودم درآوردم  نکھیدارم بھ ا. ده بودم ینخواب

 – نی آرمیتو مست-.  رفت نی تھمونده عذاب وجدانم ھم از بینطوری ، اکنمیفکر م
 انگار تو ماده مست کننده یول: مست نبودم ، منو برگردوند بھ سمت خودش و گفت 

 چسبوند و نشیگرفت ، سرمو بھ قفسھ سی ام مھی گرکردمی  نگاه منیً اصال بھ آرمیا
َ لحظھ ھا مثل من لذت ببر و خوشحال باش نی نداره از ای ادهی فاھی گرگھید: گفت  ِ

 ،من از ی آروم بشخوامی بگو ،چون مخوادی دلت میھر چ:  گفت ی  بھ آرومنیآرم
 نیِنفس آرم...  ی پناھنیِنفس حس....  رو مغزم رهی تو متنفرم ، چون می ھاھیگر
 ھی داستان ینجایمن بھ ا – نیآرم...   نیبسھ آرم-: » زدم غی ، جھیبا گر«...وکتش

 بھتر یلی خینطوری وجود تو داستانو متفاوت کرد آره ای ولکردمی نگاه مگھیجوره د
 دی ؟ سرمو بوسی عذابم بدیخوایم: با ھمون حال زار گفتم ....  یشد کھ تو مال من شد

 ی ؟ بھ سختکھی رمانتنقدری ای ، کدوم عذابدمی مطوافت  من کھ دارمزمینھ عز: و گفت 
 تن و ی      گرمادی کھ بھ ذھنم رسیزی چنیصبح کھ چشمامو باز کردم اول. خوابم برد 

 بھ مشامم کتری و نزدشتری بشھی ادکلن خوش بوش، کھ از ھمی  بود ، بونی آرمیبو
تنش جا انداختھ بود  ی انگشتام روی اش برداشتم جانھی سی ،دستمو کھ از رودیرسیم
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 نبض گردنش بلند کردم و ریمگھ چند وقت بود کھ تو آغوشش بودم ؟ سرمو از ز
 باھاش دمیترسی می بابام بود ،ھمون کھ حتکینگاھش کردم ھنوز خواب بود ، شر

 گرفتھ ، کاش دل و جرات داشتم تا اریحرف بزنم و حاال اون تمام وجود منو در اخت
 برداشتن ھم بر ضد کی قدم کوچھی از ی حتی کنم ولا بکنم کھ خودمو رھیحرکت

 دوستش تونستمی اون موقع مگرفتی با من انتقام نمچوقتی کاش ھی  ، ادمیترسی منیآرم
 ی از قبل عاشقش بشم ؛ گردنبندشتری بدم کھ بتی اونقدر بھش اھمتونستمیداشتھ باشم ،م

 کھ بھم داده بود و تو یا  حلقھنیرو کھ بھش داده بودم ھنوز تو گردنش مبود درست ع
 ی روزھاشدی بودم ، کاش مطی شرانی تو ای اگھی جور دھی خواستیدلم م. دستم بود 

 رو داشتم کھ منو ی بھتر نوشت ، حس بازنده ایگذشتھ رو پاک کرد و از نو با قلم
َترکھ م  ری ، زکردی پام ھنوز درد می دستاش خارج شدم و نشستم  واونی ، از مزنندیَ
 کھ یی انصاف بھم امان نداد تا بھتر بشم ،جراحتھای شده بود بشتری بدردش دلم ھم

 زخم بود ، بھ ساعت نی دردناکتر از ایلی گذشتھ بھم زده بود خی روزھای  طنیآرم
 تھران و دنیرسی مگھی درست دوازده ساعت دناینگاه کردم ساعت ده صبح بود مامان ا

 حس نی با خونوادم روبرو بشم با ادی جدتی وضعنی با ای چطوردی بادونستمیمن نم
 راستمو تو بغلم گرفتمو ی با بابا رفتار کنم ؟ پادی بای کھ بھ بابام دارم چطوریدیجد

 تو کما دو رفتمی راھمو گم کردم کاش مدی کشی و بھ زانوھام چسبوندم و نفسمیشونیپ
 روپشتم و  شد دستشو دراز کردداری  بنیآرم.شدمی مداری بدی جدطی با شراگھیسال د

 ،دوازده ازدهی تا ی شد؟تو کھ عادت دارداری من بیجوجھ -:  گفتدویآھستھ کش
 نکھی جلو تر تا منو تو بغلش بکشھ؛  قبل از اادی بلند شد نشست تا خواست بیبخواب

خودشو بھم برسونھ از رو تخت بلند شدم نسبت بھ تمام مردا متنفر شده بودم ، بابام ، 
 افکار چھی کھ کنار من بود بھم ثابت کرده بود کھ زن بازیمرد انگار ھر...   و نیآرم

 ی و بی ارزشی کھ با اون زنھا داشتھ باشن ، حس بیو خواستھ ھاشونن حاال ھر نسب
.   بودم دهی رسیدی شدی سرطان احاطھ کرده بود بھ خود باختگنی تموم جونمو عیقدرت

 بودن بلد ی جز قربانیراھ چی ھی  سوء استفاده کنم ولنی منم از آرمخواستیدلم م
 نگاه کردم انگار چشمام ، دمی پری بھ رنگ و رونھینبودم ، صورتمو شستم و تو آ

 حدقھ اش جا نگرفتھ بود ، ورم کرده و قرمز، موھامو بستم و ی من نبود تویچشما
  در نی ھمھ رو بشکافھ آرمگفتمی منو بافتھ مھی کالف زندگی کدونستمیاگھ م: گفتم 

 دی باز کرد و اومد پشت سرم دست انداخت دور کمرو و صورتم و بوسد رییدستشو
 ی  تو چشمام بھ آرومنیآرم«. من دختر قاتل خونوادتم - : برگشتم نگاش کردم گفتم 

  نیآرم« ؟ ی کنارم باشای می ببوسیتونیچطور م- .  دونمیم -» :نگام کرد و گفت 
دلم .  نگاش کردم حرص اون حسابش جداست با-: » ابروھامو مرتب کرد و گفت

 دستش رو یزاری با حس تنفر و بدیدی ملھی وسھی منو بھ چشم ی بکشمش وقتخواستیم
 نره کھ تمام ادتی-:  بھ طرف خودشو گفت دیاز دور کمرم جدا کردم با حرص منو کش

با حرص و دندون « ای منھ پس باھام راه بی خونوادت تو دستای و آبروت و حتتیزندگ
جوجھ  -: » خونسرد نگام کرد و گفت یلی  خنیآرم«ازت متنفرم  -: » قروچھ گفتم
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 ی صدای کنی زبون درازی ببرھی زی تی چنگالھاونی می نکن وقتی من سعیکوچولو
 ھیفقط :  کرد و گفت یقی  تو چشمام نگاه عمنیزنگ اومد و سپس پارس جکوب و آرم

 کھ قدر ییدر دستشو   ازنیجکوب اونجاست آرم- برو در و باز کن  ...  ی منیلقمھ 
 از تو کشو ی آبشرتی تھی و من دنبالش اومدم اومد رونی اتاق خواب بود رفت بھی

بگو جکوب بره سر :  راه افتادم دنبالش و گفتم رونی و از اتاق رفت بدیبرداشت  پوش
 شبی کھ درھنشویجکوب رفتم ھمون پ....  بپوش یزی چھی برو ارهیکام – نیجاش آرم

 اومد کھ نی نگی و شالم رو سرم کردم صدادمی تاپم پوشی و روودبعد حموم تنم ب
 می با ھم زددمی رو دنی تا نگرونیولم کن، نفس کو ؟ از اتاق اومدم ب- :  گفت یعصب

:  و نگران بھ من نگاه کرد و گفت دی منو بوسنی نگمی رو بغل کردگھی و ھمدھی گرریز
آه بسھ تو رو خدا مگھ -:  ت کرد و گفیمونی  چشماش رو دنی نشده ؟ آرمتیطور-
 با حرص و نی اشاره ھم بھش نکردم نگھی بود ؟ اونقدر کھ اون منو زده من ی کشیپ

 شد ی بھ سرعت نور چنان عصبنی پست فطرت آرموونی حھی شیپ-:  گفت تیعصبان
 نی نگنیبب-:  گفت ی  عصبنی گرفتشو آرماری کھ کامنی جلو ، بھ طرف نگادیو اومد ب
 بشنوم زبونش رو از حلقومش یستم ھا ، حرف گنده تر از دھن کسی ناریمن کام

 یمرد بود – نی جونم تو رو خدا بس کن نگنینگ- نینگ – اری کامرونی بکشمیم
 وسط ی دختراشو بکشی پانکھی نھ ایگرفتی کھ با مادرت بوده رو می کسی جلویرفتیم

خودتون نقشھ رو   کھ بھ خاطردیه ا*ز*ر* مرد هھی) اریاشآره بھ کام( نی، تو ا
 کھ ی در حالنی بھ طرف نگادی جست زد و کھ بھی  نیآرم....  وگر نھ دیدی چینطوریا
 ی افھی و محکم گرفتھ بود از اون قنی ،آرماریکام«یخوای مینھ تو، تو دھن-:  گفتیم

 نیآرم- » : ھول کرده بودمو با ترس گفتمنی نگی  و چھره بر افروختھ نی آرمیعصب
 ی،دوتا عوض»....« با شما دوتا دونمیخوب م-نیبسھ نگ:   گفتمنینگ-اری بسھ کامنی،نگ

ولم کن -:  گفتاری کردوآروم  رو بھ کامتی رو بھ عقب ھدااری ، کامنی کنم آرمکاریچ
 دیی  دونی آرمھوی و ول کردو ونی آرمی ،بازواریکام« ...ولم کن... ندارم شیکار

  کھ نیفرستادم پشت سرم وآرم نوی نگنوی نگی روی اومدم جلوعی ،سرنیطرف نگ
  نی آرمی نھی بودم دستمو رو سنی و نگنی آرمنی حاال بًقای بود بھمون ومن دقدهیرس

  نیآرم- ولش کن نی  ،آرمنیآرم-: گذاشتمو بھ عقب فشار دادمو با وحشت گفتم
 ی چنی انمیبرو کنار برو بب- : گفتی می کشوند کنار و عصبیآرنجمو گرفت و من م

 و دشیکشی و گرفتھ بودو منی آرمی بازواری ؟ کام؟ھانی بکنیخوای میلط چھ غگھیم
 زبون بھ نینگ-:  داد زدو گفتاریکام...  ارمیپدرتونو در م-:  گفتی ھم با تخسنینگ

 من دوشب رم؟زبون؟خواھریزبون بھ دھن بگ-:  زدغی منو کنار زدو جنی نگریدھن بگ
 نیز کرده ا*و*ا*ج*کرده، ت ی آقا بوده بھ خواھر من دست درازنی دست اریز

 ھمون یاز تخم و ترکھ »:با حرص گفت« کشت دی ،گناھھ،شما دونفر رو باتھیجنا
 ھی  با نی بزنھ آرمی حرفھی نگاه کردو تا اومد نی بھ نگی عصباریکام...  دیمادر

 نویاالن نگ« کھ گفتم نی کنار زدو و چنان جست زد بھ طرف نگاررویحرکت کام
  بھ نی آرمنکھی پشت سرم بردمش و از ھول ادموی عقب کشنویگ ندموییدو» کشھیم
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  نی  ،آرمنیآرم-:  و تو بغلم گرفتم و ملتمسانھ گفتمنیخواھرم صدمھ نزنھ آرم
 کھ خون ازش شی آبیصورت بر افروختھ اشو بھ احاطھ دستم در آوردمو وتو چشما«
 آروم  باش نیآرم...  کن  منو نگاهزمی  عزنیآرم:  نگاه کردمو با التماس گفتم دیباریم

 ، من از جفتتون دیببخش -:  و گفتم دی  بھ من نگاه کرد و غضبناک  نفس کشنیآرم
 با نیآروم  باش نگ:  گرفتمو گفتم اریدستمو بھ طرف کام...  اری کامخوامیمعذرت م

 کھ ی دو شب لعنتنی ای چکار کنن بدتر از بالخوانی منمینھ بذار بب-:  گفت تیعصبان
بلند – نی نگکنمای سگمو بلند می روبندموی چشممو منینگ-:  گفت ی عصباریام کستین

 با نی تا اومد بره طرف نگاری ؟ کامشھی بدتر ھم منی از ای تو دوشبھ کھ ھارنمیکن بب
...  دی ، تو رو خدا بس کندی درکمون کنھ،ی عصباننی نگار،ی ، کاماریکام-: التماس گفتم 

  نگاه کردم نی از مبلھا نشست و بھ آرمیکی ی رواریام  بود ، کنیدستم تو دست آرم
خواستم دستشو ول کنم ...  نیبش-:  آروم  بود گفتم ی ولکردیکھ با اخم بھ من نگاه م

 نی کھ نشست و منو کنار خودش نشوند و نگی بھ طرف مبلدی  دستمو کشنی آرمیول
 دور کمرم منو خت دستشو اندای  دستمو ول کرد ولنیآرم. ولش کن -:  گفت یعصبان

 بلند شد اومد دستمو گرفت و نی بزنم نگی حرفھی کرد تا اومدم کیبھ خودش نزد
 ارشویمن اخت – نی آرمنیولش کن آرم-:  گفت نی  ھم بزور نگھم داشت و نگنیآرم

 نی بھ نگنیآرم...  الی تموم شد خگھی دی دارارشوی کھ اختیتو غلط کرد – نیدارم نگ
 نینگ –....  کنمای لھ منویمن ا –:  آروم گفتی تن صدابا ی ولیاشاره کردو عصب

 ی کردند ولی چھ غلطدونمیآره م– نینگ....   نی من و آرمشبی ، دشبیصبر کن ، د
 غھیص-  ؟ یچ:  گفت ی خوردگکھی با شوک و نی نگمی ما محرمنینگ-...  ذارمیمن نم
 اجازه نی بھت چنیک ! ی اوونھی ؟ آره دی اوونھیتو د  - :  زدغی جنینگ...  تیمحرم

 ی  عصبنیآرم....  ؟ی ،عقد کنی آشغال عوضنی با ای گفت کھ حق داری داد ؟ کیا
 بھت نزده ی تا حاال تو دھنی آره ؟ انگار دھنت گشاده و کسیخوایتو کتک م-: داد زد 

 با نیآرم»  عقبدی کشنوی ھم نگاری گرفتم ونگھش داشتمو کامنوی آرنج آرمعیسر«....؟ 
.  گھی بھ آدم مادی از دھنش در می ھر چطھی ، دختره سلنمیولم کن بب-: حرص گفت

بھ من ( گوسفند ھی درنده و وونی ، دو تا حنمیبی آدم نمنجایمن ا!!!!  آدم ؟آدم؟ – نینگ
 چون رونیاز خونھ من برو ب – نی ؟ آرمی کار رو کردنیآخھ احمق چرا ا) اشاره کرد

من بدون خواھرم  – نی ببر نگنجای بلند کن از انوی ااریکام... االن کھ از کوره در برم 
 خونھ نینفس با اجازه من از ا! نفس پاشو ؟ – نیآرم.....  ، نفس پاشو رمی جا نمچیھ
 عقد فسخھ نیاز نظر من ا – نینگ!!!  می عقد کردشبی ما دی انگار متوجھ نشدرهیم

  دادی کھ باال میی ھاھ نگاه کرد ودستاشو رو ھوا گرفتو با شوناری  بھ منو کامنیآرم
تو  – نینگ...  ری تورو خدا آروم  بگنی ،نگنینگ- نظر تو رو خواست ؟ یک -: گفت 

تو  -:  گفتی با تندنیآرم.  دی کنی رو فسخ مغھیص – نی ؟ نگی کردکاری چیفھمیم
 ھان ؟ یکنی مکاریچ – نیآرم....  ی کار رو نکننیاگھ ا – نی ؟ نگازی تھ پای یازیسر پ
 کھ مادرت خوامی منوی ؟بگو منم ھمیگی ؟ بھ خونوادت میکنی مکاری بدونم چوامخینھ م

 خورهی برادرت ھم کھ بھم می بھ خودش بده عروسی تکونھی دی شایسکتھ کنھ باباتم ھ
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 سی ؟پلیگی می قرار گرفتن ،بعد بھ کتی باشھ دو تا خواھرش مورد آزار و اذیھر چ
 CD  ولی و موبانترنتی ای جفتتونو تولمیف  اول وقتیدونستی می ولھی؟ آره راه خوب

 اری نگاه کرد و بھ طرف کاماری  و بعد بھ کامنی شوکھ بھ آرمنیپخش شده ؟ ھان ؟ نگ
 ، آره ؟ ی گرفتلمی کثافت از من فیتو:  زد غی جیادیرفت و با حرص و غضب ز

:  تم بھ خودم گفی برم ولنی رو شروع بھ زدن کرد و من بلند شدم بھ طرف نگاریکام
 با اخم بھ اون دوتا نمیدومرتبھ سر جام نشستم و آرم» کتک بخورهدیچرا ؟ حقشھ با«

  زد و جفت نی داد مثل آرمھی قھی شد و پس از چند دقیارعصبانی  کامکردینگاه م
 گھی دنیا – نی آرماری با لگد افتاد بھ جون کامنی دستشو،نگھیی و گرفت تونی نگیدستا

 گرفتم چون لمیآره ف-:  داد زد اری و گرفت و کامنی شد و نگد  بلننی ؟ آرمھیچقدر وحش
 گردهی روت برمی ، وقتشھی سرت نمیچی ، ھستی باشھ بھ تو نیاگھ بھ نفس اعتبار

 ی ،صدانی نگی زد و ھمراه صداغی دو رگھ جی با صدانینگ...   یشناسیخودتم نم
 داشتھ باشم بھ تو تو ھی ی چھ اعتمادیخواستیآخھ م-نینگ....  اومد یپارس سگ ھم م

 ی کھ بھت داشتم سوءاستفاده کردی کھ بھت داشتم از عشقیکھ از من از اعتماد» ...«
وسط . شرفیولم کن ب)  نی زد طرف آرمغی جیعصب( شومتون ی، بھ خاطر نقشھ ھا
  و نی آرمکردمی مھی گرستادهی کرد منم ھمونطور باال سرش اھیاتاق نشست و گر

َاه بسھ بابا حوصلھ امو سر -:   گفت نیرو نگاه کردند و آرم نی منو نگی مدتاریکام
 نینگ-:  گفت اری  بھ طرف آشپزخانھ رفت و کامنی آرمرندی فقط بلدند آبغوره بگنیبرد

 ، نھی اکنھی نمتی کھ حد و حدود رو رعایخفھ شو ، حقمھ ، حق کس – نینگ.... بسھ 
ِ االن مثل سگ زوزه بکشم ، من دی ، بانھی ھمذارهی شرع مری کھ پا بھ سمت غیحقھ کس

 شھی ھملمی او فیاگھ تو دست از پا خطا نکن – اریکام....  دمی نفھمیچیخاک بر سر ھ
 کھ باال سرش کنار اری بھ کامنھی با خشم سرشو بلند کرد و با کنی نگمونھی من مشیپ

 تمن بھ – اری بکشمت کامخوادی دلم ماریکام-:  بود نگاش کرد و گفت ستادهیمن ا
 - :  زد گفت ی ماری کامی کھ مشتشو بھ پای زد در حالغی با حرص جنیدروغ نگفتم نگ

 -:  تو آغوشم گرفتمو آھستھبھش گفتم نوینگ.  ازت متنفرم ی ،نامردی ،رزلیتو پست
 با نی نگی مثل من آبروتو از دست ندادیستی کھ تو مثل من ننھیآروم  باش حداقلش ا

 داد تا منو آروم  نگھ یگرفت ، انگار بھ خودش تسل   آرومی حرف من انگار کمدنیشن
 رو نی منو نگاری  و کامنینا،آرمیباالخره شب قبل از اومدن مامان ا.... . دآره

 نوی اعتماد نگکردی می و سعزدی  آروم حرف منی برعکس آرماریبرگردوندند ، کام
 و دادی فحشش مو زدی مغی تمام مدت جنی نگی ھمچنان با اون باشھ ولنیجلب کنھ تا نگ

 بدون اطالع من ،یکنی خاموش نمتویگوش – نیآرم.  ما بود ھی درست عکس قضنیا
 ، ی دی رو ھم گوش نمتی ،حرف خواھر وحشیزنی نمیھم حرف اضافھ بھ کس

دھنتو ببند -:  بلند گفت ی با حرص و صدانی و نگرونی بدمی  کشنیدستمو از دست آرم
 اری آرنجشو بھ زور از دست کامنینگ.  شغال آی عوضنمی ببختتوی رگھی دخوامینم

  رو نیآرم( تو برو ادیم – نی آرماینفس ب-:  و بھ طرف در رفت و گفت رونی بدیکش
ِ بروبر نگاھش کن کامسای عرضت کنن وایخاک بر سر ب-)  و گفت اریکرد بھ کام  اریِ
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ن  منو بھ یآرم«... برم دیبا-:  نشست و گفتم نی  نگاه کرد و رفت تو ماشنیبھ آرم
 و تی نگاھش کردم کمرمو لمس کردو تو چشمام با جددیطرف خودش کشوند وبا ترد

 کھ بھ مزاج من سازگار نباشھ ی کنیدوست دارم کھ تو کار: جذبھ نگاه کردو گفت 
  و با وحشت نگاه نیآرم »کنمی ماهی و روزگارتو سبندمیبعد اونوقت منم چشمم رو م

 حرف گوش کن من، ی جوجھ نیآفر-:  کردو گفتتبکردمو موھامو از کنار شالم مر
 اومدم ازش جدا بشم منو محکم تر ی ات نباشطھیِتو بھ صالحتھ کھ مثل خواھر سل

 دست راستش گونھ امو نوازش کردو خواستم ی پشت انگشتادوبایگرفتو منو بھ جلو کش
  انگشتاش گرفتو صورتمو بھ جلوونی میصورتمو عقب بکشم کھ چونھ اموبھ آروم

بھم ...   میتو کوچھ ا... میتو کوچھ ا-:  لبم رسوند تند تند گفتمھی سانتھی تا لبشو بھ دیکش
 اول صورتشو بکشھ کنار دستشو از دورم رھا نکھیاز ھمون فاصلھ نگاه کرد و بدون ا

برو -:  و محکم گفتی پلک محکم بھ چشمم دوخت و جدھیکرد و بعد نگاھشو از لبم با 
کاش قلم پام -: در رو کھ بستم گفتم...  طرف خونھ رفتم ھ  بدموی عقب کشعیسر

 اون شب مامان ی مھموننی  وبرم تو اذاشتمی نمرونی خونھ بنی پامواز ای ولشکستیم
 چشمامونو با آب گرم نی منو نگنای خونھ و تا اومدن مامان ادنی رسازدهی ساعت نایا

 دو رگھ شده بود انقدر  کھ صداش کامالنی تا ورم چشمامون بخوابھ نگمیکمپرس کرد
 بودن و منو ی و سر زندگی پر از شادنای اون شب اول مامان اادمھی بود دهی کشغیکھ ج

 نی ؟نگدی شدضیھ؟چتونھ؟مریچ-:  گفتدی مامان تا ما رو دی پژمرده و افسرده ولنینگ
 چرا صداتون گرفتھ ؟ مگھ ی کردری واگنی نفس تو ھم از نگ؟نکنھیتو مگھ خوب نشد

 ھیواسھ آلرژ – نی چرا حاال صدات گرفتھ ؟ چشماتون قرمزه ؟ نگ؟ی بودنشده مسموم
 ادی می ککنھی کھ معلوم نمیآلرژ –بابا !!!!!!!!!!  نیآخھ شما کھ خوب بود –مامان

 نگاه ی بابا رو عصبنی بابا جون ؟ نگیتو خوب شد):  و گفت نیرو کرد بھ نگ( دیناھ
سرم  – نی ؟ نگیزنی حرف مینطوریچرا ا- : دیآره بابا با تعجب پرس: کرد و گفت 

آره اومدن وصل -  ، نفس تلفنھا وصل شد ؟ ریشب بخ – مامان ری شب بخکنھیدرد م
 ؟ کمرتھ ؟ یلنگی ؟ چرا مکنھی ؟ پات درد میضی مامان جان مرھیچ –کردن مامان 

ن ی شدینطوری ما اینکنھ از دور-:  ؟ بابا با خنده گفت نی شدینطوریشما دو تا چرا ا
 تب ی قربانکردیبغض داشت خفم م« بھ بابا نگاه کردم می؟ خوبھ ھمش دو روز نبود

 از جا ھوی و بابا ختیاشکم ناخواستھ از چشمام ر»  می بودنیداغ ھوس بابا ،من و نگ
!  مامان ؟ھینفس چ! نفس  – ؟ مامان یی باباھیچ-:  و اومد طرف منو با ترس گفت دیپر
 یچ-:  با وحشت از اتاق اومد و گفت مینع »امدیام بند نم ھیً ، اصال گرھی گرریزدم ز«

 نفس ؟ یکنی مھیحاال چرا گر -:  دی ؟ مامان ھول شده پرسیکنی مھیشده؟  چرا گر
 توقف نگھ ی دھنم و گرفتم و بابا تا اومد بھم  دست بزنھ با وحشت دستم و بھ معنیجلو

 بخور چرا ایب -: و گفت   اب آوردوانی لھی رفت میداشتم و بغضمو قورت دادمو نع
 دلم درد کردندی کھ دستم مدام رو دلم بود ھمھ فکر میی ؟ از اونجایکنی مینطوریا
 نفس جان ؟ بھ بابا نگاه کردم و کنھی درد متییجا -:  دی بابا پرسنی ھمی براکنھیم

 نھی تا ببدمی نقشھ رو کشنیبھ خاطر انتقام از پدرت ا« دیچی  تو گوشم پنی آرمیصدا



 222 

 نی ؟ نگیکنی نگام مینطوری بگو چرا ایزی چھینفس  -بابا»  تھ داغھاست زیعز داغ
 یخوای ، می بدونی خوایم-:  و گفت رونی از اتاق اومد بسی خی با چشمایعصب
 ، مامانم ، مامانم اون اگر خوردی بھم ممی نعی عروسزدی حرف منیاگھ نگ«....  یبدون

 ی بگرفتمی رو منی حرف زدن نگی جلودی باکردیًحتما سکتھ م.... ی اون چدیفھمیم
 شده ؟ ی بابات بدونھ ؟ چدی رو بایچ – بسھ مامان نی ،نگنینگ-» : زدم غی جھی اریاخت

 ؟ حاال یکنی مھی گری دارنیسر ھم - من بود مامانری دعوامون شد تقصنیمنو نگ-
 فقط دیرسآره ازم نپ-:  و گفتم کردی بابا رو نگاه منھی با حرص و کنی بود ؟ نگیسر چ

 آبغوره گرفتن ھم»نی بھ نگاشاره«نی با ایآشت- می منو ببخشھ نعدی کنی رو راضنینگ
 یا-:  رفت تو اتاقو در رو بست و گفتمنینگ.... ؟یآخھ سر چ-دآره؟برو بابا مامان

 با ھمون حال دآره تو اتاق نی نگدمیاز جا بلند شدمو رفتم تو اتاق و د« دی رفتیکاش نم
 اون بھ درک خورهی بھم ممی نعھیعروس« گفتمی مدیبا-» : گفتدید  تا منورهیرژه م

 تموم من شده مامان کھ می رو جز اون نداری من فقط نگران مامانم ما کسنی،مامان، نگ
 اون بفھمھ اگر از ماجرا خبردار بشھ می بذاردی باباست نباانتی خھیمثل منو تو قربان

از بابا متنفرم اون ما -:  داد و گفتتکون ی سرنینگ »مارستانی بمیفرستی مامانو منینگ
مامان ...                             *                 *                     *   رو بدبخت کرد

 بچھ ام ی مھندسھ قبول کنھ وگرنھ آبرونیخدا کنھ ا- :  رو داد دستمو گفتی چاینیس
 راه اومده رو دی مامانو دتا  وارد آشپزخونھ شدنی بھ مامان نگاه کردم و نگرهیم

  بگو اگر نیمگھ نگفتم بھ آرم-:  لب با حرص گفتریبرگشتو دنبالش راه افتادمو ز
 ؟اون جز بھ حرفو فکر خراب نیآرم- ؟ ارهی داداش نامردش و ننی اادیُخود پرروش م
االن نفس -نی رو ببر نگینیری شایب...نی ،نگنینگ- ماماندهی گوش نمیخودش بھ کس

 بھ طرف آشپزخونھ رفتو و نیبا توأم نگ! نینگ-: بره مامان با حرص گفت ی مادیم
 یمن کھ تاالر معرف-:  شمس گفتی شمس گرفتم و آقای آقای رو جلوی چاینیس

 رسھ ی وسع من بھ پول تاالر نمی ولدمی شمس من رفتم تاالر رو دیآقا-مینع... کردم
 پول ماه یً نھ اصال رویوا – کایمل  از ماه عسل بگذرمدی ھمھ پول تاالر بدم بانیاگر ا

 خانم شمس گرفتم و خانم شمس با قر و ی را جلوی چاینیعسل حساب باز نکن س
 رهیگی کھ زن نمی خالبی آدم کھ با جیکردی فکر خرج تاالر رو مدیبا-: قمزه گفت 

 فکر اون سفر شش نفره رو کرد و ھوی کای ملیمن فکر تاالر رو کرده بودم ول – مینع
خوب -:  نازک کرد و گفت یی شد خانم شمس چشم و ابرودهی من خرج تراشیبرا یکل

 - :  زد و گفت ی کھ تازه از آشپزخونھ اومده بود پوزخندنی نگیکردی قبول نمینداشت
 اری کامی رو جلویچا!  نینگ – می نعشھی قرآن خدا غلط مدییجلل الخالق ، نفرما

 -:  نگاه کردم و گفتم اری بزن بھ کامف حرنینفس با نگ-:  گفت ارآھستھیگرفتمو کام
 گذاشتھ امیبرات پ -:  گفت نی گرفتم و شرونی را مقابل شروی چای نذاشتی حرفیجا

 ی کھ اگھ دانشگاه قبول نشدیً مصاحبھ شرکت مگھ قبال نگفتھ بودی براییایبودم کھ ب
 تو مدونی مدیببخش- شرکت ما ؟ بخاطر تو صد تا داوطلب مناسب رو رد کردم ییایم

 رو ی اگھی فکر کردن بھ کار رو نداشتم بھتره کھ کس دطیً اصال شرلی ولیلطف دار
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 حقوقھ من ای اگر مشکل وقت ای ، بھی مناسبتیموقع – نی شروی کار انتخاب کنیبرا
 لبخند خورهی می بھ چھ دردیلی خالصھ فامکنمی منییھمھ رو متناسب با خواستھ تو تع

  نگاه نی  سرفھ کرد و بھ طرف آرمنیآرم«....  یممنون ول:  زدمو گفتم یکمرنگ
 گمی رو بھت میی جواب نھاکنمیفکر م -» : گفتم نی نگام کرد و رو بھ نگیکردم شاک

 ،  نینگ – بابا خورمینم:  نگاه کرد و گفت ی  گرفتم و بھم شاکنی آرمی رو جلوییچا
 با نی  نگی کنرف تعاینیری شی دکتر فراموش کردی مھندس و آقای جان ، بھ آقانینگ

 رو تو ینیری رو از من گرفت و ظرف شیی چاینی بابا رو نگاه کرد سنھیحرص و ک
 دکتر تعارف کن نا ی مھندس و آقایتو بھ آقا-: بغلم گذاشت و با حرص و آروم گفت 

 اری رو بھ طرف کامینیری افتادم شیری من چھ گای تو اند خدالی فک و فامیسالمت
  نی خورم بھ طرف آرمینم:  نگاه کرد و گفت نی نگطرف تعارف کردم با حرص بھ

 ، خوردتی پسره دآره با چشمش منی بشایب-:  جواب رو داد و گفت نیگرفتم و اونم ھم
 باباتھ رتی غیاونکھ ب- نی آرمیتو بھ من تعصب دار- نی بشای باوردمیتا چشمشو در ن

 اطیبلند شد و بھ طرف ح  بھ دستلی موبااری کامدمی  با حرص نگاه کردم و دنیبھ آرم
 ، مامان در اتاق رو کنھی دعوا ماری پشت تلفن با کامنی نگمیدی ددمیرفت بھ اتاق کھ رس
 یکنی دعوا می داری با کنیی پااری صداتو بطھی سلنینگ-:  گفت تیباز کرد و با عصبان

:   نکن مامان بھ من نگاه کرد و گفتیزی؟ صدات تا ھفتا خونھ اونورتر رفت ، آبرور
 درست کن کھ مادر فوالد زره افتمی ساالد درست کن ، اون قای پاشو بیینجایتو چرا ا

 جون فکر کنم نفس دیناھ» : با قر و قمزه خانم شمس گفت «نگھ ) خانم شمس(
 روان پزشک من فکر کرده خودش شی ببرشون پھی عصبیلی خنمی گرفتھ ، نگیافسردگ

 ، پول یگرای مادکھیزن» : گفت شتریبا حرص ب« دی اوونھی ھست شما ھم دوانھید
بھ مامان نگاه کردم و مامان با حرص »  یگرفتی زن نمیپول نداشت« ای حیِپرست ب

-  ی گرفتی الل مونیکنی ھا فقط آدم رو نگاه موونھی بزن مثل دی حرفھیکوفت -: گفت 
  ازی کھ ھر کی حلبتی ، منم شدم پخورهی ، فقط لگد مزنھی ھم حرف می حلبتیمگھ پ
 کم منو ھی مامان کنھی می دآره سر من خالیزی چیی ،دعوای حرصیگری ددست

کجا رفت ؟ :  و مامان گفت رونی شال سر کرد و رفت بنیدلسوزانھ نگاه کرد و نگ
شونھ باال دادم و منم بھ طرف آشپزخونھ حرکت کردم و مشغول ساالد درست کردن 

 بھ نفع خودش خوادی میشو تا کی  مھره بازنی بود کھ آرمنی اریشدم تمام فکرم درگ
 سرم شده بود ترازو موندی حرف زدن برام نمی کھ ناکردمی فکر منقدریحرکت بده ا

 رو امی غم دنی دلم ھم شده بود غم سرا کھ ھکردمی منی رو سبک و سنگتھای موقعیھ
 بھ من یری بود امروز چھ گنیسر بلند کردم شرو«نفس ؟ - و نالھ سر بدم زمیتوش بر

 ی نرفتشی تو ھم بھ کدمیشن-نینھ خوبم شرو-!  یای مضیبھ نظر مر-نیشرو »داده؟
 ھمند اون ھی شبیلیخ-چطور؟ - مھندسھ؟ ھی دکتره کنیا-:  تکون دادمو گفتیسر

ھر دوشون ھم کھ - کشھی نزدیالی از فامیکی ھم پشت دست ھر دوشونھ ھیخالکوب
 دکتره ھم کھ نیقھره ا  مھندسھ کھ با خودشمنیا-نیشرو!! ؟یچھ مشکل- مشکل دارن 

 مھندسھ نیً ،اصال چرا ای مھمونانیانگار از سر دعوا اومده انگار مجبور بودن ب
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بابا و مامان دعوت کردن - چرا اومدن؟ نای ای خونوادگی مھمونی جاست تونی اشھیھم
  مردم می ھمھ خرج کردن کھ بدنی ای جاگمی مکای مامانم و ملنیمن بھ ا – نیشرو

 حرف زدن منم کھ اعصابم ی افتاده بود رو دنده نی باز شرویوا....ھم بخورن کھ آخر
 اومد و بھ اطی از حی عصبنی نگدمید...ًاصال حواسم بھ حرفاش نبود ... بود ختھیبھم ر

 یعنی ؟ادی چرا نماری شد؟دعوا کردن باز؟کامی چیعنیطرف اتاق رفت نگران شدم 
 از بابا جدا بشھ مامان کجا بره؟ ما امان رو کنھ و مزوی  ھمھ چنیرفتھ خونھ ؟ اگر آرم

 چھ ؟اونمی بشھ وبال گردن خالھ و دائادی سن و سال بنی ای توشھ؟مامانمی می چفمویتکل
 یکی رفتھ سراغ دی شاای تره بابا ھنوز با شھالست نی نداشتنشون سنگیخالھ و دائ

  نی بعدش آرمیعنی می بابا بمونشیً کھ عنرا پنیاگر مامانو بابا جدا بشن منونگ... گھید
 رفت بخورم ادمی قرصمو ی ام بکشم واھی برم بخدی فردا بادآره؟یدست از سم بر م

 اریکام...  دونھ سر ساعت بخورم تاخطا نده آخ آخ ھی ی روزدیبا:  گفت یدارو خونھ ا
 دوبآره ستی از سر دعوا اومده معلوم ننی بھ قول شروختشویاوه اوه ر...اومد اومد 

 اری کامای لحظھ بھینفس ،-:  اومدو گفتاری بھ حرفم ؟ کامیدیگوش م- نی شده شرویچ
 ھی ورودی بنده خدا لجند رفتم جلونی دوبرادر با انی نگاه کرد چرا انیبا اخم بھ شرو

 کم از آشپز خونھ دورم کردو ھیآرنجمو گرفتو « رونی بایب:  گفتاریآشپز خونھ و کام
 خوبھ یاگر حرصش ند-  ستی نوب خادی ھست؟حالش زنیحواست بھ نگ- » :گفت
سر ! نفس-...  دی بانی با  نگی شناسی منوی خوبھ نگدمیمن حرصش م– اریکام

بھ آشپز خونھ « و نی آرمی افھی نفس قی ، واادی  ِکھ دآره منی آرمدمیبرگردوندم د
 بکشم گاری سخوامیم- : » گفتی جدی کردو صورتش قرمز تر شد با صداینگاھ

  نی کھ آرممی آشپز خونھ رد بشی از جلومیاومد»  ارمی تو در بر تو اتاق پدای بیعنی«
 حرفاشو بزنھ ی کھ ھمچنان منتظر بود تا من برگردمو ادامھ نی رو بھ شروستادویا

 خواھرتو بھم ھی تا عروسدی تو جمع تا مادرتونو کنترل کندی شما برستیبھتر ن-: گفت
 نیا-:  گفتنی اتاقم رفتمو شروف گرفتو بھ طرنی از شروشوینزنھ؟ بعد اون نگاه شاک

 و ی تلخ و تصنعی لبخندی کنشی تو ھمراھدی بکشھ باگاری سخوادیھر دفعھ کھ م
 صورتش رونی اتاق اومده بود بیی تازه از دستشونیمسخره زدمو بھ اتاقم رفتم نگ

 و نگاه کردو شالشو از رو تخت برداشتو نی بود با حرص آرمدهی بودو رنگش پرسیخ
برو بابا - نی بلند بگو جوابتو بدم نگیجرات دار-:   بلند گفتنی زدو آرمی  لب غرریز

 ....   نگاھشو بھ طرفم برگردوندو در رو بستنی وآرمرونیاز اتاق رفت ب
  ؟ادی خوشم نماروی نی از اگمی نممگھ

 
 بھ لطف تو گھی داره می چدادمیً ،اصالگوش نمکردمیمن داشتم فقط ساالد درست م-

 .  روزمره خودمم ساقط شدمی از کارھای دارم کھ حتیاونقدر مشغلھ ذھن
 

  خونھ ؟ای بگمی دارم می ؟ مگھ من با تو شوخی منو کاشتروزی دی چیبرا – نیآرم
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 ...  حالش بد شدنینگ-
 

 ی بدلمی و تحویدی ملی کھ بھ مامانت تحویی بھ من دروغھاخوادی نمگھید – نیآرم
 
 شد ،مامانم ھم کھ حالی باال آورد بعد ھم بی حالت تھوع گرفت و ھھوی نیبھ خدا نگ-

 :  با اخم نگام کرد و گفتنیآرم.  تنھا بزارم نوی نگدمی نبود ترسیاطیرفتھ بود خ
 
 ی کھ میاشاره کرد بھم و در حال« خاموش بود ؟ تو لتی ؟ چرا موبایچرا زنگ نزد-

  اومد من بھ عقب گفتی کھ او بھ       جلومی با ھر قدمرفتمیاومد جلو و من بھ عقب م
 :« 
 
ِ کھ از دست من قصر در بریکنی جور میھر کار و بھونھ ا-  یکنی بعد ھم فکر م؟یِ

 ، رفتھ امی بود ، مامانم نذاشت بضی مرنی ، نگگذرهی تو سرت میمن خرم و نمفھمم چ
 حرفا و نین با ا می بھت بگم کھ کور خونددی بایول....  ھامو بکشم ھیبودم دکتر بخ

  ؟یچونی منو بپی خواھی رو استاد کردم متو  من خودمشمی تو خر نمیبھونھ ھا
 
 نھی ببینطوری تو اتاق ، تو رو اادی مھوی برو عقب االن مامانم مثل اون دفعھ نیارم-

 .... نی ھا آرمکنھیقشقرق بھ پا م
 

 :  دستموپس زد و گفتنیآرم
 

 تو ھم کنھی بدبخت ماری کھ با اون کامی ات ھر کارطھی اون خواھر سلی کردفکر
 ی سگمو کھ بلند کنی من فقط منافع خودم برام مھمھ روزمی نھ عز؟ی با من بکنیتونیم

 دونمی تو بغلش ،شالمو باز ،نمدیمنو کش«....  ترکونمی متونوی چشم بھم زدن زندگھیتو 
 و با ھر دم کمرمو دیکشی بردو بو میگردنم فرو م  سرشو بھکردی کار رو منیچرا ا

 : بگم گفتیزی چھی تا اومدم کردی ترم مکی فشرد و بھ خودش نزدی مشتریب
 
 بدون دوی سرشو عقب کشی و کمدی چونم گذاشت ونرم بوسریلبشو ز«...سیس،سیس-
 دی سرشو بلند کنھ چشماشو بھ طرف چشمام بلند کرد و با شصتش چونھ امو کشنکھیا

  بشھکی تا لبم بھ لبش نزدنییپا
 

 متوجھ بشھ کھ جفتمون تو جمع یکی دمیترسی ،مادی مامانم بدمیترسی شده بودم مھول
 دموی ، صورتمو کنار کشرمی بگنوی آرمی جلوتونستمی نمنکھی ، از ھمھ بدتر امیستین

 زارمی کار رو نکن بنیصد بار گفتم ا! نفس :  چشماشو رو ھم گذاشتو گفت یعصب
 .ازش
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 خونت  امی مکننی االن شک مبنتمونی میکی نھ ، نجای انیآرم:   استرس و التماس گفتمبا

 امیبھ خدا م
 

 :  و گفتدیی بھ من نگاه کرد و گوشھ لبشو جونیآرم
 
 ھفتھ کی کارت متنفرم ، نی و من از ایکنی مرمی نفس ، نفس گیکنی متیتو منو اذ-

 زنمی ، زنگ ھم کھ میزنی ، زنگ ھم کھ نمی کردمی موش  خودتو غانیھست کھ ع
 تو الی خھی ،منو سگ نکن کھ ھمھ رو بذارم رو داریکنی اومد و قطع میکی یگیم
  رو راحت کنمیکی
 
  کھ من با توامدونھی نمی ؟ کسیکنی درک نمطمویچرا شرا-
 

 تو اتاق از کشونمتی ھم کھ میوقت:  نگاھم کرد و گفت ندی ناخوشایجانی با ھنیآرم
 نھیبی تو رو با من مکنھیالن در اتاقو باز م ایکی کھ یریدستم در م

 
 صورتش کردو آھستھ در کی دستش سرمو نزدیکی وبا اون چوندی دور کمرم پدستشو

 :  گفتکردی کھ خودشو آماده ھدفش میحال
 
 داره بھ نطوری ،چون ھمیو من دوست ندارم کھ تو منو مدام بھ ساز خودت برقصون-

 دنیکار خودشو کرد لبشو رو لبم گذاشت و شروع بھ بوس« شھیچوب خطھات اضافھ م
 گرونوی دای مامان ی پای تمام جونم گوش بود کھ صداومدیکرد دلم داشت از دھنم در م

 بوسھ اشو بھ اتمام برسونھ و ومدیھر وقت م ی جونمو گرفتی لعنتگھیبسھ د...بشنوم 
 ام از ھیگر... ذاشتیبم م لبم رو لی گھی دی گوشھ ھی از عینفس راحت بکشم لبشو سر

 شد تمومش کنھ تا اومدم یباالخره راض...  ومدی دل ھره ام داشت در مشویخونسرد
 رو  نگام کردو نگھم داشتو بعد نگاھشو ازم گرفتو دستشویھولش بدم عقب شاک

 دی رسنجای بھ انکھیتا ا....سرشونھ ام،بازوم،ساعدم
 

 حلقھ ی دستم فرو برد و بھ دستم نگاه کرد ، وای انگشتاونی دستشو می ھاپنجھ
 ... رفتینفس کشتھ  شد....ام
 

 :  و گفتدی نگاه کرد و آھستھ دست رو سرم کشی منو با حرص  پنھانبعد
 
 ! حلقھ رو بھ انگشتت جوش بدم ؟ی خواھیم-
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 .... االن در آوردمنی بھ خدا ھمنی آرمیوا-
 

 زمی اومدم تو دستت نبود عزیاز وقت – نیآرم
 
  و کنار زد نیآرم.  کنمیبھ خدا ظھر وضو گرفتم از تو انگشتم در آوردم االن دستم م-

 ی بر دارم کھ صدایی دستشوی قفسھ ھای اتاقم تا حلقھ امو از روییم و رفتم تو دستشو
 بابا ی بالفاصلھ صدای ولرونی رفت بنی کردم کھ آرمالیباز شدن در اتاق اومد خ

 : اومد
 
 ... ی بکشگاری ساطی تو حی ، فکر کردم رفتیینجای اِا مھندس جان-
 

 ...  ھست برم؟ی مشکلنجاینھ طبق عادت اومدم ا – نیآرم
 

 ھیازت ...  و نفس کجان ، راستش مھندس جان نی نگدونمینھ راحت باش نم – بابا
 دونم کھ قبولش یم...  بگم دی بایی با چھ رودونمیًاصال نم... خواھش بزرگ داشتم 

 کنمی من برات جبران میسختھ ول
 
 : »  روح گفتی سرد و بشھی مثل ھمنیآرم «
 

  شده ؟یچ – نیآرم
 

 ادهی چقدر زکای کھ خانواده ملیدونی ، ممی ھم نعِیراستش االن ھم دست من خال – بابا
 رو دستمون ی کلی ولمی انجام دادشی رو چھار ماه پی عروسدی خرنکھیخواه ھستند با ا

 پول طالھاش شده ، تمام پس انداز پسره تموم شد ، منم ونیلیو مخرج گذاشتند ، فقط د
 . میً واقعا موندی تاالر عروسی اشون دادم براونھ داشتم بابت رھن خیھر چ

 
  ؟دییخوایچقدر م – نیآرم

 
...  میتونیم...  بگم یچطور... ِراستش ام ...  خوامینھ نھ مھندس جان پول نم – بابا

  ؟میری رو تو باغ کرج شما بگی عروسمیتونیم
 
 ؟ کنھی قبول میعنی نی ، آرمگھی ددی بگیزی چھی ، نی آمد نھ آرمی بابا می صدانھ

 اتاقم یی بابا نفھمھ من تو دستشونکھی بودم،خودمم از ترس انی آرمی صدادنیمنتظر شن
 :  کھ بابا گفتدمی کشینفسامم آروم م
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 من خودم ھمھ جوره حواسم ی ولیس حسایلی کھ شما رو باغ کرج خدونمیخوب م-
 کھ مراقب باشند زارمی دو نفر رو میکیً بھ باغ نزنند اصال من خودم یبیھست کھ آس

 زارمی نمذارم،ی مھی نفر ھم مراقب اون باغ پشتھیطرف درختھا و گلھا نرند ، اصال 
 ...  باغ بشھ فقطیالی ھم وارد ویکس
 

 . دمی بکشم؛ جوابشو مگاری سھی – نیآرم
 

 :  با لحن شرمنده گفتبابا
 
 چقدر سختھ کھ یفھمی میشی خودت پدر مشاهللایًمن واقعا تو ھچل افتادم مھندس جان ا-

 موی خانواده کمر نعنی ای ھای خواھادهی ، زشی بچھ اش نھ راه پس داره نھ پنھیآدم بب
ن خبر  کھ بھ منھی ادمی تمام امی ولدی رو بکشگارتونی تا سرونی برمیمن م... شکونده 
 کنمی من ، برات جبرادیخوش بد

 
 :  گفتمنی و بھ آرمرونی اومدم بیی و از دستشورونی رفت ببابا
 
  ؟ی بگی خواھی میچ-
 

 نگاه کرد وحلقھ ام رو از دستم گرفت و تو انگشتم کرد و بعد انھی منو موزنیآرم
 :  کرد و  گفتینگاھ

 
 نیا: (( جملھ رو گفتم نی امیدی ھر دفعھ تو رو دًبای تقری ولزارمیمن از تکرار حرفام ب-

 !  تو سرت فرو کنمنوی ای چطوردونمینم)) اریحلقھ رو از دستت در ن
 

 نگام کرد و ی و موذطنتی با شنی ؟ آرمی بگی چیخوای منیآرم:  گفتم مضطرب
 :  شونم ام کنار زد و گفتیموھامو از رو

 
 ! زمی داره عزیخوب بھ تو بستگ-
 
 ...  بدهمونی اقتصادتیًقعا االن وضع وانیآرم-
 

 ری نگاه کرد و دستشو دور کمرم گرفت وکمرمو از زی خاصی بھم با شورنیآرم
 منو بھ خودش شدی مور مورم مخوردی دستش کھ بھم میلباسم لمس کرد ھنوزم گرما

 . نظر منو جلب کن:  کرد و گفت کینزد
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 ! نیآرم:  تاب و مضطرب گفتم یب
 

ھووم زودباش ...  خانوادت بزارم اری تا من باغ رو در اختی کھ تو بخوایکاف – نیآرم
...  کنھی موانھی کھ مادر عروستوت آدم رو دیدونی بابات اومد دنبالم مری بگمتویتصم
 :  گفتمادی و با غم زدیناام

 
 یکنی سوء استفاده میتو از ھر فرصت-
 

 باشھ:  بھ عقب ھولش دادم و گفتم آھستھ
 

 نی و سر کردم و آرممی برداشتم و لباسم رو درست کردم و روسرنیرو زم و از شالمو
 :  گفتکردی کھ صورتش رو با دستمال پاک میدر حال

 
ِبھتره کھ اول من از اتاق خارج بشم چون چشمھا ھمھ بھ در اتاق کھ من ب-  و رونی بامیِ

 برگشتم و ی اتاق بودی کھ از اول ھم تو ، توفھمنی ھمھ مرونی بیاگر تو از اتاق بر
 نی کھ گوش بھ فرمان اربابشھ بھ آرمیزی کنھی نی تختم نشستم و ساکت درست عیرو

 :  گفتنینگاه کردم و آرم
 
  اخالقتمنی افتھی من شیعنی کشتمتی می بودنی نگنیاگر تو ع-
 
 .  اوضاعم بھتر بوددی بودم شانیکھ بدبختم ؟کھ ترسوام ؟اگر مثل نگ-
 

 دی شاکردی نمریی با من کارت تغی بودنی اگر تو ھم مثل نگی حتزمینھ عز – نیآرم
 رو ھای سرتق بازنی جرات انی احمق بودم نگاری کامی چون اگر من جاشدیبدتر ھم م

 داره زبون نی واسھ ھمدونھی منوی ھم انی ، نگنھیِ چون عاشق نگارینداشت ، کام
 ی جنابعالیھای لوس بازنیگار بکشم بھ خاطر ایآخرش ھم نتونستم س....  کنھی میدراز

 و با رونی رفت بنی رو ھم از دست دادم آرمدنی کشگاریاونقدر چونھ زدم فرصت س
 : بغض بھ باال سرم نگاه کردم و گفتم

 
 ، رهیِ نفسش می خواستھ ھای و پگھی کھ دروغ میآره حقمھ ، حق اعتراض ندارم کس-

 . ستیعاقبتش خجستھ ن
 
 :  گفتی و عصبھی با گرنی ، نگختیباز شد قلبم ردر بھ ضرب -
 

 :» ھول زده گفتم«...  دهی مادشی شرفتی شوھر باون
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 . سی ھنینگ-
 

 رو کھ تو ی انھی گزکنھی وادارم مکشھی ، خط و نشون مکنھی مدیمنو تھد – نینگ
 نی خبر با ایِ نمک نشناس از خدا بنی رو انتخاب کنم چون اون آرمیانتخاب کرد
 ، مثل احمقھاست عقل کنھی جمع میکی نی ازهیری ، اون مدهی رسدشی پلتیکارش بھ ن

 تا آب ھا از میکنی عقد موقت مگھیم ،داده».....  «کھیخودشو داده دست اون مرت
 .... کنھری ،اسینی آرمی نفسانالی امری مثل تو کھ اسخوادی منو مفتھی بابیآس
 

اونقدر حرصم داده کھ ھمش دل درد و حال تھوع :  دلش و گفت ی گذاشت رودستشو
 ...کنھیمجبورم م....دارم

 
 :  گفتنی دست زدن آمد و نگیصدا

 
 ی و زوری از بدبختمیریمی مھی از گرمی نفس بدبخت دارنی ، منو ادیاره خوشحال باش-

 زننی اونوقت اونا خوشحالند و دست ممیکنی دق ممیکھ باالسرمونھ دار
 

 :  بود بھ من نگاه کرد و گفتسادهی کھ وسط اتاق وای در حالنینگ
 
  ؟یکنی مھی گری گفتھ بھت کھ داریچ-
 
 بود اونوقت اری ھم مثل کامنی کاش آرمیکنی می ناشکری تو دارنی نگیدونیم-

 کار عاقالنھ بھ ھی اونقدر دوستت داره کھ باالخره اری بھتر بود ، کامیلیاوضاع من خ
 است و اگر بھ فرض تو رو نھینھ ھر چند کھ االن رو دنده لج و کخاطر منفعت تو بک

 احساس لھ شده  رو از ھی و ی خبر داردت جز اونچھ کھ خویزیھم رھا کنھ تو چ
 افتام کھ من ی کسری جسم سالممو از دست دادم و گنی من عالوه بر ای ولیدست نداد

 شی نفسانالتی رو ندارم ، بھ خاطر تمای داراری کامی رو کھ تو برایبراش حکم
 علت یدونی سوءاستفاده رو بکنھ متی نھازی بگذره و از ھمھ چزیِحاضر از ھمھ چ

 تو باغش تونندی می عروسیکھ برا:  االن گفت نی کھ آرمنھی ؟ اھی زدن اونا چستد
 بھش باج بدم ، من دی حرف رو بزنھ بانی انی آرمنکھی ای و من برارنیجشنشونو بگ

 چند نفر ی ، من قربانی خواستننی آرمی حال برانی و در عرحمانھی بھی سرگرمھیشدم 
 نی کنھ و آرمی راحت زندگتونھی مادرم ھنوز منکھیا  برادرم ؟یبشم ؟ گناه بابا ؟ زندگ

  گھی جھنم شده ، چوب چند نفر رو بخورم ، دشی شونزده سال پشیبھش نگھ زندگ
 کھ ی  و من وحشتم از روزنی آرمیِ اولشھ ، اول تمام خواستھ ھانی و ابرمیدارم م

 بھ مھ کھ ھی ھستم ؟ دختری بشھ اونوقت من چری دلش خنک بشھ و از من سنیآرم
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 گناھم گول نکھی اثبات ای و من براستی کھ سالم نکننی نگاه میاون بھ چشم زن
 تو ای دننیور ، ا کشنی شھر ، انی سقف اری ھا زیلی کھ خی ای دوستھیخوردنم و 

  در لباس انسان بودمنی اھرھی دوست من نکھی با فرق انی دارند ، داشتم ھمشونیزندگ
 

 :  و گفتدی اومد منو تو آغوش کشنینگ
 
 کمر ینطوری اتی تو اوج جووندی من ، چرا بای کوچولوی آبجرمی برات بمیالھ-

 از متی اگربھ قیِ بھتر ، من پشتتم ، حتتمی ؟ آره من ناشکرم ، من وضعیشکستھ باش
 .  بھترم باشھیدست دادن لحظھ ھا

 
******************** 

 
 برگزار نی باغ آرمی توی ، قرار بود پنجشنبھ عروسدی باالخره فرا رسمی نعیعروس

 بھ طرف کرج حرکت اری و کامنیبشھ و از چھارشنبھ شب خونواده من بھ ھمراه آرم
 . میکرد

 
  ؟یخوب-
 

 :  لب گفتری نھ تکون داد و زی سرشو بھ معننینگ
 
 مجبورم کرد ی چطوروفتی مادمی ،گذرمیخدا نبخشتت ، خدا نبخشتت من از حقم نم-
 ازش متنفرم... بخشمی وباعثشو نمی از ضعف خودم خودمو خالص کنم،من بانخوامیم
 
 ار؟بابا؟ین؟کامیگھ؟آرمی رو می بودم کجیگ
 
  ؟اریکام-
 

 کارھا رو نی زبونش روم دراز نبود ،جرات ااریاگر بابام گناه کار نبود کھ کام – نینگ
 . نداشت

 
  ؟ی گرفتشوی جواب آزمانینگ-
 

 ھی جوابش چدونمی نمِاریِدست کام – نینگ
 
 باھم باز دعواتون شده -
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 ی من حتیکنی و تحمل منی کھ ارمیی و البتھ توستی ننی مثل آرمارینترس کام – نینگ

  ؟ی ، اگر حاملھ باشم چرمیمی تحمل کنم ، دارم از استرس متونمی رو ھم نماریکام
 
 یستی کھ نشاهللایا-
 

 ام انھیِدلم برات کھ ھستم ، واضح کھ ھستم ، حالت تھوع دارم ، عادت ماھ – نینگ
 من حاملھ یوا...  خوابمی رو تخت تو مامی و مادی تخت خودم بدم میعقب افتاده ، از بو

 ارهی بال رو سرم بنیکثافت عقدم کرد کھ ا...ام 
 
 شنوهی مامان مسیھ-
 

 بدبخت شدم:  زد پشت دستشو گفت نینگ
 
 یستی کھ نشاهللاینگران نباش ا-
 

  کنمدای جا رو پھی دی ؟ بایزنی منو گول میدار – نینگ
 
 !!! سقط ؟یبرا -
 

  ام ؟ھوانی اوضاع بچھ رو نگھ دارم ؟ دنیپس با ا – نینگ
 
 و ی کردی عقلیِ دست اونھ چرا بشی ؟ جواب ازمایکنی مکاری ؟ اونو چی چاریکام-

  ؟ی دادشی کھ آزمایگفت
 

  بدمشی تا آزماشگاهیخودش منو برد آزما – نینگ
 
  ؟یاگر نذاره چ-
 

 ی سرشو رو رو پانینگ.  فتھی بچھ اول راحت مگنی مفتھی کھ بچھ بکنمی می کارھی _
 :  کرد ، موھاشو ناز دادم و با غم گفتمھیمن گذاشت و آھستھ گر

 
  ناراحت ؟ای بود خوشحال بود ی چطوراریکام-
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 کنھی نگاه منی کھ داشتھ باشھ بھ آرمی ھر حساریًاصال بھش توجھ نکردم ، کام – نینگ
 اری شده زبون کامنی، آرم

 
  مادرشون از بابا حاملھ بوده ؟یدونستیم-
 

 ِ زنو مردنیِ از دست امیکشی میآره خدا نبخشتش ھر چ: ص گفت  با حرنینگ
 
 شده بھی مرد غرھی نی بھ نام دوست داشتن تو دلم نداشتم ، عیبھ بابا نگاه کردم حس 

 با بابا اونقدر سرد بود کھ بابا رو ھم نسبت بھ ما سرد کرده بود نیبود رابطھ من و نگ
 کھ بھ ما دادی ھم اجازه نمی ، دل مشغولھ داشتنو زندگی رابطھ پنھانھیو البتھ داشتن 

 ھم ی بدی ھا  بھ مشکل اقتصادی الخصوص کھ تازگی کنند علھ توجنای از اشتریب
 .  افزودی ما مانی جرنی بھ ھمھ امی نعی و عروسمیگرفتار شد

 
  ،بگو نگھ دارهخورهیحالم داره بھم م:  آروم اول گفت نینگ
 
 ِ بدنینگھ دار حال نگ-
 

 ِ چرا بد ؟ن؟یحال نگ – بابا
 

  ؟ چتھ مادر ؟نینگ:  برگشت و گفت مامان
 

 :  دھنشو گرفت و ھول زده گفتمی جلونینگ
 
 بابا نگھ دار-
 

  گرفتت ؟نیماش!  یِاوا تو کھ خوب بود – مامان
 

 رو نی شد کنار اتوبان شروع کرد بھ عق زدم مامان پشت نگادهی پنی کنار زد و نگبابا
 :  و گفتدادیماساژ م

 
  ؟ی آب دارنی تو ماشنیحس-
 

 ...  ؟نی شده ؟ نگیچ:  اومد اری ھول زده کامیصدا
 

  بچم چش شده ؟نی ببایدکتر جان ب – مامان
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 گذاشت و نی دستشو رو شکم نگاری و مامان رفت عقب و کامنی اومد طرف نگاریکام
 شھی شھینفس :  گفت اری کرد و کاماری نگاه با حرص بھ کامھی با ھمون حال بد نینگ

 ... ری بگنی برو از آرمنھی ماشیآب تو
 

ً اب رو قبال تو دست گرفتھ بود و بھ شھی حوصلھ شی بنی دوباره عق زد و آرمنینگ
 : من داد و گفت

 
 دکتر ی بھ ھوانی بباری کامی و من جای بودنی نگی شد آه کاش تو  االن جامیحسود-

  بودن چھ تو بغلش جا گرفتھضیبودنو مر
 
 : حرص آبو از دستش گرفتم و باحرص گفتمبا
 
  کمکتھ ؟یجا-
 

 باش ی رو ماساژ بدم و بگم قونی پشت نگامیچکار کنم ھمھ رو کنار بزنم ب – نیآرم
 کنندی دوره رو رد منی ادیھمھ مادرھا با

 
 !!!حاملھ است ؟-
 

 :  گفتی حالت مسخره اھی با نیآرم
 

  لو دادمَاه – نیآرم
 
 :  حرص گفتمبا
 
 ؟ حاال ی راحتنی ؟ بھ ھمچھی بازمیًواقعا کھ من و خواھرم واسھ تو و برادرت شد-

  کنھ ؟کاری چدی بانی ؟ نگھی چفیتکل
 

 :  شونھ رو باال داد و گفتنیآرم
 
 متاسفانھ خواھرت ی بھت جواب بدم ولتونستمی من می اگر تو حاملھ بودزمیخب عز-

 رو نگاه کردم و نیبا حرص آرم. حاملھ است و و من از قدرت جواب دادن ساقطم 
 :  گفتاریکام
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 . گھی داری آب رو بنفس
 
 بزنھ نی چنگ اب بھ صورت نگھی تا اومد اری بردم و کاماری کامی آب رو براشھیش

 : مامان گفت
 
  ھمراه شما ھست ؟ستی گرفتتش نھ ؟ من قرص ھمراھم ننی من دکتر ماشنیبد -
 
  شده ؟یچ:  و اومد گفت دی ھم بھ ما رسمینع
 

 ما ، نی تو ماشادی بھتره بستی شما جا ننینھ قرص ندارم ، اگھ تو ماش – اریکام
  براش بھترهینطوریبزرگتر ھم ھست عقب دراز بکشھ ، ا

 
 ادینفس ب – نی آرمزنھیمن دلم شور م بعدشم شھی مزاحم شما مینطوریاخھ ا – مامان

 ....  مانیتو ماش
 
 تو ماشن من  جا باشھ کھ اون ادی نفس بنھی ھمھ پشت ماشلی جا دارم وساھیمن  – مینع

 :  گفتاری نگاه کرد و کاممی بھ نعی شاکنیدراز بکشھ ؛آرم
 
 دی بھ من اطالع بدعیحالش بد شد سر-
 

 ....  ، االن حالم خوبھستی نیخوبم مشکل – نینگ
 

 ینطوری بخوره طعم دھنش عوض بشھ ، ادی بددی داریزی اگر چیخانم پناھ – اریکام
 رهیگی رو می تھوع بعدی کم جلوھی
 

  برنداشتمیزینھ چ– مامان
 

 :  آھستھ پشت سر من گفتطنتی با شنیآرم
 
 !ً بخوره اصال شارژ بشھ ؟خوادی دارما ، ملی مشروب بھ انواع تکمنیمن تو ماش-
 

  ؟ھیچ:  گفت نی و نگاه کردم و ارمنی با حرص آرمبرگشتم
 
 :  دراز بکشھ کھ آروم گفتنی عقب ماشی کمک کردم کھ بلند بشھ و رو صندلنی نگبھ
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  رو بده ؟اری کامی کھ بویری بگیزی چھی اری از کامیتونینفس م-
 
  ؟رمی بگیچ:  تعجب گفتم با
 

  ؟ییخوای میچ – مامان
 
 ... نی شما بشیچیھ-
 
 ... َ شد بابا اهری دگھی دنی بشاینفس ب – مینع
 

 :  و گفتمکی رفتم نزدکردی نگاه منی بود بھ نگستادهی کھ ھنوز نگران ااریکام
 
 شد و داشت بی نگاه کردم کھ دست بھ جنیبھ آرم.....  کھ خوادی رو میزی چھی نینگ-

 !!!!!!!!!  تورو بدهیکھ بو:  گفتم کردیمنو نگاه م
 

 :  نگاه کرد و بھم گفتی کم شاکھی نی بھ آرماری زد و کامی پوزخندنیآرم
 
 !بلوزمو بدم ؟-
 
 ..... یدستمال....  کھ فھمھینھ مامانم م-
 

و مامان » می نگاھش کردی شاکاری خنده و من وکامری زد زنیآرم« یجوراب – نیآرم
 : گفت

 
  ؟یستادی چرا انینفس برو بش-
 

 و نی نگی در آورد و بھم داد و بردم برابشی شده  از جی دست دوزی دستمالاریکام
  ؟یخواستیدستمال م: مامان با تعجب گفت 

 
 :  و گفتممی ھول شده بھ مامان نگاه کردنی و نگمن
 
 . می گرفتم ، بھتره کھ حرکت کنگھید -
 

 جا نشی بود منم بھ زور تو ماشلی پراز وسانشی نشستم ، تمام ماشمی نعنی تو ماشرفتم
 .... شدم
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 اواخر خردادماه درست ی داشت ، اونم توی محشری باغ ، آب و ھوامیدی رسباالخره

 ...  گل و سبزهی پرنده ھا بوی بھشت بود صدانیع
 

 مھربون و با مزه رمردی پیلی نام داشت و خلیکائی کھ آقا منی و باغبون باغ آرمنگھبان
 :  با شور و شعف گفتدی رو دنی آرمنی ماشی بود تا تویا

 
  ؟نی ، باالخره بھ وطن برگشتری بخدنی دکتر ، رسیھا سالم آقا-
 
 .  آوردنفی تشری مھندس چشمتون روشن اخویآقا
 
  برادر مھندس شوکتھ ؟اری ؟ مگھ کامیاخو – مینع
 

 !  حرف رو زدهنی اینھ بابا البد تعارف:  گفتم عیسر
 
  ؟یدونیتو از کجا م – مینع
 
  داره کھ نگھ ؟ی چھ مشکلگھی دگفتیخوب اگر بود م-
 
 .  بھ داخل باغ حرکت کردگھی دنی کم من و نگاه کرد و بعد بھ دنبال دو ماشھی مینع
 
 :  و گفتدی کشی شد و نفسادهی پنیبابا از ماش 
 
 شھی ھوا دوباره جوون منی باغ با انی ای ،آدم توییبھ بھ چھ ھوا-
 

 پارک کرده بود ودرست پشت سر من نگی تو پارکمی نعنی کنار ماشنشی کھ ماشنیآرم
 :  بود، آھستھ گفتستادهیا

 
 کھ می روزنامھ ھا بزنی ھشدار بزرگ تودی جوون بشھ ، باگھی بار دھیاگر بابات -

 ی پناھنی چون حسانی نرونیمردا زنھاشونو تو خونھ ببندند و خودشونم از خونھ ب
 !!!!!!!!!!! دوباره جوون شده

 
 :  گفتمی رو نگاه کردم و نعنی با حرص آرمبرگشتم

 
 »: آروم گفتمیرفتم جلو تا کمک کنم کھ نع« اثاثا رو ببر ای ؟ بیکنی مکاریچ!نفس -
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ِ بر و بر اونو نگاه میسادیچرا وا-   ؟یکنیِ
 
 . چون باز مزخرف گفتھ بود-
 
 ھم بھ نی ، نگکنھی رو باز مالی داره در واریم کادمی و دمی باغ رفتیالی طرف وبھ

 رو برد نی نگھ داشتھ ، مامان نگشینی بی زده و ھمونطور دستمال رو روھیمامان تک
 :  گفتماریداخل و بھ کام

 
  ؟ حاملھ است آره ؟فتھی روز بنی ؟ کھ خواھرم بھ ایخواستی منویھم-
 

 !  رفت قبلش کسب اجازه کنمادمی – اریکام
 
 ... دی ھم کرده بودی اجازه دست درازی ھا ،بنیتو و داداشتم قبل از ا-
 
 ...  ؟ زود باشی برگردی اثاث بذاریدو ساعتھ رفت!نفس  – مینع
 

 سرم اومده حداقل یی بھ خاطر تو چھ بالی آورده بود ، اگر بدونزی با خودش کنانگار
  نمک نشناسیداشتیاحتراممو نگھ م

 
  کمک ؟امیب:  گفت نی و آرمالی ورونی برفتم

 
 :  و مسخره زدم و گفتمی و تصنععی سری لبخندتی عصبانبا
 
 میی خوای کمک نمدینھ ممنون شما کار دست ما ند-
 

 . ی بلند کننی سنگترسمیآخھ م – نیآرم
 

  ؟سوزهیدلت م:  زدمو گفتم یپوزخند
 

  بلند کردن برات ضرر دارهنی ، خب سنگی تو ھم حاملھ باشترسمیم – نیآرم
 
 :  زد و گفتشی آتگاری سھی نگاه کردم و نوی آرمتی حرص و عصبانبا
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 بدم دی نکنھ جواب حاملھ بودن خواھرت رو ھم من بایکنی نگاه مینطوریچرا بھ من ا-
 !رمی تقصیً من کال بھی قضنی ای؟ باور کن تو

 
 رو از صندوق کای و ملمی نعی نگاش کردم و خواستم چمدون لباس ھاشتری حرص ببا

 دست چمدون و رو از تو ھی اومد جلو و با نی ، آرمدیرسی کھ زورم نمارمیدر ب
 ارمیمن م: صندوق دراورد و گفت 

 
 برمشی بده خودم مخوادینم-
 

  دستت ؟دمی من آتو می ندارم فکر کرددی شب حوصلھ بھونھ جدنھ–نیآرم
 
 :  لب گفتمری حرص نگاش کردم  و زبا
 
 ی ، لعنتیکنی نموی موی میپس الک -
 
 ... ِا مھندس چرا شما ، نفس – مینع
 

 :  زد گفتی و رک حرف می کھ با لحن سرد و جدشھی مثل ھمنیآرم
 

 رونی بکشھ بنی از تو ماشدی رو نفس بلند کنھ ؟ زورش نرسنای سنگیگذاشت – نیآرم
 اری اش رو ھم خودت بھیبرو بق

 
 :  بھ من و با حرص گفتدی اجبار ، رسی از روی ولدی خندمینع
 
  ھا ؟ی ، البد آه و نالھ کردارهی رو در مسھای رئی ھم ادانجایا-
 
 ... نھی کھ سنگدینھ کور کھ نبود الحمدهللا د        -
 
 . ی و منت سرم بزاریستیبرو الزم نکرده با – مینع
 
 خورد ی بھم متی عروساقتتی لیخاک بر سر ب:  حرص نگاش کردم و تو دلم گفتم با

 صدام کرد می کھ نعی و ھر چالی و رفتم بھ طرف ودمی آمد ، راھمو کشیحالت جا م
  ؟ی ایِچرا دست خال:  گفت دیمامان تا منو د. برنگشتم 

 
 .  گرفتی بودند نتونستم بلند کنم ، کمرم درد منیسنگ-
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 .  بود ؟ برو کمک برادرتیمگھ چ – مامان

 :»بھ اطراف نگاه کردمو گفتم« ارهی لوازمشو بییبھ تنھا خودش اقتھی  لی ادبھ بیب-
 
 بابا کو؟-
 

 : نازک کردو گفتی پشت چشممامان
 
  شھی مبی غشھی شھ وقت کار کردن بابات ھمی مبی غھوی دونمیچھ م-
 

  بھ اطراف بزنھی چرخھی رفتھ البد
 
    بھتر؟ِنینگ-
 

 ھمھ کار و آشفتھ بازار حال اونم بد شده ،دکتر نی ای تودهیرو تخت دراز کش -مامان
  مسموم شدهگھیم
 
 مامان ھ؟اگری چفی حاال تکلایِ مسموم شده اما مسموم تو خدایغلط کرد«مسموم شده؟-

 »...  دوره ھا رو گذروندهنی خدا نکنھ خب بھ ھر حال مامان خودش ایبو ببره،وا
 

 آمپول ھم بھتش زده ،من برم ھی مسموم شده آخھ االن دوباره باال آورد،گھیآره م-مامان
 رسھی بھ بچھ ام نمیری کمک کنم از شما دوتا خواھر کھ خمیبھ نع

 
 : مامانو نگاه کردم و گفتمی رفتو من شاکمامان

 
 نی جونمو دادم دست آرمنای بھ خاطر امونمیآخ کھ چھ پش! نمکھ ی من بیچقدر دستا-
 
 : گوشم بردو نجوا کردریز پشت بغلم کرد وسرشو ز ایکی ھوی
 
 زمی نداره ، عزی سودیمونیپش-
 
 زور نی آرمی خواستم از دور کمرم بکشم کنار ولدستشو«ادی میکی ،االن نی آرمھیی-

 دیرسیزورم بھش نم» خود ھالکلمی با توجھ بھ فوالستی ھھیھالک «ھالک و داشت
 ری موھامو باز کرد سرمو از زدوی کشنییمحکم تر نگھم داشت و شالمو از رو سرم پا

 : و کالفھ گفتمی با اخم و عصبنمشویب و سرمو کج کردم تا برونی بدمیدستش کش
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 ادیاالن مامانم م!نیآرم-
 

 : تو بغلشو گفتشتری بدی خونسرد منو کشنیآرم
 
 یالی بگم کھ مدل ودیبا«... دشونی دشھیم م ھنجای انگند،ازی کھ تو پارگمیمامانتو نع-

 شده با نیی تزیوارای دور تا دور عالوه بر اون دالی بود کھ کل وینطوری انیآرم
 ی بود کھ طوری بزرگیلی خی از پنجره ھا،متشکلینیی گوناگون تزیسنگ ھا

 چی ھایرونی ،بننی ببرونوی بتونستنی منھ شده بود کھ فقط افراد حاضر در خویطراح
 » داخل خونھ نبودندنی از شبانھ روز قادر بھ دمیتا
 
 ااااااااااایییییخدا: حرص دندونامو رو ھم گذاشتمو گفتمبا
 

 اروی شام ؛آتل ھاشو باطل کنھ ،کامی برادی و خرنی بنزیباباتم کھ رفتھ بھ ھوا-نیآرم
 کھ کف ی در حالدی بھ گوشم ،سپس بھ گردنم کشلبشو«ستنی نبھی ھم کھ غرنینگ

 » کشوندیو رو شکمم مدستاش
 

 : تو گوشم گفتباز
 
 ؟ی رسوندنی منو بھ آرم؟شکرت؟ی چای ؟خدای دارکاریبا خدا چ-
 

 : و گفتدی و پشت گردنمو بوسدیی تو موھام فرو بردو بوسرشو
 
 ...  ،اون باال، ھمون اتاق تکھالستی وی کھ اتاقم کجایدونیم-
 

 خودشو کنترل ی نگاه بھ ما کرد معلوم بود اعصابش خرده ولھی اومد واریکام
 :دمی پرسی شالمو سرم کردموبا نگراندموی کنار کشکرد،سرمویم
 
  چطوره؟نینگ-
 

 : گفتدوی بھ موھاش کشی دستاریکام
 
  کم تھوعش بھتره بشھھیزدم )شیِب ش(بھش-
 
 : بھم گفتی عصباری؟کامیمامانم بفھمھ چ-



 242 

 
 کھ،پس چھ االن چھ بعد فھمھ یبفھمھ آخرش م-
 
 از دموی کشنیی پای از دور کمرم عصبنوی آرمدست«د؟یکنی مکاری چدیمعلومھ دار-

 أمو دارم در ی کھ من عصبدیگزی ھم کھ اصال ککش ھم نمنی و آرمرونیبغلش اومدم ب
 ی بنی آرمی عصبطی ھم از شرااری و کامزنمی حرف ماری اونو کامیمورد برنامھ 

من ادامھ ...زهی خودش بری براشی ِلعنتینی از اون مارتوانی لھی جفتمون رفت الیخ
 »: ھم بود گفتمنی کھ حواسم بھ آرمیدادم در حال

 
 فکر ھ؟ھمھی خواھر بدبخت من چفی تو رو ،تکلی اون حاملھ است از تو،بچھ اریکام-
 ھمھ شھی دختر مجرد حاملھ مھی ی جا ھم وقتنی اون مجرده،نکنھ فکر کرد اکننیم

 ھی ی کھ پاشو کرد تورفتی می آبری زنمیپس ا«: گنی منجایا»مبارک!!ِا«:گنیبھش م
 کننی نگاش مخراب  زنھی بھ چشم ؛ھمھ»رهیکفش کھ طالق بگ

 
 : دادزدی عصباریکام

 
 کننیھمھ غلط م-
 

 خودش ی براگھی دیکی ،دوباره چی ھدی کھ سر کشوانی لھی افتاد کھ اول نی بھ آرمنگام
 : زدمغی و جختیر
 
 !نیآرم-
 

 : زدم برگشت نگام کردو گفتغی خونسرد انگار نھ انگار کھ من جنیآرم
 
 جان؟-
 
 مامانم یدی گاف می شی نخور مست منی از دست شما دوتا نخور آرمی خدا وایوا-
  فھمھ المصبیم
 
 : دوباره نگاه کردمو گفتماریبھ کام 
 
 نگاه مردم بھ ی بھ بابام ؟کھ معندی بفھمونی نھ؟کھ بھ کدیخواستی منویشما دوتا ھم-

 م؟ی کردی منو خواھرم چھ گناھی ولدیی خوای منوی بود؟ آره؟ شما ھمیمادرتون چ
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 : بودم نشستو گفتمستادهی کھ من کنارش ای مبلی اومد و رو دستھ نیآرم
 
 د؟یریگی از ما تقاص مدی کھ دارمیمگھ ما مقصر بود-
 

 : تکون دادو گفتی کسل وار سرنیآرم
 
 ه بازم شروع شدآ-
 
 دیستیبھ خدا کھ شما دوتا انسان ن-
 

 کھ بھ خودش گرفتھ بود وابروھاشو باال داده بود و ی مسخره اافھی منو با اون قنیآرم
 : گفتکردوی نگام مزدیلباشو بھ حالت متعجب جمع کرده بود پلک م

 
  نفس مراقب خودتو خواھرت باشی خطر ناکینچ نچ نچ ،چھ پسرا-
 
 نی آرمیه ا مسخریلیخ-
 

 : مامان اومدو گفتدم؛ی از اتاقا و رو تخت دراز کشیکی دور شدم ورفتم بھ ازشون
 
  چطوره؟نمیدکتر جان نگ-
 

 دهیخواب-اریکام
 

 ببره نوی نگخواستی می کیری وروی ھنی ای وگرنھ تویینجایخوبھ شما ا -مامان
 می کار داری کجا رفتھ کلنیا... ایآه نفس ب...نفس...دکتر؟نفس

 
 ِ بموننی نگشی نفس پدی کمک بذارادی بلیکائی می زن و بچھ گمیاالن م-نیآرم

 
 می شما رو بدی جواب محبت ھادی بای چطورمیدونی مھندس ما نمیبھ خدا آقا-مامان

 خودتون دییای کردم کھ شما بی ما از آسمون فرستاد اصال فکرشو نمیخدا شما رو برا
 نی ،من از حسدیذاری ما ماری در اختمی جشن نعی کھ باغتونوبرادی بدشنھادوی پنیا

 یسی شما تو رو در وای شمس و زنش جلوی کھ آقاه بدشنھادیخواستھ بودم کھ بھ شما پ
 میری خودمون بگی رو تو خونھ ی حرف ما رو قبول کنن کھ عروسفتنیب
 حاال میری بگی متره؟کھ عروسنی ما چندی مگھ خونھ یبندی میمامان چرا خال!!!!وا«
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 دروغ ی ما کارمون برنا،انگاری بگنوی باغ آرمخواستنیوبھ از اول مخ
 »!!!؟ھیارث!!!شھینم
 

 : سردو خشک گفتی صداھی طبق معمول با نیآرم
 
 »!نیھم«کنیخواھش م-
 

  ھا رو آوردنوهی مای بمینع-مامان
 
  کجاست؟نی بابا ایا...نفس...نفس-مینع-
 

 ...مویری بگلی ھا رو تحووهی ممی با ھم بربایولش کن -مامان
 

 : چشمامو باز کنم گفتمنکھی بدون امھی اتاق باز شد فکر کردم نعدر
 
 قی الی ھر چقی ،خالاقتی لی ،بذارمیبرو من منت سرت م-
 
 تورو نداره  اقتی ھم لمی مامانتو نداره ،نعاقتی باباتھ،ھمونطور کھ بابات لنیع-

 : گفتمیدم نشستمو شاکچشمامو با ترس باز کردمو از رو تخت بلند ش
 
 ؟یستی زدن بلد نرابی جز زیتو کار! نیآرم-
 

 ام گذاشت تا بخوابونتم دستشو نگھ نھی سی رو تخت نشست و دستشو رو قفسھ نیآرم
 :داشتمو گفت

 
  بلدم بذار نشونت بدممی اگھیچرا،کار د-
 
 : حرص گفتمبا
 
 بال رو سر مامانت نی ھمھ؟اونمی بس کن،فرق تو با بابام چنیالزم نکرده آرم-

 »: نگام کردو گفتمتی با عصباننیآرم«آورد
 
 ادی بای و بدونھ باباش چرا خواستھ اون بھ دنادی بای اگر بچھ ات بھ دنیفکر کرد-
 
  کنھ؟ی باھات چھ رفتارخوادیم
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  شروع کرد بھ مسخره حرف زدنشھی مثل ھمنیآرم

 
 ھی شبشتری بشھی مینامھ ا ،تا حاال فکر شو نکرده بودم عجب شجره یواااا-نیآرم

 اش برداشتم نھی قفسھ سی نگاه کردم و دستمو از رونویانتقام نامھ است با حرص آرم
 : گفتیوبھ انگشتام نگاه کرد و حلقھ امو تو دستم صاف کرد وجد

 
 و فرقش می شدتونی حداقل بعد از ازدواج با شما وارد زندگاری کھ منو کامنھیفرقش  ا-
 کھ شما دونفردوتا نھی ،فرقش امی شما خواھرا ھستی شرعی کھ ھردومون شوھرانھیا

 است بھی مرد غرھی ضجر بکشند،کھ مادرشون با اری کھ مثل کامدی نره خر نداریبچھ 
 .... کھنھی ا،فرقشِ خبری رابطھ بنیو بابامون از ا

 
 بسھ-
 

 ستمی شرف نی بابات بی ھنوز بھ اندازه ینیبیپس م– نیآرم
 
  کن خستھ شد؟تمومشیکنی تموممش میک-
 

 : شونھ ام کنار زدو سرمو نوازش کردوگفتی بھم نگاه کردو موھامو از رونیآرم
 
 زمیتازه شروع شده عز-
 
 اش چسبوند و موھامو نھیسرمو بھ س« تحمل ندارم ،تمومش کن گھید:  گفتمھی گربا

 »:نوازش کردو گفت
 
  رو شروع نکردمی نکن،ھنوز بازی تابیب-
 
 ...نیآرم....ایخدا-
 

 مینی رو بباری کامِی زودتر از من رفتھ تو گود بذار اول بازاریکام -نیآرم
 

 : ونگاش کردمو گفتدموی اش عقب کشنھی از سسرمو
 
 گوش بھ ھی ھم ھم بازنی ،نگنوی نگشی کشھ چون ھم بازی طول نمادی زاری کامھیباز-

 ستی نیفرمان
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 : اشکاموپاک کردو گفتنی و آرمختی فرو راشکام

 
 یکنی مھی االن فقط گریدولیخندی برام مشتریتو قبال ب-
 
 ؟تورو یری ام ،ھدف ھام ،حاال مادرمم از بگندهیم،جسمم،آی بعد گرفتن زندگی خوایم-

 کھ بھ بابام ی احساسمونسبت بھ عشقی تو کھ بابامو با تموم قدرتت ازم گرفتنیخد آرم
  ؛بذار حداقل مامانم برام بمونھیداشتم و پوچ کرد

 
 ی نشستمو اون پانی تخت سر دادم رو زمی من و نگاه کردو خودمو از رونیارم
 : گفتمھی بودو تو بغلم گرفتمو با گرنی کھ رو زمنیآرم

 
 بابامو یخوای رو نداره تو می کنم مامان من جز بچھ ھاش کسی خواھش منیآرم-

  ماستیمانم پاسوز ھمھ  مای ولیری و انتقام تو بگیخراب کن
 

 حال دی کھ بای انگاراونطوری برد ولی از حالم لذت مدی باکردی تنھا نگاھم منیآرم
  خوبای احساس بد چی نسبت  بھم نداشت تنھا نگاه کردن بود بدون ھیخوش

 
 پس ادی اصرار کنم تا کوتاه بدیشتربای منصرفش کنم بدی بااوردمی ترحمشو بدست مدیبا
 : دمینال
 
  کم مراعات مامانمو بکنھی حداقل میدی تقاص پس ممی کھ دارنی منو نگزمین،عزیآرم-
 

 : گفتیکرد،عصبی محضو حرص نگام می  کھ با سردنیآرم
 
 مامانتو بفرستم خارج بعد ای خط بکشم ؟زوی کنم بھ خاطر مامانت دور ھمھ چکاریچ-

  افتاده باشھ؟ابیدوسال کھ اومد آبا از آس
 
 ختی دادم و در اتاق باز شد قلبم رھیرگردوندم و بھ تخت تک ازش رو بوسیمأ

 ستی بده بھ مغزم کھ مامانم نامی و پنھی کرد تا چشمام ببخیخونم تو تنم ...مامانھ:گفتم
 ارهیکام

 
 : گفتاری کامدموی رو سرم کششالمو

 
  بدهچوی سونیآرم-
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 کجا؟-نیآرم

 
 : با حال گرفتھ گفتاریکام

 
 ی وعصبی بھ من نگاه کردو شاکاریکام« رمی گوجھ سبز کرده ،برم بگاری ونینگ-

 »:گفت
 
  نگاه نکناینطوری نفس منو اھیچ-
 

 نی آرمکنمی نگاش می چرا شاکدونستی برگردوندم خودشم خوب ماری از کامرومو
 : گفتطنتی رو با شاری داد بھ کامچویسو

 
 ... گھی بره براش بخره ددی باگھی کرده داری وزمیخب عز-
 
 : نگاه کردمو گفتمنی آرمبھ
 
  آره؟ی داری مسخره بازیی توانایدر ھر حالت-
 
 بود نگاه ستادهی کھ ھنوز ااری بھ کامدمی شننوی عق زدن نگی جا تا بلند شدم صدااز

رفتم تو ... اونجاست نی کھ نگی بھ طرف اتاقرونیکردم کھ زود تر از من از اتاق زد ب
 پشت سرش در بر گرفتھ و موھاشو کنار نگھ داشتھ و پشتشو نوازی نگاری کامدمیاتاقو د

 : گھی کرد و مز آبو باری و شدهیماساژ م
 
 ...قینفس عم...نفس بکش -
 
  آمپول زده؟یمگھ نگفت-
 

 : گفتدهی بردهی با ھمون حالش برنینگ
 
 خدا لعنتت کنھ...اریکام...کام...کنھ...لعنتت...لعنت...لع...خدا...خدا-
 
 دھنمو گرفتم چون دل ی صحنھ جلونی ادنی دوباره  با تموم قدرت عق زد ومن با دو

 برگشتم یکی قدم اومدم عقب خوردم بھ ھیخودم بھم خورد ،بد دل بودمو تحمل نداشتم 
 : کمرمو گرفتو نگھم داشتم گفتنھی آرمدمید
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 رو دی با نمک کرده بود دست کشیلی اشو خافھی کھ قی در حالطنتیبا ش«... ھیچ-

 »:شکمم و گفت
 
 »: تکون دادو گفتی چشمشو بستو سرھی«...نکنھ تو ھم-
 
 شمی من ذوق مرگ نمزمیھوووم بگو عز-
 
 : من گفتی جانی حرص زدم بھ شونھ اشو نگبا
 
 اون فقط بد دلھ-
 

 : بھ تخت رسوندو گفتنوی نگاریکام
 
 امی باش تا بنی نگشینفس پ-
 

 شینی بی رو جلواری بلوز کامنی نشستم و نگنی تخت کنار نگی رفت و من رونینگ
 : گفتی ومسخره اطنتی با خنده و شنیگرفت و چشماشو بست و آرم

 
 اره؟ی کامی بوارتیو-
 
 بھ جفتمون نگاه تی با عصباننی خنده ام گرفت و نگنی چرا از لحن آرمدونمینم

 : گفتنیکردورو بھ آرم
 
 نھ چون تو ھ؟ی چاری وِی معنی فھمی بخنده؟می کی ،تو نخندی ھم بخنددیآره بخند با-

 ھی دی روزامو بھ امنی ای روزھی ،منم آرزو داشتم ی شی نم،حاملھیشی زن نمھیھرگز 
 منو بھ لجن ی آرزونی شرف ای ِ باری تو و اون کامی ولنمیبچھ از وجود خودم بب

 بدم کھ ی بھ خودم تسلنکھی دارم جا ااری ،وخورهیبھم م  ،حاال با ھر بار کھ حالمدیدیکش
 ی فرستم و از خدا میبھ خودم لعنت م... وکنمی بچھ ام تحمل مدنیھمھ اش بھ خاطر د

 ارهی بدتر خدا سرتون بدروی کھ سرمنونفس آوردییخوام بال
 

 : خونسرد گفتنیآرم
 
 بکشھ از دی ھم کھ بای اونی بھ زوددیدی نوش جان شما بکشدمیمن قبال طعمشو چش-

 دی خواھد چشبتی مصنیجام ا
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 بھ ھدف تو نداشتنو بھ گند ی ربطچی دونفر رو کھ ھی تو ناروا زندگنیآرم-نینگ
 از خدا نوی اکشمی کھ زنده ام،نفس می تا لحظھ ای رو بدی ناحقنی جواب ادی وبایدیکش

 کشمی و بھ جونت آه مخوامیم
 

 : پوزخند زدو گفتنیآرم
 
 گردن بابات کلفتر شد ، واسھ منم چ،ی کھ ھوفتادی نی اتفاقچی ھدمیسال آه کش١٦من -
 ی افتی نمی اتفاقچیھ
 

 رهیگی ماتویخواھر من مظلومھ آھش دن -نینگ
 

 در اتاق باز شدو بابا اومد داخل دیی لبشو جوی  بھ من متفکر نگاه کردو گوشھ نیآرم
 :اتاقو گفت

 
 یمگھ چ!»یدکتر جان گفتن مسموم شد«  گفت؟مامانتی باباجونم بھتر شدنینگ-

 ؟یخورد
 
 نگاه کردم کھ جواب بابا رو نی بھ نگکردی بھم نگاه مقی نگاه کردم کھ دقنی آرمبھ
 : بابا گفتدادوینم
 
 !!!!؟یدیچرا جواب نم!!!!ھان؟-
 
 لواشک خورده-
 

 ی عروسای ؟بدیدی مگھ گوش مدی آتا آشغاال نخورنی گم از ایدخترم ،چقدر م -بابا
  تو رخت خوابی افتادنیداداشت بب

 
  برم برات عرق نعنا بخرم؟یخوای میشی تا فردا خوب مشایا

 
   کم بھترهھی دکتر بھش آمپول زده یآقا-
 

 »: گفتنویبابا رو کرد بھ آرم«خب الحمدهللا -بابا
 
  باھاتون داره ؟ی دکتر چھ نسبتی مھندس جان نگفتیراست-
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 : بھ من نگاه کردو گفتنیآرم

 
 برادرمھ-
 

 : گفتیادی زیلی با تعجب خبابا
 
 ...  شما کھیول!!!!!!!!!!!!!برادر ؟-
 

 : جواب دادی نگاه از من برداره بھ ھمون سردنکھی بدون انیآرم
 
 میی واز پدر جدایکیاز مادر -
 

 : گفتدوی بھ چونھ کشی دستبابا
 
 »: زدو گفتنی بھ پشت آرمدویبعد خند«!!! دونستمینم-
 
 تشابھ و با برخورد مکرر نی البتھ ادی ھمھی شبیلی خیی خدایم؟ولی ،داشتدینگفتھ بود-

  نھ نفس؟شھیآدم متوجھ م
 

 : با ھمون نگاه سردش کھ بھم چشم دوختھ بود گفتنیآرم
 
 گھی منوینفسم ھم-
 
 !؟یکنی چرا انقدر نگام میری نگاه کردم بمنی شده بھ آرمی نگاه عاصبا
 
 نگاشو ی ازدور ھم سرمای کھ حت،انقدرخشکی بابا نگاه کرد انقدر سرد ،انقدر جدبھ

 : بھ باال گفتلی متمای وبا سریکردیحس م
 
 رنگ موھاشو اری مامانمو بھ ارث بردم و کامی من چشمامی مادرم ھستھیھر دو شب-

 تمام کردی نگاه میرگی با خنی نگاه کردم بھ آرمدی با تردنی نگبھ«ی،مادرم چشماش آب
 از نگاھش بھ بابا نگاه کردم چشم  شدرهیسر تا پاش شده بود گوش و چشم ،بھ بابا خ

 گذشتھ لمی از تو چشماش فگھی دشدی میسر تأمل حت  سرتایی من نگاھیدوخت بھ حلقھ 
حتما بازم بھ !!! میدی حلقھ رو نفھمنی اانی ما آخر ھم جردی دگذشتوی کھ تو سرش میا
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تھ بود  نگاه کردم بھ من چشم دوخنیسر بلند کردم و بھ آرم... ربط دارهنی آرمینقشھ 
 :ادامھ داد

 
 نی رو بھ ھماری کامی نگاه،موھانی ھم،بایی آبنی منو داشت بھ ھمیمادرم چشما-
 ی می وقتی مادرمھ ھمون لب ودھن گاھھی شبشتری باری حالت کامنی با ھمیرگیت
 بھ خودم نھی کھ تو آی ھمون طور وقتزنھی مادرم داره باھام حرف مکنمی فکر منمشیب

بھ بابا نگاه کردم « تاجر بودھی ھم مثل من نم ،مامانمی بی مامانو می  چشماکنمینگاه م
دوتا شرکت داشت ،حرفھ »... از غم نشستی اھی چشماش سایرنگش عوض شدو رو
 کھ التمی اونو انتخاب کردم برعکس تحصی شغلی طھیمن ح...اش تو صنف چرم بود 

 و ما رمی کردمیا ھم تقس  مادرمو بی خصلت ھااری ،انگار من و کاموترهیدر رشتھ کامپ
  مادرممیشی میکھ کنار ھم بذار

 
 »...  غرق در افکارش شده بودگھی ددمی نگاه کردم دعی بابا سربھ«
 

سال ١٦ نکن ی طورنی چتھ بابا ؟اختی ری زرد شده بود غصھ از چشماش مرنگش
 !!!! تا حد عشق؟انتیخ!!!ھ؟ی چھ جور عشقنیا!!!!!ھنوزم؟!!!!گذشتھ

 
 شلوارش کرده بود بی دستشو تو جنکھیا+ شی قبلگوری نگاه کردم با ھمون فنی آرمبھ

 ... کردی نگاه می و دشمننھیبھ بابا با ک
 

 : اتاق باز شد ومامان بود گفتدر
 
 ھی مرد ایخوابت برده؟بچھ ام ھالک شد ب!!!!!..ن؟یییییی ،حسی وایا...نیحس...نیحس-

 ...ای بای ور دل دخترات چند منھ ؟بی بکن اومدیکمک
 

 از اتاق بھ دنبال مامان رفت ی حرفچی برگشت مامانو نگاه کردو بعد ھم بدون ھبابا
 رونیب
 

 بابا بود و نگاه و ری ذھنم درگنطوری ھا رو بشورم ،ھموهی مامان تا مشی پرفتم
 اطی حی چوبیری حصی مبل ھای ھم اونطرف تر رونیو آرم...حرکاتشو، اون حلقھ

 : خورد کھ گفتی مزخرفشو میدنی اون نوشکردویمنشستھ بودو ما رو نگاه 
 
 یخانم پناھ-
 



 252 

 ی ؟تو خلقتش خودتم موندھی کگھی مامان من دنی اایخدا... سر بلند کردومامان
 :گھی بھش ممیری بگی لج بودا حاال کھ باغشو داده تا عروسنی با آرمروزیاستغفرهللا تا د

 
 !!!بلھ پسرم؟-
 

  ؟دییای بردامادمی میھ بعد از ظھر بھ شرکت تجار ازتون خواھش کنم شنبشھیم-نیآرم
 

 !!! افتاده؟یاتفاق!! کنھ؟ی توش کار ممی کھ نعیشرکت-مامان
 

  با شما صحبت کنم،شخصای موضوعھی در مورد خواستمیم– نیآرم
 

 : کردمی نگاه منوی نگاه کرد و من بدتر از مامان تو دھن آرمدی بھ من با تردمامان
 
 ھمھ نی کمر ھمتشو بستھ کھ منو دق بده انی ای داره واکاریبا مامان چ!!!گھ؟ی میچ
 کو گوش شنوا؟... مامانم باش ،دور مامانمو خط بکش الی خی بگمیم
 

 ِ نیآرم... اهامی کنھ کھ براش چشمو ابرو بی نگاھم نمھی تخس سرتق؛ بھ من نگاه
 ...ناجنس

 
 دی جا بگنیخب ھم– مامان

 
 : کردو گفتکردنی کھ بھ ما کمک ملییکای می با چشم اشاره بھ زنو بچھ نیآرم

 
  خودمون بمونھنی ھم بست،لطفای ننجا،جاشیا -
 
 :  و غرور گفتی و خشکیاز رو مبل بلند شد وبا سرد 
 
 قرار بھ نیتو ھم از ا» داره یزھر مار لحنشو تو رو خدا انگار پدر کشتگ«تو نفس -

 یای با مادرت بی تونی می و اگر خواستی زنی حرف نمیکس
 

 مغزش گذرهی داره می باز تو سرش چستی پررو معلوم نارمی بری من تو رو تنھا گآخ
 ... پر از توطئھ و مکرهلھی مغز چرچنیع
 

 :  مامان ھم با تعجب گفترفتو
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 از ییلویچند ک« حرف بزنھ؟خوادی می در مورد چیعنی!!!! داره؟کاریمنو چ!!!!وا-
 اطی حی گوشھ ھی بابا دمی بلند شدم برم،رفتم دگھی کھ من دمیھا مونده بود تا بشور وهیم

 و امان کنھی روشن مگاری و با سگاری طور سنی باغو ھمیالیِدر کنار ساختمون ِ و
 گھی دی در عالمری رو روشن کنھ ،غرق در فکر و سی خاموش بشھ تا بعدی قبلدهینم

 ھوست ی سوزونھ و وقتی کھ تب داغ ھوست دختراتو میدونستی اگر مدیاست بابا، شا
 تا با ی سوزوندی ،خودتو مکنھیخاکستر شده دختراتو با حرارت خودش جزغالھ م

  خودت ھوست بسوزهشیآت
 
 ازش متنفر تی نھای بی ولی دوست داشتھ باشتی نھای رو بیکی تا حاال شده دونمینم

 تو وجودت یزی چھی ی کشھ ولیم چون ھر روز تو رو شی بکشخوادی مد؟دلتیھم باش
 حس نی حالو نسبت بھ بابام داشتم و انی خار بھ پاش بره ؛ من درست ھمخوادی نمیحت

  کشتیداشت منو م
 

 نگاه ونیزی بزرگ نشستھ و داره تلوی دی اون ال ای جلونی آرمدمی شدم دالی ووارد
 ستی تو جمع نی شھ؟ وقتی نمری ھنوز تو دستشھ چرا سشی لعنتوانی و اون لکنھیم

 رو کم کم تموم شھی  شھی گھی اون روز دنھی خدا نکنھ بابا رو ببی خوره ولیکمتر م
 ی وقتکنھی رو مری اون داره نقشھ اشو زدیدی نمزونی شناختمش ،تلویمن م.. کنھیم
 بھم دوخت و د،نگاھشوی منو دِجوء،تای  لبشو می کرده و گوشھ زی چشماشو رینطوریا

 مندانھ زد معلوم بود تو سرش داره در موردم فکر روزی پی و پوزخنددی کشینفس
 کھ با ھ از تو آشپز خونمی بعد پوز خند زد ،نعدوی کشیقی نفس عمی کھ اون طورکنھیم
 لی تحوی فروشینیری شسی رو کھ تازه از سروینیری شی داشتن جعبھ ھالییکایم

 : گفتدوی منو دکردنیگرفتھ بودن  جابھ جا م
 
 ...نجای ااینفس ب- مینع
 

 : اشاره امو باال بھ طرفش گرفتمو گفتمانگشت
 
 ھاتو وهی زده تموم مخی ِ آب ی پر رو نشو روتو کم کن، نگاه دستامو از سردمینع-

 شستم
 
 : حق بھ جانب گفتمینع
 
  اتھفھیوظ-
 
  ،نمک نشناساقتی لی ،بستمی تو نزهی زنتو خونواده اشھ ،من کنی فھیوظ-
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  شھی توأم م؟نوبتی سرم منت نذاری کار کنھی شده تا حاالشده ینخواستم کار کن- مینع
 
 رونی رفتن بالی از ولییکای دنبال ممینع« و من بسم هللا یاون روز تو جن-
 

 ری اومدم کھ از کنارش رد بشم با حرص زکنھی ھنوز داره نگام منی آرمدمی دبرگشتم
 »:لب گفتم

 
 ؟یخوایکاردو چنگال م-
 

  کالفھ ام کردهخورهیُ از دستم سر مزهی کم لھیمھ فقط نھ راحت الحلقو-نیآرم
 
 ی کھ بھ راھروی اون سھ تا پلھ انیی توش بود رفتم درست پانی کھ نگی طرف اتاقبھ

 ...  در بزنم در رو باز کردمنکھی ،بدون اشدی میاول اتاقا منتھ
 
 ھی کشی خب معلومھ پستی ناطی تو خونھ و تو حاری کامی نبود بگھ احمق خب وقتیکی

 دلش ی ھر کاردمی اجازه منی من احمقم و بھ آرمکردمی تا حاال فکر میییییدر بزن؛ وا
 افتاد کھ ی منی اادی ھم آقا ی گاھتای بودن رابطھ امونو،نھای ،قانوندوی با تھدخوادیم

 اش خر کردن منو جھی و نتگرفتوی می بھ باد انتقاد مذھبنو مسلمونھ و میشناسنامھ ا
 بدتر از منھ،بدتر از نی انگار نگدمی دنی نگدنیش بود حاال با د بھ مقصوددنیرس
 اری شده ، اون کامزونی بھ گردنش آونی ھمچی ِ چتھ بابا پسره رو خفھ کرداریکام

بھ ... کھ بدتر از اوننمی تو حال خودش انگار نبود کھ متوجھ نشد در باز شده نگگھید
 کنم کاری چای خداکنمی مسخ شده ھا بھ در نگاه منیسرعت نور در رو بستمو حاال ع

 از رومبل نیآرم... تا حالشو بپرسھ نی ره سراغ نگی تو، اول ھم مادیاالنھ کھ مامان ب
 :یعنی بھ من نگاه کردو سر تکون دادزی خمی کھ ھمونطور نشدیبلند داشت م

 
 !!!ھ؟یچ-
 
 : صدا لب زدم و اشاره کردمیب
 
 کنھی سکتھ منتشونی بی مادی ،مامانم االن می چھ وضع جاست اونم بانی ااریکام-
 

 پھن لباش کردو خونسرد نگام کرد طونشوی کمرشو صاف کردو بعد اون لبخند شنیآرم
 : گفتمی شھ با ھمون حالت قبلی شروع مشیھر وقت من لنگشم ادا باز
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 نیتورو خدا آرم-
 

 : ھاشو داد باال و گفتمابرو
 
 زنگ بزن-
 

 : جلو و گفتاومد
 
 انھ؟ی باال یای یم-
 
 ؟یکنی سوءاستفاده می از ھر فرصتی ،باز دارنیآرم-
 

 : شونھ باال دادو پاشو گذاشت رو پلھ کھ بره باال کھ آرنجشو گرفتم و گفتمنیآرم
 
 !نیآرم-
 

  باال زنگ بزنمیایم: گفت یجد
 
  توادی بدو زنگ بزن االن مامانم مامی ی مام،یم-
 

 : رو گرفتو گفتاریم در آوردو کابشی از جشویگوش
 
 ادیاالن مادرش م-
 

 : قطع کردو گفتعی ھم سربعد
 
 جبران کن زود باش-
 
 گھی دامیگفتم م!!!؟یچ-
 
 اون حسابش جداست-
 
 : حرص گفتمبا
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 اومد جلو کمرمو نیآرم«... رو لعنت کنھ کھ توی اون مشروب لعنتیخدا سازنده -
 و با وحشت نگاه بھ درخونھ کردمو بھ عقب ھولش دادمو دتمی پروا بوسیگرفتو ب

 »:گفتم
 
 ش؟ینی بی مگھ نمادیمامانم داره م-
 

 :گفتی وار مدی تشدکردوی نگاه بھ صورتم منیآرم
 
ّ نفس،ّ◌نفس وایوا-  »: دھنشو گرفتمو گفتمیجلو«...یّ
 
 ؟یری خودتو بگی جلوی تونی کھ نمی انقدر بخوردی ھان ؟االن بایچندتا خورد-
 

 : گفتمدوی دستمو بوسکف
 
 ؟ی فھمی میمست شد! نیآرم-
 

 در اری کنھ کامکی و سرشو تا خواست دوباره بھم نزدنیی از رو دھنش آورد پادستمو
 : گفتعیرو باز کردو سر

 
  مست کردهری بگنوی ای جلواریکام-
 

 : گفتی با اخم وشاکی جدنیآرم
 
  گفتھ من مستمیک-
 
 ... کھی اوونھیپس حتما د-
 

 قدم ازش فاصلھ گرفتم و ھی دستشو از کمرم پس زدم و عی وبابا اومدن و سرمامان
 : گفتاریکام

 
 .... وستادهی امی ده متراونور تر نعرونیب! نیآرم-
 

 ساختن کھ تو رو از لی خوبھ موباکنھی محتی داره منو نصی کنیتو رو خدا بب-نیآرم
 رونی بمیتو اتاق بکش
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 .... شدگھی اتاق دھی ی ھم پشت سرش راھاری از پلھ ھا رفت باال وکامنیآرم
 

 دم از فردا کی کھ می و مامان و نعمی نشستھ بودزی ھمھ سر مومدی ننی شام کھ نگسر
 دمغ بودو ی بود و بابا ھم بدجورنی ھم کھ چشمش بھ در اتاق نگاری ،کامزدنیحرف م

 داشت منم راه بھ راه یکھ ھوا زده بود بھ سرشو چشم از من بر نم...یاما اصل کار
 یشتری من استرس بمی شدی مکتری شب نزدھ بی ھر چکردی مریلقمھ تو گلوم گ

 دی فھمی میکی حاال اگر ششی کرده بودم قبول کردم شب برم پی چھ غلطگرفتمیم
 لرزوند یم تنمو م فکرشییی رو بشھ واااامی نعھی شب عروسزیفکر کن ھمھ چ!!!؟یچ

 نی ای خوشحالنی ای دونھ آخھ چطوری،بھ مامان نگاه کردم انقدر خوشحالھ کھ خدا م
 ی چستیروز شنبھ رو بگو معلوم ن... ؟زهی بھم برتی با واقعالشی خی و آسودگرامشآ
 ... ندارهی کھ نقشھ ھات تمومنی بھ مامانم بگھ خدا ازت نگذره آرمخوادیم
 

 می نعشگاهی آرامی صبح بردی ،بامی کار داری کھ فردا کلدی زودتر بخوابدی پاشدیپاش-مامان
 !!!ن؟یحس...اوه .... وشگاهی و آراکای بره تھران دنبال ملدیھم کھ کلھ سحر با

 
 : شده گفتی عاصبابا
 
 دی بخوابدی ،کھ برم زود بخوابم شما برشگاهی برم آرادیمن کھ نبا-
 

 بابا و بعد ھم ی براوانی لھی وختی رشیسکی وی شھی خودش از شی براوانی لھی نیآرم
 : گفتاریرو بھ کام

 
 ؟ی خوریم-
 

 رهیگینھ دھنم بو م-اریکام
 

ِ  ِنی بھ فکر نگاری از خنده زدو بعد ھم بھ من نگاه کرد حداقل کھ کامی پوزخندنیآرم
 ... رهی تا جون منو بگخورهی طور فقط منی ھمنی آرمنیا

 
 :دی لب غرری زمامان

 
 ھی باغ بھ ما داده ھی وسط حاال دی باباتم کشی خوردن افتاده پای پسره باز رو دنده نیا-

 رمیمی می دارم از خستگی وایوا... میری بگی الل موندی باگھی دمیری بگیشب عروس
  بمونمداری بتونمی نمگھیمن کھ رفتم بخوابم د.
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 ھم زد و رفت منم نی سر بھ نگھی قبل رفتن ی بھ طرف اتاق خودشون رفت ولمامان
 توش ساکن نی کھ با نگی بھ طرف اتاق نی آرمی از دست اون نگاھاقھیبعد چند دق

 دی خوابی میلی گذاشتھ بود خری روش تاثی خوابھ انگار باردارنی نگدمیبودم ،رفتم د
 افتادم نی آرمادی تو بغلش گرفتھ بود ینطوری بود ھم ھمارتنشی کھ صبح کامی شرتی؛ت

 : گفتیخنده دارکھ با چھ لحن 
 
 من بعد از خوردی از اول قرص مدی کار عقل و نکرد بانینگ»اره؟ی کامی بوارتیو«-

 دیفھمی اگر منی قرص خوردم البتھ دور از چشم آرمشھی ھمگھی دی شب مھمونیفردا
 ... شدی مالیکھ واو

 
 لباس ھی نمی ھمی خب باغ سرد بود برای اونم چھ لباس خوابدمی لباس خوابمو پوشرفتم

 دهی لباس پوششھی باغ ھمالی بودم تو وییخواب بلوزو شلوار آورده بودم ،من کھ سرما
 ....دمی پوشیم
 

 شده بود قی ھم عمی چشمم گرم شده بودو اون خواب باحالھ اومده بود سراغم وکلتازه
 : تونستم فقط بگمی زد بھ شونھ ام بھ سختیکی...کھ
 
 ھوووم-
 
ِ قصر یپاشو نفس ،بسھ ھرچ-  دونفر ی خنده یصدا«... پاشو کارت دارم یدر رفتِ

 »:اومد گفتم
 
 ادی ولم کن خوابم مشگاهی آراامیآه مامان من نم-
 
 خواد خودتو برام خوشگل ی ھم قبولت دارم نمینطوری من ھمشگاهی آرای گفت بریک-

 »...ھھھییی.... ھمون دوتا چقدر صدا آشناسی خنده یبازم صدا«..یکن
 

 : با تعجب تا تھ باز کردم و گفتمچشمامو
 
 !!!ن؟ی آرمھیی-
 

 : با تمسخر گفتنیآرم
 
 ی راحت اومدالی کھ با خی مگھ تو شوھر نداریکنی مکاری چنجای ا؟تویی نفس توھیی-
 ؟یدی خوابنجایا
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 ؟ی خوبزمین،عزینگ-اریکام

 
 ... گرمھیلیخ-نینگ
 

 گھی ددی بردیپاش... کنمیاالن پنجره رو باز م-اریکام
 

 : گفتطونشی باز با ھمون لحن مسخره وشنیآرم
 
 ...رهی گی نفس داره استخاره مسیھ-
 
 : با تعجب نگاه کردمو گفتماری کامبھ
 
 ؟ی بخوابنجای ایخوایم-
 

 تویی ،بلوز روادهی پاشو لباست زنی زنش بخوابھ،نگشی دل داره پنینھ فقط آرم-اریکام
 ھم باال سر من نیرو کرد باز بھ ما کھ من رو تخت نشستھ بودمو ،آرم«... ارمیدر ب

 »: گفتی بودو شاکستادهیمنتظر ا
 
 .نیآرم-
 

 : گفتیطونی با خنده و شنیآرم
 
دستمو گرفتواز رو تخت بلندم کردو «.. نفسگھیخب پاشو د.. نورهیمن کھ روم ا-

 »:وگفتم
 
 ...اگر مامانم-
 

َاھھ«:تن  باھم گفنی رو آرماریکام َ َ« 
 

 شب بھ ھمھ ازدهی بشھ انقدر خستھ بود کھ از ساعت داریمامانت عمرا امشب ب– نیآرم
 با برهی و داره منو منھی دستم تو دست آرمدی بلند شدو تا دنینگ« دادیاعالم خاموش

 »:دیھول پرس
 

 ؟یرینفس کجا م-نینگ
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 ھی بچھ ات از کمبود خواب چشماش شبی بمونداری بادی بدر، تو بخواب ززدهیس-نیآرم
 شھای مایژاپن

 
 دوم اتاق خوابا قرار داشت ی کھ تو راھروی منو با خودش بھ ھمون اتاق تکنیآرم

 : دست بھ کمر نگاھم کردو گفتنی تھ تخت ،آرمدمی رفتم چپعیبرد و من سر
 
کھ  ی بخوابی تشک آبی رونجای ایایب« خوابت بودم کھ گفتمی نگران جایفکر کرد-
 »؟ی وقت بد خواب نشھی
 
 کنھیسرم درد م-
 

 : اومد رو تختو گفتنیآرم
 

 »:اشاره کرد بھ بغلش و گفتم« نوری ااالی ندارم ی با سرت کارمنم
 
 ... مننیآرم-
 

 کھ مردد دی اشاره کرد بھ بغلش و دباز»نجایا«: بشنوم نفس گفتمخوامی نمیزیچ-نیآرم
 : تو بغلشو گفتدی دستشو دراز کرد منو کشکنمینگاش م

 
 با تو چونھ بزنم ی طورنی ھر دفعھ ھمدی نھ؟من باوفتھیبا زبون خوش کارت راه نم-

  بار؟ھی ی؟شد کوفتم نکن
 

 : نگام کرد و گفتیشاک
 
 االن فرق من با ی پوشوندی روزنھ رو حداقل نمھیخب !!؟یای نمَ؟دمیدی پوشھی چنیا-

ت حجابت راحت باشھ کھ اسالم بھ  بابالتی سرت کن ختمی روسری خوایھ؟می چاریکام
  افتھیخطر نم

 
 دستشو پس زدم بلند شدم چھار زانو نشستم رو کردکھی بھ لباسم نگاه می شاکھمونطور

 :تخت  و گفتم
 
 ؟ی بگی بھ مامانم چیخوای منیآرم-
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 تو کوشا نبوده رسم شوھر تی بھش بگم کھ اصال تو تربدی بایزیقبل ھرچ -نیآرم
 دهی پوشی تو رو خدا لباسشو انگار آوردنش اردوگاه پسرا از ترسش چیستی بلد نیدار

 اه اه اه
 
  بابام با مادرت رابطھ داشتھ؟ی بگیخوایم-
 

 : گفتی و عاصیعصبان
 
 موضوعو مامانتو نی موضوعو مسائل مربوط بھ انی انقدر در مورد اشھیَا َھھ م- 

 ؟ی حرف نزناری کامنوینگ
 
ِ ا◌سیھ-  ی کردداریھمھ رو ب!ِ
 
 : اخم نگام کردو گفتبا
 
 خونواده ات اری بکنم،باغو در اختی ھر کاردیمن بھ خاطر سرکار خانم با-

 تو در نتشون،ازی مامانت نرسھ ببرونی بادیبذارم،زنگ بزنم داداشم از اتاق خواھرت ب
 کنم کھ کار ازت نکشھ بعد تازه منتتو ھم بکشم یبانیبرابراون داداش زور گوت پشت

 داداگاه راه ینی بشختتیری لباس بنی من با ای و روبریای تو اتاقم بعد بیای بیبلند بش
 ؟یاری بادمی منم ی ھابتی وعذابو مصی و شناختھ رو بزندهی و حرف ھمھ ،دیبنداز

 نجای ای شانس داشتم از تو شانس داشتھ باشم ؟پاشو برو تو اتاقت الزم نکردیمن تو چ
 تو ی اداھای ولبشھ قدت کردم کھ ناز کردنت کم سرم عری ا َه خی دق من بشنھی آیبمون
 کھ ی انقدر خامی ولی تو رامادی زود ھم راه می ولھی وحشنی نداره حداقل نگیتموم

 ینپذا شد
 
 دی بادیُخودشو سر داد رو تختو پشت کرد بھم خواب..  مرده شور شانس منو ببرن اه

 منو ی چدونمی باشم نمششی پخواستی نگفتم چون دلم می ولم کرد ولشششیبگم آخ
 ی برو نمگھی نبود؟پس چرا حاال کھ منی ازش متنفر بودم مگھ اداشت؟منی نگھ مششیپ

 بغلم خوادیمن چرا انقدر احمقم کھ دلم م!!! ؟کنمیرم ھمون جا نشستم ؟دارم نگاش م
 بوده ی چون مثل خودمھ اونم قربانکنھی آرومم مدهی کھ آزارم منیکنھ چون با وجود ا

 جا ھست کھ نی ای جاذبھ اھی یول...طعمھ اشم تا بابا رو بھ دام خودش بندازه  دونمیم
 طرف خودم ھ تا بکشونمی دستمو بھ طرف شونھ اش مدارهی اون تخت نگھ میمنو رو

 برش گردونم
 

 : وبا جذب و سرد نگام کرد و گفتی برگشت وجدنیآرم
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 ؟ی ریچرا نم-
 

 نگاھش از چشمم با ھمون دمی دندون کشری لبمو زدمیدی پر از اشک شد ،تار مچشمام
  خاص شدی بھ توجھ لی شد و رنگ جذبھ اشو باخت و تبددهی بودن بھ لبم کشیتن جد

 
 مموی دلم تصمی زد معطل نکرد کھ عقلم جادمویرو ھوا ترد«... کھ برمخوامیم-

 »...اصالح کنھ
 

 : از رو شونھ اش گرفت و تو دستش نگھ داشتو گفتدستمو
 
  دادمی من کھ امشب حکم آزاد؟یچرا نرفت-
 

 ختی فرو راشکم
 

 .. ستی بود تا بھش ثابت بشھ کھ من ھم حالم خوب ننی منتظره ھمانگار
 

 و شونھ ھامو گرفتو بھ عقب ھولم داد و اومد روم و موھام و از کنار صورتم بلندشد
م  صداش تو گوشفتھی تا قلبم بھ کار بخواستمی منویکنار زدوتپش قلبم شروع شد ھم

 گرماشو بھ ی چطوردونھی حرارت دستاشو کھ منیھم...بوم بوم بوم...بوم بوم...چھیبپ
 : کنھ، گفتقیجونم تزر

 
  جوجھ عاشق ببر شده؟ھیچ-
 

 : افتادو گفتجانی نفسش بھ ھختیُ چشمم سر خورد و فروری از گوشھ اشکام
 
 یر م جوجھ اش انقدی دلش براخورهی ببر جوجھ اشو نم؟ی کنی مھی گریواسھ چ-

 نکنھ شی زخمیکنی نوازشش می پنھان کرده ،کھ وقتزشوی تی چنگال ھایسوزه کھ حت
 بو شھی نگاه کرد سرشو بھ گردنم فرو برد مثل ھمسمی خی،سرمو ناز کردوبھ چشما

 کرده بود ھمھ رمی نفس گدیکشی مم لبشو رو گردنکردی مشامشو چاق می و وقتدیکشیم
 :سر بلند کردو گفت... ام رنگ باختنھیک
 
  کنم نفسی ولت نمیاگر نر-
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 نوی چند ساعت قبل نگنی ھمدی لرزی چونھ ام از بغض مچوندمی دور گردنش پدستمو
 ھی ادمھی!!! داشتھ باشھ ؟ی حستونھیِ ما چمون شده مگھ مقتول بھ قاتل مکردمیمحکوم م

 دی چون محالھ کھ گرفتار درد اون نشددی رو سر زنش نکنی وقت کسچیجا خوندم ھ
 

 : گردنم بلند کردو گفتی از گودسرشو
 
 آروم ی طورنی مثل امشب اخوامی منوی نکن ،خودتو سرد نشون نده من ایباھام باز-
 رمیگیم
 
 سوال دارم-
 
 بعدا-
 
  سوالھنینھ االن سرم پر از ا-
 
 من شی جز خاموش کردن آتیزی انقدر حرف نزن کھ حرف زدن تو چگمیصد بار م-
 َ اهزننی مدتوی ،تو سر بھ زنگا کلستین
 
 !نیآرم-
 

 :َ من اخم نگاه کرد و گفتھی بلند کردو تو چشمام با سرشو
 
  زود باشدمای روجواب میکی نی ھمامی دق نی بپرس راحتم کن کھ ھھیچ-
 
 پام خواب رفت پاشو-
 

 : گفتیعصب
 
  نق زدن؟ای یسوال دار-
 
 ؟ی فھمی نمکنھی ھنوز درد مھی بخنی ایبابا جا-
 

 : شد نشست و گفتبلند
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 حاال فکره ولمو می شانزده سال با افکارمون آرامش نداشتنی ای سوالت؟ما کھ توھیچ-
 می تو افتادی ھایاداوری ریکرده گ

 
 شدمو مالفحھ رو دور شونھ ھام گرفتمو ھمون طور کھ پشت کرده بھم نشستھ بلند

 : گفتمکردی شو روشن مگاریبودو س
 
 ی می بابا وقتد؟چرای شکلو دادھی ی اون حلقھ ھااری تو کامھ؟چرای حلقھ چانیجر-
  ره تو فکری منتشونیب
 

 دمیدی ممرخشوی بر نگشت نی کرد وللی راستش متمای سرشو بھ طرف شونھ نیآرم
 لھش کردو از جا بلند شد ی کنار پا تختیگاری زدوبعد تو جاسکاری بھ سیقی،پک عم

 چقدر دادی پاش بود کھ بھ اون تن برنزه اش جلوه مدی سفی نخیوار راستھ  شلھی،
 مدل شده بود ھی بود درست مثل رده نس با عضالتش چھ کتی دوست داشتم ،فکلشویھ

اون شوھر منھ دلم ... بک شکمشکسینھ،بازو،سی سرشونھ ،سیعضالت برجستھ 
دلت ... گرفتھ ستتوی شکل آزار داده ،تمام ھستو ننی تورو بھ بدتری لعنتختیفرو ر

 من بود ی جادی دونم فقط باینم...خاک برسرت !!!ھ؟ی چھ حماقتنی ازهیریبراش فرو م
 کھ تو می کرده من ھمون جوجھ اھمونی خوب تشبگھی حس کرد راست مالو حنیتا ا

 کنھیھم حملھ م ببر گوشت خواره گرسنھ کھ بشھ بدونمی لقمھ اشم مھی دونمیبغل ببرم م
 نوازشم ی کنھ وقتتمی تا حمارهیگی داشتن منو تو بغلش می وحشی خونی اون در حیول
حال ... بکنھ ی اشم تا شکار بزرگتر ھ من طعمکی جنگل تارنی ای تورهی مادمی کنھیم

آه ...میقلب لعنت... قلبمی بخشمش ولی بھ خدا ھرگز نمزارمی ازش بکنمیخودمو درک نم
 ...آه...بھش

 
 ی حلقھ نی عد،درستی ،طال سفنی تک نگی حلقھ ھی بود ،دهی حلقھ خرھیبراش  -نیآرم

 فشی انداختھ بود چون عشق کثانتوی خی پدرمو در آورده بود اون حلقھ یتو ،حلقھ 
 شرفت اون حلقھ ی بی بود چون قاتل بابام تو دستش کرده بود چون بابادهیبراش خر

 بلند و نامنظم نگام ی با نفس ھایعصب«... ود کرده بھی شرافت پدرم بھش ھدیرو جا
 اش با ھر نھی بود و چشماش بھ طرف من بلند شده بود ،سری بھ زلیکرد سرش متما

 رفت،گردنش شد رنگ خون مشتاشو ی اومدو با ھر بازدم فرو مینفس چقدر باال م
 شدم  بلندی کدمی نفھمدی لرزی مشتش میکنار پاش نگھ داشتھ بود دستش از فشار گره 
 موی دستم در آوردم و تو چشماش نگرانیو خودمو رسوندم بھش صورتشو بھ احاطھ 

 : خواستم تو اون حال باشھ آھستھ گفتمی مھم نبود نمیچی ھگھی ودختمیر
 
 آرامشو کردی برافروختھ نگاھم می انھی و سیبا ھمون نگاه عصب«آروم باش-

 : لب گفتمریو لمس کردم ز تو چشماش پخش کردم با انگشتام آروم صورتشموینگران
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  آروم باش،آرومزمیباشھ ،باشھ عز-
 

 چشمم بھ راست و ی ھی نگاھش تو چشمام سرگردون شد تو قرنی بود ولی عصبھنوز
 ،نفسش آھستھ از شدتش کاستھ شد فک منقبضشو از انقباض آزاد کردیچپ حرکت م

ف دستمو  کرد وکلیکرد ،سرشو بھ طرف کف دست چپم کھ رو گونھ اش بود متما
 کردو بھ گردنم چشم از و چشماشو بدیچی چشماشو بستھ بود ،دستاش دورم پدیبوس

 :دوخت و آروم گفت
 
 ...یکنی تو اوج خشمم،داغونم میمنو آروم نکن وقت-
 
 سرشو عقب کشوند ولم نکرد فقط ی عصبی ولدی بود انگار لبمو بوساری اختیب«

 »: لب گفتریسرشو عقب کشوند نگاه بھ لبم کرد و بعد بھ چشمام و دوباره بھ لبم و ز
 
  کار رو نکننیعادت بھ محبت ندارم ،با من ا-
 

 ،نفساش تو ینی کردو ھمون بوسھ ھمون عقب نشکی بھ خودش نزدشتری منو بدوباره
 دور حصار دور کمرمو شل کرد و ی کمدنکری منیی کاره  باال وپامھی اش ننھیس

 : لب گفترینگاھشوبھ دستاش دوخت وز
 
  تونمینم-
 

 .... کردتمی رو بست و بھ تخت ھداحصار
 
 وونھی ؟ داره منو دکننی رفتار می طورنیمگھ قاتال ا... ستی ام نندهی قاتل آنی انھ
 ی مھی اون حال گری تومی من بھ بدبختشدمی ،انگار با ھر بوسھ اش افسون مکنھیم

 !!!س؟ی چرا چشماش خنی آرمیکردم ول
 

ھول شدم تا خواستم بلند ... نمی افتاد تو اتاق آرمادمی شدم ، داری از سر و صدا بصبح
 : گفتی و جدچوندیبشم،دستشو دورم پ

 
 بخواب-
 
 می کنھ بردارمی تا بنی تو اتاق نگادی مھمونا اومدن االن مامانم منی آرمیوا-

 ؟ی چنتشونی نھ مامانم اگر ببای شده داری بستیم ن. ھم اونجاست معلواریشگاه،کامیآرا
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 بخواب:گفتم -
 

 تا ی ولشمی بگذره خوابش برد بلند مقھیبذار چند دق« محل بھ حرفم نذاشت و گفتماصال
 من جنب ذاشتی و نمدیچی پی دورم منطوریھم» نفس« کھ مامانم صدا نزده بود یزمان

 :گفتی مزدمیف مبخورم تا ھم حر
 
  بشنومیزی چخوامی نمسیس-
 
 رونی آماده بشم و برم بی از ھولم چطوردونستمینم
 

 : گفتکردوی سرشو منو نگاه مری دست چپشو جک زده بود زنیآرم
 
 رو بھ ی ھم اون نذار کھ عروسشھی تو بد می ،بعد ھم براایریدور وبر اون پسره نم-

  کنملیعزا تبد
 

 : سرم کردمو گفتمویروسر
 
  نھ؟ای یدی فھمیاریحلقھ اتم از دستت در نم-
 
 :در اتاقو آروم باز کردمو گفتم-
 
 »: گفتمدی پلھ ھا رو سالنھ سالنھ اومد باال تا منو داری کامدمید«...اری کامیعنی-
 
 دتون؟یمامانم د-
 
 : شده گفتی عاصاریکام-
 
 نھ نھ نھ-
 

 دمی تا صبح خواب مامانشو دشبیاون فقط بلده بگھ مامانم د– نیآرم
 

 تو اتاقمون ادی نشھ بداری تا صبح از بس کھ ھول مامانشو داشت کھ بشبیمن د– اریکام
 دمی،نخواب
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 : نگاه کردم و گفتمنی و آرماری کامبھ
 
 کھ ھم شدی گندتون معلوم می اخالقانی از ادی کھ برادردیدادی ،اگر لو ھم نمھی چدیدونیم-

 دیخون
 

 رونوی اومد بیی از دستشوسی با سرو صورت خنی نگدمی و دنی بھ طرف اتاق نگرفتم
 :گفت

 
  دوھفتھنی ای جونم اومد باال توکنمی تھران تمومش ممیبرس-
 

 : اتاق باز شدو مامان منو نگاه کردو گفتدر
 
 :  گفتمیدی جواب نمکنمی صدات میچرا ھرچ-
 
 ؟ی بھتر شدنی ،نگیھنوز خواب-
 

 ستمیوب ن خادینھ ز-نینگ
 

  تو افتادری کجا بود گگھی دتھی مسمومنیا -مامان
 

 : کرد بھ منو گفترو
 
 ؟یای مامان تو ھم منی خالھ ات منتظره ،نگمیبپوش بر-
 
  تونمینھ نم-
 

 پس برو صبحونھ اتنو بخور-مامان
 
 امی االن مرمی دوش بگعیمامان من سر-
 

 انقدر ؟چرای مگھ تازه حموم نبودیری دوش بگخوادیاالن ؟ھمھ منتظرند نم-مامان
 ؟یریحموم م

 
  گرمم بود عرق کردمشبید-
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 اییای ب،زودیاوردیخب لباس نازک تر م -مامان
 

 : پوزخند تلخ زدو گفتھی نی کھ رفت نگمامان
 
 می جواب گناه شوھرتو از رو تنمون پاک کننکھی ای،برایری چرا انقدر حموم مگھیم-
 

 می شدشگاهی آرای راھنای با مامان ادمویو لباس عوض پوش... دوش گرفتمو عی سررفتم
  خواب بودمشگری دست آراریمن تمام مدت ز

 
 : زد بھ دستمو با حرص گفتمامان

 
 ؟یدادی مری تا صبح بچھ ششبید-
 
 : مامان باحرص گفتدوی خندی تعجب مامانو خالھ ھامو نگاه کردم کھ مبا
 
  انگاردی مرگ خواب دارنی نگقھ،توی دقھی باش داری زشتھ بیزنی معتادا چرت منیع-
 

 نگاه بھ صفحھ اش کردو ھی برداشتو موی مامان بود گوششی پفمی زنگ خورد ،کلمیموبا
 :با تعجب گفت

 
 !!!وفتادهیاسم ن-
 
 بده من بنفشھ است-
 
 ؟یمگھ دعوتش کرد: گفتنھ،مامانی آرمیعنی
 
 : رو گرفتمو گفتمیگوش... گھیآره د-
 
 ..الو-
 

 شگاه؟ی آرایچھار ساعتھ رفت -نیآرم
 
  خوبھ؟نی ،نگستمیخب من کھ تنھا ن-
 

 : گفتضی با غنیآرم



 269 

 
 ؟ی بپرسنوی حال مامانتو نگیآره تو فقط بلد-
 
 ؟یتو خوب!!!وا-
 

 : گفتی عصبنیآرم
 
 انقدر دنیی کردن تا تونستن بچھ زاکسانی باغ من با خاک تونی وحشیالی فامنینھ با ا-

 دونفر رو بذاره کھ طرف درختا و گل خواستیم صدام دو رگھ شده مثال بابات مداد زد
 شدن آموختھ و بی غیی توانای باز رم کرده بھ قوت الھدهی زنھ رو دنیھا نرن ،بابات ا

 نو لتوی فامی مالتوم و بھش بدم ؛حاال کھ دخترایُ کنم التداشیپ تونمی زده حاال نمبشیغ
 ...و... بابات رسمھی وهی شما شی کھ تو خونواده دمی رسجھی نتنی بھ ادمید
 
 ما کھ ھمھ لی فامی وسط اونم دخترادی کھ حرف دخترا رو کشنی ھمچی چرا ولدونمینم

 : گفتمتی ھستن انقدر حرصم گرفت کھ با عصباننی مثل آرمییدنبال پسرا
 
 امیخبلھ خب دارم م-
 

 ؟یک: خونسرد گفتنیآرم
 
 : جواب سوالشو بدم گفتمنکھی ای حرص جابا
 
 گرفتن افھی بشن ماشاءهللا تو قکی سر جات اونا جرئت ندارن بھت نزدنیتو آروم بش-

 ،بھشون بنداز یکنی  زھره ترکم میندازی کھ بھ من میی از اون نگاھایکی؟یکھ استاد
  سمتتانی کھ بکننی،اونا غلط م

 
 بندازم کھ نای بھ اندازمی کھ بھ تو میی از اون نگاھایکی من اگر زمیخب عز -نیآرم 

 ...یکنی مدای مونھ صدتا ھوو پی شوھر نمگھی تو دیبرا
 
 : حرص گفتمبا
 
 امیگفتم دارم م-
 

 شوکھ منو نگاه ینطوری ھمشگرهی مامانو خالھ ھامو و آرادمی رو قطع کردم دیگوش
 کننیم
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 !!!بنفشھ بود؟-مامان

 
 آره-
 

 ؟یش حرف زد باھاینطوریپس چرا ا!!!!وا-مامان
 

 : با خنده گفتخالھ
 
 ی فس بزنھیتو کھ کم مونده بود از پشت تلفن اون بد بختو -
 
 زدیچون داشت حرف مفت م-
 

  کرده بود مزاحمش شده بود؟تشی اذیگفت؟کسی میچ -مامان
 
  استاگھی دیکینھ کرم از خود درختھ ،خانم تموم نشد عروس -
 

  آره؟یزنی غر منی ھمی تونستم کارمو انجام بدم برای بودداری کھ بنینھ ا-شگریآرا
 
 لی فامی از دخترایکی اگر طرف کشتمی منوی بود آرمختھی ،اعصابم بھم ریوا
 ی اومد جلوی دخترا میکی یکی افھی قخوردی فکر داشت منو منی خوره انیرفت،عیم

 چشمم
 

 ...فھی اون بوره خوشگلھ ظرایمی طرف کنره
 

 مردا رو طرف خودش ی غر و قمزه داره کھ ھمھ سوگلوبگو انقدر...سوگل
 رو بگو از دهی باشھ شدهی نرسکای ملی دختر عمویچی ھنای ای وای وایوا...کشونھیم

 نی برم خونھ ادی من بایوا... تو کارش یکنی تو ھنگ مزنھی کھ مخ پسر مییاون ھا
 ؟نھ شھی می من چفی بعد تکلگھی دختر دھی نره سراغ ستی سرش نیچی ھم کھ ھنیآرم

 و من فتھیِاالن کھ چشمش بھ از من بھترون ب... بھم داره ی داره نھ عشقمانی و انید
 . کنم ؟کاریمن چ.... من....

 
 نی نگی زنگ زدم بعد چند تا بوق آزاد جانی نگلی بھ موباعی در آوردمو سرلمویموبا
 : جواب داداریکام
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 - نفس؟بلھ
 
  کجاست؟نی ؟نگاریکام-
 
 ییتو دستشو-
 
  رو بده بھش زود باشیه گوشَا-
 

 کردنی با تعجب نگام می طورنیمامانو خالھ ھام ھم«... ادیصبر کن تا ب-اریکام
 »: جواب دادو گفتمنینگ...
 
  ،بنفشھ کجاست؟نینگ-
 

 ھ؟دوستت؟یبنفشھ ک-نینگ
 
  خودمونیبابا بنفشھ ،بنفشھ -
 

  رو بدم بھش ؟ی گوشیخوای مستادهی من ای روبرونای؟ایگی منویاھان آرم-نینگ
 
 نھ فقط ھمونطور تو اتاق نگھش دار-
 

 !!!چرا؟ -نینگ
 
  ھا براش نجنبھیگفتم،نگھش دار تا سر و گوش بعض-
 

 تر و موشکافانھ تر مشکوکانھ بھم چشم قی کرده بود تا دقزی کھ ریی منو با چشمامامان
 کردیبدوزه نگام م

 
 :و کالفھ کردم بس کھ گفتم رنای رو مامان اشگرای آرومو قرار نداشتم ؛آراگھید
 
 ختمی ردمی اصال نددی نشد؟بسھ خانم شماھا مارو با عروس  اشتباه گرفتگھ،تمومی دمیبر-

 ... موھامو مدل جمع و باز درست کرده بودنادمھی شده فقط یچھ شکل
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 یکی اول میدی ؛بھ باغ کھ رسدیجوشی و سرکھ مری سنی خونھ من دلم عمی تا برسیوا
 داشت نی رفتم تو اتاق نگدمیی دوعی کردم بعد سرابی تو باغو حضور غی دخترایکی

 : با تعجب بھ من کھ چھ ھراسان وارد اتاق شدم نگاه کردو گفتمدی پوشیلباس م
 
 کجاست؟-
 
 رونی رفتن باریبا کام-
 
 مگھ من نگفتم نگھش دار-
 
اغ کھ  بالی از وگھی درونی نگھش دارم تو اتاق؟ رفتن بکنمیدارم لباس عوض م-
 ... داره نفسیتی کرده؟اصال چھ اھمکاریچ... نرفتھرونیب
 

 : گفتمدمشی ظرف گوجھ سبز و تا دھی اومد تو اتاق با اریکام
 
  کو؟نیآرم-
 

 !ن؟ی دنبال آرمی شده تو افتادین؟چیآرم-اریکام
 
 »: با حرص گفتمدوی خندنوی گوجھ سبزو داد بھ نگظرف«
 
  داداشت کجاست؟اریکام-
 

  خب بابا طبقھ باال تو اتاقشلھیاوه اوه خ -اریکام
 

 نکرده مچشو ی باز کردم کھ خداییکھوی رفتم و در شو نی بھ طرف اتاق آرمعیسر
 منو اول با تعجب نگاه کنھی رو تخت نشستھ داره با لپ تاپش کار مدمی کھ درمیبگ

 : زد و گفتی رو لبش نشست و سوتطونی شی خنده ھیکردو بعد 
 
 خوشگلھ رو-
 
 : گفتمی اخم وخشم و شاکاب
 
 ؟یکجا بود-
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از رو تخت بلند شد « زدم ی دورھی نبودم کھ رفتم تو باغ یی جایرتیُاه،چھ غ-نیآرم
 »: نگام کردو شونھ ھامو در بر گرفت و گفتجانیاومد جلو و با شور و ھ

 
  ساختھی درد نکنھ چشگرهیدست آرا-
 

 : گفتمی پس زدمو عصبدستشو
 
 ؟ی کھ چیتو باغ دور زد-
 
 ... لتونی فامی دخترانی نداشتم ،ایمن کار-
 

 : زدم بھ شونھ اشو گفتممحکم
 
  جلوانی بکنندی غلط میتو اگر محل نذار-
 

 : نگام کردو باز دستموگرفت و گفتطونشی شی افھی با ھمون قنیآرم
 
  مثل من کم خاطر خواه ندارهی پسرزمیخب عز-
 

 : مردم تو چشمش نگاه کردمو گفتمی از حرص مداشتم
 
  من؟ای خاطر خواه داره تو ی کمینی رو داشتھ باش بذار ببنجای خب الھیواقعا؟ خ-
 

 رفت تو ھم ،مانتو ھم ی برداشتمو پرت کردم اونور اخماش داشت کم کم ممویروسر
 ارتفاع قھی تنم بود کھ ی اروزهی فی تاپ دکلتھ ھیدر آوردم و پرت کردم رو تخت، 

 نی با اون شلوار جدی شد ،تاپو کھ تو تنم دی محسوب می تاپ بازیلی داشت و خینییاپ
 لبو قرمز ،نفساش نامنظم و نی رنگش شد عربھ سرعت نو... شی و آرایجذبو موھا

 : قفل شده اش گفتی دندوناونی شد با اون فک منقبض شده از میعصب
 
 .نفسسسسس-
 
 :با حرص گفتم-
 
  منای طرفدار داره تو ی کمینی ببای ،برمی می طورنیمنم ھم-
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 بھ خون نشستھ نگام کردو ی گرفت و با اون چشماشی قوی پنچھ ھاونی ھامو مبازو
 : نعره زد

 
 ی بری طورنی ایکنیتو غلط م-
 

  صدامونو نشنوهی بود کھ کسادی آھنگ انقدر زی صداخوبھ
 

 : زدمغی جدی رسی دستشو پس بزنم زورم نمخواستم
 
  چرا من باشم؟یستی بند نی بھ من پاولم کن تو کھ-
 

 رو  خودشم مماس با من شد در واری رو چسبوندتم بھ دواری ھول داد بھ طرف دمنو
 : دور کمرم داد زدیکی دستش محکم دور بازوم بودو اون ھی کھ یحال

 
 ایکنی سگمو بلند می رویدار-
 
 سرمو دور ھ؟تای بھش چیکنی مدمی ھمھ تھدنی کھ ای سگی رونی انمیجدا؟ بلند کن بب-
 عروسک کھ ھر وقت دلت خواست ھی ؟م؟ھانی تو چی آره ؟من برای پری مینی بیم

 ؟ی کنیباھاش باز
 
 دهی بودمش ترسدهی ندی تا حاال بھ قدر اون روز عصبدیلرزی متی از شدت عصبانگھید

 من در ی تموم شده بود تموم زندگنی سنگیلی برام خامی خواستم کوتاه بی نمیبودم ول
 نی ارهی جامو بگی کھ من ھستم کسی حداقل تا زمانگھی ددمی اجازه نمنھیگروع آرم

  زنھھی یخو
 

 بازور تنم خواستی کھ رھام کنھ و مانتو رو منی از رو تخت برداشت بدون امانتومو
 : زدمغی و جگھی طرف دھیکنھ ،با حرص ازش گرفتمو پرت کردم 

 
  پوشمینم-
 

 :  دادزداونم
 
 ادتی ی بازطھی تا سلزنمتیبھ خدا م... نفسزنمتی می برینطوری کھ ایکنی ماجیتو ب-

 تن نی لباس تنگ ؟با انی با ای بری طورنی بذارم ارتتمی غی بی من بابایبره فکر کرد
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 رو کھ بھ تو ی سمت خودت مادر کسی رو بکشونی عوضی کھ اون پسره د؟یسف
  شونمی بندازه رو بھ عذاش مینظر

 
 :»  ام و گفتنھی سی برداشت و چسبوند بھ قفسھ نیمانتومو از رو زم «
 
 بپوش-
 

 گرفتمو پرت کردم تو صورتش با حرص پرت کرد تو صورت خودم و مانتومو
 :کھ گفتم»نفس« نعره زدی جورھیدوباره کھ گرفتمو پرت کردم بھ طرف صورتش 

 
 » دنی کھ سھلھ کل محل صداشو شنمھمونا«
 

 و تی زد روم از عصبانمھیخ.. پرتم کرد رو تخت کمرم درد گرفت  جلو گرفتتماومد
 کرده خی از ترس تنم ومدی اش داشت از جا در منھی بلند وخشم آلودش سیاون نفس ھا

 : دو رگھ گفتیبود جفت دستامو کنار گوشم تو دستاش گرفتھ بود با صدا
 
 » حرص گفتمبا«؟ی پری من ھرز می تو  قلمرویدار-
 
 ییره تو پیاون کھ م-
 

 بار ھی اتاق نی نذاشتم از ارونی بالی پامو از وی رفتیمن کھ خبر مرگم از وقت: زد داد
 نفسم دهی منو ندشی رنگو ری کار داشتم کساری چون با کامنی رفتم تو اتاق نگرونیب

 :باال اومد تازه درد مچمو احساس کردم صورتم از درد جمع شدو گفتم
 
 ...دستم...نیآرم...دستموول کن ...یآ-
 

 : نکرده بود دستمو ول نکرد گفتمیریی تغکردی نگام می عصبھنوز
 
 .. بھیکنیتو وادارم م-
 

 :دادزد
 
 ام وونھی نفس من دکنمی پوستتو میاری در می بازطھی کھ واسھ من سلیکنیتو غلط م-
 کھ اگر خالف جھت من حرکت یدونی کھ بابات چھ بھ روز روان من آورده میدونیم
  نھ منیی تونھی بی مبیکھ آس اون یکن
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 نی آرمیدستم آ-
 
 ی آروم ولی کوتاه تر شد و آرومتر با صداشی بلند و عصبی تنم چشم دوخت نفسابھ

 :ھمچنان دورگھ گفت
 
 ؟یدی رنگو نپوش چرا منو عذاب منیا:مگھ نگفتم-
 
  امھھی پات رو زخم بخ،ی دستمو شکوندی پاشو وانیآرم-
 

 ام گذاشتو ھولم دادو نھی سی تا خواستم خودم بلند شم ،دستشو رو قفسھ ی شد ولبلند
 : گفتیدیتھد

 
 ی عذا ،از کنار من جنب نمشھی اونو تو می برای عروسنی دور برت بگرده ایکس-

  لولوگنی کھ بھ اصطالح بچھ ھا بھش مشھی از من بلند میی نفس،وگرنھ رویخور
 
 ... طرفم مردمو بپام کھ ی پسراتونمیمن کھ نم-
 
 : ھمون حال گفتبا
 
 ...ادیصدات ن...صداتو نشنوم -
 

 دستاش بود بلند شدم پشت ی ام درد گرفتھ بود رو تموم تنم جانھی قفسھ سی شد ،وابلند
 :کرده بھم رو تخت نشستھ بود با بغض گفتم

 
 ی کردکاری تنمو چنیبب-
 

 : نگام کرد خشم جاشو بھ غم تو نگاھش داد و آروم گفتبرگشت
 
 ؟ی داری رو نقطھ ضعف من چھ انتظاریذاری دست میوقت-
 
 یدیتو آزارم م-
 

 : گفتیشاک
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  ؟ی چھ بھ روزم آورد؟نگاهیتو چ-
 

 : طرفم با بغض گفتمادی باز بھ تن قرمز شدم افتاد اومد بنگاھش
 
  جلواین-
 
 : گفتدموی و مانتومو پوشکردی نگام مینطوری رو تخت بلند شدم ھماز
 
 ؟ی پوشی میاالن چ-
 
 نییلباسم پا-
 
 ی پوشی می چنمی ،من ببنجای ایاریم-
 
 : گفتی چونھ لرزون نگاش کردمو عصببا
 
  اعصاب ندارمای کنی نمھیگر-
 
 زوی من ھمھ چیکنی با جکوب بھتر از من رفتار می کندمی ،تھدی دادبزنیتو فقط بلد-
  تحمل کنم ؟دی اخالق سگ تو ھم بانی تحمل کنم ادیبا
 

 : برگردوندم کھ برم بلند شد از پشت منو تو بغلش گرفت و گفترومو
 
 یندازی زخمامو بھ التھاب می چطورنی ببیدیتو ھم عذابم م-
 

 زشی ری با بوسھ اش جلوختی اشکم کھ فرو رنی بھش کردم اوللی متمای کمسرمو
 :اشکمو گرفت و گفت

 
 یکنی پاسبونم منوی کھ نگی تو انقدر روم حساسدونستمیمن نم-
 

 : و گفتدی گوشمو بوسی اللھ ری زدمو سرشو بھ گردنم فرو برد و زی تلخپوزخند
 
 ...  نکنکی منو تحررتیعذابم نده نفس حالمو درک کن غ-
 

 : و آروم تو گوشم گفتدی گردنمو بوسپشت
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 ؟ی شدرروی حرف انقدرزھی کھ با یعاشقم شد-
 
 یکنی مینطوری کھ اید حتما تو ھم عاتشقم ششھ؟پسیمگھ آدم عاشق قاتل جونش م-
 ...یکنی مدی ،تھدیزنی م،دادی بوسی ،میزنیم
 

 زنھی کھ حس کردم بھ من نمی پوزخندزد،ی کھ پوزخند می رھام کردو در حالنیآرم
 و دیی لبشو جوی بھ خودش بود وبعد نگاھشو بھ طرفم بلند کرد و گوشھ شتریانگار ب

 :گفت
 
 ِنیی پایلی ات خقھی مانتوتم ببند یبدو برو،جلو-
 

.... 
 

 داد ھی عروسنی انگار نھ انگار کھ امی حال بودی نشستھ بودم ھر دو کسل و بنی نگکنار
 موی نشستھ بودی صندلی کھ بھ اجبار اوردنشون روبھیشمونھ ،مثل دوتا مھمون غر

 چرا خنده نھ ی و چقدر خوشحالند ولکننی مییاھوی کھ چھ ھمیکردیمھمونا رو نگاه م
 ...؟نیھ بھ لب نگ اومد نیبھ لب من م

 
 نمی بی روزو نمنی بدبختم ،من ھرگز ایلی من خنینگ-
 

 : با ترحم نگاھم کردو دستمو گرفت و بھش نگاه کردمو گفتمنینگ
 
 احمقم اون ھی من نینگ!!! چقدر حساسمنی کھ رو آرمدمیوبدبخت ترم چون امروز فھم-

 سر بھ ی وقتزهیری باشھ و من دلم فرو ماوردهی کھ سرم نستی نیی ،بالستی نیکار
 ی دونینم »دنی و آمار مپلکنی دور و برم ملتونی فامیدخترا «گھی و مذارهیسرم م
 ی تو باغ کھ دختریراه انداختم کھ چرا رفت یی چھ دعوایدونی ،نمختمی بھم ریچطور

 جر وبحثمون شدو بھم شبی ،دترسمی دل منی از انی سراغت ،نگادیدور از چششم من ب
 :گفت

 
 »  برو تو اتاق خودتی باششمی پخوامیاصال نم«-
 

 امشب شی شب بگم آخھی تونستمی برگردم راحت بخوابم متونستمی منو رھا کرد منینگ
 من ھمون جا رو تخت نشستم چون ی کپھ مرگمو بذارم ولیخودش ولم کرده با آسودگ

 ی تا کشبیم اونو بھ طرفم کشوندم د من خودشھیباورت م!!!!خواستی منویدلم آرم
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 ھا رو سرت آورد نیاون کھ قاتلتھ بدتر مغزم تو ھنگ بود کھ آخھ المصب چھ مرگتھ؟
 ؟یخوای می چگھید
 

 ھی من فتھی بادمیدی بخورم شای تکونھی دی بزن تو سرم داد بکشھ فحشم بده شانینگ
 کھ منو با ھی برم کافیماز خودم حساب ن... حد احمق ھستنی اسکل کھ تا اھیانسانم نھ 

 نی افتھ آرمی از سرم مزیاون شگردش بھ بزم معاشقھ اش بکشونھ ھمھ چ
 . کھ تو  سرمھیزی تموم چشھین،مین،آرمیآرم

 
 : آروم گفتکردی با ھمون ترحم ھنوز نگام منینگ
 
  خودم بدتر از تو أم؟ی بگم بھت وقتیچ-
 

 : تکون دادم و گفتمیسر
 
 نداره رو تموم ھم ری فاعل تاثی فقط رورهی کبی گناه ھاگفتی معلم داشتم کھ مھی ادمھی-

 کھ اون مال حرومھ و ی مثل مال حروم خوردن تا زمانذارهی مرینسالش ھم خوناش تاث
  شھی تقاص از ھمھ گرفتھ مخورهیخونواده ازش م

 
 از ھمون یسمت حال و ھوامون ھم قنی امیرشی کرده و ما ھم پا گرهی بابا گناه کبنینگ

 ِتقاص
 

 ...  کردوی سرمو نوازشنینگ
 
 نفس-
 

 : گفتِنی شرودمی بلند کردم دسر
 
 می برقصایب-
 
 نھ حوصلھ ندارم-
 

 : تا از جا بلندم کنھ وگفتدی گرفت و کشدستمو
 
 موھاتو بکنھ دی دلموکھی پس فردا فکای کھ ملی نرقصیخوای داداشتا مھیعروس!!ِا-

 »یدی نرقصمی عروس،توی نبودلممیتو ف«بگھ
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 وونھی دمی کھ با ھم برقصخوادی ازم منی شرونھی نبود اگر ببنی اطراف نگاه کردم آرمبھ
 ... شھیم
 

َنف◌◌◌◌س - شمسخانم َ َ َ  ھم نی نگی جادیبلند شو تو با!!!!؟واااااایییییچرا نشست!!!!َ
 دی مجلسو گرم کندی ببرش بانی زودباش شرو،ییییییبرقص

 
 نی شرودمی رقصی مدی بای مجبوریدماغ رقص نداشتم ول وسط دل و می زور رفتبھ

 :گفت
 
  کشھ؟ی مکی کھ نگھبان باغ اون جا نشستھ کشھی چھی اون باغ تھھیچھ باغ خوشگل-
 
 برادرشم حق ی اونجا حترهی معبد مقدسھ فقط خودش مھی مھندس اون باغ مثل یبرا-

 نداره بره
 

 .... بودمدهیمن شن!!!!برادر؟-نیشرو
 
 از پدر جدان یکی از مادر ی ھم نھ ولی اونطوریی ناتنیعنی شھی برادر ناتناریآره کام-

 دنیھمھ تازه فھم
 

  ھمون دکتره نھ؟اریچھ جالب چرا رو نکرده بود؟کام-نیشرو
 
 دونمیآره نم-                                                                                     -
 مرموزه یلی کھ خیدونیم
 

 رو ی خوش بھ حالش ما چرا کسدهی کھ بھش ارث رسی باغھی جا نی ادمیشن -نیشرو
 »: اخم کردمو گفتمدویخند« بھمون بھ ارث برسھزای چنی ازرهی بممیندار

 
 دی مھندسھ ندارنی کھ خودتون کم از اھ؟شمای چھ حرفنیا-
 

 ...  پا امپراطوره واسھ خودشھی ؟پسرهیکنی میشوخ-نیشرو
 
 ده؟ی تنھاست چھ فای ھمھ مال ومنال ولنی نگاه کن ایھر چ-
 

 : چشم دوختو گفتدوبھمی خندنیشرو
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 .. بگمیزی چھی خواستمینفس م... آره

 
 !!!؟یچ-
 
 افتاد کھ نشد ی اتفاقھی تا اومدم بگم شھی ھمی ولگفتمی ھمون پارسال بھت مدیراستش با-
 ی تصادفو دعواانی اون جرکاوی دنبال ملمی کھ اون روز برنی قبل از ای جلو ،حتامیب

 بھت نوی اخواستمی مادی بشی پی و عروسی و بعد ھم خواستگارکای ملدنی با منو دمینع
 امروز گھیانقدر گفتم بعد کھ د... ازدواج کنھ بعد کای با ملمینع  گفتم بذاریول...بگم 

 ی مزاحمستی حواسش نی االن کھ کسنی امروز بگم بھت ھمنی ھمدیکالفھ شدم با
 ... ستیدورت ن

 
 !!! شده؟یچ-
 
 کھ تو ی جلسھ انی ھمون اولومدی از اول ھم خوشم مادی خوشم میلینفس من ازت خ-

 از ینی پسرا کنار من بشفی تو ردیای بی دخترا جا نبودو مجبور شدفیکالس رد
 ... حسو داشتمنیھمون روزم ا

 
 برپا شد ودورمون شلوغ و پر از دختر ی ھمھمھ اھی آھنگ عوض شدو تند شدو ھوی

 نھی اول فکر کردم شرودیچی دورم پی دستھی تا برقصند کھ ستیپسرا شد کھ اومدن تو پ
 پس زنھی داره حرف ملشونھی فامی از پسرایکی سرش بھ طرف دمینگاش کردم د

 !!!ھ؟یک
 
 ... نفسکشمتیمن م-
 

 ... گفتھی چنی کھ شرودی حتما شنی واااااھییی
 
 ...فتی راه باالیباال  ایب-
 

 رونی بزدی ام منھی شد؟قلبم داشت از سبی قلبم ،غستی ندمی ول کرد برگشتم دکمرمو
و ظاھرش کھ . برعکس تصور من ھی تعصبنی؟آرمی باشھ چدهی کرده بود اگر شنخیتنم 

 ...  حرفا باشھنی اھل اادیاصال بھش نم
 

 !!!!؟یختی بھم رھوی ؟چراینفس خوب -نیشرو
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 ...دی ببخشالی برم تو وخوامی منیشرو-
 

 امیبذار منم ب-نیشرو
 
 امینھ نھ تو بمون برقص، منم االن م-
 

 : زد گفتیلبخند
 
  خبلھیخ-
 

 ی قلبم ھرادی پشت سرم می داره عصبدمی اطرافو نگاه کردم دالی افتادم بھ طرف وراه
 !!! ننشستھ بود؟ی کجاست؟مگھ االن رو صندلنی ؛نگختیر
 

 نبود در الی تو وی ،کسومدی ماری و کامنی و ھوار ِنگغی جی صداالی گذاشتم تو وپامو
 زنھ؟ی مغی از تھ دل جی اونطورنی شده کھ نگی سمت صدا چدمییجا دو

 
  اونجا نبود صدا از کجا بود ؟نی بھ طرف اتاق نگدمی دوعیسر

 
 ی عصبانیقدر بھ اری کامادی باال صداشون مسی از سرودمی طرف طبقھ باال رفتم دبھ

 کھ صد رحمت بھ زدی ،چنان داد مکردمی اش داشتم سکتھ مافھی قدنیبود کھ من با د
 : زدی لبو سرخ شده بود و داد منی صورتش عن،یآرم

 
 بھ نینگ. کشمتی میاری بھ سرش بیی بالای مو از سر بچھ ام کم بشھ ھی بھ خدا نینگ-

 ... خدا قسم
 
 :»دادی جواب منطوری ھمی حالش مساعد نبود ولنکھی ھم با انینگ«
 
 کھ تو ی بچھ رو نگھ دارم آبروم  ببریخوای ؟ مدمی نفھمی آقا ، فکر کردیکورخوند-

َ من و سننھ ؟، ھان ؟منو س ن نھ ،مد؟یریو اون داداشت انتقام بگ َ َ  بابام رو دی بردیتونیَ
 . ندازمی بچھ رو منی من ادیحاملھ کن

 
 . یکنیتو غلط م– اریکام

 
  جور تو رو بکشمدی کھ حاال من بایتو غلط کرد – نینگ
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 ، ارمیِ  سر تو و اون دکتر بیی من چھ بالنی برو سقطش کن ببیجرات دار – اریکام
 .  نھای بھ دکتر رسھیً اصال پات منیبب
 

 .....  کھخوادیدکتر نم:  گفت تی با حرص و عصباننینگ
 

 اری پلھ ھا بپره کھ کامی کھ وان اونجا نصب بود کھ از باالیی سکوی پلھ ھای باالرفت
 :  ھا داد زدوونھی دنیع
 
 نکن ، طھی سلِنی نگنیی پااین،بیی پاای نکن المصب بوارھای بھ دکوبمی سرمو منینگ -
 .  ھایکنی موونھی دی نکن من و دارینطوریا

 
 ھم بدتر از اون زده نی شده بود و نگوونھی ھم کھ داری کامدمیترسی من از دعوا میوا

 کنھ ادهی پطونی رو از خر شنی کھ نگزدی با تمام وجود داد ماری آخر ، کاممیبود بھ س
 : گفتی منی قدم برداره نگومدیتا م

 
 بچھ برو عقب ، ی بپرم اونوقت بچھ بی بلندنی از اھی کافاری ، کامپرمایبرو عقب م-

 شده ی خورد شد ، دستش زخمنھی کنارش و ای نھی با کف دستش کوبوند تو آاریکام
 :  ھول افتادم و رفتم جلو گفتمکردمی من داشتم از ترس سکتھ مامدیبود و خون م

 
  تو رو خدانیی پاای قربونت برم، بی الھی جون،آبجنی ، نگنینگ-
 

 : زدغی جنینگ
 
 کاری طولھ سگ چنی من با ای فکرشو کردی کودننقدریدھنتو ببند احمق ، چرا تو ا – 

 )بھ شکمش اشاره کرد(کنم ؟ 
 
 : عربده زداریکام 
 
 کنمی باھات ازدواج مگمی ؟ میفھمیچرا نم-
 

 ی ؟ وقتدنی زن ناسالم دھی شدم انگشت نما ، ھمھ من و بھ چشم ی ؟ وقتیک – نینگ
 اهی باال سرم ،برو خودتو سییای ناهی صد سال سخوامیخوب آبروم رفت ؟ اون موقع م

 .... کن
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 دی لرزی متی کھ از عصبانیی صداشو کنتل کنھ با ھمون صداکردی می سعارکھیکام
 : گفتنییی تنو آورده بود پایول
 
 تی االن قلبم از عصبانیدی منو سکتھ می ،دارنیی پاای بکنمی عقدت مبرمی ، منیی پاایب -
 ... ارهی ِپتنی نگنیی پاای بستھی ایم
 

 تو شی دوره ھا رو پنی ؟ نھ من اشمی تو خامت میدھای با وعده وعیفکر کرد – نینگ
 . پاس کردم

 
 :  اروم گفتی با صدای عصباریکام

 
 دیچکی خون منطوریاز دستش ھم« ھا کنمی می نفس ،من دارم قاطنیی پااریاونو ب   -

 انت باد کرده بود واقعا می نی رگ گردنش ھر کدوم اندازه دی لرزیوتنشم از خشم م
 »...کردیداشت سکتھ م

 
 :  اضافھ شد و گفتاری ھم بھ کامنیآرم

 
  ؟یریگی ممی تصمشیِ ، مگھ بچھ تو کھ واسھ مرگ و زندگنیی پاایب-
 

 وگرنھ کنھیتو دھن تو رو نگاه م) اریاشاره بھ کام( نیًتو لطفا ساکت شو ، ا – نینگ
 کنھی اونم جمع میزیری نبود تو می اھل نامرداریکام

 
 ی باالی بری بشری شی کھ تو االن جرات نداشتکردینھ اگھ تو دھن منو نگاه م –نیآرم
 .  پرپر بزنھنیی پانی بدبخت، انی کھ ایبلند

 
  کار دستمون ندهنیی پاای بنی ، نگدیتو رو خدا دعوا نکن-
 

 :  زدغی جنی نگن،ی تا اومد طرف نگنیآرم
 
 ...  بگواریکام -
 

 و خودشو زدی میغی چنان جنی ، نگنیی رو گرفت آوردش پانی دست نگنیآرم
 چھ واقعھ ی شده بود کھ وای ھم قاطنی و آرماری کامی وسط ھم صدانی و اکشوندیم
 ....  شده بودیا
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 :  دلش رو گرفت و نالھ وار گفتری زنی نگھوی
 
 ..... اری کامیآ....  کام یآ...  یآ-
 

 ...  افتادیزیبھ خونر....  نی ولش کن آرمیوا....  یوا – اریکام
 

 .... اری درد دارم کامیوا: ت  گفھی با گرنینگ
 

 رو تو بغلش گرفت نی نگاری دوختھ بودم ، کامنی مسخ شده ھا چشم بھ نگنی کھ عمن
 :وگفت

 
 نی آرممارستای برمت بی خدا،جااان االن می ای کردکاری نگاه چنیی پاای بگمی میھ-

 منم دنبالشون راه دیی ھم دنبالشون دونی رو دستاش بلند کرد و آرمنوی نگاریکام«بدو
 »:  و گفتدی مامان رسمیشدی منی سوار ماشمی کھ داشتنیافتادم ھم

 
خاک بھ سرم !!!! شده ؟ ی چنمی دکتر نگیآقا!!!  شده ؟ی چنینگ....  نینگ! ِاوا  -

 !!! چت شد؟رهیمادرت بم
 

 کنھ کاری چدونستی ھم از ھولش نماری ، منم الل شده بودم و کامکردی مھی فقط گرنینگ
  شد و و گفتنی کھ سرش بود مثل من سوار ماشی، مامان با ھمون کت و دامن و شال

: 
 
 !!ھ؟یِخاک بھ سرم کنن خون چ!!!!  ؟ ھی خون چنی شده ؟ ایمامان جون چ -
 
 : بار گفتنی چندمی شده بود و مامانبا وحشت برای خوننی نگلباس«
 
  ؟ھی خون چنیا -
 
 :  شد و گفتی عصباننیآرم 
 
  ؟دی لحظھ ساکت باشھی شھی میخانم پناھ -
 
   کرده ، اونوقت ساکت باشم ؟یزیبچھ ام خونر –مامان  

 .  گاز بدهنیآرم– اریکام
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 مارستانی بمی برسعتری تا سرکردی می ھا رانندگوونھی دنی عنیآرم
 

 :  و گفتمارستانی دستاش بلند کردو  برد داخل بی رو رونی دو مرتبھ نگاریکام
 
 ... اورژانسدکتر -
 

 دیزود باش...دیاری برانکارد بھی ؟ ھی صاحب کی اورژانس بنیمسئول ا:  زد داد
 
 کھ اومده بود تا از ماجرا مطلع بشھ ی رو بھ پرستاراری برانکارد آوردند و کامھی

 کھ پنج ھفتھ نجای بھ ادی کھ رسنیوگزارش بده، شروع کرد بھ اطالعات دادن ، ھم
 .... است کھ بارداره

 
 :  خورده و گفتکھی مامان

 
  گفت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی ؟؟؟؟؟؟ اون چھیچ-
 

 با ختی داد وانگار از درون فرورھی نگاه کردم و مامان بھ من تکنی بھ آرمدی با تردمن
 :  لرزون گفتیصدا

 
 !!!!!!! حاملھ است ؟نینگ-
 

 : د بھ من نگاه کردو   داد زھوبرگشتوی نگاه کردم و مامان نی فقط بھ آرممن
 
 ....  ؟ نفس با توامھیحاملھ است ؟ بچھ ک-
 
 ..... بچھ منھ-
 

 ی ، من بازواری زد تو گوش کامی بدون معطلدی رو کھ داری برگشت و کاممامان
 : مامان رو گرفتم و مامان با حرص گفت

 
 ھمون نجای ای کردالی کھ حاال از تو حاملھ است ؟خیدی دختر من و دیِبچھ تو ؟ تو ک-

 ...  بھترنی از ای چی است گفتوهی بیدی ؟ دیکردی می کھ توش زندگیخراب شده ا
 
 .... نی و نگاریکام! مامان ! مامان -
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 دی باری ازش مشی برگشت و بھ من نگاه کرد وچشماشو گرد کرده بود و آتمامان
 :  صورتش شده بود رنگ خون دلھره گرفتم مامانم فشار خون داشت ؛با تشر گفت

 
 ...  ؟نی و نگاری ، کامشرفی ؟ بیدونستیتو م-
 

 ! یخانم پناھ –نیآرم
 

 :  گفتنی رو بھ آرمتی با عصبانمامان
 
ِبرادر تو ،ا) اریاشاره بھ کام( نی اشھی از تو بلند مِشی آتی مھندس ھر چیآقا-  فتنھ نیِ

 بتھی برادر نانجنی تو اریتقص.... ِ ، دختر مجرد من حاملھ است یرو تو روشن کرد
 مامانو ی دستای جلونی رو زدن منو آرماری رو شروع کرد کاماریرو کرد بھ کام«...

 »:گفتم...دادی نشون نمی عکس العملچی بودو ھریسرش بھ ز  طورنی ھماری ،کاممیگرفت
 
 ...  ،خاک برسرم مامان جون تویکنی مامان تو رو خدا آروم باش االن سکتھ میوا-
 

 سالن ی  صندلیمامان وارفتھ رو«  نمی نبییی آبروی برمیبذار سکتھ کنم بم – مامان
...  کھ نھ من نھ پرستارھا زدی مغی و جکردی مھی نشستو از تھ دل چنان گرمارستانیب

 » می نبودفشیحر
 

 چھ نی خدا ای تو صورت مردم نگاه کنم ، دخترم حاملھ است ، اییبا چھ رو-مامان
َمردم ا. بود کھ گرفتار شدم ، آبروم رفت یبتیمص  شماھا بود ، آخر شی حواسم پنقدریُ

 ! دخترم پنج ھفتھ است کھ حاملھ است ؟دی و بگمارستانی بنمیاری جوابم؟ بنھیا
 

 :  زد تو سرش و گفتمامان
 
 ...  رو چطور جمع کنمیزی آبرورنی من و بکش ، اای خدای وایوا-
 
 ....  محرمند بھ خدانی و نگاریمامان بھ خدا کام-
 

 لبمو داشتی شوکھ با اون حالش بھ دھن من چشم دوخت ونگاه از دھنم بر نممامان
َ من اخم دست بھ ھی نگاه کردم با نیبھ آرم! محرمن کھ بھتره گفتم؟خبی مدی نبادمیگز
 ... کردی کھ کتش بھ پشت دستش رفتھ بود بھ من نگاه می در حالبیج

 رفتھ رفتھ رنگ مامان، قرمزو قرمز دمیبھ دھن من کھ د طور چشم دوختھ بود نیھم
 سنگ کوب کردم مامانو در یتر شدو چشماش بھ طرف باال رفت و از حال رفت وا
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 نویآرم... نی آرمن،ی شد؟ آرمی مامان جونم چیمامان وا-:  زدم غیبر گرفتم و ج
 ور نی ادنیی من دوغی جی صداا بزدنی کھ اونور تر داشتن باھم حرف ماریکام

 بود واولش غر ستادهی کھ کنارمون ای کردو بھ پرستارنھی مامانو ماعی سراریوکام
 کنھی اش منھیپزشکھ،داره ما- :  ھمھ امون گفتمی وقتی بره عقب ولاری کھ کامزدیم

 دستور صشودادوی خودش فشار مامانو گرفت ،تشخاری کامستادوتایھمونطور کنار ا
 ی جز دکترای دستور عمل کسمیما اجازه ندار- :  پرستاره گفتی وللوداددوتا آمپو

 یپرستار ھم ھ...کردوی بحث منطوری ھم با پرستار ھماری کاممیخودمونو اجرا کن
 زد و وگرنھ ماری بھ بدی بایی ساده است و مشخص چھ داروصی تشخھی کھ نیا: گفتیم
 زنموی آمپولو منی دارم اخطره  درضی چون جون مرادوی تا دکتر بکردمی صبر مدیبا

 مغز ما رو خورد ،حاال خوبھ بھش ثابت یوا.... دارو رو دادمونی اصیخودمم تشخ
باالخره با اون ھمھ جر و بحث و اومدن دکتر اوژانس ...  پزشکھاریشد کھ کام

 نی پام تو اتاق نگھی گھی تا استراحت کنھ دمارستانمی بی از اتاقایکیمامانو بردن تو ...و
 ھیو... شدن یدورش جمع م...دنتیدکتر و پرستار و رز عده ھی ی کھ ھر از گاھدبو

 انتظار ی راھروھی صندلی مستأصلو داغون رویپام تو اتاق مامان بود با حال
 تونستمی نمی حتنی طرف ھم آرمھی نشستھ بودو اری طرفم کامھی نشستم مارستانیب

 نی نگای مامانم دعا کنم یدونستم برای افتھ نمی می چھ اتفاقگھی دقھی دقھیتصور کنم 
 از اتاق اومد نیدکتر نگ!  می داری دارن ما چھ حالی چھ حالیاالن ھمھ تو عروس

دکتر،خواھرم «:  امان نداد من بگماری ،کاممی از جا بلند شدعی سراری و منو کامرونیب
  پست سرینطوری اماده کرده بود کھ ھمی از اصطالحات پزشکستی لھی» چھ طوره؟

امان -:  تشکر کردو دکتر رفت با تعجب گفتمھی سر آخر ھم دی پرسیه مھم از دکتر
- :  از خنده زدو گفتمی پوزخندھی بود ستادهی کنارم انی سوال بپرسم آرمھی من یدادیم
 باشھ فعال استراحت مطلق ژهی وی تحت مراقبت ھادیخوبھ فقط با-اری گفت؟ کامیچ

 ِکھ بچھ در خطر نباشھ نی نگی مطلق براتاستراح-نی آرم؟یبچھ چ- کرده زیتجو
-:  نگاه کردمو گفتمنی تکون دادو بھ آرمی سراری بچھ ھم زنده است کامیعنی ،گھید
 شده ی بابات مکی شریاون موقعھ ک- نی آرمی شدی توھم پزشک مدی بای شدفیح

 اوضاع بازم فکرت تو نقشھ اتھ تو نی ایتو!واقعا کھ- شد؟ ی؟نقشھ از کجا شروع م
مونده بھ -:  بعد ھم گفتدویی لبشو جوی زدو گوشھ ی پوزخندنیرم آنی آرمیضیمر

 ؛ی رفت بھ طرف خروجنی نشستم و آرمی من روصندلی تا درک کنیحال من برس
 نی انیی پاارهی گرفت بی نمنوی دست نگنی رفتھ بود اگر آرمنی ھم کھ باالسر نگاریکام

ِ ککشم نمشدی نمیطور  آب وانی لھی مارستانی انداختھ تو بمنو  گزه کھ مادر و خواھریَ
 البد ھیچ-:  نگاش کردمو گفتی شاکی طورنی ھمیبخور،آروم بش- : مقابلم گرفتو گفت

دست  -نیآرم... نیی پای آوردیدی تو دستشو کشھی کریپس تقص- من؟ ری تقصنمیا
 وان دوساعتھ ی رفتھ باال؟خانمی زنی داره حرف میزی بھ خونری چھ ربطدنیکش

 آخرش من ی اعصاب کشغی ،دعوا ،جنیی بپر باال بپر پاکنھ،ی پاره ملوشوداره گ
 خودشو اوردی در می ؟کمتر سرتق بازفتھی بیزی باعث شدم بھ خونرن،منییآوردمش پا
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مامانم - تو باشم ی جواب گودی افتھ من بای می موندن ،انگار ھر اتفاقیبچھ اش سالم م
 دهی ھنوز نفھمکنھی عادت میبھ زود -نی آرممارستانی بی گوشھ شی آخر انداختیچ

 رسما یخوایم! نیآرم-: باحرص گفتم... ھی اش کگھی داماد دکارستیشوھرش چ
 کنھی باال ،نھ غش مرهی نھ فشارش مگھینترس بھ مرور د -نی آرم؟یمامانمو بکش

من پوستم کلفت شد چون باتو سر کردم - باال ی تحملتو بردیمثل تو نگاه آستانھ ...
 ھم ی پناھنی زن حسیبھ زود-:  نگام کردو بعد ھم خونسرد گفتی عادیلی خنیآرم

 ھمھ سال نی نفس اھی چیدونیم- » : کنارمو گفتنشست«رمیگیمثل دختراش ازش م
با ... ِ تعلق خاطرھی یعنی نی پدرت ھنوزم با مادرت ھست ای ولانتی ھمھ خنی،ا

 از چویار اومدو سوی ؟ کامگذرهی می تو سر تو چایخدا! نیبسھ آرم- : حرص گفتم
کم ...  نداره گنی منجای ای دارو خونھ رمی بگنوی نگیبرم دارو ھا- :  گرفتو گفتنیآرم

 نی ھم ھماری کنارم خوابش برده بود کامنیشد،آرمی مکی عصر نزدمیکم ساعت بھ تا
 بھ قھی و ھر ده دقدادی ام نشستھ بودو با استرس پاشو تکون مگھی طرف دیطور عصب

 از آب تو ی جرعھ اھیاومدم !  میرفت ما ھم فعال اجازه ورود نداشت ی منیاتاق نگ
 تو گلوم و شروع کردم دی ،آب پررونی مامان از تو اتاقش اومد بدمی بخورم کھ دوانمیل

 زد ی طورنی ھمدی چشماشو باز کردو اصال اولش مامانو کھ ندنیبھ سرفھ کردن ،آرم
- :  شدم و بعد ھم رفتم طرف مامانو گفتمد از جا بلناریپشتم ،دستشو پس زدمو مثل کام

 ھم یتو بمون تا خواھرت مرخص بشھ وقت-:  گفتیمامان سرد و جد.. مامان جون
 ره ھمون یم- » : بود گفتستادهی کھ ھنوز سر جاش ااریمرخص شد اشاره بھ کام

اما مامان - نداره یی باباش جای خونھ گھی بچھ رو تو دامنش گذاشتن ،دنی کھ اییجا
... مامان دکتر کھ ھنوز-:  کھ بره دنبالش راه افتادمو گفتمدیمامان راھشو کش... نی،نگ
 درشت کردم اون ھم اصال نی آرمی رسونمتون چشمامو برای من میخانم پناھ -نیآرم

الزم نکرده مامان جلو تر بود ما چند قدم عقب تر از -: محل بھم نذاشت و مامان گفت
 تار مو از سر مامانم کم بشھ ھی ،اگر نیآرم-:  گفتممودی گرفتمو کشنویمامان آرنج آرم

 عمرا  وبتی معی لھی کھ تو مخینیبی رو میزی تو اون وقت از نفس چدونمویمن م
 مامانت یدیمگھ نشن-:  گفترونوی بدیآرنجشو از تو دستم کش-نی آرمیداشتھ باش

 ی بدوندی تو بانماما- :  دنبال مامانو گفتمدمیی دوامی،تو بمون تا من ب»تو بمون«گفت
 بارش نی اولنینگ- :  گفتی شاکستادویمامان ا... نینگ...تھ،ی وضعنی ای تونیچرا نگ

 ھی ،اون دفعھ دهی خالف عرف و شرع می بھ خاطر خواستھ ھاش تن بھ کاراستین
 تموم شد خربزه گھید... برقصم یزنی میدختر بود ،مجرد بود ،مجبور شدم ھر ساز

 کھ بره تو ھمون رونی بندازمشی تموم شد از خونھ مگھی ،دنھی لرزشم بشیخورد پا
 کھ دلش خواست کھ بھ ی طولھ رو تو دامنش گذاشتن ،بره با ھر کنی کھ ایقبرستون

 نی،نگیکنی قضاوت می الکی داریدونیمامان ،تو نم- خفت داده نیخاطرش تن بھ ا
 ی خطا ی در مورد ،ازدواج اولش خطا کرده باشھ تا بھ اون مردک برسھ ولدیشا

پس - :  گفتتی مامان با عصبانستی حرفا ننی اھل ایشناسی منویدوباره محالھ تو کھ نگ
 ھی چانی جریدونیتو نم-:  گفتمتی با عصبانھ؟یاون کھ حاملھ است و افتاده رو تخت ک
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نفس،من دختر بنام  - مامان؟یذاری دارت می چوبھ ی باالی ،مارو دارتی حمای،جا
 ندارم شوکھ بھ مامان نگاه کردمو مامان گذاشتو رفت گھی؟دیدی ندارم،فھمگھی دنینگ

 اومد جلو و آروم دوتا بھ پشتم زدو کردی بودو نگاھمون مستادهی کھ تا حاال انیآرم
 ؟گفتم یخواستی منویھم-:  با خشم نگاش کردمو گفتی قانعش کنیخوب تونست-: گفت

من  -نی آرمشھ؟ راحت بالتی خیکھ سکتھ اش بد-  زنیتو بمون من خودم حرف م
 من دی صبر کنیخانم پناھ-:  راه افتاد دنبال مامانو گفتیی کھ ناشییراھشو بلدم تو

 باھاتون دیبا-نی آرمدی بھتره شما کنار برادرتون باشرم،یخودم م- مامانرسونمتونیم
 بھ مامان گفت کھ ی چدونمی نمنی آرمی بدوأم دنبال مامان ولخواستمیصحبت کنم م

 وسرکھ ری سنی بود دلم عازدهی شد ساعت نشیشدو سوار ماش ی راضعیمامان سر
 برگشتم تو سالن ،سرم بھ اطی مامانمو کجا برده مردم انقدر رفتم تو حنی آرمدیجوشیم

 جی ،سرم گی تا برسم بھ صندلی ،وارد سالن شدم ولکردی و درد مرفتی مجیشدت گ
اومد طرفمو آرنجمو  عی سراری رو گرفتم،کامواری ،دنی بود بخورم زمکیرفت و نزد
 ،حتما قند خون و فشارت دهیرنگت پر-  رفت جیسرم گ- شد؟ ینفس؟چ-: گرفتو گفت

-  بخرم یزی چھی برم برات نی بش،تویدی ،ھمش ھم استرس کشی نخوردیزیافتاده ،چ
 خودم ی برمش خونھ یم -اری کام؟یکنی مکاری چنیبا نگ-» : گفتمستادویا«اریکام
 اری اختی لب بری گفتھ تاحاال ؟زی بھ مامانم چنی ،آرمودم رفت و من پرآشوب باریکام

 حتما شدمی موونھی داشتم دی واومدی بازم ننی آرمگذشتی خوندم ساعتھا می الکرسةیآ
 کھ خاموش کرده بود شمیومده،گوشی تا حاال ننی سر مامانم اومده کھ آرمیی بالھی

 دادی جواب نمھاشی دلداری آرومم کنھ ولکردی می طفلک سعدیدی کھ حال منو ماری،کام
 تکون دادو ی سراری زنگ بھ بابا بزنم کامھی خوامیم-:  رو گرفتمو گفتماری کامیگوش

 تا االن نگران زن و دختراش یعنی چراجواب نداد دونمی نمی بابا رو گرفتم ولیشماره 
-:  بوق جواب دادی گرفتم بعد کلموی نعیشماره !!! نشده کھ اونا کجان؟

 سالم من نفسم مینع- »  بودی ھنوز تو مجلس عروسومدی سرو صدا مرچقد«!!!!الو؟
من از -می مامان اومده باغ؟ نعمینع- د؟یی ؟شما کجاھی کی شماره نیا!!!نفسسسسس- مینع

 دی مجلس ھم کھ نبوددمش،توی ندگھی ،ددمی مامانو دکای برم دنبال ملنکھیصبح قبل ا
- :  گفتی شاکمی چطور؟ نعنی؟آرم ومدهی ھنوز نھیی-..  شما ھا؟من نگرانمدییکجا

 تماسو قطع کردم بھ د؟یی ،شما کجادمینھ اونم ند– می نعگھیَاه منظور مھندس د-!!! ؟یک
 یکی اون ی زنگ نزنھ من االن حوصلھ ی محدود کن ھموی نعیشماره -:  گفتماریکام

  ھم نرفتھ بودنیآرم-:  تکون دادو گفتی سراری بخواد کامحیرو ندارم کھ ازم توض
 مامانم افتاده کھ تا ی برای اتفاقھی حتما ادی دلم داره از دھنم در ماری کامینھ وا- باغ؟

 بھ ھمون اندازه کھ از نینگران نباش آرم– اری کامنی از مامانمھ نھ آرمیاالن نھ خبر
 نی ماجرا بدتر از انی ازیبابات متنفره نسبت بھ مادرت ،آرامش داره وگرنھ ھمھ چ

 التی ،پس خنھی بی خانم مدیدر ناھ)نیپدر آرم(وسفوین ،بابا ی شد، آرمیاوضاع م
 بابات اون المی بود حد اقل خدهی سر زدم خوابنی مامانتو داره رفتم بھ نگیراحت ھوا

 ام گرفتھ بود تو نماز خونھ نشستھ ھی گرادیراحت بود کم کم صبح شد از استرس ز
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 پاش تو ھی ھم اری کامارهچی بکردمی می از اون احساس دل آشوبھ گری ھایبودم ھا
 آب بھ دست دم وانی طور لنی پاش اطراف من کھ حال من بد نشھ ھمھی بود نیاتاق نگ

 نکن مامانت ھینفس گر-:  گفتی زنونھ چنپاتمھ زده بود کنارمو میفرش نماز خونھ 
 ی مدی باکاریتھران برده چ- برده تھران دیزد،شای بھ من زنگ منیخوبھ وگرنھ آرم

 نکنھ ھییاگر نبرده پس حال مامانم بد شده آخر مامانمو بھ کشتن داد ، بردتش باغ
 نینفس تو چرا ا-:  رو شونھ ام گذاشت گفتاردستی کامیییی واااایتصادف کردن ا

مامانمو با اون حال کجا برده - ؟یکنی مقی تزری بھ خودت نگرانی ؟چرا الکییطور
 مگھ گھی دکنھی بره باال سکتھ مرش بشھ فشای مامانم فشار خون داره اگر عصباری؟کام
 کنھی کس می کسھ منم داره بیخودش کھ ب-:  با غم نگام کردو گفتماریکام.. یییا.نھ؟و

حال ... ادی خدا دلم داره از دھنم در میوا.... نداره ی تمومنی آرمی نھی کشینی بیم
و چشم بھ   بس نشستماطی بابتش آسوده شد رفتم تو حالمی کم خھی بھتر شده بود و نینگ

 ی لب فقط صلوات مری ھم زی طورنی ھمادی بنی دوختم تا آرممارستانی باطیدر ح
 سالنھ سالنھ نی شد تا شش غروب کھ آرماهی سمارستانیفرستادم چشممم بھ در ب

-:  مرغ سرکنده پر پر زنان گفتمنی اومد تو عمارستانی فرما شدن و از در بفیتشر
 دی منو دشیباز رنگو ر-نی آرمی منو ذلھ کنی بلدط خدا منو بکشھ کھ تو فقنی آرمیوا
 ی ،پدر منو تو درآوردی االن اومدی پنج بعد از ظھر رفتروزیساعت شش غروبھ، د-
 وونھی ؟من دی چرا خاموش کردتویگوش... بند بودم نھ رو ھوا نی انصاف نھ رو زمیب

زدم رو گونھ  ...حال مامانت خوش نبود مجبور شدم وسط راه-نیآرم.. یشدم از نگران
... ی سرش آوردیی ؟چھ بالی کردکاری خاک بر سرم مامانم و چیوا- :  زدم غیامو ج

 کاری مامانت چ؟بای کردکاریشلوغش نکن ،مامانمو چِ!ا-:  با اخم گفتنیآرم
خدا نکنھ زبونتو -: ُدارم؟نگفتم کھ مرد گفتم حالش خوش نبود زدم بھ شونھ اشو گفتم

 یی شد؟ چھ بالی چی علای یوا- مارستانی رسوندم بدحالش بد ش– نی آرمریگاز بگ
 نھ؟گفتم رسوندمش ای زر بزنم یذاریم- :  شده گفتی و عاصی شاکنیسرش اومد؟ ارم

بمونھ حالش «: گفتم ی ،موندم تا مرخص بشھ ھمون شب ھم مرخص بود ولمارستانیب
- شده   ھم شارژش تموم شده خاموشمی شد گوشری شد کھ دی طورنیا» ادیکامال جا ب

 غی جنی فقط ھمکنھی مانتیگفتم بابات خ-  بھش؟ ی گفتیچ-تھران -مامانم االن کجاست؟ 
 جونم ی بی با مشتانویآرم »نیفقط ھم «گھی ممارستانی منو فرستاده بن؟مامانیھم:زدم 

 منو بھ ی چارهی مامان بیتو داداشت چرا انقدر با کارتون پا-: گفتمی مزدمویم
 کم ھی نیآرم« ؟خدا ازتون نگذره دییخوای جونش ماز ی چدی کشونی ممارستانیب

 دیبا-» : حرکت جفت دستامو گرفت وگفتھی شده با یخونسرد نگام کردو بعد عاص
 ی بھ بابام دارم  اگر روزانتوی نگفتن خی بار تجربھ ھی ستمیبھت بگم کھ من مثل تو ن

 شد و ی طالق تموم مھی  بازی ھمھ چدی شاگفتمی بھ بابام مکنھی مانتی مادرم خدمیکھ فھم
 نقش پدر منو داره قایاالن ھم مادرمو داشتم ھم پدرمو بھ مامانت گفتم ،چون مادرت دق

 حاملھ نی نگدیاالن؟االن کھ فھم-:  بگذرم با حرص گفتمقتی حقنی تونستم از ایمن نم
 ھظم نوی داشت موضوع نگی موقعھ بود ،وقتنیاالن بھتر-نیاست و حالش بد شد؟ آرم
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 کھ دندونام رو ھم بود تو دستاش ی با حرص در حالکنھی موضوع ھم ھظم منیا کردیم
مامانت خوبھ -  راحت شد؟ التی خی ،ولم کن مامانمو بھ کشتن دادھیا-: تقال کردمو گفتم

 ،گفتم ریگفت برام آژانس بگ -نی آرمش؟یکجا برد-  سالم حوی حرف نزن صریالک
 باخبرش کردم ازم ممنون شی نکبتی زندگز انکھی برمتون اتفاقا مامانت از ایخودم م:

 کھ یی ھایھم بود انقدرکھ تموم راھو تا تھران برام دردو دل کرد و از کارا و صبور
 بابات تا ی کرده گفت تا سبک بشھ ،بعد ھم رسوندمش خونھ اقتتی لی بی بابایبرا

 مانمما« بھت گفتم نیآرم!!!کجا بره؟!!!!لوازمشو جمع کنھ؟-... لوازمشو جمع کنھ
 فکو ی خونھ ی سن و سال آواره نی ای نداره کھ بره ازت خواھش کردم توییجا
 شوھرش بھتر از ی رو سرش بمونھ ذلت خونھ مییکھ منت خالھ و دا... نکنلشیفام

 بھ ذلت شی انداختی کرده ولی عمر مامانم با عزت زندگھی مردمھ یمنت و ذلت خونھ 
ھمون جا  « خدا ی؟ایکنی مینطوریچرا ا  خبر راحت  بود ،توی بی،حد اقل اونطور

 کھ ھنوز جفت مچ ی نشستم در حالمی بودستادهی ،کھ امارستانی باطی حیدم باغچھ 
 دی کشگاری سستادوی بود ،دستموول کردو ھمونطور باال سرم انی آرمیدستام تو دستا

 کردمی مھی و گرزدمی زار می ساعت کھ من ھمون طورمیً گذشت حدودا نقھی دقنیچند
 سر بلند لشی فک وفامی نذاشتم مامانت بره خونھ نیواسھ ھم-: کھ خونسرد  گفت

 یدر مورد من چھ فکر-!!! ش؟یپس کجا برد-:  خورده نگاش کردمو گفتمکھیکردمو 
 بھ مامانت ی صدمھ اخوامی در عوض نمی باباتو بد بخت کنم ولخوامی م؟منیکرد

 ؟یستیزبون تشکر بلد ن- مارستانیش بی کھ دوبار فرستادروزیآره معلومھ د-وارد بشھ 
 از ی گوشھ انی کھ بر خالف نقشھ ات باشھ ،ایکنی نمی تو کارن،ی آرمیکجا برد-

 خونھ رو دادم بھشو ھی دیکل-:  کردو گفتی پر رنگ زدو سرمو نوازشینقشھ اتھ لبخند
 رمیگی ھم ملی گفتم براش وکرمیگفتم تا طالق اونجا باشھ  تا حق و حقوقشو از بابات بگ

 مامانتو چقدر دارم با حرص زدم بھ ساق پاشو اخم کردو ی من ھوازمی عزینی بی،م
 از باال سرم با تکبر نگام نی و بس آرمی خودتو داری نھی کیتو فقط ھوا!نیآرم-: گفتم

 ی اوونھیتو د- مادرمو ی خونھ دی کجا رو دادم؟کلدی کلیدونیم- : کردو با جذب گفت
 اسب ھوس سوار ی کھ تو چھ خونھ اادی بادشیره دنبالش ی بابات میکھ وقت -نیآرم

 سرمو ی نفس پناھشھی کم کم تموم میداره باز... مسابقھ کجاستانی پانھیبوده و بب
-:  خش دار گفتی با صدادونمی حالل منھ میخودکش- :  رو زانوم گذاشتمو گفتموسیمأ

 ؟یراحت شد-: م سر بلند کردم دوباره زدم بھ پاشو با حرص گفتیکنی جا میتو ب
 از رو شونھ ام برداشتھ شد با حرص نگاش ی بارھیآره -:  گفتدوی کشی نفسنیآرم

حالش - حالش چطوره نمی باھاش حرف بزنم ببری خونھ اشو بگیشماره -: کردمو گفتم
 نفس ینی بی مششی ھم فرستادم پکنھی مزی خونھ امو تمادی مشھی کھ ھمیخوبھ خدمتکار

 نی روم چنپاتمھ زد و چونھ امو بی جلوی بگو کھ حال کردممن چقدر بھ فکر مامانت
 من انقدر مھربون ی کردی فکر نمی کھ حال کردزمیبگو عز-: انگشتاش گرفتو گفت

با « نفسیتی تربی بیلیخ-دستتو بکش -: باشم ،نھ؟ دستشو با حرص پس زدمو گفتم
پدر -  »بعد با حرص گفتم«دستت درد نکنھ فدات شم و-» : گفتمیحالت مسخره ا
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 باغچھ بلند شدمو اونم بلند ی ؟ از لبھ ی ازم دارتمی انتظار تربیصاحب منو در آورد
 من کھ پاسوز تو شدم فی نفس حیاقتی لی بیلیخ- : شدوخونسردو آسوده خاطر  گفت

بگو کھ -:  نگام کردو گفتطونشیبرگشتم با حرص نگاش کردمو با لبخند پر رنگو ش
» : کردو گفتکیگرفت ومنو از پھلو بھ خودش نزد  کمرموکمویاومد نزد«...یعاشقم

 خدمتکار دادم بھش کھ آب تو ھی ی امن دادم حتیخجالت نکش بگو،من بھ مامانت جا-
 دستشو با کنمی نفس من چقدر بھ نفع تو بھ خاطر تو کار مینی بیدلش تکون نخوره م

کھ  ای مردم زشتھ حیدستتو بکش جلو-:  گفتمدموی کشنییحرص از رو کمرم پا
 سرمو بذارم دی من اگر تو رو نشناسم کھ باکنھی نموی موی می ،گربھ الکیالحمدهللا ندار

... گمیبھت م-.. یفی حینگووو جوون-:  گفتدوی باز کمرمو گرفتو لبشو گزرمی بمنیزم
-:  تعادلمو از دست بدم منو تو بغلش گرفتو نگران گفتنکھی رفتو قبل ایاھیچشمام س

 ومدی اوژانس می داشت تازه از وروداری کامرهی میاھی سامچشم- ھو؟ی شد یچ!نفس
...  رفتیاھیچشم ھاش س-نی شد؟ آرمیچ-:  طرفمونو گفتدیی دودی تا ما رو درونیب

 مارستانوی بنی تو معلومھ؟مرد دختر بدبخت انقدراز استرس سر و تھ اییکجا -اریکام
 ی منیھم...و اضطراب   ھم کھ نخورده جز استرسیچیھ.... کردھی کردو گرنییباال پا
 برام غذا اریکام!ن؟یآرم- ن؟ی نگ؟پاسبونی بودکارهی چنجایتو ا– نی آرمگھیشھ د

:  گفتاری رو بھ کامنی و آرممی نشستاطی حمکتی نی نرفت رونییگرفت منم از گلوم پا
-:  رو بھم گفتنی رفتو آرماری کامادی بدم بخوره حالش جا باری بخر بزی چھیبرو -

سرمو رو شونھ اش ...  شھی حفظ مشتری تعادلت بینطوری شونھ ام اوسرتو بذار ر
 معذب بودم ی داشتم ولازی بعد شونھ امو در بر گرفت ،بھ آغوشش نھیگذاشتمو چند ثان

- مردم زشتھ ی؟جلوییتو چرا انقدر خود را-  رمیدوست دارم بگ- شونھ امو ول کن -: 
 یک-  الی وبرمتیپس م-فردا - شھ؟ی مرخص می کنینگ-نھ - سرم بزنن؟ ھیبگم برات 

 زنش کھ ھمون شب مھمونا رو قال گذاشتنو رفتن ماه موینع– نی مونده؟ آرمالیو
 نکرد تو و دای کسو پچی تو کھ ھی شب رفتن ،موند بود بابامھیعسل،مھمونا ھم تا ن

 منو یبرا«: بھ من زنگ زد ،منم گفتمدی جا گذاشتھ بودتونوی  و مادرتم کھ گوشنینگ
 دیبا-بعد تماس بامن ،باباتم رفتھ تھران » تھران می اومده برگشتشی پی کارھی اریکام

برام مھم - ؟یبابام چ-  کھ من بگم یری مییتو جا- نگرانھ یلیبرم تھران حتما بابام خ
 نی احمق،بعد  ایا-:  گفتتی با عصباننی من مھمھ اون االن نگرانھ آرمیبرا-  ستین

 بھ ؟نگرانھ؟ی بابام،بابام؟بابات چیگی بازم مات بابی از سر صدقھ بتیھمھ بال ومص
 کنمیجداش م - نی شھ آرمی گوشت از ناخن جدا نمنیآرم-:  نگاه کردم و گفتمنیآرم
 سر نیبرم بھ نگ-:  گفتنوی رو داد دست آرموهی آبمکوی اومدو کاری باغ کامالی ویای،م

 برم خونھ ام ینو میفردا نگ: تکون دادو گفتی سراری کامالی ومیریما م -نیبزنم آرم
 ؟ی ھستنی نگار،مراقبیکام- :  تا اومد بره گفتماری تکون دادو کامی ھم سرنیآرم
 در آب نی تکون داد و رفت آرمی پنھان زدو سری کمرنگ و با غمی لبخنداریکام

 نگاه نی بھ آرمدی بھ مرادش رساریخوب شد کام-:  رو باز کردو با پوز خند گفتوهیم
 ؟ھمھیکنی برادرتم رحم نم؟بھیکنی عالمو آدمو مسخره میھمھ  تو چرا-: کردمو گفتم
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 ی بعد پوز خند مالی وی بری اوضاع منو بھ اجبار منی تو ای دارن اال تو؟ تو داررادیا
 رو مقابلم گرفتو وهی آبمی شھی نگام کردو شنی آرم؟ی کنی رو مسخره ماری کامیزن

 با غم ؟ی با بنفشھ ای ؟بگی بگیچ: زنگ بزنم با خشم گفتدیبھ بابام با-بخور - : گفت
 تکون داد ی سرنی آرممارستانم؟ی ھنوز بکنھیمامانم فکر م: نگاه کردم و گفتمنیبھ آرم
-  توھم بخور ایب-:  خوردمو گفتموهی از آب می جرعھ ادهیبخور رنگت پر- : و گفت

 م ره بھم نگاه کردو بعد ھی نمنیی از گلوم پای طورنیا- ی تو بخور غش نکنخورمینم
 کھ بھ یمرس- حاال بخور -:  ازش خورد و داد دستمو گفتی رو گرفتو جرعھ اشھیش

 باغ الی ومی رفتیوقت...  شد و سرمو برگردوندمرهی تو چشمام خنی آرمیمامانم جا داد
 ،االن نی آرمیوا-:  چنان با تعجب ما رو نگاه کرد کھ آب شدم از خجالتو گفتملیکائیم

 ی بنیآرم!!!  ؟الی چرا با آقا برگشتھ وی مھندس پناھتر دخگھی مکنھ؟االنی میچھ فکر
 طی گرفتم ،شراادی میچقدر مردم برات مھمند،من تو زندگ-: حوصلھ نگام کردو گفت

 کھ نظر یستی دختر نھیتو - وقت مردمو نظراشون برام مھم نباشھ چی داد کھ ھادیبھم 
 من خودم شاھدم یستیتوھم دختر ن-:  نگام کردو گفتطنتیمردم برات مھم باشھ باش

 قتویچرا چون حق-  ؟یدونستی مییای حی بیلیخ-:  گفتمدویزدم بھ بازوشو خند
 بھ فضا نی آرمموی شدالی دستش گرفتو وارد ساختمون وھی ھامو در بر شونھ«گم؟یم

 تونی وحشینگاه مھمونا» : گفتی بود عصبختھینگاه کردکھ بدجور ھمھ جا بھم ر
 نجای جناب مھندس،مگھ ادیببخش- :  نشستم و گفتمرفتھ کردن رو مبل واکاریالموچیو

 اومد رو برومومحسوس و نی نھ منو آرمری اونا رو بگی قھیخدمتکار نداره برو 
 حوصلھ نگاش کردمو ی و باغم و داغون کردم بالیبھ خاطر تو و- : منظور دار گفت

 اون شھی مگھم- :  زدو گفتطونی کھ نرفتھ ؟ لبخند شادتی اشو دادم نھیمنم ھز-: گفتم
 انگشتاش گرفتو مشمئز ونی چونھ امو مریدستشو دراز کردو ز«شبو فراموش کرد؟

 خستھ ام دو نیآرم-» : گفتمرونوی بدمی انگشتاش کشریکننده نگام کرد،چونھ امو از ز
-  نی آرموفتمی بودم بھ لطفت انقدر ھول و تکون خوردم دارم پس ممارستانیروز ب

 ھی با حالت گری کنرونی جفتمونو تو از تنمون بیخستگ خوامی منم مزمی خب عزلھیخ
نق نزن - : دستمو گرفتو با زور بلندم کردو گفت...ترو خدا عذابم نده ! نیآرم-: گفتم

 ؟دارم یفھمی خستھ ام نمگمیم-:  کمرمو در بر گرفتو گفتمنمتی،قراره چند روز نب
 ولم کن نیآرم:گفتم  ھولش دادم عقبوارمیمن حالتو جا م- :  گفتطنتی با شرمیمیم

 ھمھ ماه از رابطھ امون نیا-:  منو تو بغلش کشوندو گفتتی با خشم و جدییییوا
 یری جلومو بگیخوای میتھ؟چطوری اس پوی از ی مشکل فنای کجھ تی دوزارگذرهیم

 مشتاق اون لحظھ ام کھ منصرف شدم و ی نکنم ھان؟چطورخواموی کھ میکھ کار
 زدی حرفو منی اکردوی بودو تو چشمم نگاه مکید رفتھ انقدر بھم نزشیحرف تو پ

 نھ؟فقط ستمی نی نفس پناھتی موقعنی ایتو-: ،چشمم چپ شده بود ھولش دادم عقبو گفتم
 مادرت ی ،دختر معشوقھ ی نفس پناھشمی می کھ بدبختم کنی بندی کمر ھمتتو میوقت

با خشم   حصار محکم دستاش گرفت وونیمنو باز تو بغلش م...  بابات بیدختر رق
 منو مصمم زمی ازت دست بکشم؟نھ عز؟کھی کنمی عصبیخوایم: آروم گفتی صدایول
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 چون بعد حکومتم بھ تو، ی کن نفس پناھشتری تا بھت عارض بشم ،خشممو بیکنیتر م
 نبوده برعکس ندی تو اصال خوشای کھ براشھی مدمی عایت بخش*ذ*آرامش ل

 با آرنجم خواستم بدمش عقب بشم  با تو آرومخوامی کن چون ممی عصبشتریب...من
 با حرص تقال کردم ،بلندم کرد نھ؟یآخر زورت ا-:  با ھمون لحن گفتدیرسیزورم نم

 زد رو م تو مھی جوجھ ،پرتم کرد رو کاناپھ و خھی لقبم بودم نیتو دستش درست ع
ک *ی*ر*ح* تشتریفرار کن تا ب-:  نگاه کردو گفتشی وحشیچشمام با اون چشما

 داره کھ بتونھ بھ من صدمھ ی ببر چھی جوجھ جز نوک زدن بھ ھی بدونم خوامیبشم ،م
: مادرت بابغض نگاش کردمو گفتم... بھ داشتھ ھام اضافھ کننمیا...یچی ھیچیھ...بزنھ 

 تاب بھ صورتم نگاه کرد ،منتظر بود یظالم موھامو از کنار صورتم کنار زد و ب-
 دهی و عکس العمل نشون نمکنھیم ی تابی بی کھ اونطورھی منتظر چدونستمی نمیول

 شد سرشو بھ گردنم فرو برد وگردنم داری از خواب بنی و انگار آرمختی،اشکم فرو ر
 گناھکارش کشوند ،برام آرامش نداشت دردو رنج وعذاب بود ی بوسھ ھاشیبھ آت

 ،االن یستی االن زن من نفس نگھی دی ،نفس پناھنیبب-:  گوشم گفتریبوسھ ھاش، ز
 نکن اعصابم خرد ھی گرگمی نمگھید«شمی شارژ میکنی کھ مھی ،گریینفس پناھ

 چون االن رمیگی از نو جون مکنمی نمی و بھت جز خودم توجھی بدبختی،وقت»شھیم
 التماس کن تا یھق ھق کن مثل شب مھمون... دستمھ نھ نفس زن خودم ری زینفس پناھ

 زی ومنم قاتل جون عزیام دختر قاتل بابیستی کھ تو زنم نفتھی بادمیپر از تو بشم 
 ی از دست دادزوی کھ تو بھ خاطرش ھمھ چی کسشمی ،من می پناھنی حسیدوردونھ 

 نی ھمتونمی ،چون اگر بخوام می اونچھ کھ من بخوام چون مجبورشھی متی،تموم زندگ
 آواره کنم مارستانمی نابود تر کنم ،مادرتو آواره کنم،خواھر تو تو بتویاالن زندگ

 ی مثل تو تو دستاارشی اونم اختی چون حتکنھی تو دھن منو نگاه ماریام کھ کیدونی،م
 یخوای برادرتو از نون خوردن بندازم؟می اول زندگیخوای ،میمنھ ،نفس پناھ

 مادرت ی بیخوایم»:سربلند کردو تو چشمام نگاه کردو گفت«... بکشم باال؟تونییدارا
 کھ بعد ی ؟آرامشیری نگازم  وآرامش منو با خودتدمی کشی کھ چیکنم تا درکم کن

 رمی بگتونمی شدو وحاال فقط از تو مغی ازم درزتی ھمھ چی بیاومدن بابا
 ازم شوی خشم آلودو وحشی چشماختی فرو رشتری تکون دادم و اشکام بیسر«ھان؟...

 لبم کھ شد نگاھشو بھ چشمام کی نزدی ولنییگرفتو بھ لبم نگاه کرد و سرشو آورد پا
 نمی چشماشو ببینطوری اخواستمی پر از نفرت چشمامو بستم نمود بنھیدوخت پر از ک
تموم جونم شد رنج چقدر ظالمھ چقدر؛من تقاص خودمو ازش ... دی تپی،قلبم بدجور م

 نفس چشمامو باز االی...نی نفس ِآرمیآرومم کن تا بش...آرومم کن -...  خداخوامیم
 و ی نفس پناھنی بلھ چقدر فاصیدیفھم-:  گفتیکردم با ھق ھق نگاش کردم جد

 تو چشماش نگاه کردم ،رنگ ؟ی باشی بازم نفس پناھیخوای ھست؟منینفس ِآرم
 قبل ھم تو نگاھش نبود ،آروم لبشو رو لبم ھی چند ثانی نھیخشمش کمرنگ شده بود ،ک

 نکن یبھت گفتم با من باز- :  نرم بھش زدو سر بلند کردو گفتیگذاشت و بوسھ ا
 ی کرده کھ تو تو خطریبابات با روان من کار: گفتم تبھ...خودتو سردنشون نده 
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تو برو باال -»  از روم بلند شدو گفتکردمیھق ھق م«... بامن درست رفتار کن ...
 زی رو تمنجای کنم کھ ای گردو خاکھی بگم شام حاضرکنھ و لییکای ، برم بھ مامیتامن ب

 کم رو ھی بھم زده بود رش و ھمون حال رفتم باال حالم کایدیبا نا ام... نکردن ھنوز
 گرفتم برم می بعد تصمنھی ھمنی کارم با آرمشھی کردم تا آروم بشم ھمھیتخت نشستم گر

 بود ی رفتم حموم اتاقش کھ بھشتخواستی دوش آب گرم مھی چقدر دلم رم،یدوش بگ
 بود از یعال...شوی با اون وان بزرگ و جکوزری نظی بونی دکوراسھی خودش یبرا

 مردم ،رو تخت نشستم ی داشتم از خواب مومدهی ھنوز باال ندمی دومدمحموم کھ در ا
 مامان حالشون نوی سوخت ،بھ ساعت نگاه کردم ساعت ده بود ،نگیچشمام از خواب م

 ای بابا شی برم پدی باخواد؟منی بشھ؟حاال مامان طالق مخوادی می فردا چیچطوره ؟ وا
 بابام بھ بابا بگم یخونھ [ بھ مامانم بگم ھ وسط ازم بخواد کنی ھم انی آرمدی شاایمامان 
 ی ،تموم ھدفشو بھ نفع خودش منھی اون حتما ھمشی مامانم تا برم پیخونھ 

 حداقل نھی ببی وقت منو نفس پناھچی ھستمی ساعت قبل بد بود حاضر نھیچقدر ...]نھیچ
 یر چطودمی نفھمکنھی رفتار مزی باھام مسالمت آمنمیِ نفس ِآرمیبھ قول خوش وقت

 برگشتم خوردی نور آفتاب تو چشمم مخوردی گرمش پشت گردنم مینفسا...خوابم برد 
 آزار بود دستمو رو ی اش ،کاش خودشم بافھیِ آزار قی خوابھ چھ بینگاھش کردم وقت

 پس چرا نھی آغوش پر از کنی داغونم کنھ ادیگونھ اش گذاشتم ،توبغلش بودم با
 ی عملداشوی تھ دلم ازش ممنونم کھ تھدرده نکدارمی بشبی کھ دنیآرومم؟چرا از ا

 کھ مامانمو پناه داده و داره ازش نی چرا  از ای کھ بھم زده ولیینکرده ،با تموم زخما
 نکھی ،از اکنمی تضاد احساس دق منی دارم از ام؟ی انقدر ازش راضکنھی متیحما

ن کھ مادرم یاز ا!!!ستی ننیتھ دلم سنگ... ی غصھ دارم ولدهیخونواده ام از ھم پاش
 گمیبھت م- خودم ی حتکنھی درک نمیحال منو کس... خوشحالم خورهی نمبی فرگھید
 یخوایم» نکنم ؟دارتی کھ بیخوابی میریگی باال میای ،منمتیقراره چند روز نب«

 نکن کھ حرف الی ،پس خگذشتمی ھق ھقت تو گوشم نبود نمیحرف تو باشھ ؟اگر صدا
 نیبا ا-  کردم ،مغرور ورئوف؟چطور ممکنھ شتو شده و از حرف خودم برگشتم نگا

 چشم نکھی چشماشو باز کرد و نگام کردو بدون ا؟ی کھ عذابم بدیدیحولھ تو تختم خواب
من -:  گفتی لحن دلخور و خشکدوبایازم برداره کف دستم کھ رو گونھ اش بودو بوس

لبمو   سرشو آورد جلو ورمیازت دلگ-» :با بغض گفتم« تو منو ؟دمیھمھ رو عذاب م
 دی کم نگام کرد بغضمو کھ دھی«...ی کردمیمن آروم بودم تو عصب-» : گفتدویبوس
 ی پشتمو نوازشدوی کششتریمنو تو بغلش ب« رو اعصابم  ی ریبغض نکن م-» :گفت

بعد از ظھر - ؟ی ریامروز شرکت نم-آره - بابام؟ ی خونھ یبریمنو م-» :کردو گفتم
 رمیکھ رسوندمت م

 
 منو رسوند بھ خونھ امون اول فکر نیپنج شش غروب بود کھ آرم ساعت یفردا حوال 
 با دی بابا تو خونھ است تا منو ددمی با کمال تعجب دی ولستی نی خونھ امون کسکردمیم
 دیدونیم!!!مادرتو خواھرت کجان؟!!د؟ییمعلوم کجا- :  و داغون گفتی حال عصبھی
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» : دستش بود اونو مقابل من گرفتو گفترقھ وھی« گذشت؟ی دو شب بھ من چنی ایتو
 کردم و ی انداختمو آروم سالمری شده ؟ سر بھ زی مادرت نوشتھ؟جنھی چاتی چرندنیا-

 لباساشم ھ؟مامانتی چای ادا بازنی بزن ای حرفھینفس -: در رو بستمو بابا گفت
 اشو ھیثثا  نامھ رو نوشتھ وبعد ھم اسباب ونی افتاده کھ ای شده؟چھ اتفاقیبرده،مگھ چ

جمع کرده رفتھ؟مگھ دختر چھارده سالھ است کھ بھش بر خورده و گذاشتھ رفتھ؟اصال 
 شما ھم خبر ای دی اون بودشی شما ھم پنمی ھم ازش خبر ندارند؟ ، ببلیکجا رفتھ کھ فام

 راستشو دی انداختم، باری سرمو بھ زکردمیبا سکوت بابا رو نگاه م« کو؟نید؟نگیندار
 من یگی نمیچی ھنیی پاینفس حرف بزن چرا سرتو انداخت-» : گفتیبگم؟بابا عصبان
 نی ؟اھی چنیا- :  شم بابا برگھ رو بھ من نشون دادو گفتی مووونھی دیدارم از نگران

 مامان ترکت کرده بابا با یعنی-:  سر بلند کردمو بھش نگاه کردمو گفتم؟ی چیعنی
 شیری اصال سر چھ بھ تهد جا کرده مگھ بچھ است کھ قھر کری بیلیخ-: حرص گفت

 بابا نگاه کردم ی عصبی افھی گذاشتھ رفتھ؟ بھ قی کی خانم بر خورده و با اجازه یقبا
 نی الی دلیمامانم کھ ب-  ؟ی گی رو منای از سر حرص اای مامانم ھم براش مھم بود یعنی

  رو خودمی کنترلگھی از کوره در رفتم دشھیوونگی دلشیحتما دل -کار رو نکرده بابا
 گناه جلوه بده؟از ی خودشو بخوادی باخت ،تا چھ حد می ذره ھم خودشو نمھینداشتم بابا 

 یعنی چپ زده بود کھ ی علی کھ خودشو بھ کوچھ نی حالم بد شد از اشیی مظلوم نمانیا
 ھم شک نداره کھ نکنھ دستش رو شده باشھ؟نھ معلومھ کھ لومی اپسھی یعنی خبرم یمن ب

با ... شھ ی بھ بعد ھم رو نمنی از اگھی رو نشد پس مستش وچند سال دستینداره ب
 شی آتی کوره نی کھ عی رفت و تنی کھ کم و کم با میی با صدانھیحرص و بغض وک

 ی خوای مگھی د؟چقدری ما رو گول بزنی خوای مگھیبابا بسھ،چقدر د-» :بود گفتم
بچھ ات خستھ   بھ زنوانتی تا تو از خمی سکوت کندی باگھی ما چندوقت دی کنانتیخ
 ی کشی مشی اونو بھ آتانتتی کھ ھر روز با خیتی بھ شخصی بدتی و بھ ما اھمیبش

 ن،شمایی پااری تو؟صداتو بیگی میچ- : بابا داد زد... می تو ما بسوزانتیچقدر تو تب خ
 چطور ی پدرھی تو می شما خل شدی آره از کارامیخل شد- د؟یدخترا ومادرتون خل شد

 گفتمی کھ من می با ما رفتار کردی جورھی شھی تو ھمی رو بکنار کنی با ما ایتونست
 چطور»ی باال تر از من،باال تر از خواھر و برادر و مادرم نداری عشقتیتو زندگ«
 معلومھ یگی مینفس تو چ-:  و خشم گفتی خوردگکھی بابا با ؟ی گولمون بزنیتونستیم

 در خونواده ام شھیخالصھ م  منی معلومھ کھ تموم زندگی منھیکھ تو ھنوزم نور چشم
 لحظھ ھی بابا دمیبابا دروغ نگو من تو رو با شھال د- :  زدم غیج...  کھ بھشونیو عشق

-:  خودشو جمع و جور کردو با اخم گفتعی سریلی خی ولواری گچ دنیرنگش شد ع
 شما ھا رو ی وصلھ ھا رو بھ من نچسبون کنیھ؟ای حرفا چنیھ؟ای ؟شھال کھی کگھی دنیا

 کی ؟شری خاطر ک؟بھیانکار نکن بابا،بھ خاطر چ-:  گفتمھی گرتوی با عصبانده؟پر کر
 بھ نی بھ من و نگی نکردانتی فقط بھ مامان خ؟تویچند سالھ اتو مادر بچھ ھاتو فروخت

 من ی قھرمان زندگشھی چرا بابا جونم تو ھمی کردانتی امو بھ آرزو ھامونم خندهیآ
 ی کار رو کردنی با تموم پشت و پناھمون اچرا،  کابوسمونی حاال شدی ولی بودنینگ
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 ی رو داره ،تو تموم قدرت من تو زندگی باباش پشتش باشھ کنکھی دختر جز اھیمگھ 
 بلندت نینفس نباز بابا ھست االن از رو زم: گفتم نی جا خوردم زمھی ھر وقت یبود

 زیمن از ھمھ چ...نی بار خود بابام بود کھ منو ھول داد تا بخورم رو زمنی ایکنھ،ولیم
 زن ھی کھ با دمی مھندس ،دیالی ودی ،زمستون کھ رفتدمیخبر دارم ،تو رو با شھال د

 بھ من یدونی مدمی ،اونو تو بغلت دیحی سفر تفری رفتی ھفتھ بھ اسم سفر کارھی بھیغر
 ؟مادرمو ی کنی مانتی تو خدی فھمی گذشت وقتی بھ مامانم چیدونی گذشت؟میچ

 ی ھمھ دروغ بگنی و ای ما نگاه کنی بھ چشمایتونستی میچطور مارستانی بیفرستاد
 ی دلت نمی کھ ما رو گول بزنومدی دلت می چطوری ات دل ندارنھیمگھ بابا تو س
 کھ کردمی مھی سفر مامان چقدر نگرانت بود من چقدر گری رفتی میسوخت کھ وقت

 صفا؟تمام آرزو ی رفتی مگھی دی بعد تو با زنانمی ده روز نبنمی ھفتھ نبھیقرار بابامو 
بسھ نفس انقدر آھو نالھ -: بابا دادزد... ی ھوست سوزوندشی آتنی با انوی منو نگیھا

 رابطھ گھی میخطا؟بابام داره چ«پوزخند زدم...  کنم ینکن؛منم انسانم من  ھم خطا م
باباجون - : بابا با غم گفت»  خطا؟شھی بزرگ می زن شوھر دار با دوتا بچھ ھیبا 

 من نده لی رو تحویمی قدی داستا ھانیا: زدمغیج...  سر پناهی بی وهیھ زن بی،شھال 
 ھی تا خطا مو توجارمیآره بھونھ م-:  من نگاه کردو گفتنیبابا رو مبل نشستو اندوھگ

 ی کھ بنی ،نھ ادادی فرصت جبران  بھ من مھی مونی بھ حرمت زندگدی مادرت بایکنم ول
آبرو؟بابا داره دم « بشھی کھ با آبرومون بازرش پسھیخبر بذاره بره اونم شب عروس

 شی کجاست پنینگ-بابا» ... شدهنی منو نگیزی آبرو ری کھ بانی کسزنھیاز آبرو م
-:  و گفتدی بابا با ھول و وال از جا بلند شد رنگش پرِمارستانی بنینگ- مادرت؟ 

 جلو شونھ اومد  کرده؟ بھ بابا با بغض نگاه کردم و باباکاری شده؟چیمارستان؟چرا؟چیب
-  ِمارستانی ،بگو کدوم بی نکن بابائھینفس جان ،گر-: ھامو تو دستاش گرفت و گفت 

- بچھ ام چش شده؟ نمی مادرتو بده برم ببی خب آدرس خونھ لھیخ-مرخص شد 
پس کجاست؟ !!!!!ست؟ین-:  گفتی خوردگکھی بابا با تعجب و ستی مامان نشین،پینگ
شوھرش؟ برگشتھ - :  کرده نگام کردو بعد گفتگ لحظھ ھنھی شوھرش بابا یخونھ -

... شوھر خودش... ینھ ،خونھ -.... ؟ی کی بھ اجازه ی  عوضی کھی اون مرتیخونھ 
-  ھ؟یمنظورت ک-:  زدو گفتی پلکدی رسیبابا انگار خون بھ مغزش نم

 دی رو من باھی مشکل قضی جاھاشھیلبمو با زبونم تر کردم ھم«منظورم...من
 شده بابا غھی برادر مھندس شوکت صار،ی با کامنینگ....شھی فعلوھرمنظورم ش»...بگم

شوھر کرده؟غلط کرده بھ -:  تو صورتم دادزدختی ری چنان سرخ شد کھ قلبم ھرھوی
 اجازه رو داده ،گھ خورده کھ نی بھش ای شوھر کنھ؟کتونھی گفتھ می؟کی کیاجازه 

 ازدواج کنھ ؟ مگھ ی طورنیا تونھی گفتھ می ؟کدیکنی مکاری شده،معلومھ چغھیرفتھ ص
 دو نی ایتو...ز،ی ھمھ چی آبرو بی ؟بشھی اون منوی ای غھی صرهی کس و کاره کھ میب

 ی اون پسره ی غھی رفتھ ،خواھرت صد؟مادرتوی من آوردی سر زندگییروز چھ بال
 ما؟ما کھ ی با زندگدیشما چھ کار کرد-:  وضجھ گفتمھیبا گر...  شدهزی ھمھ چیب

 خواھرتو یگند کار-: بابا دادزد... ِ تو اباباری ھمھ اش تقصمیکردی ممونوی زندگمیداشت
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 ھی کامال شرعنمی نگیبرا- بوده ی عمل کامال شرعھی نکن کار من میپشت کار من غا
 ی کشمش شوھر کرده ھان؟شوھری بسازم ،من مینی نگھیمن -: بابا با خشم گفت

 واسھ خودش رهی کھ مدهی رسییجا  کارش بھگھی حاال ددایبراش بسازم اون سرش نا پ
 ،مگھ دختره تو کنھی دلش بخواد می شده ھر غلطوهی بگھیشھ؟دی میکی ی غھیص
 نی از انمی اون از شوھر اولش اشھی ره زنش می مادی سر راھش می کھ ھر کابونھیخ
من بلد - داداشش مھندس کجاست؟ ی آدرس خونھ زنمی ،کپونش مکنمیمن آدمش م...

-:  خشم آلودش گفتی بار دست بلند کردو با اون چشمانی اولی و براد بابا اومستمین
 بابا با ریزنگ بزن از مھندس بگ-  رو بده کھی اون مرتی آدرس خونھ زنم،ینفس م

 بابا شونھ ھامو گرفتو تکونم دادو ستمیمن بلد ن-نفس ،آدرسشو بده -: تموم قواش داد زد
 نییطبقھ پا-..  ،نفس آدرسرمی بگو تا ازت آدرسزنمتی نفس بھ خدا میاگر نگ:گفت

 آبرو ،شوھر یطولھ سگ ب-:  برداشتو گفتچشویبابا ولم کردو سو-ساختمون مھندس 
 فقط من بابا انگشت اشاره ی کچیھ- خبر داره؟ ی شھ پدر سگ ،کی مغھی ، صکنھیم

 ،پدر تو رو ھم کنمی تو رو ھم روشن مفی تکلامیمن م-: اشو باال بھ طرفم گرفتو گفت
 نی افی ؟اول بذار تکلدی منو ببری آبروت کھ آبروی ھم دست خواھر بی شدارمیم در

 ی شماره عی سررونی از در خونھ زد بتیبابا با عصبان... نمک نشناسو روشن کنم 
 دست نی آرمھی در دسترس نبود ،زنگ زدم بھ گوششی گوشی رو گرفتم ولاریکام
 ھنوز خونھ ی رو گرفتم ولاری کامی خونھ یشماره »تو جلسھ است« بود گفتشیمنش
 بگم خواستمی ،نمادیبابا داره م«  گذاشتم کھغامی بودن کھ تلفنو بردارند پدهینرس

 حرف بزنھ ادی بنی آرمدی بذارھی عصبانیلی در رو باز نکن بابا خنی نگد،ی،ببخش
 نوی آرملی بھ موباقھی ھر پنج دقگذشتیساعت م» ..... تو با بابام رو برو نشوار،یکام

 لی موبادادنی کدوم جواب نمچی ھگھی دی ولزدمی زنگ ماری کامی و خونھ اریامک
 پر تالطم ،از استرس یایدلم شده بود در... خاموش بودگھی ھم از تماس سومم دنیآرم

 شدمی موونھی دی دوبار ھم حالم بھم خود داشتم از اون ھمھ نگرانیحال تھوع داشتم حت
 دی گفتم،از دھنم پری نمی خوردم ولیکاش کتک م ی کرده ،اکاری چنی بابا با نگیعنی

 ادی سر خواھرم بییخدا منو نبخشھ اگر بال... منری من تقصری تقصگفتمی مدینبا
 لرزون تلفنو یباالخره ساعت نھ تلفن بھ صدا در اومد با استرس و دستا...؟یچ

- ... کھ  نگفتتی من مردم ،مگھ منشیی کجانیآرم... نی آرمیوا- نفس -الو؟ -: برداشتم
بابات - چرا؟   یکالنتر-» : گفتمیبند دلم پاره شد،با لکنت و دل واپس«...میمن کالنتر

 ھم مو برداشتھ نی نگی زده بچھ اش سقط شده ،دنده نوی نگاری کامیرفتھ خونھ 
 بوده اومده بابات اونم ھول داده سرش خورده بھ سنگ اپن شکستھ رونی باری،کام

-  خوبھ؟ اری چطوره؟کامنی ،نگنیخدا منو بکشھ آرم ھیی-بابات االن باز داشتھ 
 منھ بابا با زور ازم ادرس ری تقصنیآرم-:  وگفتمھی گرری زدم زندی بسترمارستانیب

 ی طورنی بچھ اشو ای پاره کرده کریبابات زنج-...  رو گرفت اری کامیخونھ 
 چقدر ھم خالف جھت رفتھ باشھ؟خوبھ خودش اھل ھمھ جور گناه زنھ؟ھریم

 در آورده ی بازرتی من غی حاال رفتھ واسھ ؛یراخالقی عرف غری شرع غریت،غھس
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 مردم زنشو زده ،بچھ اشو ی خونھ ی راه افتاده رفتھ ارمی،نفس من پدر باباتو در م
بمون - مارستانن؟یکدوم ب- ..  دای بسازم اون سرش نا پیی پناھھیآخ کھ من ...کشتھ 

 مارستانی خوام برم بی تو دھنم مادی داره مدلم-:  گفتمی قراری دنبالت با بامیخودم م
 مامانت اونجاست ،تو مارستانی فرستادم دنبال مادرت بردتش بنیماش-نی،نگرانم آرم

 لیوک- محرم بودن؟ دی ثابت کنی کھ، چطوردی نامھ ندارغھیاالن ص- امیبمون تا من ب
- نھ؟ی بشدلم ورای راست راه بره ؟راستی واسھ چدممی خدادتومن حقوق میدارم ماھ

 خط سکتھ نوری دونھ از اون نعره خوشگالش زد کھ من اھی نیاالن بابام چطوره آرم
 دل ی رو قطع کرد ،وای حرف نزن گوشتی وحشیبا من در مورد اون بابا-: کردم

 ھم کھ سرش شکستھ بابا اری کامھ؟یتی تو چھ وضعنیشوره ام دو برابر شد االن نگ
 افتاد ی اومد دوباره با تن زخممارستانی تازه از بنیگ نی برارمی بمی کرده الھکاریچ

 از اون بپرسم نوی کھ حد اقل حال نگدادی ھم تلفنشو جواب نممارستان،مامانمیرو تخت ب
 گذاشتھ بود ری من ده بار حالم بھم خورد استرس رو معده ام بد جور تاثادی بنیتا آرم...

 کنمی مھی دارم گردیدر رو باز کردم و د  بود کھ اومد دنبالم  تامیساعت دوازده و ن... 
 ی کافی نکن کھ بھ اندازه ھی ،گرای نکنھیگر-:  تر شدو گفتی کھ بود عصبانیعصبان

 از مارستانم،مردمیمنو ببر ب-:  گفتمھیبھونھ دارم کھ کار دست خودمو خودت بدم با گر
-: گفت ی با ھمون حال عصبدهی جواب نمشویاسترس مامانم ھم بدتر از شماھا گوش

 بده رشی ؟آوردم شی ؟بچھ اشضھی ِمری شب بگم کمی دوازده ونمارستان؟اونمیببرمت ب
 یادرسو بدم بر- بھت گفتم  آدرسو بده خودم برم -  کرد؟ی ِمادرشو می تابیببرمش ب
 کنھ بده بھ تو ؟مامانت ھی بھ مامانت، مامانت گری بدی کنھی ؟تو گری کنکاریاونجا چ
 جرئت نداشتم از بابام بپرسم کنھی می ھاش فضا رو معنوھی گرا داره بی کافیبھ ائازه 

 نیبھ آرم.... ھ؟ی حالو روزش چطوریعنینگران بابام ھم بودم االن تو باز داشتگاھھ 
 بعد آرامششو بھ قھی چند دقشدی می عصبانی وقتشھینگاه کردم پشت رول نشستھ بود،ھم

 رگ کنار شھی آرومتر نمیول شھی تر می عصبگذرهی می االن ھر چی ولاوردیدست م
 فرمون بودو انقدر محکم گرفتھ بود ی ھاش  متورم شده بود،دست چپش کھ روقھیشق

 استخون ِخودشونو بدرند ،دست ی پوست روخواستنی انگشتاش میکھ استخون باال
 نگران کھ ی رون پاش بود دستمو رو دستش گذاشتم و با ھمون صدای اش روگھید

 کھ دل من ینینگام کرد پر از خشم بود ؛پر از غم سنگ«!نیمآر-:  گفتمدیلرزی میکم
 ینگاھشو بھ بزرگراه دوخت ول» ختی ری از چشماش مشی آتکردی مکھیھزار ت

آروم باش دلم -:  داشت آروم گفتمازی نتمی انگشتاش گرفت ؛انگار بھ حماونیانگشتامو م
 ُکنیمنو کنف  حال باشھ  حالو روزش دروننی ای خواستم توی سوخت ،نمیبراش م

 یمتی حاضر بودم بھ ھر قختھی من انقدر بھم ری کھ بھ خاطر بابادمیدی می وقتکرد،یم
 رو ھم کھ ی تنھا کسخوادیم-:  آروم  گفتی با صدای ولی عصبنیآرومش کنم آرم

 ی شب مھمونادی من داره نفس؟ ی ؛چرا بابات کمر بھ کشتن خونواده رهیدارم ازم بگ
 اون محبت شھی حاال بھ وضوح می نداره ولاری بھ کامی خاطرقتعل«: گفتیافتادم کھ م
 ی بھ نوه اشم رحم نکرد ،حتیحت-نیآرم»  داره رو حس کرداری کھ بھ کامیبرادرانھ ا
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 شوھرش بوده؟ پس کار ی بزنھ چون خونھ نوی نگکھ»دادزد«رتھ؟ی غنیبھ دخترش ،ا
خودش بوده نھ شوھر   شوھری خونھ نی نگی زن شوھر دار بودھی با ی بود؟وقتیتو چ

 کھ دلم کردی مدای و غمش بر خشمش تسلط پدیلرزی از خشم می جورھی... گھی دیکی
 نگام کرد موج غم ھاشو بھ دمی دستشو کھ قفل کرده بودتو دستم و بوسشدیبراش آب م

 بار بھ خاطر ھی زدمش ی مخواستینفس دلم م:  تکون دادو گفتیچشمم دوخت و سر
 دلم کردمی مشت حوالھ اش مھی ھمھ سال زده حداقل نی کھ بھم اییتموم زخما

 کرده بود کھ ی بابام کاریول »ی منو بزنی کھ بابایکنیتو غلط م« داد بزنم خواستیم
 جرئت ی در موردش تحمل کنم حتنوی آرمی بندازمو حرفاریمن الل بشم و سرمو بھ ز

 انقد بد بخواد چون حق داشت کھ» موضوعو کش نده نیبسھ انقدر ا«نداشتم کھ بگم
ُ کنھ ؛بابا تموم پ◌الییگو  اش خراب کرده بود نفرتم از رهی پشت سرشوبا گناه کبیِ

 با تموم ی تعلق و محبتمو گرفتھ بود ولی انجام داده بود جلومونی کھ تو زندگیاعمال
 چند تا نی ھنوز دوسش داشتم ،ھنوز دلواپسش بودم ،بابام تا حاال زندان نبود االن بنایا

 اش کھ رهی تیلی خی ،با ھمون کت و شلوارسرمھ انی آرمی بھ خونھ میدیرس.. . متھمھ
 ستبرش داشت لباسو از ی نھی جذب کھ سی سرمھ ارھنی تنش بود با اون پتیجذبو ف

 خودش ی برایسکی وی از بطروانی ،لوانی مبل نشستھ بود و لی ، رودیدریھم م
حضورم نشد از بس کھ تو  ی خورد اومدم کنارش نشستم اصال متوجھ ی مختویریم

 درمون ی دردنایبا خوردن ا-: فکر بود ،دستمو رو زانوش گذاشتم نگاھم کردو گفتم
 یسکی ؟وستی نیمگھ معده ات خال-  شھ یاعصاب من کھ آروم م- نی آرمشھینم

 ازش گرفتم و وانوی لیکنی معده میزی ،خونریریگی االن معده درد مھییمشروب  قو
 دستمو گرفتو نذاشت بلند بشم نی آرمی اول بخورارمی بیزی چھی بذار برم برات-: گفتم

 ی مشی منو بھ آتی زندگ؟باباتیچرا نگران من- :  نگاه کردو گفترهیتو چشمام خ
 اشو قھی کنار شقیکشونھ و دخترش نگران جون منھ؟ با بغض با سر انگشتام موھا

 تا تو رو آروم کنم بگم یزی چستمی ،بلد نخوامیمن ازت معذرت م- :  دادمو گفتمینوازش
 کف دستمو کھ کنار نی کشم آرمی خجالت مشتی تونم بگم از کار بابام پیفقط م

بھ من محبت نکن بھ -:  آروم گفتی ولی و با ھمون لحن عصبدیصورتش بود و بوس
 شم،بھم انقدر محبت نکن دلم انقدر براش سوخت ی موونھی محبت نکرده من دیمن کس

 ی لحظھ بود تا غماشو سبک کنھ باورم نمنی منتظر ھمانگار  ودمشیکھ تو آغوشم کش
 شناختم ی کھ ازش میتی کنھ دور از شخصھی بتونھ آزادانھ گری طورنی انیشد کھ آرم

 کردی مھی بو کھ تو آغوش من گردهی بود کھ منو انقدر محرم خودش دنی مھم ایبود ول
 بود کھ از ادیش انقدر زی و غم شانزده سالھ اش فشار عصبھی گرھی تخلی برای،آغوش

 زدی آلود ازش حرف مھی با لحن گالنباری ھاشو از بابام گرفت واھیسر، تموم گال
 درست کردم و خورد وباالخره یزی چھیرفتم براش ...انقدر گفتو گفت تا سبک شد ...

تموم ....یالو مشرق- شدم داری بنی خود آرمیصبح با صدا... دیآروم گرفتو خواب
 کھ خودم یفعال تا زمان...ی نھ پناھامیامروز نھ من م...نھ ... کنکنسل جلسات امروزو

 ِمن ومدی گوشتو باز کن نی مشرقی ولمییای کدوم نمچی ھھیتا اطالع ثانو....زنگ بزنم 
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 لیمی بھم اجوی نظر ندارم تو ھر روز نتاری کھ من شرکتو زستی ننی ای بھ معنی پناھای
مراقب اوضاع باش .... نمی بی چشم تو مز تو کار رو ارادی انی کوچکتریکنیم

 گفت بھ نظرم شرکت گھی نفر دھی حرفا رو بھ نیدوباره شماره گرفتو ھم... خداحافظ...
 ،بھش نگاه کردم دی پرت کرد رو مبل و دوباره خوابمویسیبعد ھم تلفن ب... بودنای امینع

 نی کھ آرمم کردیانگار از خشمش کم نشده بود ،از جا بلند شدمو صبحونھ حاضرم
 رو تخت نشستھ صورتش دمی مشکوکانھ بھ اتاق رفتم ددی لرزیصدام کرد صداش م

 با ھمون لحن نی شد؟ آرمیچ-:  شتافتم طرفشو گفتمختی ری عرقھ قلب ھرسیخ
 دمی بره بھ پاش نگاه کردم دی پشت پام گرفتھ داره نفسمو می چھیماھ-: لرزون گفت

 پاشو ماساژ دادم ،از شدت ی چھی بود ،ماھه اش منقبض شده از درد عرق کردچھیماھ
 جور ھی وفتھی اتفاق منی بودم از اعصابھ کھ ادهی شنیکی کنھ از کاری چدونستیدرد نم

بھتره -!!  بود؟ی چنیول کرد ا-: و گفت»ھووو«نفسشوفوت کرد ... ھیاسپاسم عضالن
 فناک وکنی دھی بھت یخوای ،می راه بریتونی وگرنھ از درد نمیری آب گرم بگریز

بعد ... قرص خورد دی کھ نبای بار گرفتگھینھ بابا بھ خاطر -  عضالتھ یبدم؟شل کننده 
 ھر دومونو از اتاق نی ،آرمھی گرری زد زدی ،مامان تا منو دمارستانی بمیصبحونھ رفت

 کھ رفت نی سر بزنم آرماری برم بھ کامد،منی نکنھیباالسرش گر-:  کردو گفترونیب
 نی نفس اشھی سر بچھ ام آورد؟باورم نمیی شرفت چھ بالی بیبا بایدید-: مامان گفت

 کردم ،اگر ی ھمھ سال باھاش زندگنی باشھ کھ من عاشقش بودم اینی ھمون حسنیحس
 کرد و منم ھی گفتو گریمامان ھ...  بگھستی نیکی... کشتی بچھ امومدیرسی نماریکام

 و حرص دادی آسمون حوالھ مونی مامان بابا رو بھ زمکردمی مھی مامان گریکھ پا بھ پا
 باال تو رو رهیمامان تو رو خدا بس کن االن فشارت باز م- :  اضطراب گفتمخورد،بایم

 دیرونیشما کھ ھنوز ب-:  اومدو گفتنی تو رو ندارما آرمیماری تحمل بگھیخدا من د
 بودم نییآره االن پا- نی آرمومدهی ؟از صبح نیدی دنویمھندس جان دکتر نگ-مامان
 دستش بشکنھ  بچھ امو انداختھ یالھ-:  گفتھی مامان باز با گرھی حاالھا بستراالح:گفت

مامان ... ،برم تو اتاق دمی ھنوز ندنویمن نگ- ِ سی انگار خودش ققدمارستانی بیگوشھ 
 اری کامدمی بھ پشت سرم دبرگشتم«؟یای گفت بیک-نی آرممونمی تو برو من میخوایم
 نی تعادل نداره آرمادمی زادی کبود و لب پاره داره میا  و چونھیچی با سر باند پچارهیب

 ؟یشی چرا بلند می دارجھی سر گی گیمگھ نم-» :رفت طرفشو آرنجشو گرفت وگفت
- :  رو از سر گرفت رفتم جلو وگفتمھی گردی رو داری مامان تا کامنمینگران نگ -اریکام
  وارد اتاق الی خی بینعی دستشو تکون داد اری بگم کامی بھ خدا چدونمی ،نمی وایوا
 جون رو تخت ی بنیومد؛نگی راھرو نشست و تو نی مامان رو صندلمی شدنینگ

 دور و برش ای بھش وصل بود ای سرم ودمو دستگاھم ی ،کلکردی بودو نالھ مدهیخواب
 نی بھ کمک آرماری زرد چوبھ زرد شده بود کامنیبود،صورتش کبود بود و رنگش ع

-اریھااان کام-: دی نالنی جان نگنینگ-: نو گرفت و گفتی نشست و دست نگیرو صندل
 دنی برگشت نگام کرد با دنیآرم.... ھمھ جام - نی قربونش برم؟ نگکنھیکجات درد م
 نھی اشکامو نبنی شدم تا نگمی غانی ام گرفتھ بود پشت سر آرمھی گرنیحالو روز نگ
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نفسسس با -نینگ رونی برو بی کنھی گریخوایم- :  آرنجمو آروم گرفتو گفتنی،آرم
منو بھ ... سرم آوردهیی بابا چھ بالنیبب-:  گفتدمشویجونم؟ رفتم جلو و بوس:بغض گفتم

 ن،االنینگ- اریکام!!! چرا؟....کشتی بود منو مومدهی ناریاگر کام...قصد کشت زد
نفس من -:  سرخ متورمش گفتی با ھمون چشمانی ،آروم باش نگستی نھیموقعھ گر

ِ از کارسھ روز روزید...ینطوری نھ ایول.... بچھ امو بندازم م خواستیم... خواستمیم
 بودم مونی من پشرهی بمخواستمینم... بچھ امو بکشم خواستمی شده بودم کھ ممونیقبلم پش

 نی ای نکن توھی ،مامان گرنینگ-:  گفتدی کھ دنویمامان اومد و نگ... بابا کشتشیول...
 یم-تو کجا؟ -: ُ براق شدو گفتنی آرمامیم منم-... ی کالنتررمیمن م– نیاوضاعت آرم

 بھش بگم چرا دیبا-الزم نکرده -نی آرمنمیبابامو بب»: نگام کردو گفتمیعصبان«...خوام
نھ ،من با  - مامان... ی نھ اکردی فقط دعواش مدی کار رو کرد ،حداقل بایبا خواھرم ا

 تو گوشش نم محکم بزیلی مھندس جان،تا دو تا درشت بارش کنم ،دوتا سامیشما م
 ی بال رو سرش منی ادی ھر چند ھم کار اشتباه کرده باشھ نبانیجگرم خنک بشھ ،نگ

 خرده حساب ھی بلند کرده و بھ قصد کشت زدتش ،من نی دست رو نگیآورد بھ چھ حق
:  بھ من نگاه کردو گفتنیآرم... ی خانم پناھستیاالن موقعش ن-نیآرم.... باھاش دارم 

نھ - ستی نیسر راھمھ مشکل– نی آرمرهیبا آژانس م - مامانونھ برسونمت خایتو ھم ب-
 پاشو تو ھم اریمگھ ھتلھ صد نفر بمونند،کام-:  بمونم بااخم و جذبھ گفتخوامیمن م

 بلند شد و ی از رو صندلاری کامنجای اای بوفتی ھم بلند نشو راه نیببرم تو اتاقت ،ھ
 صی تشخی کردن چزی تجوی چھ نوشتی چنمیاول بذار پرونده اشو بخونم بب- : گفت

-اری ره کامی مجی سرت گستی ،برو ،انقدر نااریکام-:  با ھمون حال گفتنیدادن نگ
 نی خونھ وآرممی برگشتنیخالصھ منو آرم...  فدات شم بذار اول پرونده اتو بخونم رمیم

  مگھی ولنمی بابا رو ببخواستی دلم میلیخ... دادگاھوتوی دنبال کار شکایرفت کالنتر
 دیدی برم اگر اونجا منو مفتمی بگم ؟جرئت ھم نداشتم خودم راه بنی بھ آرمنوی اشدیم
 کم ھم غذا ھی بھ ناچار موندم خونھ و ناھار درست کردم و کردی بھ پا م؟المشنگھیچ

 مارستانی خونھ نسبت بھ بی باشھ غذای ببرم ھر چنای مامان ایگذاشتم کھ فردا برا
 دلم ھزار نیآرم- و داغون بود ی خونھ بازم عصبشت برگری بازم شب دنیبھتره آرم

 نویبابات پس فردا دادگاه داره با غم آرم -نی آرم؟یکنی خاموش متویراه رفت چرا گوش
-!!!! ھ؟یبچھ ک- ارمی بچھ رو بنیبرم ا-:  گفتدموی کشوسانھی مأینگاه کردم نفس
 نی من تو ای جاای نیآرم-:  و باحرص گفتمی تنھاست شاکارهی کامیجکوبو خونھ 

 منو ببر خونھ امون ،اصال منو ببر خونھ نجای ایاری بیخوای اون ،سگتو مایخونھ است 
خب تند تند -  شھ یامون مامانم االن زنگ بزنھ اونجا من نباشم جواب بدم نگران م

 برمت تو اون  خونھ یزنگ بزن قبل کھ اون بخواد زنگ بزنھ ،بھ ھر حال من کھ نم
 مونھ ،مامانتم ی ممارستانی بادیً شھ مطمئنااون خونھ نمیم  ھم مرخصاریفردا کام

 ی کم ھمون طورھی اونجا ی کھ تو برخوادی خودش اونوقت از تو می خونھ گردهیبرم
 فرستم زندان قشنگ آب خنکھ رو یباباتو کھ م-:  فکر کردو گفتشستیکھ رو مبل م

 دست بھ کمر مقابلش و  زدمغیج...  بگوانویبھ مامانت جر... مامانت مونھیبخوره م
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 بعد دوباره ادی بمارستانی باز شروع شد؟بذار خواھرم از بنیارم-:  گفتم ستادمویا
 ضد ضربھ گھیمامانت د- کنھیسکتھ م- فھمھیآخر کھ م- مارستانیمامانمو بفرست ب

 ی بگو میخوای می مونی منجای شد،بھ ھر حال تو کھ ای سھ روز آب بندنی ایشده، ط
 ھم بگم بعد اونوقت مامانم ھم ی شب مھموندیاگر بگم کھ با-:  گفتمص نگو با حریخوا

 کمرمو گرفتو طرف خودش کشوندو منو رو پاش نی شکونھ آرمی سر تو رو مزنھیم
 زی منی ِبار اری من زیبطر... کنم کھ سرم نشکنھ کاری چدونمیمن م-: نشوند و گفت

نفس - :  کردو گفتی نوازشو منو خونسرد نگاه کردو موھامنی آرمدونمینم-بود کو؟ 
 دارم؟ کمرمو با سر کاری تو چی ھای من بھ بطردونمیگفتم من نم- من کو؟ ی ھایبطر

 رمایگینفس من سگ بشم گاز م-:  داغش لمس  کردو با لبخند زدو گفتیانگشتتا
 اومدم بلند ؟ی کردکارشونی پر بود چی حداقل ده تا بطرری زنی من کو؟ای ھایبطر

من اصال رو -:  بازم خونسرد موھامو بھ پشت شونھ ام دادو گفتو بشم کمرمو گرفت
 دمی می ،بعدشم بھت چاارمیاالن شام م- باش ی نکن دختر خوبی با من شوخستمایفرم ن

دوست -:  آروم نگام کردو گفتدوی کشی نفسنیمطمئن باش بھتر از مشروب ِ آرم
تو - دور ختمیر-  ؟یبد  انجامگموی کھ می تا کارینی مھربونمو ببی روشھی ھمیدار

 ی ترسم وقتی من ازت منیآرم- شونی بگو کجا گذاشتی کار رو ندارنیجرئت ا
 کمرمو آروم ی بازومو محکم گرفت دردم اومد ولری زارمی،نمیخوریمشروب م

 کنم پس دتی من ھزارتا بھونھ دارم کھ تو راه عشقمون شھزمیعز-: نوازش کردو گفت
قول بده - :  نگاھشو بھ لبم دوختو گفتمدمی دندونم کشری اضافھ نده دستم لبمو زیبھونھ 

 خوشگل من از رو پاش بلند شدم دنبالم راه افتاد از تو یباشھ جوجھ - ی بخوروانی لھی
 نی اگھید-:  گفتدوی آشپز خونھ با اکراه درآوردمشو دادم دستش ،گونھ امو بوسنتیکاب

 ھی ندارم برگشتم تا و ریکی با تو ی چون زنیکار رو نکن خب؟چون من حوصلھ 
 مشروبو ی رو رو ھوا گرفتھ قلوپ قلوپ تلخ زھرمارشھی شدمی بھش بدم کھ دالسیگ
 ھاج و واج موندم نگاھش کردم ھنگ کرده بودم ی طورنی ھمخورهی آب داره منیع

 رو شھیش..  امشب نفسیبد بخت...خورهی صاحبو راحت می داره اون بیکھ چطور
 نشده ،اندازش دستمھ آره اروح ننھ ات تو تا اون وانیل ھیھنوز -:  گفتنوییآورد پا

 بھ اتاق رفتم تا قرص ضد دی کنار ؛نا امشی محالھ بذاری رو امشب تموم نکنشھیش
 تخت نشستم و بستھ اشو آوردم ی از تو کمد برداشتمو روفموی بخورم ،کمویباردار

 سر فمی کو کھ خواستم دوباره بستھ اشو بذارم تنی برداشتم ھمیکی و رونیب
 ی شو رو پاتختشھی گرفت،شی مزوی بود رو ھوا ھمھ چزی انقدر تد؛الحمدهللایرس

 شده ی عاصی افھی بود؟ با قی ،اون چیخودت-آرامبخش - بود؟ یاون چ-: گذاشتو گفت
 قرص یتونی بھت گفت می نفس ،ککشمتیمن م: گفتی جدنی آرمنیآرم-: گفتم

 ی با زور ازم گرفتو بستھ فموی کنیرم دوم آنی بشم نگخوامیمن نم- ؟ھان؟یبخور
 ھم کھ تو دستتھ یاون:  پرت کرد رو مبل اتاق وگفتفموی برداشتو کفمیقرصو از تو ک

 منو بلند نکن االن دارم یگفتم بده بھ من نفس،نفس صدا- نکن تی اذنیآرم-بده بھ من 
 مشتمو«...  آدم قرصو بده بھ منی ھا مثل بچھ شھی می بعدش چیدونی مکنمایداغ م
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 بشم ،مچمو گرفت ،دستمو عقب می تسلخواستمی انداختم نمریمحکم کردم سرمو بھ ز
زبون آدم  -نیآرم» :با جذبھ ،محکم گفت« حاملھ بشم خوامی ،نمدمینم- » : گفتمدمویکش
آخ کھ -نی بخوابم؟ آرممارستانی بن،توی نگی منم جایخوایم- نھ؟بدش بھ من ی فھمینم

امشب شب سوم بابات بود مچمو محکم گرفتو عقب رفتم   بودم کھاری کامیاگر من جا
 کنھ کھ افتا روم تیو زانوشو گذاشت رو تخت اومد نزدکتر کھ مچمو راحت تر ھدا

من -:  مشتمو بھ زور باز کردو قرصو ازم گرفتو با حرص گفتنیآرم -:  زدمغیج
 ،خوامی،م ِمن ،ن- غلطا بکن نی از اگھی بار دھی ی جرئت داری بکندی باکاری چگمیم

 کنمی منیی تع،منیخوای کھ نمیکنی جا میب -: با اخم و جذبھ تو چشمم نگاه کردو گفت
ّ نھ،من، شای ی بخوادیبا تا اومد بلند بشھ «پاشو از روم -» :با بغض گفتم« فھم شد؟ریّ

 اونور سرم جک زدو نوری روم و دستاشو ابرگشت«رمیمن م- : » حرفمو زدم یادامھ 
 زدم در غی بگو ج؟دوبارهی گفتی چدمینفھم- :  کردو آروم گفته نگایتو چشمام عصب

 خونھ امون با ھمون لحن پر از جذبھ و خشمش رمیگفتم م-: دادمی کھ ھولش میحال
 ستمی تو نیمن برده - ھر جا کھ من باشم ،من برم ،من بخوام دی دارفیشما تشر-: گفت

 ی کھ حتدی جھی چنان دورا صورتش بی زندان حاال ولم کن خون توی،بابام ھم انداخت
 ی چند سانتی گردنش متورم شد و تو صورتم با اون فاصلھ یچشماشم قرمز شد رگا

 نچی اھی ی حتذارمی کھ من بخوام ،نمی تا زمانیخفھ شو تو مال من- :  نعره زدری شنیع
 تو سرت فرو کن ،کار من نویا- : » زدو گفتمیشونیبا انگشت بھ پ« یازم دور بش

 ھی گرریزدم ز« بھت نداده ی حکم آزادی کسی پس ھنوز تو مال مندهھنوز تموم نش
 نای از اشی بیخوای؟میخوای از جونم می،چیروان- : » زدم غی کردمو جھیبلند بلند گر

 چرا ی ولکردی نگام مشی وحشی و با خوزدیبا حرص نفس نفس م«آره - ؟یرسوام کن
 دورگھ ی با صداتی عصبانرفقط پر خشم بود ، پ!!! ؟دمیدیتھ اون نگاھش نفرتو نم

 غم ویی کھ تو تنھامی تموم نوجوونمی خون بھای پدر و مادرمیتو خون بھا- » :گفت
 دم؟فقطیتو چشماش نگاه کردم چرا نترس...  خوامیگذشت من ھمھ اونچھ کھ در توستو م

آروم نفساش فرو کش کرد و انقباض ...تو چشمام نگاه کرد ..فقط نگاه...نگاش کردم 
 نرفت نی از بی باز کرد و نگاه بھ خون نشستھ اش آروم تر شد ولشوعضالت فک

 بھ ی وای خوردنای ازگھی دونھ دھی دونھ ،فقط ھیاگر بفھمم -: آھستھ و با جذبھ گفت
 جنس ھی کرد از ریی تغتشی بھ حالت با چونھ لرزون نگاش کردم نوع عصبانیحالت وا

بلند شو - ؟یکنی بغض مچرا، ی لعنتینطوریبغض نکن ا-:  شدو دادزدی عصبگھید
با غم نگام کردو ... بلند شو »: صدا و خفھ گفتم ی امو بنھی تو سدمینفسمو کش«...

 خوامی نمی بلند شو عوضگمیبلند شو م-:  زدم غی ھولش دادمو جنییسرشو تا آورد پا
 یحرص گرفتو دستشو بلند کردو با صدا« خوامتی ،منو نبوس نمخوامیعذابم نده نم

 ی رفتار نکن ،منو پس نزن مینطوری نفس،با من ازنمیم-» : دارگفتخش دورگھ و
 آروم تر کنمی مھی دارم گردی و ددیچند تا نفس کش«...کنمیزنمت بھ خدا قسم ناکارت م

 بازومو گرفت ھمراه خودش بلندم کرد،من و ریشدو پاشو از دوطرف پام برداشتو ز
 تو گل ی بازوونھی بھ زنگا دسر  کھی نفس وایوا- :  شده گفتی تو بغلشو عاصدیکش
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 چرا؟ ھمھ منو یفھمی خوام نمی نمخوامی خوام نمیبچھ نم-:  با ھق ھق گفتمکنھیم
 حاملھ بشم کھ دلت خنک بشھ چون مادرت حاملھ بوده؟ من چھ یخوای ،مدوننیمجرد م

...  برم خونھ امون خوامی از دست تو راحت بشم؟مرمیمیچرا نم... کردم خدا ؟یگناھ
 ارمی نکن جکوبو برم بی کارھی...باشھ آروم باش - :  تر تو بغلش گرفتو گفتکممنو مح

 ی رو برایآخھ تو چرا انقدر زندگ... اتاق نگھت دارم نی تو ھمیمثل اون شب مھمون
 قھی شقیرو«... شمی می نکن ،عصبھیگر... نی نکن نفس ِآرمھی؟گریکنیمن زھرتر م

آخر ھم » داشت و نوازشم کرد تا آروم شدم انقدر ھمونطور تو بغلش نگھم...دیامو بوس
 جوجھ ام کھ فقط ھی نی کھ درست عگفتی مکردم؟راستی فرار مینگھم داشت چطور

 شستم و فکرم بد مشغول یبعد شام داشتم ظرفا رو م...  ببر ھیبلدم نوک بزنم اونم بھ 
تو   حموم اتاقش، خبی افتاد قرصا رو انداخت تو سطل زبالھ ادمیراه حل بود کھ 

دستکشامو در آوردم .. کھ نشده خود قرصھ فیجلدشون بود برم بردارم بخورم کث
 ی اجازه ھست؟ لبخندییدستشو-کجا؟ -:  رد بشم برم تو اتاق گفتمنیاومدم از تو نش

 االن ؛منمی وقت از پنجره نپرھی چھاردھم ی طبقھ نجای نره کھ اادتیآره -: زدو گفت
با »  مندانھ نگام کردروزی بوس برام فرستادو پھی با حرص نگاش کردم« تو اتاقامیم
 جلو دمی در حمومو باز کردمکو سطل آشغالو کشعی نگاش کردم و رفتم تو اتاق سرنھیک

آخ اگر من تو - !!!! خوردشون؟!!!! قرصاش کو؟ھی جلدش خالدمیو درشو باز کردم د
 الیخ- :  گفتخند باال سرمھ با پوزدمی سر بلند کردم درمی برم بمدیرو نشناسم کھ با

 تو فاضالب از در حموم اومدم ؟انداختمشونی بخوریای کھ بنجای اندازمی میکرد
 بختمک نی ببرن کھ عمویَولم بابا اه مرده شور زندگ-:  آرنجمو گرفتو گفتمرونیب

 دمی دراز کشنی زمی رفتم و روگھی اتاق دھی بھ رونوی بدمی آرنجمو از دستش کشاھھیس
 بھ دی خوب دیلی خشدی بود و آسمون دود آلود تھرانو مبروم بزرگ روی قدیپنجره 

 ستی ستاره ھم توش نھی آسمونم مثل اقبال من نیا.... اونم کدر شدهیماه نگاه کردم حت
 طلوع کرده بود برگشتم دی چشممو بھ زور باز کردم خورشخوردینور تو چشمم م.... 

 کشت آخرم ناکام دشو خوشبی دلم براش سوخت ددمی خوابنی آرمی رو بازودمید
 ی جونش بھ تختش وصلھ چخوابھی می وقتشھیچقدر مظلوم م...شعوری حقشھ بدیخواب

 ی ولستی نیزی سر خودش چری ؟زدهیشده کھ اومده رو فرش اتاق کنار من خواب
 نمونھی بی چھ احساسدونمینم! نکرد دارمی بشبیبازم د! سرمن گذاشتھ ریبازوشو ز

 ازی ؟بھ خاطر ترحمھ؟عشقھ؟عادتھ؟چون بھ ھم نمییایچرا در برابر ھم کوتاه م
چرا من کنارش آروم ... کھ از پدر م داره ی ھمھ نفرتنی اتی ھمھ آزار و اذنیم؟ایدار

 دعوا شبیمگھ د!!! تو بغلش گرفتھ؟ینطوری و منو ادمیتو آغوشش خواب!!!!گرفتم؟
 بوسھ آخر ی منو کارمون آخر ھم تو بغلشم آخر ھم منھی ھرشب بعد دعوا ام؟چراینکرد
ظالم ودوباره چشماشو بست -:  باز کردو ونگام کردو گفتشوی آبی چشمانیآرم.. ھم 

 باش شمی پشتریحداقل ب- :  نگھم داشتو گفتچوندوی پشتریاومدم بلند بشم ،دستشو دورم ب
 کھ یی اونایھمھ ھمھ - :  کردو گفتی اش گذاشتمو پشتمو نوازشنھیسرمو رو س

 کنم،ظالمی متتی ،من اذدمی من آزارت مکنندی فکر مفھمندی مو دوننی ما رو میماجرا
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 کھ تو با تموم دونمی من فقط خودم می ولیمنم و تموم لحظھ ھا تو مظلوم واقع شد
 اش بلند نھی سرمو از رو سیکنی و ستم میریگی بھ من سخت می  چطورتتیمظلوم

 ی احساس منوی انم انکارش کتونمی من دوستش دارم نمای خدایوا«کردمو نگاش کردم 
- ی فھمی نمیکنی مرمی ھر شب پیدار-» :کنم ،اروم موھاشو نوازش کردمو گفت

 چرا انقدر خودتو بھ ی فھمی شم نمی آزارم نده من با تو آروم مگمیبھت م-!  نیآرم
 مسخره یتی خنده ام گرفتھ بود تو ھر وضع؟ی نفس؟چرا انقدر خنگیزنی مینفھم
 کھ خندمو جمع کنم ،آھستھ بھ طرف صورتش دموی کشم دندونری داره لبمو زشویباز

-:  و سرمو خواستم عقب بکشم گفتدمیلبشو بوس...  کرد ،خودم رفتم بھ سمتشلمیمتما
 ینطوری انتقام ایتو ھوا-» :موھامو کنار زدو گفت«.... نکن ،صبر کن ینھ ،بد جنس

-  بدونھ دیبا- ؟ی بگیواخیبھ مامانم م-.... نھ ... بگذرم تونمینم... ام نکن نفس وونھید
 خوامیم--  کشتت یم- گمیخودم بھش م- توانشو ندارم گھیفتھ؟دی دعوا راه بیخوایم

 ی مال منھ ،مامانت تو خونھ اشی تموم زندگنھی بابات از زندان آزاد شد برگرده ببیوقت
 پوچ باشھ خوامی خواھرت ھم کھ زن برادر من میکھ من بھش دادم ،تو زن من

 نی دعوا سر نگنی ای ولنھی مادرم ببی مادرت تا اونو تو خونھ دنبال  برهخواستمی،م
با بغض نگاش «... ی تو حاملھ اادی بھتر ھم شد چون تا بینطوری بھم زد ،ازویھمھ چ

تمومش -...  کنھی ام موونھی تو متنفرم نفس ،دیاز بغضا-» : گفتدویکردم لبمو بوس
 ... گمی بھ مادرت مزوین ھمھ چی نگصیبعد ترخ- ...  تمومش کنگھیکن خستھ ام د

 رونی بایگفتم تو برو تو اتاق ھر وقت گفتم ،ب -نیآرم
 
 نیاالن نھ آرم-
 

 باباش یحاضر بشم برم دنبال نفس خونھ « گفتی بودم منییمامانت االن کھ پا-نیآرم
  سره بشھھی فی امروز تکلنی ھمدی بایینجایکدوم نفس؟تو کھ ا»تنھا ست

 
  تا من مامانتو قانع کنمیای ی نمرونی دعوا اومد ھم بیگر صدا ای تو اتاق حتیمونیم
 
 : غصھ گفتمبا
 
  ترسمی مامانم باز شده من می دوروزه مرخص شده و رنگو رونی ،تازه نگنیآرم-

... 
 

 : با حرص گفتنیآرم
 
 دی دارفی مامانت تشرشی پیآره دو روزه ھم ھست کھ جنابعال-
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 : بھ اتاق اشاره کردو گفتنی زنگ در اومدو آرمیصدا
 
 اتاق بدو-
 
 یدی کھ بھش می بدی با خبرای کشیتو آخر مامان منو م-
 

 ھم با مامان اری در رو باز کرد ،کامنی شدم رفتم تو اتاق رو تخت نشستم و آرمبلند
 کھ زدی انقدر آروم حرف مگنی می کھ چدمی شنیاومده بود باال اصال صداشونو نم

 فرستادم ی لب صلوات مری فقط زدمی شنیچسبونده بودم نم گوشمو بھ در ھم یحت
  نشھشیمامانم طور

 
 منجر بھ سکتھ اش رفتوی آرامش قبل طوفانھ ،فشار مامانم اگر باال منی تو دلم نبود ادل
 ؟ی شد چیم
 

 دور تند ی بھ در چسبوندم قلبم تپششو رومویشونی در جمع کردم و پی از روانگشتامو
 ...گذاشتھ بود

 
 مراقب مامانم ای ،گفت بھش تموم شد خداختی ری مامان بلند شد قلبم ھرغی جیصدا

 ...  سپارمیباش مامانمو بھ تو م
 

 اری کامنوی آرمکردوی مھی ؛گرگفتی زد بھ ھر دو شون فحش و ناسزا می داد ممامانم
 : گفتنیھم ھمش م

 
 ... لحظھ گوش بدهھی خانم دیآروم باش ،ناھ... خانم دیناھ-
 

 شھ دارم ینھ نم... کردم نیی سرو تھ اتاقو باال وپای ھدی جوشی و سرکھ مری سنی عدلم
 ؛شالمو سر کردمو در رو باز کردم ادی سرش نیی وقت بالھی شم مامانم ی مووونھید

 ضجھ کردوی مھی اتاقھا،نشستھ بود و گری راھروی ،مامانم پشت بھ ورودرونیرفتم ب
  گردنمو بھری با سر اشاره کرد برگردم ،پوست زو اخم کرددی تامنو دنی زد آرمیم
 
 گرفتم ؛دومرتبھ اشاره بھ اتاق کرد ،اومدم برگردم تو اتاق کھ شگونین) التماس یمعن(

 بھ داد مامانم برسھ اول نکھی قبل ااری ھول شدم کھ کامی جورھیمامان از حال رفت ،
 :گفت

 
 ادی االن بھ حال مستی نیچینفس نترس ھ-
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 تو زدمی زدمو دستو پا می مغی منو تو بغلش گرفت ،جنی طرف مامانم آرم بدوأماومدم

 زد بھ گونھ ی ھارهی کرد مامانو بھ ھوش بی کردوبعد سعنھی مامانمو مااریبغلش؛ کام
 شینی بری اتانول آورد زنی رو صورتشو بلند شد رفت از بار آرمختیاشو آب آورد ر

 تو دھنش گذاشت چھ ی زبونری زھی عیر آوردو  سوش بھیگرفت تا باالخره مامانو کم
 ...  اومده بود بااللیتکم

 
 ذاشت طرف مامانم ی نمنمی و آرمکردمی بودمو تقال منی تو بغل آرمونی منی منم احاال

 طرف دمیی کم جا اومد ولم کرد و دوھی کارشو بکنھ مامانم کھ حالش اریبرم تا کام
 : دستم در آوردمو گفتمی صورتشو بھ احاطھ ھیمامان با گر

 
 ... براترمی من بمی من قربونت برم چت شد؟الھیمامانم ،مامان جونم الھ-
 

 : آرنجمو گرفتو گفتری زنیآرم
 
 شھی منیی خب االن کھ بھ زور نفسش باال پای صورتشو تو بغلت گرفتیچرا اونطور-

بلندم «رفتن  آبغوره گی آب قند درست کن جاوانی لھیپاشو برو ..تو ھم خفھ اش کن 
 »: اومدنی نگی مکرردر زدن وپشت سر ھم زنگھ در رو صدایکردو صدا

 
 ...نفس... اریباز کن در رو کام-
 

  شدلی گروه تکمایب-نیآرم
 

 : در رو باز کردو گفتاریکام
 
  باالایمگھ نگفتم نم-
 

 بغل دست مامان نشستو خم نینگ« خاک بھ سرم مامان ،مامان چت شده؟یوا– نینگ
 »شد طرف مامان

 
 ادی بھ دنده ات فشار منی نشیاونطور– اریکام

 
 : گفتھی با گرنی گرفتو نگنوی نگآرنج

 
 ھ؟ینطوری چرا مامانم ادی کردکارشی چاری قربونت برم مامان جونم ،کامیالھ-
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  دادم بھشی زبونری زادیاالن حالش جا م -اریکام

 
 : گفتدوی آرنجمو کشنی باال سر مامان آرم آب قند اومدموانی لبا
 
  بده بخورهنوی آب بشھ بعد اھی زبونری عقل کلو نگاه کن ،بذار زنیترو خدا ا-
 
 ؟یدی االن نھ االن نھ مگھ گوش مگمی میھ-
 

 نم؟ی لحظھ رو ببنی کھ ای خدا چرا منو انقدر زنده گذاشتیا-دی نالمامان
 

 :می گفتھی باھم با گرنی نگمنو
 
 مامان-
 

  باز شروع شدایب-نیآرم
 

 : با حرص گفتنینگ
 
 نی تو إ آرمریھمش تقص-
 

  منھری تقصای دنی مشکالیاز نظر تو کھ ھمھ  -نیآرم
 
 اری اون طرف مامان رو کاناپھ نشستو کامی بھ سختنی ؛نگدیباالسر مامانم دعوا نکن-

  بودستادهی باالسر من انی طرف ھم آرمنی ،استادیھم باالسرش ا
 

 : با وحشت گفتمدی با حال نا مساعد نالمامان
 
  کنی کارھی اریکام-
 

 تا اومد تکون نینگ... دی پشتشو ماساژ بدادی حالش جا  مدی امان بدنیتو و نگ– اریکام
 : گفتاریبخوره کام
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اومدم من پشت مامانمو « ی کار رو بکننی شکستھ ات ای خواد با اون پھلویتو نم-
 منو پس زدو اومد از پشت کاناپھ پشت مامانو ماساژ داد و بھ من نیماساژبدم کھ آرم

 »: و نگاه کردکردمی مھیکھ فقط گر
 
  وار نکنشیبسھ انقدر فضا رو تشو-
 

 دست مزدم پدر نھیا... مرده لینفس ذل.... نفس از دست تو یوا.... نفسیوا-مامان
 ...سگ

 
 : گفتمھی گربا
 
 انداختھ ری بھ بازوم ،سرمو بھ ززدی جونش می بیمامان با دستا« دیمامان جونم ببخش-

 گذاشتمو ،مامان دست زی رو موانوی رو پام لختی دستم روانیبودم  تموم آب قند تو ل
 »: از پشتش پس زدو بھ من گفتنویآرم

 
 دلم بذارم دختره ی کجاگھی کنم ؟تو رو دکاری ،من با تو چدی ؛درد ببخشدیکوفت ببخش-

 نجای کھ کارت بھ ای مرد دوست بشھی با یحق دار: گفتی عقل کی شعور بی بی
 ھمھ نی ادی کنم کاش پسر بودکاری من از دست شما دوتا چیوا... شرف؟یبکشھ؟ب

  راحت بشمما خوردم خدا منو بکش از دست شیغصھ اتونو نم
 

 مامان نگو خدا نکنھ-نی نگمنو
 
 خدا ینا سزا گفت ول و شروع کرد بھ زدن و نی اومد حرف بزنھ مامان آرمنی آرمتا

 دست مامانو پس زد ،دست ی بار ھم نھ جواب مامانو داد نھ حتھی ی حتنی آرمیلیوک
 :مامانو گرفتمو گفتم

 
 ... مامان بسھ نزنش-
 

 :  زدغی جمامان
 
 کھ امروز کردمی جفتتونو خفھ مدی بچھ بودی کاش وقتدی چشمم گمشیپاشو از جلو-

  موندیداغتون رو دلم نم
 

 : بودن و گفتستادهی پسرا کھ حاال کنار ھم ا کرد بھرو
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 ی ،مدی زدی خود نامردشو مدی رفتین؟می داشتکاری چنی حسی شرفا با دخترایآخھ ب-
  داشتن؟ی من چھ گناھی بچھ ھادیذاشتی داغ اونو بھ دل من مدیکشت

 
 ...ایکنیمامانم سکتھ م-
 

 : زدغی جمامان
 
 ....  کشتتی بفھمھ کھ ممی کنم اگر نعدای نجات پیی آبروی بنی کھ سکتھ کنم از اشایا-
 

 : گفتی مقدمھ جدی بنیآرم
 
 عوض کردم ی جاشو با کارمند شرکت دبی فرستم دبی ،اونو مکنھی غلط ممینع-

 کھ از سفرش گھی ببره و واسھ من شاخ بشھ ،دو سھ روزدیی باشھ کھ بورانی اذارمینم
 دمی مشی انتقالادیب
 

 کم باال اومد ،مگھ ھیانگار نفسش ...می بھ من نگاه کردو ھر دو بھ مامان نگاه کردنینگ
 ی کدوم نمچی ھم شرکت داشت؟چرا تا حاال رو نکرده بود ؟چرا ما ھی تو دبنیآرم

 کھ ھی موذ مارھی نیآخ کھ ا!!!! نزده بود ؟ی ھم تا حاال در موردش حرفم؟بابایدونست
 !!! دارهییقدر دارا چصب المستی نداره معلوم نیدوم

 
 نی و آرماری ھم پا بھ پاش ،کامنی و منو نگدی نالی مکردوی مھی گری ھمونطورمامان

 :کھ مامان گفت... کردنیھم مقابلمون نشستھ بودن و ھر کدوم بھ ما چپ چپ نگاه م
 
 ،من دی نداشتھ باشی کارنی با نفسو و نگگھی ،ددی رو بدست آورددیاونچھ خواست-

  برمیدختراموم
 

 تو ھمو گردنش بھ سرعت نور قرمز شدواز دی بھ من نگاه کردم و اخماشو کشنیآرم
 : شد و با جذبھ گفتلی مبل خارج شدو بھ جلو متماکھیت
 
 :» بغض آلود و لرزون گفتیمامان با صدا« کجا؟د؟یبلھ؟ ببر-
 

بھ  دی بدلموی شما ھم فمی کنی نمتی خواھرم ،ما از شما شکای خونھ میریم -مامان
 .. تموم بشھزی سر و صدا ھمھ چی بدیما،بذار

 
 : گفتنی آرمی مشابھ ی اافھی با قاریکام
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 ...دی کردالی ،پاشو،خمی پاشو برنینگ-
 

 . اریکام-نیآرم
 

 : گفتنی شده بود بلند بشھ دو مرتبھ نشستو آرمزی خمی کھ ناریکام
 
  ھنوز تموم نشدهی پناھنی مونن ،حساب منم با حسی باشن مدی کھ بایی نفس جانوینگ-

... 
 

 : گفتتی با عصبانمامان
 
 گھی دی نفسو ازش گرفتی ندهی کن تو کھ آھی ،با خودش تسوی باھاش داریاگر حساب-
 ؟جونشو؟یخوای میچ
 

 : از جاش بلند شدو گفتاریکام
 
  پاشونینگ-
 

 : بھ مامان نگاه کردو مامان گفتنینگ
 
 میری مدی لباس بپوشدیبر-
 

 : و قرمزش گفتی برزخافھی با اون قی و عصبی جدنیآرم
 
 . مونھی ،منھی نفس افی تکلی بمونھ ولای کھ بره نی نگدونوی ماریکام-
 
 مونھ کھ ی میی ،زن جاشی و ببریری دستشو بگدهیعقدش نکردم کھ شما از راه نرس 

 شوھرش ھست
 

 : و حرص گفتتی ھم با عصبانمامان
 
 نی ؟ با ایکنی اش مغھی صھی لحافت؟با گرری زی بری کھ بھ زور میکدوم زن؟زن-

  شنی رابطھ ،زن و شوھر محسوب نمتویمدل محرم
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 : ھم با حرص و دندون قروچھ گفتنیآرم
 
 دمیاشکال نداره حقمھ طرف حسابم نفس نبوده و پاشو کش« گفتم ی خانم منو زددیناھ-

 بذار کردمیم یمنم بودم قاط«: گفتمدیفحشم داد» کتک مادرشم بخورم دیتو ماجرا با
 رو ی اجازه انی چندی کنفی تکلنیی تعمی منو زندگی برادیی اگر بخوایول»سبک بشھ
 لی ،وکدمی بھتون م،جای فرستم دبی مموی ؛نعامی مراه  ،ھمھ جوره با ھاتوندمیبھتون نم

 من اشاره کرد بھ«نی آب تو دل اذارمی ھم کھ نمنجای،ایریگرفتم تا طالقتونو وبگ
 نی خونھ اتون ،نفس زن منھ تموم قانون ادید؟برگردییخوای می چگھیتکون بخوره د»

 مھی و شرعی منھ چون نفس زن قانونیمملکت ھم پشت خواستھ 
 

  کارت بھ دادگاه برسھ؟یخوای می انگاریکار تو چ-مامان
 
 ھی لمی ،اون فنمی ببدویزنی کھ ازش حرف میلمی مشتاقم فدی کند؟رویکدوم مدرکو دار-

 کنھ ،بعدشم زنم داشی تونھ پی کجاستو نمدونھی کسم نمچیدست من ھنسخھ داره اونم 
 ؟ی ؟حاال چی نامھ دارم، چغھیرم،صی بگلمیبوده ، دوست داشتم ازش ف

 
 : با حرص منو نگاه کردو گفتمامان

 
 االن ھم ی نزدیزدی حرف مدی بزن اون موقعھ کھ بای حرفھی شرف؟ ی،بیالل شد-

 ؟ی بازم اللی بگیزی چھی دیکھ با
 
 : غم مامانو نگاه کردمو گفتمبا
 
 نی از پس آرمیتونی وارد شدم، تو نمیمامان،بس کن ،من قبال زورامو زدم ازھر راھ-

 شمی ھم داغ بشم ،سوختھ تر نمشتری بنی سوختھ ام از ای مھره ھی ،من یایبر ب
 

 با ی ،بازنی حسدویدونی دست شما دوتا بمونن ؛شما مری دخترام زذارمیمن نم– مامان
 ... ی بندم ولی جا منی من بسھ ،چشممو تا ایدخترا

 
 ستادهی سر پا انجای ،مامان ھم استادی اومد جلو مقابل مامان ای خونسرد و جدنیآرم

 : با آرامش گفتنی آرممی بودستادهی اونورش انوری انمیبودو منو نگ
 
ِ کھ من بخوام زن منھ ،مال منھ،حق منھ و اجازه نمینفس تا وقت- ِ  دی اجازه ندار،دمیِ

 پسر بچھ ھی من گرفتی منو می شوھرتون زندگی ،وقتدی از من جداش کننچی اھی یحت
 ی در برابر خونواده امو حقم نداشتم ؛جلوی قدرت دفاعچی سالھ بودم کھ ھزدهی سی
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 دستور ی سالھ ام حاال منم کھ بھ زندگی مرد سھی  حاالی دود شد ولزیچشمام ھمھ چ
 ی پول ِمسن از پس من ِجوون سیِ سر پرست بی زن بھی ؟دی کنکاری چدییخوای ،مدمیم

ِسالھ با چنتھ   ،انقدر ھستم کھ شھی با پولم بھ وقف مرادم مزی پر ،کھ اشاره کنم ھمھ چیَ
 از پسم دییخوای چطور مدین بکدی نتونی کارچییی نفسو بھ دلتون بذارم و ھدنی دیآرزو
 بکشمش تونمی راحت میلی من ،خیو دستا شوھرتون ھنوزم تی ؟تموم دارادییایبر ب

َباال ککم ھم نگزه ،انقدر ازش ک  من ِ ی نشھ دخترتم تو دستاداری دارم کھ وجدانم بنھیَ
 ...  خانم؟ برام جالبھ کھ راه کارتو بدونمدی ناھی کنکاری چیخوایم
 
 : زدمو گفتمنی آرمی بھ شونھ ھی گربا
 
 ،،خدا فقط نی ؟آرمیستی نیچی ھ؟تویی خدای نکن ؛فکر کردریبسھ،مامانمو انقدر تحق-

 ستی و آھو نالھ نیاھی ات جز سندهی وگرنھ آی کھ دست برداردهیداره بھت فرصت م
 کشمی رو پشتش داره کھ تو انگشت کوچی تو نباشھ اما کسی بھ قدرت منددی،مامانم شا

 یشت وحھی شد ی اخم خاصھی با نینگاه آرم« ره مامانم خدا رو پشت سرش دای شینم
 » و خودشو نا ارامکردیتھ نگاھش نشست کھ منو آروم م

 
 : مامانو در بر گرفتو گفتنینگ
 
 سرپناه شاخو ی زن بھی ی واسھ ی کنھ اگر مردیی خدایشده نمرود کم مونده ادعا-

 از مادرم می تو و برادرتو دادی نھی منو خواھرم تقاص کی کافیشونھ نکش،بھ اندازه 
 صرف نظر کن

 
 : و گفتمدمی بوسکردوی مھی نشستھ بودو گرنی وار رو زمچارهی مامانمو کھ بدست

 
 نکن ھی خودم ،گری بھ آبروی فروشم ،حتی کس نمچیمامان جونم ،من تو رو بھ ھ-

 امی می من ھر جا کھ تو بگزمیعز
 

 : اش  گفتشھی ھمھی با حرص و سرتق بازنینگ
 
 مییای میامان جونم ھر جا کھ تو بخوا ،پاشو مدی بکندییخوای کھ می ھر غلطدیآره بر-
 

 : دادزداری نگاھمون کردنو کامتی ھر دو با حرص و عصباناری و کامنیآرم
 
 تو چرا تعادل نی ،نگکنمی ازدواج منی با نگگمی خانم من کھ مدی؟ناھی چیعنی نینگ-

 ؟یاخالق ندار
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 : گفتدوی آرنجمو گرفتو کشنیآرم

 
 ؟ی تنگ مادر و خواھرت بلبل شدینم،افتادیپاشو بب-
 
 : گفتمدموی حرص دستمو از دستش کشبا
 
 یخوای می تا آبرومون بره برو ھر غلطیذاری ملموی کھ فنی نکرددیولم کن ،مگھ تھد-

 سھی ِ رئیی و اون باالی بدون کھ تو بنده انوی انی آرمی ولستی مھم نگھیبکن برام د
 ی آبرو مو ببریحاال اگر جرئت دار

 
 : کردونعره زدی قاطنیآرم

 
  زنمت بھ خدایم-
 
  ولم کنیکنیغلط م-
 

 :  داد زدنیآرم
 
 تو حق ی خونھ بشنی ھمری گنی کھ زمزنمتی زنمت بھ خدا قسم انقدر مینفس م-

 ی از من بدون خواست من جدا بشیندار
 

 : دادمو گفتمھولش
 
  کنھ واسھ من وجود ندارهی مری کھ مادرمو تحقیکس-
 

 ی باباای کرد من؟رشی کرد و تحقانتی بھ مادرت خی ؟کیچرا تو انقدر احمق-نیآرم
 ... نامردت؟من کھ بھ مادرت کمک کردم

 
 ... دی ،پاشی کھ منت سرمون بذارمیی خوایکمکتو نم-
 

 : نگاه کردو با حرص گفتی تو بغلش تو چشمام عصبدی کششتری منو بنیآرم
 
 فتی راه بیجرئت دار-
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 : گرفتھ بود گفتنوی ،آرنج نگنی کھ مثل آرمی در حالنی با لحن آرماریکام
 
 ی ری نمیی خونھ خودمون ،تو بدون من جامی ریم-
 

 َولم کن اه -نینگ
 

 : با لحن خشم الود گفتاریکام
 
 منم ی بھ پاگھی می ھر چنی زدم چرا آرمی ؟ مگھ من حرفیکنی می طورنیچرا ا-
 ...یذاریم
 

 می و تصمیکنی بھ ھم اتصال داره تو ،تو دھن اونو نگاه منیچون مغز توو آرم -نینگ
 حاال کھ مامانم ی بھ خاطر مامانم بود ولمی نزدی ،اگر منو نفس تا حاال حرفیریگیم

 ستی در کار نی ادامھ اگھی ددیفھم
 

 اونم با من دیرسی کھ زورم نمرونی بکشم بنی از تو دست آرمخواستمی دستم و ممچ
 : کھ مامان گفترفتیکلنجار م

 
 دیبس کن-
 

 : منو بھ زور نگھ داشتو گفتنیآرم
 
 ادی دمیدی با شما متفاوت رفتار کردم چون ھر وقت شما رو مشھی خانم من ھمدیناھ-

 عزت و احترام شھی ھمی ولکردمی رفتار می چطورھی کھ با بقدیدونی افتادم ،میبابام م
 بندم بھ ی مزی چشمامو بھ ھمھ چیری نفسو از من بگدیی بخوا اگریشما رو داشتم ول

  شدی احترام منی کھ باعث ایزیھر چ
 

 : بھ زور رو کاناپھ نشوندو با ھمون لحن متحرصش گفتمنو
 
 ت،ی سر زندگی ؟گفتم کھ بتمرگی برم برم راه بندازی بشریبھ مادرت گفتم کھ ش-

 ھر ای کن می قاای کھ دراز شده رو ین و اون زبوی کھ در آوردی اون دمی بکنتویزندگ
 یدی از چشم خودت دیدی دیچ
 

 : گفتنوی کرد بھ نگرو
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 اشاره کرد اریبھ کام« بدبختنی استی سرت نیچی تو کھ ھشھی می بکشادی زنو زناز
 ی خواستھ آرزوت بود چی اون موقعھ ھا اگھی دیخوای می چکنھی عقدت مگھیکھ م»

 کھ یری منمیساده لوح دھن ب»اشاره بھ من « نیشده کھ کرم افتاده تو جونت تو جلد ا
  منی بندازه تو زندگشیآت
 

 : رو گفتاری کرد بھ کامرو
 
ِ برو بر زنتو نگاه کن ستایفقط وا-  نھی کم جر بزه داشتھ باش ،ببرش خونھ ات کھ نشھیِ
  من خط و نشون بکشھی واسھ نجایا

 
 : گرفتو گفتنوی اومد دست نگاریکام

 
  دوتا بارت کنھ؟دی افتھ بای جون وجان من کارت راه نم؟بایخوای منویھم-
 

 :  گفتنی رو بھ آرمرونوی بدی کشاری دستشو از دست کامشی با ھمون سرتقنینگ
 
 ... منم نفسمی کردالیخ-
 

 ...برو خونھ ات-مامان
 

 !!!!!مامان-نینگ
 

 :گفت نگاه کردو اری بھ کاممامان
 
 :» نگاه کردو گفتنیبھ آرم« گھی راست منیببرش خونھ ات آرم-
 
 شوھر ی خودمھ جای عرضگی ھمھ بھ خاطر بنای ایگی من بدبختم راست میگیم-

 تو واسھ ام خوندم،االنی گوش داده بودم ؛ درس مامرزمویکردن اگر حرف مادر خدا ب
 سکوت کنم تا بھ بد بخت ارموی کھ منم از قانون سر در نیدی کشیخط و نشون نم

 ری االن زشدمی میواسھ خودم کس خوندموی ،اگر درس مدی من ادامھ بدیکردن دخترا
 تو باشم اگر نی دری خودمم زنکھی نھ اگرفتمیبار منت تو نبودم و دخترامو ازتون م

 ھم بدبخت شما دوتا برادر نبودن ،آدم نای بودم االن ااوردهیدخترامم مثل خودم بار ن
 تو  آره من مدرک ندارم کھ ثابت کنمخورهی بودنشو مچارهی و بی عقلی چوب بشھیھم

 پر پول ندارم تا ھمھ عالم و آدم تا کمر برام خم بی جیز کرد*و*ا*ج*بھ دخترم ت
 رمی دستم باشھ کھ حقو ناحقو باھم بگری و کاردان زلی با شم صد تا وکسیبشنو رئ
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 شما می سوختھ ایھ تامون مھره  سوختھ است ،اصال سی مھره گھی،نفس راست م
 ھم قانون پشت شماست شھی چرا ھمدونمینم دی کنی می و ھر کاردیریگی ممیمردا تصم

 ھمھ سال نی انی حسدیستی و فکر زن بدبختم ندیکنی رسھ می ھم کھ عقلتون میھر کار!
 سرم تا کجا دمی کردو من وبا سھ تا بچھ سرگرم کرد تا سرمو بلند کردم دانتیبھ من خ

 باباشون انتی خی ھم قرباننی شوھرمم و نفس و نگانتی خیرفتھ تو کاله،من قربان
 دی چرا انتقامو از دخترا شروع کرددونمی نمی ولدیری انتقام بگدی گرفتمی،شما ھم تصم

 نکھی جز امی شما مردا داری تو زندگیکھ از منفعتتون کم نشھ ؟اصال ما زنھا چھ نقش
 شھ؟ی مدای مرد ھم پھیس *و* هی ،سرو کلھ ونھی زن در مھی ی پا کھیسر ھر اقدام

 
اشاره بھ «ِس*و* هنی؟ای زنی چوب مھی با ی خانم چرا ھمھ رو داردیناھ– اریکام
 خشم من نسبت بھ شی کھ آتکنھی تعصبو خاموش مرتوی غشیس آت*و* هکدوم»نینگ

 دختر قاتل مادرم خاموش کرده ؟؟
 

 ی ادعادویستی گوشھ باھی دی بعد بردی و آزار بدتی ما مردا رو اذدی زن ھا فقط بلدشما
 دی بودن بکنیقربان

 
 ریی تغزی وسط راه ھمھ چی شدم ولنی نگکی ھدف نزدنی اولش انتقام بود بھ ھمآره

 ادا ھا رو در نی نسبت بھش دارم کھ ای چھ احساسدونھی ھم خوب منی نگنیکرد ا
 ارهیم
 
 عشق افتاد دی موقع انتقام کھ رسی درد پوست انداختم ولنی کھ شانزده سال از ادونھینم

 بره ادمی تا رمی دارم با خودم کلنجار می کافی کنھ کھ بھ اندازه یبھ جونم ،درک نم
بازم نمک رو ... رمی در گی احساس لعنتنیبا ا... ،باباش چھ بھ روزم آورده ھیدختره ک
 با اری کردن داره کامتی خدا مرض اذی شھیده ،ھم بعذابم شتری تا بشھیزخمم م
 و در ھمون حد ترس بھ جون آدم کردی منی آرمھی کھ درست اونو شبیتیعصبان

 :  گفتنداختیم
 
 ی منو حرص بدیُ درونم گر نگرفتھ کھ فقط بلدشی آتنی از اشتری کھ بمیپاشوم بر-
 

 اومد و صورت نی بھ مامان نگاه کردو مامان اشاره کرد کھ بلند بشھ بره ؛نگنینگ
 : گفتدویمامانو بوس

 
  ؟ی ریاالن کجا م-
 

 ...ی خونھ گردمیبر م-مامان
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  کھ من بھتون دادمیخودتون اون خونھ ا -نیآرم

 
  خودمی خونھ گردمیبرم-مامان

 
 بھ دیگردی برمی چیادم،برا ھست  کھ من بھتون دی شما ھمون خونھ ایخونھ -نیآرم

 ؟ی پناھنی حسی خونھ دی برگرددییخوای مرمی گی طالقتونو میعذابگاھتون؟بھ زود
 

 کنمی شوھرم کھ ھر طرفشو نگاه می معشوقھ ی برگردم خونھ یانتظار دار -مامان
 من عاشق اون بوده ؟اگر منم مثل شما فکر ی ھمھ سال جانی کھ شوھرم انمی رو ببیزن
 کھ ھم شوھر مو از من گرفتھ دی ھستی چون شما پسر زنکشتمتونی االن مدی باکردمیم

 دیھم دخترامو از من گرفت
 

 ازجا اری ،کامکردی خودشو می فکر فردای سکوت فضا رو گرفت ھر کسیلحظات «
 »میما سھ نفر موند....  گرفتو با خودش برد ونویبلند شدو دومرتبھ دست نگ

 
 چی ،ھمی کھ منو خونواده ام ازتون گرفتیی اونای ،ھمھ  اونا زنده اندی ھمھ یول-نیآرم

  نھ شوھر نھ بچھشھیکس پدر و مادر آدم نم
 

 شدم کھ عقاب بچھ امو بھ ی درست مثل موشیکنی منو درک می پدر شدیوقت– مامان
 تونم تا ی منکھی اون پرواز کنم نھ ایچنگال گرفتو پرواز کرد و من نھ بال دارم کھ پ

   لقمھ کردهھی عقابھ بدوأم تا ھم برسم بچھ امو ینھ  قاف کھ لویقلھ 
 

 ی تو ھمون عقابنی استخووناشم خورده و آرمیحت
 

 : مامانو گرفتو گفتی جلونی بلند شد آرممامان
 
 دی فردا بردی بموندیستی رو پا بند نستی حالتون خوش ندیاالن نر-
 

 و ندهی قاتل آی شوھرم بمونم،تو خونھ ی پسر معشوقھ ی تو خونھ تونمیمن نم– مامان
  تنمی منو پاره ھای تو زندگی خوره و افتادی تو کھ شدی دخترم ،تو خونھ یآبرو

 
  نفس ھم ھستی خونھ نجای ایول-نیآرم

 
 ھی ؛زندانکنھی نمی خونھ زندگنی اینفس تو-مامان
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 ،بھ  و خودشو کنترل کنھارهی چشماشو رو ھم گذاشت تا تسلطشو بھ دست بنیآرم

 : گفتیآروم
 

 ...با من... خانم چرا با من دیناھ
 
 گردنش ی کشھ رگ ھای نگاه کردم صورتش قرمز شدو انگار داره درد منی آرمبھ«

 »: گفتی تونست نفس بکشھ بھ سختیمتورم شد ،انگار از درد نم
 
 ..نفس ،پام-
 

 تا برسم بھش تعادلشو از دست داد انگار رمشی دلم پاره شد شتافتم بھ طرفش تا بگبند
 دلواپس بھ مامان نگاه کردم کھ ادوی زی با نگراننی لحظھ فلج شد،افتاد رو زمھیاز درد 

 : با وحشت گفتمکردی نگاه منیفقط بھ آرم
 
 ...شھ؟ی مینطوریچرا پات ا... خدای چت شد باز وانیآرم-
 
 مونی پشدمیدی کھ منوی آرمی افھیق ی رو صدا بزنم ولاری بلند بشم برم کامخواستمیم
  اومدی وپاشو ماساژ بدم نفسش باال نمنمی کنارش بششدمیم
 

 عضالتش نرم شد بھ مامان نگاه کردم کھ ی پاشو ماساژدادم کمی کھ ھقھی چند دقبعد
 ی از درد مکرد،کھی نگاه منوی فقط آرمدادی از خودش نشون نمی عکس العملچیھ

 گرفتھ دادمی روش نشستھ بودمو پاشو ماساژ می من کھ جلوی دو طرف بازو ھادویلرز
 :گھیو فقط م

 
 ...نفس...اخ...نفس-
 

 روصدا اری ھول کرده بودم؛ خواستم بلند بشم کھ برم کامیلی  برعکس من کھ خدرست
 : گفتنیکنم کھ آرم

 
 اری آب بوانی لھی ول کرد برو ی صداش کنخوادینم -
 

 مامان داره دمی دارمی آب براش بوانی لھی پاک کردم بلند شدم برم شویشونی رو پعرق
 : آبو آوردمو دادم بھش وگفتوانی لده،رفتمی حتما رنگو روم پرکنھیمو شکافانھ نگام م
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 بھ ھمون اندازه کھ من از شوھر سابقتون متنفرم ادی از من بدتون مدونمی خانم مدیناھ-
 سال ھا نینم مثل شما با ھات رفتار کنم تمام ا توی من نمی ولدیشما ھم از من متنفر

 حسو نی ،ھم ھمنمتونی چھار پنج سال کھ ببنی قبل ای حتدمیپدرمو تو وجود شما د
 ی دارم ،من متی ه کھ نسبت بھتون حس مسئولخاطر نی بھ ھمدیبھتون داشتم شا

 برمتون اونجا ی مھی جا دارم خالنی ھمی ساختمون حوالھی گھی دی خونھ ھیفرستمتون 
 ... دی نفس ھم باشنوی نگکی نزددی نشتیکھ اذ

 
 بچھ ھاشو داشتھ باشھ ی ھمھ ھوانی مثل شما داشتم کھ ای دوست داشتم مادرشھیھم
 وقت چی کھ مادرم ھشدی ونفس پر از حسرت منی نگموی شما بھ نعیدگی با رسشھیھم

 حسرت میبزرگ شد با حسرت اری نبوده ،من و کامینطوری اارینسبت بھ منو کام
 برن، سفر برن ی بخورند با ھم مھمونا خونواده کھ دور ھم جمع بشن باھم غذھیداشتن 

 کھ مادر و ی چھ زمانمی رو تجربھ نکردیی روزانی ما ھرگز چنرندی بگمیباھم تصم
 ما ی تو زندگشھی اونا رو ازمون گرفت ،ھمی پناھنی کھ حسیپدرم زنده بودن چھ زمان

 عشقش حرف شھی بعد شوھر و پسراش ،بعدھم ھمزدیکار و پول مادرم حرف اولو م
 تای نھادی بعد پول شرکتش بعد بازم عشقو حالش وبعد بازم شرکتو پول وشازدی مواول

 ...  دوتا پسر دارهفتھی بادشی شدی باعث میمھر مادر
 
 ی مدکیونواده رو  حال اسم خنی با امی پدر و مادر داشتاری حال من و کامنی ابا

 »: جان سوز گفتیباحرص«... ھم از ما گرفت نی ای پناھنی حسی ولمیدیکش
 
 خودم ی خونواده اشو خونواده ی اعضای ھمھ خوامی اون قاتلو میتموم خونواده -
 ھدف نھ شما رو نی ایبرا... دمی بھش مموی زندگیحسرت ھا... ،زنشو دختراشو کنمیم

 .. چشونمی رو میی و تنھاانتی خیبھش معن... نھ دختراتو کنمیرھا م
 
 مامان نگام کردو دموی نگاه کرد رفتم مامانو بوسنی بھ آرمھیمامان با بغض و گر.

 :گفت
 
 نکھی حواسم بھ شوھرم نبود  بھ انکھی بھ خاطر سر بھ ھوا بودنم ،بھ خاطر ایخوایم-

 ازدواج کنم تا تو و ی سالم و صالحچشمامو باز نکردم تا درست انتخاب کنم و با آدم
 ؟ی کننمی نفری داشتھ باشیخواھرت پدر وفا دار

 
 !!ھ؟ی چھ حرفنیمامان ا-
 

 نی خونھ امون موند آرمنی آرمنوی مامان بھ اصرار منو نگگھی شب و چند شب داون
 بره خواستی مامان نمی مامان آماده کرد ولی کھ گفتھ بودو برای ھمون خونھ اعیسر
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 طبق معمول باالجبار و اصرار نی آرمی ولنای خالھ ام ای بره خونھ دادی محیاونجا ترج
 آماده کرده بره کھ بھ قول نی کھ آرمیبھ خونھ ا  تامی کردی مامانو راضنیمنو نگ

 کھ نی اون نشھ ،بھ قول نگنوی ای خونھ ی رو سرش نباش و آواره لیمعروف منت فام
 :گفتیم
 
 بود کھ با نقشھ ھاش ھمھ نی آرمنی ھمرهی براش خونھ بگنی کھ آرم حق مامانھاصال«
 » انداختمونیعی طبی ما رو آواره کردو از زندگی
 
 بابا تا اونا از ی خونھ می برگشتنی شب منو مامانو نگھی کھ از ماه عسل اومدن نای امینع

 ی رو بفرستھ دبکای ملموی نعنی نبرن تا فرداش برسھ و آرمیی اومده بوشی پیماجرا ھا
 ...  جا گذاشتھلشمی ،موباھی بابا سفر کارمی ھم بگمیقرار بود بھ نع

 !!! تو چت شده ؟ چرا سر و صورتت کبود شده ؟نی افتاده ؟نگیاتفاق- مینع
 

 دو ھفتھ گذشتھ کھ نفس انقدر نی ای توی است مامان ؟،چدهی تو چرا پری رورنگو
 !!!الغر شده؟

 
 : کردو گفتنی روبھ نگمامان

 
 ینی بشیتونیتو برو دراز بکش نم-
 
 !!کنھ؟یپھلوت درد م-کایمل
 

 باباتم کھ سفر بوده ،دست ھینطوری انی ھمیتصادف کرده حالو روز ما ھم برا-مامان
 تنھا جونمون باال اومد

 
 کجا تصادف کرده؟– مینع
 

  چھارراهنیسر ھم-مامان
 
  رفت؟یبابا ک - مینع
 

 دو روزه رفتھ-مامان
 
 گشتمی من بر میزدیزنگ م - مینع
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 شدی کھ زھرتون مدادمی ماه عسل بھتون خبر مدینھ مامان جان شما رفتھ بود– مامان
 
  خوش گذشت؟میحاال بگذر-
 
 دی ماه عسلتون بری برادیشنوی دخترا از من می بود عالی خانم عالدی ناھیوا -کایمل

 یمالز
 

 : لب گفتری زد و زی پوز خندنینگ
 
 ر بودماه عسل؟ماه ما کھ زھ-
 
  تصادف کرد؟نیبابا خبر داره نگ - مینع
 

 نھی بی مادینھ اون تو سفر، م-مامان
 
  تا حاال زنگ زده؟یحاال ک! چرا جا گذاشتھ؟لشویموبا - مینع
 

 قبل اومدن شما -مامان
 

  خواست بلند بشھ کمکش کردم تا بھ اتاق برهنینگ
 
 : گفتیوسی با مأمینع
 
 خدا ی کنم حاال بی از بابا خدا حافظی قبل انتقالخواستمی بد شد میلی خینطوریا-

 م؟ی بریحافظ
 

 : نگاه کردو بعد گفتمیکردی نگاه ممی کھ بھ نعنی بھ منو نگمامان
 
 گھی کرد مادر؟ کاره دشھی مکاریچ-
 
  زدشما ؟بتونی کجا غی شب عروسیراست - مینع
 

 تو، یت عروس تا عمر دارم حسرمارستانی بمی بھم خورد ھمھ رفتنیحال نگ– مامان
 مونھیتو دلم م
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 : آروم گفتنی و نگدی بلند شد مامانو بوسمینع
 
  مونھی تو ھم بھ دلش میمامان حسرت عروس-
 

 : گفتمی کھ نعدمی بردم تو اتاق از تو ھال شننوینگ
 
 چقدر نگران بابام کجا رفتھ حاال؟-
 

 رمی مگھی فقط مدهی می نھ آدرسزنھی می نھ حرفیشناسی وهللا باباتو کھ مدونمینم -مامان
 ... گوسفنی ماھم عیسفر کار

 
 :» گفتی شاکمی کھ نعمی  نگاه کردگروی گرد ھمدی با چشمانی نگمنو«
 
 !مامان-
 

 : گفتکای ملی حرف مامان جلوی ماست مالی ھم برابعد
 
 شماره تلفن ازش ھی بابا رو کجا فرستاده نمی مھندس شوکت ببنیبرم زنگ بزنم بھ ا-

 ... رمیبگ
 

 زنھی زنگ ممی کھ االن نعنیبدو نفس زنگ بزن بھ آرم-نینگ
 

 : رو برداشتو گفتی گرفتم گوشنی آرمی شماره عیسر
 
 ... ی زنگ بزنیدیسالم ،قرار بود دوساعت قبل کھ رس-
 
 خاموش کن ،تلفن خونھ ھم توی زنگ بزنھ بھت از بابا بپرسھ گوشخوادی ممی ،نعنیآرم-

 جواب نده
 
 باشھ نگران نباش-
 
 ؟ییاالن کجا-
 
  خونھرمیتو راھم دارم م-
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 ی باز مشروب نخوری خالی با معده خچالیباشھ غذاتو گذاشتم تو -
 
 یبااااااااااااااااااشھ نفس باشھ ھزار دفعھ از صبح گفت-
 
 خدا حافظ-
 
 خداحافظ-
 

 : تلفنو قطع کردو گفتمی بھ ھال نعرفتم
 
  مامان؟می خونھ اشو کجا نوشتیاه اشغالھ شماره -
 

-مامان- بود عکس ھر پنج نفزمون منخچالی ی تو آشپز خونھ عکسامون رورفتم
 شی اون روزا بازم پیعنی...میدی خندی ھمھ ممیبابا چقدر خوشحال بود -مینع -نینگ
 ...اد؟یم
 

 مجبوره کھ ی و ولی بره دبخوادی کرد کھ نمھی گالی داد و کلامونوی سوغاتمی شام نعبعد
 دادی کاش مھندس زودتر خبر می موفق تر بشھ و اتونھیبره چون حقوقش باال تره م

 ... کاره دارھومھی کار نیکل
 

 سره غر زد مخ مارو ھی خانم شمس می کردی رو راھنای امی نعمی تو فرودگاه بودھمھ
ن  کھ رھی نخرم ،حاال تا خونھ اھیزی ھمھ جھنیخورد چرا زودتر نگفتن کھ من ا

 می کھ قراره نعدونستی اگر ممونھیکردن بھ اجاره بره پولشون دست صاحب خونھ م
 ما غصھ یوا....دادویازدواجشون نم  بھتیدخترشو خارج از کشور ببره ھرگز رضا

 دیگیبلھ درست م:گفتی فقط مشھی مامان برعکس ھمکردیھامون کم بود زنھ ول نم
 

 ...یارادوکس ؟چھ پی خانم شمسو اللی الل بشھ ولدی شاکھ
 

  کردن؟ی بنده خدا ھاچھ گناھنی بابا خب اگھیمامان بسھ د-نیشرو
 

 خونھ ام خاک ی دادم کھ تو انبارھیزی جھونیلی مستی بگمیمگھ دروغ م -  شمسخانم
 بخوره؟

 
 روت ست؟رنگوی افتاده؟حالت خوب نینفس اتفاق: گفتستادوی اومد کنارم انیشرو

 دهیپر
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 ستی نیچینھ،ھ-
 

 ی بھ من بدی جوابھینفس تو قرار بود  -نیشرو
 
 !!!؟یدر مورد چ-
 

  ،در مورد منشنھادمیدر مورد پ-نیشرو
 
 گھی دنوی ؟اگھی می کشتش داره چی بود منجای انی اگر آرمییی نگاه کردم وانی شروبھ

  دلم بذارم ؟یکجا
 
 میلی تازه ما فامستمی نای مدل دوستنی ،من اھل استمی برات نی مناسبسی من کنیشرو-

 ...بھتره
 

 ستی ساده نھی دوستھی نینھ نھ ا -نیشرو
 
 نمی بی ممیمن تو رو مثل نع-
 

 نمی بی نمکای ملنی من تو رو عیول-نیشرو
 
  دارهاقتتوی کھ لیوقتتو سر من نذار برو سراغ کس-
 

 کھ دونستی نمنی شروچارهی ،بزدی حرف ملشی داشت با موبانی گرفتمو رفتم نگراھمو
 بھ من گفتی زودتر مومدی کاش زودتر می ،استمی نشناختی کھ اون میمن اون نفس

 دادمی جواب  اس ام اس اون ناشناسو نمگھی دگفتمنی اگر زودتر مدی داره شایاحساس
  برام ساختھ فرو رفتمنی کھ آرمی تو مردابنمکیحس م.... شدمی ماجرا نمنی اریو درگ.

... 
 

 :ت باز اومد طرفمو گفنیشرو
 
 ...نفس بھتره کھ-
 
  منھی تو زندگی اگھی کس دی حرفشو نزنگھیبھتره کھ د-
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 آروم ی بخونھ با صداقتوی از تو چشمام حقخواستی وارفتھ نگام کرد ،انگار منیشرو
 :گفت

 
 ؟یدوسش دار-
 

 : تکون دادمو گفتمسرمو
 
  دست اونھمی زندگیآره ھمھ -
 

 دستمو گرفتو دمشیدیپر اشک بود تار م پشت سرم بود چشمام نی برگردوندم نگرومو
 : آھستھ گفتمی کرد کھ باھم دور بشمیھمراھ

 
  داد ؟شنھادیبھت پ-
 

 :  تکون دادمو گفتمیسر
 
 صفتمو خوادی نمیحت.... ،اگر بدونھ زن اونم نمی آرمی غھیاگر بدونھ من چند ماھھ ص-
 رو تونمی وقت نمچی کھ برام ساختھ ھی اوضاعنی ھم ولم کنھ با انی اگر آرمی ،حتنھیبب

 نی لونھ کنم نگیبوم کس
 

 : گفتدوی دستمو بوسنینگ
 

 : آروم باش و گفتمزمیعز
 

 ھی بھ خاطر اتفاقدونمی کشتش ،نمی بھم ابراز عالقھ کرده منی بفھمھ کھ شرونی آرماگر
 فقط گھی مین،وقتی از سر عالقھ اشھ نگای خونواده ھامون افتاده انقدر حساسھ یکھ برا

 ی قطارم ولستگاهی اھی تو کنمی بزنھ حس مرونی ام بنھی از سخوادیبا من آرومھ قلب م
 ی کھ ھمکالسی وقتدی رو سوار بشم ،مقصدم کجاست؟شایریمس  قطار چھدی بادونمینم

 انتقامشو نی آرمذاشتیحتما نم... گفتی ،اگر زودتر مزدی حرفو منی ،اون موقعھ امیبود
 ....با من شروع کنھ

 
 ...  خونھمی برگشتی با تاکسما
 

*                                     *                                 *                             
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 ی کھ سالشون بود از مامان خواستھ بود برانی سر خاک پدر ومادر آرممی بودرفتھ
 پدرش حلوا درست کنھ

 
 و بھ سنگ می بودستادهی باال سر قبر اھی بقخوندی موفشی مامان کھ داشت قران تو کجز

 میکردیقبر نگاه م
 

 ی پدرم استفاده شده بود ولی سنگ قبر پدرش چند خط شعر نوشتھ بود و از کلمھ رو
  نوشتھ شده بودلیرو قبر مادرش فقط اسمو فام

 
 : بھ ما نگاه کردو گفتنکشی عی از باالمامان

 
 دی دوتا فاتحھ بخوند؟حداقلی بھ سنگ قبرھا  نگاه کندیاومد-
 

 ؟یی دعام؟چھی بخوندی رو بای بود؟چیفاتحھ چ– نیآرم
 
 شھ؟ی میی شامل چھ سوره ھا،فاتحھیدونی سنت نمنیتو با ا-
 

 ؟یگی مینطوری ،چرا اادی نمادمیخب – نیارم
 
 دی حمدو سھ تا توحھی-
 

  قل ھو هللا احد؟یعنی دیتوح -نیآرم
 

 : ام گرفتو گفتمخنده
 
 نبود ،االن دلم دی شدی از صبح حال تھوعو داشتم ولیعنی دلم بھم خورد ،ھوی«اره -
 : مامان نگران گفتننویآرم... خورد چیپ
 
  شد ؟یچ-
 

 : گفتنی ام زدمو نگنھی سی آروم روقفسھ چندتا
 
 ؟ی ھوا گرما زده شدی مالقات بابا تو گرمای رفتروزی د؟نکنھیاری باال بیخوایم-
 

  ؟یستادی چرا وااریکام-نیآرم
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 ؟ی چند بار باال آوردروزیاز د -اریکام

 
 اوردمی باال ،صبح ھم حال تھوع داشتم باال نروزی بار فقط دھی-
 

 ی ھم داشتی رورونیب -اریکام
 
 نھ-
 

 : نبضمو دستمو گرفتو وگفتاریکام
 
 ستی نیگرما زدگ-
 

مسمومش نکرده ... خوردهدهی خرچی ساندورونی از بروزیحتما مسموم شده ،د -مامان
 ... باشھ

 
 : گفتتی با عصباننیآرم

 
  دور از چشم من؟ی کردکاری چگھی دروزید-
 
 یلی کردم نخرم نشد تازه جاشم خی ھر کارومدی مچی ساندویخب گرسنھ ام بود بو!وا-

 د. بوزیتم
 

 تی مسمومیاری بره فرداش دوباره باال بیاری بار باال بھی ،ستی نتیمسموم -اریکام
  شھینم
 
 ره؟ی مجیسرت گ-
 
 ...  االن خوبمنی شدم ببینطوری اییھوی!!!!نھ خوبم-
 

 : کم نگام کردو گفتھی اریکام
 
  شھ طبابت کردی خونھ تو قبرستون نممیحاال بر-
 

 : گفتی شاکنیآرم
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 ی انگارییتو بدون دم دستگاھتو مطبت بدتر از ما-
 

 : گفتی شاکاریکام
 
  اش کنم؟نھی رو قبرا بخوابونمش ماکارکنمیچ-
 

  چپ چپ نگاه کردو و ھر دو کوتاه اومدناری کامنوی بھ آرممامان
 

 دی پخش کندیحلوا ھا رو با-نینگ
 

 نھ ی برداره ولسوی دشونیکی بودن گھی بھ ھم نگاه کردن ،منتظر ھمدنی و آرماریکام
 ) بودنگھی ھمدراکسی دو برادر زنیا(نی نھ اون بھ قول نگداشتی بر منیا

 
 : حلوا رو برداشت و گفتینی سنینگ
 
 شھی شما دوتا برادر آدم باشھ روزش شب مدیبھ ام-
 

 نی بردم نگیم – اریکام
 

ِ دوساعت برو بربرادرتو نگاه نمی ببریخواستیتو اگر م -نینگ  یکردیِ
 

 حلوا رو نی نگاھشون کرد کھ نگنکشی عی راه افتاد و مامان از باالنی دنبال نگاریکام
  رفت ،دنبالش بودی منی ھم  ھر جا کھ نگاری کردو کامیتعارف م

 
 : کردی نگاه کردم با خشم وتعصب بھ سنگ قبر مادرش نگاه منی آرمبھ
 

 : آروم گرفتمو گفتمبازوشو
 
 براش فاتحھ بخون-
 

 : بھ من نگاه کردو گفتنیآرم
 
 ؟یتو خوند-
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 آره-
 
 !؟ی دعا کرد بودهتی بد بختی کھ بانی کسیچرا برا-
 

 بھ دی کوتاھھ اونکھ زنده است و فرصت داره باایُچون مرده استو دستش از دن-مامان
باشھ و بترسھ مامان بلند شدو رفت بھ طرف »اشاره بھ سنگ قبر« روزش نیفکر ا

 : بھ رفتن مامان نگاه کردو گفتنی ،آرمنیماش
 
 ،بھ انتی خی درست بھ اندازه ترسمیمنظورش من بودم مگھ نھ ؟نفس من از مرگ م-

 ی ،مامانم االن تو جھنمھ ؟چطورترسمی از مرگ مترسمی مانتی کھ از خیاندازه ا
 ده؟یتقاص پس م

 
 : گرفت و حلقھ امو تو دستم چرخوند و گفتدستمو

 
 وقت چیھ»ره؟یگیخواھر من مظلومھ آھش دامنتو م« روز بھم گفتھی نی نگادتھی-

 ... خورنی جھنم تو گوشم زنگ می ناقوس ھانی عرهی نمرونیصداش از گوشم ب
 

 ؟یدیتو آه برام کش: نگاه کردو گفتبھم
 

 گھ؟ی احساسشو ھم بھم منی تری پنھانی کردم ؟براش مھمھ؟چرا حتنگاش
 
 ؟ی بخشی ،ھمھ رو اسون میری مالقات پدرت م،بھی مادرم فاتحھ خوندیبرا-
 
 تفاوت باشم اون بابامھ خونش تو ی بھش بتونمی فقط نمنی ارمدمیمن بابامو نبخش-

  تونم کنارش بذارمی شده من از اونم نمختھیرگامھ محبتش با قلب من آم
 

 رشی اش ھر تزهی خب دشمنھ زخماش درد داره،ھر نزنھی دشمن بھت زخم مھی یوقت
 شھی اش مزهی ھزارتا ھر نشھی مرشی ھر تزنھی آشنا بھت زخم مھی ی وقتیدرد داره ول

 نیا... ستیراحت ن... زمیدلم شکستھ اونم از عز...ی زخم کارشھیھزارتا زخمش م
 کھ بغضم منفجر نی آرمترسمی میول، مدت انقدر زخم خوردم کھ پوستم کلفت شده

 »: پر از اشک گفتمی با چشمادی لرزیصدام م«بشھ
 
 ی چرا ؟چون از ھر کیدونی مکنمی رو رو سر خودم خراب مایکھ اگر بغضم بترکھ دن-

  تونی بوده عکیودم از تنم بوده بھم نزدکھ زخم خ
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 کھ گردهی می دنبال چدونستمی نمی ولدیی دوی پر از غمش می چشمام با اون چشماتو
 : گفتمدوی دستمو بوسکنھی تر منیغمش و سنگ

 
و تو نقشھ اتو .ادی بدتر کردم منتظرم بابام از زندان در بی زخمایخودمو آماده -

 شانس ای تاس رو تخت نرد انداختھ بشم آھی نی ومن درست عیدوباره بھ اکران بذار
 نی ع،درستی نھ دوباره نقشھ اتو عوض کن،اگریری نھ؟اگر آره کھ آرامش بگای ارمیم

 ... مادرتی نھ اسکان مامان تو خونی ،عیشب مھمون
 

 دونم چرا ی نمی کنم رو دلم بذارم ولدای سنگ بزرگ نسبت بھ تو پھی خوامی منیآرم
  از غم تو دلم سبک ترهدارمی کھ برمیھر سنگ

 
 : کنار زدو گفتمیشونی و موھامو از رو پدمی کشینفس

 
 »:ًحلقھ امو تو دستم مجددا چرخوندو گفت«... نکن ی تابی نمونده ،انقدر بادیز-
 
 نیبابا ا... کھ پدرت بھ مادرم داده بودو تو قبر بابام فرو کردمو قسم خوردم یحلقھ ا-

 ی گردنش متورم شد و با چشمایچشماش سرخ شد و رگھا«...ھی پناھنیدختر حس
 گرفتھ ی شفاف بشھ با صدادمی پلک زدم تا ددمشیدی نگاش کردم تار مزمیاشک ر
 : گفترهی نگاه ازم بگنکھی،بدون ا

 
 ... امی تا بنیبرو نفس برو تو ماش... بشھ نیِ قرار نبود نفس آرمی پناھنیدختر حس-
 

  حرکت کردننی پاھام بھ دستور آرمی برم ولخواستمی نمکشھی کردم داره درد محس
... 
 

 نی آرمخودی خونھ انقدر خستھ بودم کھ با ھمون لباس خوابم برد  وبا صدادمی رسیوقت
 بشنوم یزی چکردمی مزی گوشمو تی ھر چی ولزدی شدم داشت با تلفن مداریاز خواب ب

  برهی خوابم نمگھی ددمی پھلو اون پھلو کردم دنی کم اھی شمیکر تر م
 

 کرده و فی روش ردی رو جلوی چند روز باز زومکن ھانی طبق ادمی تو ھال درفتم
 : با تعجب گفتمکنھی حساب  کتاب میھ
 
 منھ یکنی حساب کتاب شرکتتو خودت می داری چند وقتھ ھیکنی مکاری چنیآرم-

 ؟یحساب دارات و اخراج کرد
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 کی شرھی گھیودم و فروختم ،بابات د بکی کھ با بابات شریسھاممو تو شرکت-نیآرم
 قرون ھی ی حتخوامی نمی ھم سھام خودمو بفروشم ھم برا باباتو ولخواستمی داره ،مگھید
 تو شرکت تا ذارمی سھامشو درست کردم می بشھ ،سند ھامی آدم خائن وارد زندگھی

 شتری قرون دوزار بابات ندارم ،از پول بھی بھ یازی آزاد شد برشون داره ،من نیوقت
 »:نگام ردو گفت«رو ازش گرفتم،

 
 حی توضشتریبا اخم نگاش کردم دوست نداشتم از نقشھ ھاش ب«خونواده اشو نفسشو-

 »: دادو گفترییلحنشو تغ...بده 
 
  
 

 داره روده کھی لقمھ درست کن بده من بخورم روده کوچھی حرفا برو نی ایجا....
  درهیبزرگھ رو م

 
 : گفتمرفتمی کھ تو آشپز خونھ می حالدر
 
 ؟ی کنی می گذارھی سرماگھی جا دھی-
 

 آره-نیآرم
 
 کجا؟-
 
  اونجا فقط خودم باشمخرمی مکاموی ،سھام شریشرکت دب-
 

 : سر بلند کردو گفتنی آرمدمی بلند کشی نفسای رو بو کردم ھھوا
 
 ؟یکنی می طورنیچرا ا-
 
 دهیخونھ بو م-
 

 ده؟ی می چیبو-نیآرم
 
 .... نولی وسای اثاث ،بوی ،مثل بودهی می خاصی بوھی دونمینم-
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 از دادنی بو نمروزیتا د... کھنھ ھم شده گھی پنج سال قبلھ دی خونھ برانیاثاث ا-نیآرم
 !!!دن؟یامروز بو م

 
 : گفتنی کولر رو روشن کردمو پنجره ھم باز کردم آرمرفتم

 
 !!!؟ی کنی مکاریمعلومھ چ-
 
 یستی تو متوجھ ندهیخونھ بو م-
 

  شدو کار خودشو کردالمی خی کم نگام کردو بعد ھم بھی نیآرم
 

 :دی کھ پرسمی شام بودسر
 
  بابات زندانھ؟دهی فھممینع-
 
 و از خودش خبر رهی تماس بگمی زندان حرف زدم گذاشت کھ بابام با نعسینھ،با رئ-

 ادی در بی از نگرانمیبده با نع
 

 : زدو گفتی پوزخندنیآرم
 
  کنھ؟کاری چخوادی ھمھ مدتو منی افھمھیباالخره کھ م-
 
 کنھ فی تونھ براش تعری پشت تلفن نمینطوری اسھی براش نامھ بنوخوادی مگفتیبابا م-

  شدهیکھ چ
 

  بھ نفع خودش تموم کنھ نھ؟زمی بده و ھمھ چلشیکھ راستو دروغ تحو-نیآرم
 
 : چپ چپ نگاه کردمو گفتنی آرمبھ
 
 و از رهیگی زنگ زد ،فردا دادگاه آخره، مامانت طالقشو می مامانت، خواب بودلیوک-

  شھیشر بابات راحت م
 
 !نیآرم-
 

 ...شھی من می از خونواده یوبعد جزئ-نیآرم



 336 

 
 : گفتی رو باز بو کردمو شاکھوا

 
  نھ؟ای یکنیتمومش م-
 
 ؟ی فھمی نمادیبو م-
 

 دهی چپ چپ نگاه کردو آخر ھم درک نکرد کھ واقعا خونھ بو منیآرم
 
 تی نھای شدم و بداری شب از خواب بی کھ ساعت سھ رهی نمادمی وقت اون شبو چیھ

 صبر ای بود کھ نتونستم دوباره بخوابم ادی خواستھ انقدر زنی کرده بودم وایھوس بستن
 : چشماشو باز کنھ گفتنکھی صدا زدم بدون انویکنم تا صبح بشھ آرم

 
 ھوووم-
 
 پاشو-
 
 ھووووووووم؟-
 
  پاشونیآرم-
 
  کنم؟کاریپاشم چ-
 
 خواستمی رو تو  عمرم انقدر نمیچی کردم انقدر کھ تا حاال ھی من ھوس بستننیارم-
 
  نصف شب زده بھ سر شنمی بخواب بری؟بگیییییییییییچ-
 

 : شده گفتی ،دوباره صداش کردم عاصدی کرد اونور رو خوابروشو
 
 نفس بخواب-
 
 خوامی می ،من بستننیآرم-
 

 : از جا بلند شد دل و زھره ام آب شد زدم بھ شونھ اشو گفتمھوی نیآرم
 



 337 

  ام آب شد؟زھرهی پری می طورنیچرا ا-
 

 : گفتی شاکنیآرم
 
  نھ؟ای یخوابیم-
 
 خوامی ،مینھ ،من بستن-
 

 : شونھ امو گرفت و بازور خوابوندتم و گفتنیآرم
 
 صبح-
 
 خوامیاالن م-
 
  بخورخیبرو -
 
 خوامی میبستن-
 

 شبھ٣ بخرم ؟ساعت یبرم از سر قبرم برات بستن: زد داد
 

 : کردمو ھمونطور با اخم گفتنگاش
 
  نع؟ای یخوابیم-
 
 نع-
 
 نعو نگمھ-
 

 داره ی شھ تحمل کرد فکر بستنی گذشت نھ نمقھی با دستشم دورم گرفت ،چند دقدیخواب
 : گفتی ،دستشو پس زدم بلند شدم شاککنھی ممیروان

 
 کجا؟-
 
  سوپر مارکت کھ باز ھستھی خودم بخرم باالخره رمیم-
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 دوی تخت برداشتو پوشی شرتشو از باالیاز جا بلند شدو ت«...می خدا من چھ بدبختیا-
 »:گفت

 
 من از ی خوابی تا لنگ ظھر میکاری ،فردا تو بشمیمنھ احمقو نگاه کن کھ دارم بلند م-

 ... نفھم سر و کلھ بزنم برم شرکت خراب شده ام با صدتا زبوندی سحر بایکلھ 
 

 لباسشم عوض نکرد من ی بخره حتی برام بستنمی طور غر زدو راه افتاد کھ برنیھم
 و لباسمو تو شلوارم کردم و دمی پوشنموی ھمون لباس خواب کوتاھم شلوار جیھم رو

 و کوچھ ھا رو ابونی با اونم با ھمون شلوار کوتاه تو خونھ راه افتاد و خدمیمانتو پوش
 ھر کدوم با ی ده نوع بستنکی و رفت ،نزدمی کرددای په مغازھی تا می کردی طنیاشبا م

 : و آورد و گفتدی مختلف خریطعم ھا
 
  بخرمی واست بستنی راه نندازی ،کھ منو نصف شبیربشی بخور تا سایب-
 

 بود کھ خوردم ی ای بستننی خوشمزه تررهی نمادمی رو ی ِ اون بستنی طمع شکالتھرگز
 ی چھ آرامشیییانگار بھ من بھشتو داده بودم ،گاز اولو کھ زدم چشمامو بستم ووووااا

  بھتر ھست ؟نمی از ایزیمگھ چ
 

 اشو زده بود بھ در رو منو موشکافانھ منو نگاه ھی گرفتم کھ تکنی رو مقابل آرمیبستن
  شدی تر مقی و دققی و ھر لحظھ ھم نگاھش دقکردیم
 
 م بخور تو ھایب-
 
 تو بخور-
 
  رهی نمنیینھ بخور از گلوم پا-
 
 : گفتمکرد،ی کرده بودو نگام مزی زد وھمچنان چشماشو رمی گاز از بستنھی
 
 نی بھ ای ای چقدر خوشمزه است ؟دستت درد نکنھ تا حاال بستنینی بی میوا-

  مردمی میدی خری اگر نمنی آرمی ؟واھی نخورده بودم ،مارکش چیخوشمزگ
 

 : موشکافانھ تر نگام کردو گفتنیآرم
 
 بازم بخور-
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  خونھمی دستت درد نکنھ برگھینھ د-
 

 : و گفترهی نگاھشو ازم بگنکھی استارت زد بدون انیارم
 
 مای مغازه ای بگو ھنوز جلویخوای می اگھی دزیاگر چ-
 

 لذت نی بھ ای رو کھ خوردم خواب دوباره بھ چشمام برگشت وتا حاال خوابیبستن
  نبودیرده بودم ،رخت خواب تا حاال انقدر برام مکان راحت و دلچسب نکیبخش

 
 باال سرم نشستھ بودو پشتمو نی شدم کھ آرمدارمی بی وقتدمی صبح خوابازدهی خوده تا

 !!!کنھ؟ی نگام مینطوریچرا نرفتھ سرکار؟چرا داره ا... کردیآھستھ نوازش م
 

 بخواب -نیارم
 
 »ی سحر بری کلھ دیفردا با« یگفتی می ھشبی دیچرا سرکار نرفت-
 
 »: کردو گفتیموھامو نوازش« دارم یاالن کار واجب تر-
 
 ی بدشی گفت ببرمت آزمااریکام-
 
 ھوی ،دی کردو با تعجب نگاش کردم خم شد سر شونھ امو بوسنگام«ش؟یآزما-

 ھی صدا ھی بدنم ی ،تموم اعضاختنی افتاد انگار سطل آب سرد رو سرم رکجمِیدوزار
  ھزارتا فکر اومد تو سرم ھزار تاھی صدم ثانکی ،تو کردنی رو ھجھ میکلمھ ا

 
 صورتم داغ از اشک زدی مرونی ام بنھی بھ جون خودم بستم ،قلبم داشت از سسرزنش

 گونھ ام ی و دستشو رودی تو بغلش کشزدم،منویشد،وسط تخت نشستھ بودمو ضجھ م
 : با بغض گفتمدویکش
 
 : انصاف و گفتیب-
 
 سسسیھ-
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 گفتھ بودم خودمو آماده کردم کھ اتفاقات بدتر برام وفتھی اتفاق منی روز اھی دونستمیم-
بغض ... درد آورتر از فکر کردن بھش بودیلی قرار گرفتنش خطی تو شرایول... فتھیب

 : و ھق ھق گفتمھی دستشو پس زدمو با گرکردیداشت خفھ ام م
 
 تو ھمھ بال نی آرم؟یخوای منویا وسط؟کھ بشھ تو؟یدی گناھو کشی بی بچھ ھی یچرا پا-

 یکردی قلم صرف نظر مھی نی سرم آورد حداقل از ایی
 

 ھم بدتر ی از شب مھمونی حتنباری من ای آرومم کن ولکردی می و سعدی بوسسرمو
 شروع می بخش از زندگنی اِی کھ واقعا حاملھ ام تازه تراژدمی مطمئن شدیشده بودم وقت

 و مشاجره گرفتنی دعوا منی با آرمومدنی  ھر شب کارشون بود منیشد،مامانو نگ
 و کردنی منو سرزنش مومدنی صبح ماره دوبرفتنیدوساعت بعد م..... تاکردنیم

 و بحث و با اون از سر ادی بنی تا شب برسھ آرمکردنیاعصاب منو خرد م
 کردمی حس مرفتنی می تو گوشم بود وقتغاشونی و جنی مامانو نگی صدارن،مدامیبگ

 ی دورم می مار افعنی با وجود ملک مرگم کھ عی شده ،حتلیجھنم بھ بھشت تبد
 ی وبا خونسردکردی رو نگاه منای تمام مدت فقط مامان انی ؛  آرماشتذی تنھام نمدویچیپ

 :گفتی و در آخر مدیکشیمحض رو بھ رخش م
 
 ی کالنترمی بردی پاشدی دارتیزنمھ دوست داشتم کھ حاملھ بشھ شکا-
 

 زدی با مامان چونھ مشدی تا صبح ھم می با ھمون خونسردنیگفت،آرمی می ھرچمامان
  نشوندی میو احرف خودشو بھ کرس

 
 کردن و ھی بود؟فقط نگاه کردنو گری چند ماه دعوا چنی ای حال من تموم مدت توحاال

 ... ی و افسردگی تفاوتیبھ مرور ب
 

 شھی کھ مثل ھمدنی رسجھی نتنیون بھ ا کوتاه اومدن چنی کم بعد چند ماه مامانو نگکم
 ...  چون نقشھ ھاش حساب شده بودستنی باتوننی  نمنیمقابل آرم

 
 کھ مراقب طعمھ اشھ مراقبم بود انقدر کھ پامو ی ببرنی چند ماه عنی تمام مدت انیآرم

برام !!!پاد؟ی دونستم واقعا داره منو می نمدیرسی و سر مدی فھمی مرونی بذاشتمیم
 سر خودم و بچھ یی شش دانگ حواسش بھم بود کھ بالی ؟ولدونستمینگھبان گذاشتھ؟نم

 ماھانھ و غربال ی نھی منو بچھ بود اعم از مایمت ،ھمھ جوره ھم مراقب سالارمین
 نمی ببکردی مادر و بچھ است ،تو دھنمو نگاه می سالمتی کھ الزمھ یھر چ... ویگر
 نقشھ ی تا بازور ببرتم دکتر برادی پری بود رنگم می ،کاف تا بپره بره بخرهخوامی میچ

 !!!!  حدنی تا ای حتکردی میاش ھر کار
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 مدت نی ای طی رخ داده بود  ،حتمی تو زندگیراتیی اون چند ماه چھ تغی تودونمینم

 ھم نیمالقات بابا ھم نرفتھ بودم اصال از حالشم خبر نداشتم بابا کھ سھلھ از مامانو نگ
 نوی نگاری بود کھ کامنی کھ داشتم ای نداشتم در خودم غرق شده بودم ،تنھا خبریخبر

 کم کم دست از سرزنش و دعوا نین عقد ھم ،مامانو نگیعقد کرده بود از سر ھم
 :گفتی مومدی راست مرفتی چپ منی  دادن نگی واھدیبرداشتن و شروع کردن بھ ام

 
 کنھی عقدت منھی شی ،مھر بچھ تو دلش مادی بایبذار بچھ بھ دن-
 

 شب کنھی حتما عقدت منی عقد کرد،آرمنوی بعد از اون بچھ، نگیدی رو داریکام -مامان
 ...دهی مریی داد بازم خواستھ اشو تغتی محرمشنھادی بھت پیدی دیمھمون

 
 کردی  نمغھی ھم   اول منو صاری کامکردی نمغھی صنیآره نفس جان اگر آرم-نینگ

 ...غصھ نخور خواھر جون
 

 ری تنی آرمنمی ببخواستمی تحملم از حد گذشتھ بود فقط مگھی دکردمی فقط نگاشون ممن
  تو شکمم ھم برام مھم نبودی بچھ گھی دی نھ حتای کنھی ولم مزنھیآخرشو کھ م

 ونیزی تلوی اومد تو خونھ و بھم نگاه کرد کھ نشستھ بودم جلونی خونھ باز شد و آرمدر
 کردمیخاموش کھ روبروم ، بود نگاه م

 
  روشن کن بعد انقدر مشتاق نگاش کنونویزیحداقل تلو-نیآرم

 
 احساسمو تو کردمی وقت بود کھ نگاش نمیلی سرمو بلند نکردم نگاش کنم ،خیحت

خودم گمو گور کرده بودم ،لباسشو عوض کردو اومد کنارم نشست وموھامو کنار 
 :گوشم بردو گفت

 
 ؟یکنی فکر مینفس صبح تا شب بھ چ-
 

 اومدم بلند بشم کھ دستمو گرفت و نشوندتم و دستشو دور کمرم گرفتو دموی کشینفس
 :گفت

 
 ؟ی خبر خوش بشنوھی یخوایم-
 
  ولم کنستیبرام مھم ن-
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 : کردو گفتی شکممو نوازشی رونیآرم
 
  اومده باال  بھت گفتھنیالبد نگ-
 
 ومدهی از صبح باال ننینگ-
 
 بھ تو ھم بگم ذوق زده یخوای کنھ ،مدیحتما ذوق زده است رفتھ با مامانت خر-

 ...  ؟برات لباس بخرمدی خرمی بر؟ماھمیبش
 
 سوزهیدستمو ول کن غذام رو گازه االن م-
 

 : گفتی و عصبیجد
 
 ؟یکنیچرا تو چشمام نگاه نم-
 
 زننیچون حالمو بھم م-
 

 : با خشونت کشوند تو بغلشو گفتمنو
 
 »:بازم نگاش نکردمو گفتم«!نفس -
 
 حرف ،باھامی بھم دست بزنخوامی نمیفھمی؟نمی کرددای پییتم مشکل شنواولم کن گف-

 ... صداتو بشنومخوامی،نمیبزن
 

 : طرف خودش برگردوند مجبورم کرد تو چشمام نگاه کنھ آروم گفتصورتمو
 
 ...نفس...بھ من نگاه کن  -
 
 دونمی بھ محبت دارم نمازی نوازشم نکن پر از دردم ،نینطوری آروم حرف نزن اباھام«

 تھ کنھی نوازشم می وقتی رو گذاشتھ کھ با وجود تنفرم ولیری چھ تاثمی لعنتیباردار
 ری غی کھ عقلم نفھمھ کھ بازم حالی جورھی رهیگی جاش ،آروم منیقلبم ،تو پنھون تر
 »!!!  ظالمنیمعقول دارم با آرم

 
 ؟ینفس از من متنفر-
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 : گفتمیعصب
 
 یی شاگرد خوب داشتھ باشھ اونم توھی طونیسوال داره؟تنفرم از تو سوال داره ؟اگر ش-

 نیآرم
 

 : تو چشمم نگاه کردو گفتی جدنیآرم
 
 کنھیمامانت داره ازدواج م-
 

 کھ دونستمی فوت کردم،می ،نفسارمی رو ھم گذاشتم تا تسلط خودمو بھ دست بچشمامو
 من ی نداشتم ،از بارداری با کاراش مخالفتگھی دنھی سر آرمری ازدواج مامان ھم زیحت

 بگو پس سرش شلوغھ  کھ دونھی بعدشم خود مامان مستیکھ ازدواج مامانم بدتر ن
 نداشتم ی توان دلواپسگھید... ستیمھم ن...شده  بھ من ،رنگو روش بازدهی مریکمتر گ

 با کنمیفکر م ی کھ ھرچی وقتی اومد ،براای کھ بچھ بدنی،تمام جونمو گذاشتم واسھ وقت
 ی اجھی بکنم ؟بھ نتدی باکاری کوچولو کھ از وجود منھ من مادرشم چی موجود زنده ھی

 .... رسمینم
 
 داره ،بود شونیی در آشنای دستنی کھ بدون شک آرمی سرم در مورد مامانو مردتو
  بھ سواالم محل بذارمخواستمی نمی حتخواستمی نمیول
 

  نداشتیتی برام جذابگھی دمی زندگالی سری ھاقسمت
 
  ولم کنی خبرتو دادنی خب آرملھیخ-
 
 ھی کی بدونیخواینم-
 
 دونمینھ م-
 
 !!!از کجا؟!!!!؟یدونیم-
 
 ِ از طرف تو ادی از نقشھ اتھ و اون مرد بدون تردی جزئنمی کھ اییاز اونجا-
 
 مامانت نفرستادم ی رو برای کرده من کسداشی ،خود مامانت پستیاز طرف من ن-

 »: موھامو نوازش کرد و گفت« فرصتشو نداشتم چون
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  بھ مامانتم فکر کنمتونستمیمن تموم حواسم بھ تو بود ،نم-
 
 دلت خواست ی بتونم تحملت کنم ھر کارشتمی کھ پی مدتنی ولم کن بذار ان،بسھیآرم-

 بھ ی ھر جور بخوایکنی می بخوای و ھر کاریدی نمتی اھمیبکن چون تو بھ نظر کس
 ... پس ولم کنیکنی بد بخت می رو بخوای و ھر کسیکشی مشیآت
 

 :دی و اروم پرسدییدوی رنگش می ابی ھی بھ خودش چسبوندو تو چشمام با اون قرنمنو
 
 ؟یشمی پی کھ مدتیدونیاز کجا م-
 
 نھ بھ بچھ ات تو فقط بھ ی بھ من داری تو رو حفظم ،تو نھ تعلق خاطریمن نقشھ ھا-

 ی آخرتریفکر ت
 

 : گفتدوی رو شکمم کشدستشو
 
 بشھ نی بزرگ تر از ادی تو شکمتھ ،ھنوز بزرگ نشده بایھدف من بزرگتر از بچھ -

  بشھ؟خوادی می شوھر مامانت کیدونی،م
 
  مرد نجات بدهنی خدا منو از دست ایوا-
 

 : و گفتدتمی اش چسبوندو بوسنھی سرمو بھ سنیآرم
 
  فروختم بابات ،ھمون کھ من سھاممو بھشی ندهی آکیشر-
 
 !کنھ؟ی ھنگ کرده بود ،مغزش تا کجا کار می واقعی مغزم بھ معنیعنی
 
  بابا رو نا بود کنھی واقعی بھ معنخوادی میعنی
 

 ،موھامو از دورم جمع کردو رو شونھ دی گوشموبوسی و بعد باالدی سرمو بوسنیآرم
 : و گفتدی چپم انداختو سرشو تو گردنم فرو کرد و بوکشی
 
 گھی د؟االنی کھ من بخوام تو مال منی رفتھ تازمانادتی ،یدی عذابم میبازم دار-
 ی کنی ازم دوراری وی بھ بھونھ ی تموم شده  حق ندارارتیو
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 نرفت و لبشو بھ ی اش گذاشتمو فشار دادم کھ بھ عقب بره ولنھی دستمو رو سکف
 : گفتدویگردنم کش

 
 یدی آرامش منو میبو-
 
 : با بغض گفتم-
 
 دی گردنم و بوسیشتری بلند نکرد با شدت بسرشو«نی آرمیدی عذاب منو می تو بویول-

 نشده بود ،سر بلند کردو بھ لبم ی ھمھ مدت بازم برام عادنی بعد اکردی مرمینفس گ
 »:گفتی کھ با آرامش مینگاه کرد در حال

 
 داشتم شی،دوماه پ! مامانتھواری بھ دواری دی ھی بابات ھمساکی شریخی شیآقا-نیآرم

 : نگھ داشتمو گفتمھی استو منتظر تاکسادهی پیخی شدمی دومدمیاز شرکتم م
 
 امی بی خراب شده مجبور شدم باتاکسنمیماش:گفت »د؟ی اادهی پچرا«
 

 نکھی و امی ھا صحبت کردی شرکتو حساب کتابا و مشتری کردمو از کاراسوارش
 مازاد اسم ی اسمھی کنھ وبھ عالوه تی ما فعالی ھمچنان با اسم مارک چرم ھاخوادیم

 کھ بھ ھی آدرس کھ داد متوجھ شدم خونھ اش تو ساختموننکھیتا ا...مارک شرکت من
 من بشھ ی بوق زدم تا متوجھ رونی بمدمادرت دادم ،ھمون موقعھ مادرت از خونھ او

 : کردو بھ مامانت گفتمکی سالم علیخی شی،مادرت اومد طرفمو با منو آقا
 
  ما؟ی ،خونھ دیریکجا م-
 

 ادی ،تو رو حتما ببرم دکتر صبح حالت زدی خررهی بوده و داره مشتینھ صبح پ:گفت
 ...روبراه نبودھو

 
 : گفتیخی کھ رفت شمامانت

 
 د؟یشناسی خانمو مدیناھ-
 

 آره:گفتم
 
 راز اون نگاه ولحن صحبت کردنشو با خواستمی بامن داره می نگفتم کھ چھ صنمیول

 :  گفتمنی ھمیمادرتو بفھمم ؛برا
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  خانممھی از آشنا ھایکی-
 
 ی معرفبھی غرھی منو زن خودش بھ نی آرمتی ابلھ بودنھ کھ تو اون وضعتی نھایعنی«
 »!!! کم روشن بشھ،ھرچندی نورھی من تھ دلم کنھیم
 
 : گفتیخیش
 
 بو دار کھ درست کرده برام آورده ی ،چند بار غذا ھاھیتی خانم خوب و باشخصیلیخ-
 و ی سنتی غذا ھانی رو ندارم کھ برام از ای و کسکنمی می کھ من تنھا زندگدونھیم

 ،چند بار تو ھی عالتشیخوشمزه درست کنھ ،برام آورده دست پختش ھم مثل شخص
 ی خانم کھ سعنی جون ھم افتادن جز ابھ ساختمون سر شارژوآسانسور دعوا شده ھمھ

 دختر داره کھ ھیومده بھ نظرم  از صبرش خوشم ایلی رو ھم آروم کنھ خھی بقکردیم
 ...نھیشی باال تر مابونیشوھرشم دکتره و چند خ

 
 : زدمو زدم پشتشو گفتمیپوزخند

 
  چشمت گرفتھیخی شی آقاھیچ-
 

 : سرخ شدو گفترشوی ززد
 
 ... کرده باشمویفی تعرخواستمینھ بابا من فقط م-
 

 ی چطوردمی ،دکنھی نمفی زن تعرھی از ی مرد الکھی نکن اهی ما رو سیخی شیاقا:گفتم
  لبخند رو صورتت اومدشیدید
 

 ؟یدی بود کھ تو فھمعیانقدر ضا: گفتدویخند
 

 : تکون دادموگفتمیسر
 
 دستمو نیارم« رو دارهنای بھتراقتی لی رو انتخاب کردیزن خوب و صبور و خانم-

 »: کردو گفتیتو دستش گرفتو با حلقھ ام باز
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 ی شوھر سابقش چطورنکھی کردم ،از افیعر تی من از مامانت کلزمی عزینیبیم-
 بابات تاسف خورد ی برای کلیخی شی گرفتتش ھم گفتم ،اقادهی کرده و نادانتیبھش خ
 :منم گفتم... کرده انتی رو از دست داده و بھش خی زننیکھ ھمچ

 
 اقتشوی بشھ لشی کھ قراره وارد زندگی ای مکرد بعددوارمی امقی الی ھر چقیخال-

 داشتھ باشھ
 
 کشمی اون نقشھ نمی مامانت دارم برای ھم بھ در زدم ھم بھ نعل ؛من ھواینطوریا

 
 کھ ی مامانم خونھ گرفتی برای تو خونھ ای رفتنی ھمیبرا: اخمو حرص گفتمبا

 شناسمی من تورو منی بابام باشھ آرمی ندهی آکی اش قرار شرھیھمسا
 

  قسمتھزمیخب عز-نیآرم
 
  ولم کن برم-
 
 : گفتمیخی بھ شنکھی مھمش مونده ؛ایجا-
 
 نی دخترش ھمسر منھ ،داماد ایکی دختر نداره ،دوتا دختر داره اون ھی خانم دیناھ-

  برادر منھیدیدخترشم کھ د
 
 تسلطشو بھ دست آورد ی بگھ وقتی چدونستی لحظھ کوپ کرده بود نمھی یخیش

 : زد بھ پشتمو گفتدویخند
 
 ؟ی حرف از زبونم بکشیخواستی مھندس جان؟ممیداشت-
 

  دنبالشھی حواسم بھش باشھ کھ چشم کدیبھ ھر حال مادر زنمھ با: گفتمدمویخند
 
 : گفتدی با تردیخیش
 
 ؟یدونی ما رو در حد مادر زن جانت نمای؟یزنی ما باال می برایری خنیحاال آس-
 
 : نگاه کردمو سرشو آورد جلو وبھ لبم دومرتبھ چشم دوخت و گفتنی آرمی چشمابھ
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 کنھ تا انتقاممو ی منو ھمراھی با آسودگدی ،باکردمی جوجھ امو کم می نگراندیآخھ با-
 »: و گفتدیلبمو بوس« کھ مادرش جاش امن باشھ شھی مالی آسوده خی ،وقترمیبگ
 
 امی کنھ من پشتش در می ازش خواستگارتونھیبھش گفتم م-
 

 : از مادرت بھم زنگ زدو گفتشی از خواستگاربعد
 
 مادرت وقت خواستھ چون تازه از ھمسرش جدا شده و مطمئن ی کرده ولیخواستگار-
  نھای داره ی زندگھی کھ آمادگستین
 
 قرار بده ازش بخواد کھ بھ ری مادرتو تحت تاثدی بانھی دادم اروم نششنھادی پیخی شبھ

 دی اشو دجھی ھم حرف گوش کرد و نتیخیش.... ی سنتیھارستوران برن ،بھ کنسرت 
... 
 
 جلو کھ ھولش دادم ارهی چشمام پرسش گرا نگاھش کردم کردم اومد باز سرشو ببا

 : گفتطنتی حرفشو بزنھ باشھیونگاش کردم کھ بق
 
  شد مھم کھ نبودیچ-
 
 ؟ی کردکاریبگو چ! نیآرم-
 

 : کردو منو کشوند رو پاشو گفتی امو نوازشسرشونھ
 
با « مثل تو تنھاست تازه ھ؟اونمی چطور مردیخی شری بگمیخودت تصم:بھ مادرت گفتم-
 بھ کنار از نای ای ھم ھست،ھمھ یتیاون ھنوز پسره،مرد با شخص»: گفتطنتیش

 باش ،بذار کشی زن شرادی از زندان در می وقتری انتقام تموم روزاتو بگی پناھنیحس
 ھمھ با نی کھ ایخی مثل شیانسان  اونمستی شما مرد کم نیھ واسھ  کنھیبب

 ...ی نگذشتھ کھ ازدواج کردی از طالقت چندنھی ببتھ،بذاریشخص
 

  انتخابو بھ خود مامانت سپردممن
 
  نکنتی مامانمو اذنیآرم: گفتمی نگرانبا
 

  جلوادی بذاشتمی بود نمی اگر مرد بدکنمی نمتشی کھ اذیدونیم: گفتیجد
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 ... بختی خونھ رهی می از مامانت امروز جواب مثبت گرفتھ مامانت بھ زودیخیش
 
 : قابل حس ،بھش گفتمی انھی حرص و کبا
 
 ،ازت بدم یکنی می ازت تو بھ خاطر ھدفت ھر کارزارمی بن،متنفریازت متنفرم آرم-
  ظالمادیم
 

د،حس  گردنش متورم شی اش سرخ شدو رگھاافھی قییھوی آروم نگام کردو نیآرم
 بھ پاش عی شده بود سری مغزم انگار شرطختی ری قلبم ھرکشھ،یکردم داره درد م

 :نگاه کردم و از رو پاش بلند شدمو نگران گفتم
 
 پات باز گرفت؟-
 
 نشستم و انقدر ھول کرده بودم کھ فقط پاشو نی با اون شکم بزرگ رو زمی سختبھ

 : دمیپرسی می و با دلواپسدادمیماساژ م
 
 ... رو صدا کنم؟اری کام؟برمیخوب... نی بھتر شد؟آرمنیآرم-
 

 : مندانھ گفتروزی و پکنھی نگام می داره عاددمی سر بلند کردم ،ددادی نمجواب
 
 کنھ؟ی کھ ازش متنفره ھم ھول می کسی ھان ؟مگھ آدم برایچرا ھول کرد-
 

 من انقدر ی پاش منقبض نشده بود ولی چھی احمق تازه متوجھ شدم کھ اصال ماھمنھ
وھم :با حرص کبوندم تو پاشو گفتم... نشدم ھی قضنی ایھول کرده بودم کھ متوجھ 

 چرا؟چون من مثل تو یدونی مشدمی تو بود براش ھول می جایبرت نداره آقا،ھرک
  ھا ارزش قائلمان انسی سنگ، دلھ ،برای ام جانھی  تو سستمین
 

  قائلمتی اھمبراش
 

 : بلند شد رفت بھ دستگاه تلفن نگاه کردو گفتنی بھ صدا در اومدو آرمتلفن
 
 ایمامانتھ ب-
 

 : برداشتمو مامان گفتتلفنو
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 جوشھ ی و سرکھ برات مری سنی دلم داره عومدمی ن؟امروزی نفس جان مامان،خوبالو
 د؟ی،دکتر رفت

 
 میسالم،بلھ صبح وقت داشت-
 

  گفت؟ی شد؟دکتر چیچ -مامان
 
 یچیگفت بچھ سالمھ ھ-
 

 دکتر ھم ی دبھ دونستن نداشتیلی نھ؟بازم تماای ھی بچھ چتی جنسیدیخره پرسباال-مامان
 نگفت

 
 ناخواستھ است کھ مثل ی بچھ ھی ھر حال ھی پسر ای داره ؟دختر یمامان چھ فرق-

 مادرش بد بختھ
 

 : با اخم نگام کردو گفتنیآرم
 
 ؟ی مثل ادم حرف بزنیتونینم-
 

 مامان جان انقدر غصھ نخور من بھت قول ی باز کھ شروع کردھی چھ حرفنیا -مامان
 ... کنھی ،عقدت مرهی مادشی از زی ھمھ چنھی بچھ اشو کھ ببنی کھ آرمدمیم
 
 »: فوت کردمو گفتمیچشمامو رو ھم گذاشتمو نفس«مامان-
 
مامان ،در موردش حرف نزن انگار نگاھت بھش عوض شده آره؟خدا رو شکر -

 سوختھ است بازم منم ؛خدا رو شکر کھ تو خواھرم عاقبت بھ یانگار اون کھ مھره 
 مجرد داره منم نھ شما منم کھ ی پدر داره و شناسنامھ ی بی بچھ ھی کھ د،اونی شدریخ

 کنمی دارم از غصھ دق مد؛منیدی مید واھی کھ امنی نھ شما و نگنمی بی ھا رو متیواقع
مامان جان چشم و دلت روشن خدا ِا،« ی پسر؟کھ بھم بگای بود دختر ی بچھ ات چیگیم

 بھ ی برادی داره بای بچھ چشم روشننیآره؟ا» مادر پدرشو باال سرش نگھ داره ی ھیسا
 ... اومدنش جلو در خونھ براش حجلھ بزنمایدن
 

 : رو ازم گرفتو گفتی گوشتی باعصباننیآرم
 
 ؟ی بزنی اگھی حرف دیتونیجز چرتو پرت م-
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 نی کھ تقاص منو اشنی واسھ بدبخت کردنت  دست بھ دعا مای دنھیاگر حرف بزنم کھ -

 رنیبچھ رو ازت بگ
 

 : گرفتھ ،داد زد گفتی با خشم و صدانیآرم
 
 بسھ نفس-
 

 : آروم گفتی نگاش کردمو با ھمون خشم و صدابابغض
 
 برو-
 

 : برگردوندم و گفترومو
 
نھ بازم ... کردهیوگرافبلھ سون... کم جرو بحثمون شده ناراحتھھینھ .... خانمدیسالم ناھ-

 پسره... دمیچرا من پرس... بشنوه خواستینم
 
 تو چھار یدی ددهی بچھ رو پرستی پس جنسی چی اگر براش مھم نباشھ برانی ببنفس«

 چقدر غر زد ی بوددهی بچھ رو نپرستی و جنسی سونوگرافی ھم کھ رفتھ بودتیماھگ
 نوشتھ بود می غربال گرشی تو آزمادهیخودش نپرس-دهی دفعھ کھ خودش رفتھ پرسنیا

 ؟ترو خدا ی غربال گری چرا بردت براھ ھر حال براش مھم بوده وگرن؟بھیدیمگھ ند
 مامانم اومد تا ی تو زندگیخی شی حرف نزن،خدا رو شکر کھ آقانیمثل مامانو نگ

 من دل خوش باشم کھ خوادی مکردمی اش خوب بشھ منو بگو کھ فکر مھیمامان روح
 خوشحال بوده اون کھ دی داد نگو کھ خانوم بھ خاطر وجود عشق جدھی روریی تغھوی

 کننی مشونوی ھم با ھم خوشند و دارند زندگاری کامنوی خدا رو شکر کھ نگمنم باختھ
 طعم دی کنم چرا من نباکاری چدی تو شکمم بای بچھ نیبا ا.... منو بگو منو یول

 ندارم یدی امچی ھرمی بمخوادی شدم دلم مری پی دوسالگستوی بی رو بکشم؟تویخحوشبخت
 اون چھ کنمی نمی منم براش مادری حتسوزهیم  ،دلم براشرهی بچھ امم بمخوادیو دلم م

 نداره ی دعوت شده اون کھ گناھای باباش بھ دنی کرده بھ خاطر حماقت منو ظالمیگناھ
 : گذاشتمو آھستھ دستمو رو شکمم گذاشتمو گفتمزی می،سرمو رو

 
  تفاوتمی بھ توھم بی کھ من حتی نداری تو کھ گناھزمی عزدیببخش-
 

 ،منو ببخش کھ با حماقتم ترو بھ می نھ منو دوست داره نھ تو رو ما ھردو مثل ھمبابات
 ...  شوم دعوت کردم منو ببخشی بازنیا
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  آخھ؟یکنی مھی انقدر گر،چرایبس کن نفس ،سرتو بلند کن آب بدم بخور-نیآرم

 
 بچھ ھم نی انی آرمی تو چرا انقدر بدی نذاشتھی برام جز گری کنم؟تو راھکاریپس چ-

 روز ھی ی دلم براخوادی می روز زندگھی من دلم فقط نی ،آرمیسوزونی میبا من دار
 رمی روز وبعد بمھی تنگ شده فقط یزندگ

 
                *                         *                        *                        

 
 کباری قھی ھر چند دقی کھ چطورکردمیگوشم بود ومن فقط نگاه م.  مدام تومی نعیصدا
 کرد و بعد ی جداشون ماری و کامزننی مغی جنای مامان ارندیگی ھمو می قھی می نعنویآرم

 وسط من فقط نی ھاشون و حاال اھی حاضر و گری زن ھاراهی و بدو بغی جیھمھ صدا
آخر ... کردی رو مروی بغض دل تنگم حالمو زیگاھ  وکردمی بغض مکردموینگاشون م

 داغ ی حسابنی آرمگھی ،درست مثل اون روز کھ ددیرسی میھم کارمون بھ کالنتر
 می رفتھ بودیبار گذشتھ کھ بھ کالنتر٤کرده بود ،طبق معمول 

 
 : دادو گفتحی منو توضتی افسر داد و وضعلی نامھ رو تحوغھیص
 
  کنمتی شکاخوامیم-
 
 : داد زدمینع
 
 تو زندان بھ خواھر فتھیب(...) ی کھی مرتنی اخوامی کنم ،اصال متی شکاخوامیمنم م-

 ... کرده ،اھانت کردهیمن دست دراز
 

 : مسئول گفتسروان
 
 نمیاقا ساکت باش بب-
 

 : بزنھ گفتموی جلو ونعادی جلو شو گرفتھ بود تا ناری کھ کامی با حرص در حالنیآرم
 
 و ی من بپلکیگوشتو باز کن بچھ سوسول گوشاتو باز کن دور و بر زن و زندگ-

 َ بال و پرتری کھ صد نفر زشکونمی می جورھی ،قلم جفت لنگاتو یجفتک بنداز
 

 ی جمع کنتوی خودتو زندگی نتونرنی بگتویزندگ
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 ی و واسھ من و زندگی بشتی پارازی باباتو کجا انداختم ،اگر بخوانی نگاه کن ببخوب

  کنار باباتندازمتی ،منم می بندازتیمن پاراز
 

  دق بکنھتی از دوری نذار تازه عروست اول زندگپس
 
 : دار شده بود گفتحھی ھم کھ غرورش جرمینع
 
 ؟ی بکنیخوای میمثال چھ غلط-
 

 : گفتی آرامش تصنعھی با اری بھ کامنیآرم
 
 ...  ندارمشی ولم کن ولم کن کاراریکام-
 

 گرفت و چسبوندش بھ موی نعی قھی و می تا ولش کرد جست زد بھ طرف نعاریکام
 با خشمو نفس زنان ی عصبنی جداش کردن و آرممی از نعاری و سروانو کاموارید

  نلرزون منو ی ،تن زن حاملھ رونی من بکش بیپاتو از تو زندگ:گفت
 
 : با حرص گفتکایمل
 
 دهیچقدر ھم  نفس از خودش عکس العمل نشون م-
 

 : با ھمون حال گفتنیآرم
 
  معرکھارهی بشیشما لطفا صدا تو ببرآت-
 

 اقا ساکت باش وگرنھ مجبورم بازداشتت کنم-سروان
 

 دی بھ من بدتی شکای برگھ ھی دارم تیمن شکا-نیآرم
 

 : اومد جلو گفتمامان
 

 ای بھ؟کوتاهی چتی جان شکانیمن،آریآرم
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 نکنم جلوشو تی کھ شکادی خانم ؟مگھ دفعھ قبل شما نگفتدی ناھامیچند بار کوتاه ب-نیآرم
  ؟دیریگیم
 

 ... طرف نفسادی بگھی دذارمی نمرمیگی من خودم جلوشو مای تو کوتاه بنیآرم-نینگ
 

 ی برگھ نی دارم آقا اتی ،من شکایکنی مپر»میاشاره بھ نع« نویتو؟تو خودت ا-نیآرم
 دی و بدتیشکا

 
 کنمی آروم مموی جان تو نفسو ببر من نعنیآرم-مامان

 
 تا آرومش کنھ و اصال زنمی داره باھاش حرف  مکای ملدمی نگاه کردم دمی طرف نعبھ

 ...ستیحواسش بھ طرف ما ن
 

 نذاشتم رونی آقا زاده پامو از خونھ بنی خانم من دوھفتھ است بھ خاطر ادیناھ -نیآرم
 زد و بچھ اشو کشت نوی کھ نگھی پسره ھمون پدرنمی ،اارهی سر نفس بییکھ مبادا بال

 ی کسذارمی نمخورمی نمشی خورده نشی ناری کھ کامیحاال نوبت نفس؟من از سوراخ
 اونم تو کنھی زدم چھ زنم زنم و بچھ ام میپوزخند«...ارهی من بی سر زنو بچھ ییبال

 یکاش حرفاش راست بود اون موقعھ چھ حال... بنشونھی تا حرفشو بھ کرسیکالنتر
 »خواد؟ی می زن از شوھرش چھیداشتم من مگھ 

 
 ی دفعھ نی داشت و ای جانتی من خطر امنی ھم چون برامی کردو نعتی شکانیآرم

 باز داشت شده بود وارد گھی دفعھ دنی انی ھمی بھ پاسگاه براومدنیچھارمش بود کھ م
 بچھ تو شکمم تکون خورد بند دلم پاره شدو دستمو بھ شکمم می کھ شدی کالنتراطیح

 اومد طرفمو کمرمو دی تا منو دزدی چونھ مکای مامانو ملنوی داشت با نگنیگرفتم آرم
 :گرفتو گفت

 
  شد نفس؟یچ-
 
 یچیھ-
 

 ھی با گرکای ملاطی گرفتم و دنبالم اومد وسط حشی نگام کردو راھمو پی و عصبیعاص
 : د زغی جدویآرنجمو کش

 
  بگویزی چھینفس داداشتو انداختھ زندان -
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 رو گرفت انقدر محکم کھ کای چشماشو خشم نامحدودش مچ ملی با نفرت تونیآرم
 کمرم بھ سمت خودش گرفتو نی رو ھوا رفت و دستش آرنجمو رھا کردو آرمغشیج

 :گفت
 
  نداشتھ باشیولش کن بھ نفس کار-
 

 ھ؟ی چھ کارنی برو بچھ امو آزاد کن انیآرم-مامان
 

 : بھ طرف پاسگاه اشاره کردو گفتنیآرم
 
بھ من اشاره « ،چقدر تنش بلرزه؟رونی بارمشی من مدی آروم کنتونویاون پسر وحش-

 »؟:کردو مامان با حرص گفت
 
 یتو بھ فکر نفس-
 

 : آروم گفتی دورگھ ولی بھ مامان نگاه کردو با صدایشتری بیلی با خشم خنیآرم
 
 مامانو نگاه کردو مجددا نگاھشو  شیشیبا نگاه آت« خانم احترام خودتو نگھ داردیناھ-

 »: گفتھی اومد با گرکای زد وملنوی ماشریبھ من برگردوندو دزدگ
 
  آزاد کنھ تورو خدا نفسموینفس ترو خدا بھش بگو نع-
 
 : گفتی عصبنی با بغض نگاه کردم و آرمکای ملبھ
 
ِ سوزه بھ خاطر تواکھ یداداش بزمجھ ات م ی ھان دلت برایکنیچرا بغض م-

 ... یانداختمش علوف دون
 

 ...  تا سرکوچھ امون پاش برسھگھی دذارمی ،بھ خدا نمنیآرم-نینگ
 

 :  برام باز کردو گفتنوی در ماشنیآرم
 
 ... نیمراقب باش ،آروم بش-
 

 : رو بھ من گفتتی با عصبانمامان
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 ؟ی باز گرفتی شرف الل مونی انداختھ تو بازداشتگاه بموینفس، نع-
 

 ی اون داره بھ اندازه دی نداشتھ باشی خااااانوم گفتم بھ نفس کاردیییییییییییییناھ-نیآرم
  ھم بکشھ؟وونھی دمی ،از اون نعکشھی میکاف
 

 »: حرص ادامھبا«کشھ؟ی کھ نفس داره از دستت میدونیپس خودتم م-مامان
 
 یگرفت منو ازم ی بچھ ھای ھمھ نیتو بھ خاطر حس-
 

 رونی بارمشیم»میاشاره بھ نع«اونو آروم کن-نیآرم
 
 نذار کھ تو زندان موی نعی رو دوست داری توروخدا جون ھرکسنین،آرمیآرم-کایمل

 ِبمون
 

 بھ جون فتھی من کھ بی خونھ ی فرستادی کردرشی کھ شیھمون بار اول -نیآرم
 یکردی فکر االنشو مدینفس،با

 
 کا؟یمل-
 

 : گفتھی با گرکای اومده بود ملنیشرو
 
 ؟ی ؟سند آوردی اومدنیشرو-
 

 : پوزخند زدو گفتنیآرم
 
 بھ نی کرد ونگاه شرونیاشاره بھ داخل ماش«  من ی زنو بچھ تیاون بھ خاطر امن-

 اون خواستمیکنھ؟نمی نگام می چطورنمی انداختم تا نبری ،سرمو بھ زدیسمت مکن چرخ
 رو خی انگار سطل آب نھی بی منی وحاال داره بھ عنمی آرمی غھیبدونھ کھ من زنھ ص

 نگاھشو احساس ھینی سنگکنھی منو نگاه مه داشتم ،داری بودن چھ حالختھیسرم ر
 ... اومدنی داد آرمی صداھویکھ ... کردمیم
 
 ؟یکنی نگاه می ک؟بھیکنیھھھھھوووووو،کجا رو نگاه م-
 

 کھ تا اری اومد و سپس داد کام و ماماننی و نگکای ملغی جی سر بلند نکردم صدابازم
 لحظات قبل نبود حتما تازه اومده
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 : داد زداریکام

 
  چتھ مرد ولش کننیآرم-
 

 : گفتی دورگھ و عصبی با صدانیآرم
 
 نمتی مردک اگر دور وبرش ببارمی حق نداره بھ نفس نگاه بندازه چشماتو در میکس-

 ...اریولم کن کام... ارمیچشمتو ،در م
 

 : گفتاری باز کرد وکامنوی ماشدر
 
 نی آزاد کن ،زنش گناه داره آرمموی مامان ،نعینفسو ببر خونھ -
 

 سر نفس و اون یی بالذارمی رفتھ کھ باباشون چرا تو زندانھ ؟من نمادتیانگار -نیآرم
 ادیبچھ ب

 
 ؟ی بکنیخوای مکاریپس چ– اریکام

 
 حاال بذار اون تو باشھ آروم بشھ– نیآرم

 
 ببرش حالش بد شد بھم زنگ بزن-اریکام

 
 : استارت زدو راه افتاد تو راه برگشت نگام کردو گفتنیآرم

 
 خاطر تو اونجا کشوندمشون وگرنھ خرج جوجھ ؟بھی داداشتو داری ؟غصھ ھیچ-

 ی بشتی تو اذخوامی مشتھ،من نمھی ینیماش
 
 ؟یخوای نمنویمگھ ا-
 

 :زدی کھ روفرمون می زد در حالنعره
 
 بز ی قھی ؟دست بھ نمی عمھ امھ کھ دوھفتھ است خونھ نش؟واسھیدینع نع ھنوز نفھم-

 ...کنھی اعصاب آدمو نابود مزنھی ھم می زنھ وقتی نمزنھیمجھ خان ھستم؟حرف نم
 غامی خونھ تلفن بھ صدا در اومد و بعد ھم رفت رو پمیدی رستا
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 :فت وگھی با ھمون بغض و گردیچی تو فضا پکای ملی و صداریگ
 
 ازاد موی نعادی بگو بنی تو شکمت نفس بھ آرمینفس ترو خدا ترو جون بچھ ...نفس-

 چند نی از خونھ نبود االن برونی شب ھم بھی تا حاال می نفس نعکننی آزادش نمنایکنھ ،ا
 با غصھ نگاش کردمو بعد ھم بھ طرف اتاق دی تلفنو کشزی رفت پرنیآرم«...تا متھمھ

 :گفتی ماشتودی رو بر می کاش گوشیرفتم ا
 
 »... کنمی نفس تره ھم خرد نمیمن برا-
 

 ھمش در حال کردی می چقدر بچھ ام نا آرومدمی تخت با ھمون لباسام دراز کشیرو
 تفاوت ی بشدیلگد زدن بود استرس داشتم بابا، داداشم تو بازداشتگاه بود مگھ م

 بھ من نی مگھ ارمیھ حرف ،چزدمی حرف منی کاش با آرمی داره ایباشم؟االن چھ حال
 تی جز خودش اھمی تا حاال شده بھ کس کھ من باھاش حرف بزنم ؟اصالدهی میتیاھم

 وگرنھ تا عمر داشتم نگاھش از دمی بود؟خوب شد ندی چطورنی شروی افھیبده؟ق
 نی من زن آرمنکھی رو بکنھ اال ایزی فکر ھر چتونستی مشدی چشمم دور نمیجلو

 ال دهی فقط دوستم بود چقدر دوسش داشتم چقدر انیموقعھ ارم نیشوکت باشم ،پارسال ا
 دخترا حسرتمو ی ھمھ کردمی حس مستادمیای کنارش می وقتکردمی غرور مسبود ح

 اون تو شکممھ ،بھ ی ھمون پسرم ،ازش حاملھ ام بچھ ی غھی حاال من صخورمیم
 ی بچھ ،بچھ اھی اونم با ننیبی  ماه منو مازدهی بعد ده لی ،فامشمی عالم می رسوا یزود

 دکتر عقد کرده و ھی با نی نگدوننی مطاونا فق...الی فامیوا....کنھیکھ پدرش ترکم م
 یزی در مورد من چی باباست ولکی کھ دکتره ھم برادر شرکنھی میداره باھاش زندگ

 ی شد ،برادرمو انداختھ علوف دوننی تھ دلم سنگره؟ی منی،واقعا  آرم... دوننینم
 رابطھ دارن کھ اون ی کرده خواھر و مادر ھر کدوم با کسی،خونواده امو متالش

 لعنت بھ تو نھی نبودش سنگی انتخاب کرده بابام ھم کھ زندانھ بعد من تھ دلم برااشونبر
 ..نفس

 
 نفس...حالت بده؟با توام...ارمی پاشو لباستو در بیدیچرا با لباس خواب...نفس -
 

 : گفتی رو تخت ومقابلم نشست مقابل صورتمو با اخم نگام کردو عصباومد
 
 من دنی از پرنی ،آرمدمیبچھ لگد زد بھ پھلوم از لگدش پر« ؟ھان ؟یکنی مھیچرا گر-

 »: دستشو رو پھلوم گذاشتو گفتدویترس
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 زد تو سر ی عصبدیبا بغض نگاھش کردم نگاھمو تا د... شد؟پھلوت درد گرفتیچ-
 :خودشو دادزد

 
 ی چنمی حرف بزن ببی حرف بزن لعنتیاری پدر منو در می؟داریکنیچرا بغض م-
 موی نعی تموم کنتوی تا بھت بدمش تا تو بغض لعنتیخوای می نکش بگو چ؟آهیخوایم

 کردم ی تو زندگی تو حرف زدم جای شدم بس کھ جا،خستھیآزاد کنم؟کالفھ ام کرد
  نده نفس؟عذابمیکنی کار رو منیچرا با من ا...
 
 

 رو مالفحھ با رنج دستمو رو دنی و چکمینیُ از چشمم سر خوردن رو استخوون باشکام
 :شکمم گذاشتم دومرتبھ دستشو رو دستم گذاشتو گفت

 
 کنھ؟یدلت درد م-
 
 کنھ؟یقلبم درد م-
 
 »:با ھق ھق گفتم«قلبت؟: گفتی نگرانبا
 
 . نیآرم... آرکنھیدرد م.. شیدبس کھ شکون...ازدست تو ازبس...کنھیم...آره قلبم درد -
 

 قلبمو ی کردو وروکی منو بھ خودش نزددی نگاھش عوض شد و کنارم دراز کشرنگ
 : وبعد بھ چشمام نگاه کرد ،موھامو از صورتم کنار زدو گفتدیبوس

 
 »: گفتینیبا غم سنگ«من قلب جوجھ امو شکستم؟-
 
 دلم ی فھمی چرا نمی کردغی خودتو ازم در؟چرایستی من نھیتو چرا بھ فکر قلب زخم-

 المصب با تو آرومم وتو گمی ھمھ مدت بھت منی کھ ایبرات تنگ شده چرا انقدر خنگ
 ...یکنی آرامش دور منیخودت منو از ا

 
 کنمی نگاش منی دارم با ھمون غم سنگدی دی چشمام نگاه کردو وقتد،توی بوسمویشونیپ

 نخواستن ھی خواستمی بازم بھ چشمم نگاه کرد ،نھ پسش نزدم چون نمدی بوسموینی،رو ب
 داشتم ،ھرچند کھ ازیخاص از جنس احساسات درونم چون منم بھ آرامش اون ن

  بودنیسنگ  غبارھی پشت دادی کھ اون بھم میآرامش
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 نگام کردوبعد اون نگاه قرارانھیسرشو بلند کرد،ب... بازم نگام کرددی لبمو بوسیباال
 ... تونمینم: لب گفتری بھ لبم دوخت وزقرارشویب
 

 اون از دمشی بوسی بار بود کھ منم منی دومنی بست و لبشو رو لبم گذاشت ،اچشماشو
 قبل اون واقعھ ی بار شب مھمونھی من فقط ی خودش فقط منو ببوسھ متنفر بود ولنکھیا

 ری منم کھ احساس کرد دستش کنار کمرم و زی بارم امشب ،بوسھ ھی بودمشو دهیبوس
 تمومش کنھ چون خواستمیخودمم نم...گرفتیبازدم م  دم نفسامد،ازیچی پشتریشونھ ام ب

 نا آروممون ھم آروم شده بود ،تموم اون افکار شوم پس زده شده بود و ی بچھ یحت
  در راس افکارم قرار گرفتنیآرم

 
 : بلند کردو تو چشمام باز نگاه کرد وگفتسر

 
 ارمیپاشو مانتوتو در ب-
 

 ی کمرمو گرفت تا کمکم کنھ با اون شکم ھشت ماھھ ام بلند بشم ،دگمھ ھاری زدستمو
 و مانع شد چشم دیمانتو مو باز کرد و مانتومو در آورد خواستم دراز بکشم دستمو کش

 : گفتمی غم بود بھ آرومازوین بلوزم دوختھ بود نگاھش پر از یبھ دگمھ ھا
 
 ... بخوابخوامیم-
 
دگمھ ... ینیِ تو نفس آرمی تو مال منی آروم کندی ،منو باشمی موونھینھ نفس من دارم د-

 ھمون پسره نی افتادم بغض گلومو گرفت ای شب مھمونلمی فادی بلوزمو باز کرد یھا
 رو باز ی لعنتیگمھ ھا دنیمن خودمو سپردم بھ اون،بچھ اش تو شکممھ ،داره بازم ا

 ی نشھ دارم با نگاه بکی کھ بھم نزدکنمی ھم التماس نملب ری زی بار حتنی ای ولکنھیم
 ی شکستھ ھر کارخوام؟غرورموی نمنوی پس چرا بغض کردم مگھ اکنمیُتابم مصرش م
 اشک از سر غرور شکستھ و وجدان حبس شده امھ ،حبسش نی اکنھیبخواد باھام م

 مار دور نیع  کھی مردنی بره اادمی جواب بدم تا نوی خودمو آرمیایکردم تا دل تنگ
 ھا و آرزو ای قاتل جون منھ قاتل تموم رودهی و طوافم مچھی پی دورم میی طالیعصا
 ... ھامھ

 
 یبسھ نفس کور شد-
 
  بھ من؟لعنتی کھ دودمانمو بھ باد داددمیمن احمقم چرا رام تو شدم ؟مگھ کور بودم ند-
 

 : نوازش کردو گفت موھامونیآرم
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 ی شدی دختر اون مدی بھ کامم بود؛چرا باای اونوقت دنی نبودی پناھنیکاش دختر حس-

 دختر قاتل وونھی و دتابی بینطوری ای با تو آرومم ،کدوم احمقشتری بای از تموم دنیوقت
 از یعصب«...تونمینم...خوامینم... کنھی می محلی دختره بھش بی وقتشھیپدر مادرش م

 پشت سرشو بھ چنگ گرفت و آرنجشو رو زانوش ھاجاش بلند شد و نشست و مو
 ممکنھ یعنی اونم مثل منھ واقعا دلباختھ؟دی با خودشم روشن نبود ،شافشیگذاشت ،تکل

 ختیقلبم فرو ر... پدر نباشھی کھ بچھ ام بخوامی منوی فقط ھمای دلباختھ باشھ؟خدانیآرم
 نا خوداگاه، االن یماه ھرگز بھ فکرش نبودم ول ھشت ی مادر حرف زدم ،طھی،مثل 

 آرزوم تی پدر داشتھ باشھ نھای ھی تا بچھ ام ساخوامی مخوامی خودم نمی برانمی آرمیحت
 »... مادرم چھ بخوام چھ نخوامھیمن ... اون شده یواسھ 

 
 : گفتمدوی بھ طرفم برگشتو کنارم دراز کشالی خی اومد بفنی زنگ آیصدا

 
 زننی زنگ منیآرم-
 
 ستیمھم ن-
 
  کار واجب دارندیشا-
 
  من واجب تر از تو وجود ندارهی براای کار واجب ندارم تو دنیمن باکس-
 

 دستشو دور ی و پنجھ ھادی کشی بو مدی بوسی نمشھی بھ گردنم فرو برد مثل ھمسرشو
 تنگ شده بود آھستھ لبشو رو گردنم دناشی بو کشنی ای ،دلم برادادیتنم حرکت م

 کھ تنمو داغ ییگرما... نفساش نیگذاشت لبش پر نبض بود ،داغ ،درست ع
 :آروم گفت...کردیم
 
  ببربشھ؟ی من انقدر بزرگ شده کھ مادر بچھ یجوجھ ...یدی مادر رو مھی یبو-
 

موھامو « جوجھ کنار ببر بود نی کنن؟انقدر ایری جفت گتوننی جوجھ و ببر مھی مگھ
 نی ایانقدر تو بغلش بود کھ ببر نتونست ازش بگذره تو:» کردو ادامھ دادینوازش

 ھی ی شده کھ قرار بود غذای جوجھ ای دل بستھ وونی ھمھ حنی انی انتھا بیجنگل ب
 تا اونو بھ طرف خودش بکشونھ ی گرگھی یراوعده اش باشھ ،قرار بود طعمھ بذاره ب

 گرگو فراموش کنھ نھ جوجھ تونھیوجھ ھنوزم جاش تو بغل ببره ،ببر نھ م جیول...
 کار؟ی من؟چی کنم جوجھ کاریاشو چ
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 بھ دی تارسدی کشنیی شد ، نگام کرد نگاھشو آھستھ بھ پازی خمی سر بلند کردو ننیآرم
 پر تالطم و غمالود شد کامل برگشت یای درھیشکمم رنگش عوض شد ،چشماش 

 دیو بوسطرفمو خم شد شکمم
 
 دشی اون کھ بوسکردیمعلومھ کھ درک م!!!!کرد؟ی واقعا پسرمون درک مدونمینم

 دی آھستھ چرخینطوریباباش بوده ،کھ ا
 
 صورت قرمز و ی لبخند رو لبم خشک شد وقتی با لبخند نگاه کردم ولنی آرمبھ

 : نگاه از شکمم گرفتو بھ چشمام نگاه کردو گفتدمی پر اشکشو دیچشما
 
  برمخوامیم...نفس -
 

 :  دلم پاره شدو گفتمبند
 
 کجا؟-
 
  المانگردمیبرم-
 
  من؟یب-
 
  دارمطی ،من پس فردا بلشھی آزاد مگھی دیبابات ھفتھ -
 
 شدم ،تمام وونھی دکبارهی انگار بھ ی سرم اومد با اتمام جملھ اش ولیی چھ بالدونمینم

 ... شدنیجونم اومد تو سرم ،انگار سرم ورم کردو بزرگو سنگ
 
 ی طورنی ضجھ زدم انی از اشی ام بود، ضجھ؟نھ من قبال بھی ثانھی ی براغیغ؟جیج

 ھم نی آرمی کھ حتکردمی بود کھ من از حنجره ام خارج می چنی ادونمینم!نبود 
  کنترلم کنھتونستینم
 

 شدم مھره دمی از اول کھ فھمی چی ،ولییییی ولدونستمی قراره ترکم کنھ مدونستمی نممگھ
 رهی و مذارهی کھ منو مدونستمی و منی انی ِ شوم آرمی بازی اصلی
 

 ...  زدمنویخودمو زدم آرم!!!!کشم؟ی چرا دارم خودمو مپس
 
 ...دادمی فحشش مزموی مغی دورگھ جی صدابا
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 تر وونھی من از اون حد دی ولی شھ شب مھمونی ممی بازوونھی دتی نھاکردمی مفکر

 تو وجودم می کھ بھ خاطر بارداری کھ داشتمو جون ناجونی بارنی ای شدم ولیھم م
 ...گرفتی مو مشتری بھی بازوونھی دیبود جلو

 
 ییھوی ی پسش بزنم ولخواستمیم... نگھم داشت نی از رو تخت بلند بشم آرمخواستم

 :دمی حرف زدن نداشتم نالی نایانقدر جونم کم شده بود کھ حت
 
 ..معرفت...مع...یب...نامرد...کن..ولم...ول-
 

 : گفتسشی خی و چشماباغصھ
 
 نفس-
 
 لبش کردوی منو تو بغلش گرفتھ بودو پشتمو آروم نوازش می ھمونطورادی نفسم باال بتا

ِ تنم کرخ شده انقدر کھ نفسام بلند ی ولخوامی خودتو جمع کن،می شونھ ام بود ،لعنتیرو ِ
شو رو شکمم گذاشت  دستنی نا اروم بود کھ آرمی ،بچھ تو شکمم بھ قدرزونھیو نام

 : گفتیومدام م
 
 ....رهی بچھ آروم بگنینفس آروم باش تا ا...آروم ...باشھ آروم باش-
 

 : گفتی با حرص خاصدموی از رو شکمم کنار کشدستشو
 
  من ِنفسیاون بچھ -
 

 : زدنو شروع کردمغی باال اومده بود پس جنفسم
 
 »:زدم بھ شونھ اشو با ضجھ ھام گفتم« نفس بد بخت نیِرای بمیزھر مار نفس الھ-
 
 ام غھی صی تھ دلم روشن بود کھ ھمونجور کھ شب مھمونشھیمن باورت کردم ،ھم-

  رسھی مادمی بھ فرشھی مداریبازم وجدانت ب...ی ولم نکردی و ھمونطوریکرد
 
 نگام کن نی کن آرم؟نگامیخواستی منوید؟ای رسانی نقشھ ھات بھ پانمتی ببخوامی نمگھید

 انگشت نما؟کھ عالمو ھی شد بھ لی تبدی زن سالم و عادھی من بود؟از ھیمادر تو شب...
 ھی ھی کی بود؟بچھ ی شکم از کجا اومده با کنی دختره کھ شوھر نداره پس انیآدم بگن ا
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بھ شکمم اشاره « حرو مزاده است؟نی انی حرومزاده آرمن خودت بگیعمر بھ بچھ 
 شکم ھشت ماھھ ھی دختر مجرد کھ بابام براش ھی من بود؟ھیمادرت شب:»کردمو گفتم

 کار رو با مادرت کرد؟مادرت نی من ایساختھ بود؟از شوھر خودش حاملھ بود؟بابا
  من بود نامرد؟نیع
 
 نرسم نجای بھ ا کھدمی دروغ گو؟من با ھمھ جور ساز تو رقصی کھ بھم داشتی محبتنھیا

 نھی منو مادرش ببتونھی چون نمکنھی ترکم نمنیارم«: گفتمدمی ھم کھ رسنجای بھ ایحت
 :با بغض گفتم»...،چون دوسم داره 

 
 :» گفتمنھیبا حرص و ک« نھ مثل مادرتیفکر کردم تو مثل من-
 
 زن شوھر ھی بھ تونستی وقت نمچیه نبود بابام ھ*ز*ر* هھی اگر مادرت ی مثل اونتو

  تب داغ ھوسو دادهنی ای مادرت بوده کھ بھش اجازه نی بشھ اکیدار نزد
 
 بود کھ ادی زروشی کرد و انقدرنی سوخت ،قدرت دستشو رو گونھ ام خالصورتم«

  بریلیسرمو بھ جھت س
 

 »: و دورگھ اش اومدنی متحرص و خشم گیگردوند؛صدا
 
  ندونیکی منو با اون زن چوقتیچوقت،ھیھ-
 

 : برگردوندم و با نفرت نگاش کردمو گفتمسرمو
 
 بھتر از تو بود حداقل حرمت یلی چرا؟چون اون خیدونی میستیآره آره تو مثل اون ن-

 ی نشون دادایبھ تموم دن»اشاره بھ شکمم« تو گناھتو یباباتو داشت کھ گناھشو نفھمھ ول
 

قبلھ بلند بشم و  نی نخواھد اومد کھ از سر ای ھرگز و روزبخشمتی من ھرگز نمنیآرم
سر « کھ خدا بدونھ و تو کشمی آھمو االن منینکشم و اول» نشون دادمقلبمو«نجایآه از ا

 :»بلند کردم بھ سمت باالسرمو و گفتم
 
  واگذار بھ خودتیدی کھ آفریوونی حنی ایدونیتو م-
 

 :  بود با حرص گفتستادهی روبروم ای عصبدمی برداشتم و پوشنی از رو زملباسامو
 
 کجا؟-
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  ندارهیبھ تو ربط-
 

 بھ طرف خودشو دی گرفت ،زدمش تا ولم کنھ محکم تر دستمو گرفت و منو کشآرنجمو
 :با ھمون حرص گفت

 
 ی نداده نفس پناھتوی حکم آزادیکس-
 
 نی ای خوندزنھ؟کوریت تو وجودت وول وول م*س*و* هی تھ مونده ھ؟ھنوزیچ-

 نداره ولم کن ری آھنگ خرشو خرشو روش تاثگھی دستتو خوند دی آوردری کھ گیخر
 داره ابھت رتی ،چون ببر غی صفتی بی گربھ ھی ،تو یستی تو ببر نیدونی ،میعوض

  گربھنی عی داتری صفتی تو بیداره ول
 
 صفتش نی تموم قدرت ھولش دادم و بلند شدم از تخت تا دم در اتاق سھ قدم بود ،عبا
 : در و گفتی جلودی پرھوی وونی حنیع
 
 واسھ گھی شناسھ،دی نفس نمگھی مادرت؟مادرت دشی بدبخت؟پی بریخوایکجا م-

 یخوای نامزد مادرت؟ ،می خونھ ی بریخوای پارتنر داره کھ نفسش اونھ مھیخودش 
 برادر کھ بھ خواست من شی پای خونھ؟نی ھمنیی برادر من ؟طبقھ پای خونھ یبر

 ..ی کھ بریبازداشتھ کجا رو دار
 
 بودم»نفس «  کھ توی تو خونھ ارمینھ م-
 
 تا نفس آخرم ای دل تو رو خنک کنم ،خودمو بسوزونم ی چطوررمی بگمی کھ تصمرمیم

 رمی خراب شده ،منی بھ ادی تو پام رسی برادنشی بزنم کھ بھ خاطر تپیچاقو تو قلب
 اون تب ی جھی نتنھی کنم تا ببی پناھنی چشم حسی کار رو جلونی کھ ارمی بگمیتصم

 آسوده ی شبگھی دی ولی بشنھی کی کھ تو بکنم یکار»بھ خودم اشاره کردم« شدیداغ چ
 یبی طبچی و ھیچی مار بھ دور خودت بپنی بھ جونت بندازم کھ عی ،دردینداشتھ باش

 سال ھا ھم کھ ی کھ حتارمی بھ سرم بیی چشم مردم بالی نکنھ ،جلودایبرات درمان پ
 ف  لعنت بفرستنت ھمھ تفتھی بادشونیبگذره 

 
من دادم »اشاره بھ شکمم«س تورو ھم *و*س بابا رو من دادم تقاص ه*و* هتقاص

 رمیگیتقاص جفتتونو از خودم م
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 نی سرو گردن ازم بلند تر بود و عھی دی رسی نمشھی کنار بزنمش زورم مثل ھماومدم
  زورم برسھ ؟یکوه محکم من با اون اوضاعم چطور

 
 : دورگھ گفتی با صدایعصب

 
  شبھیساعت دو-
 
 کھ تو برام ی با شکمگھ؟نترسی نفر دھی دست فتھی تو بی عروسک گناھایترسی مھیچ-

  خرج نکنرتی انقدر غکنھی بھم نگاه نمی کسیساخت
 

 : گفتکردی کھ کنترلش میتی با ھمون عصبا ننیآرم
 
 برگرد-
 
 »: مبھ تخت اشاره کردمو گفت« ببر؟ی کجا لونھ ؟برگرد؟بھی؟چیچ-
 
 ی بود کھ منو داشتی شبنی امشب آخرنیتموم شد آرم-
 

 : زدنعره
 
 ؟ی بکنی تو اون خونھ چھ غلطی بریخوای مینصف شب-
 
 »: اشو گفتمنھیبا مشت کبوندم تو س« تو رو جمع کنم ؟ی ساکانجایبمونم ا-
 
  و پس فطرتی عوضنی کنار آرمایب-
 

 لبو قرمز شدو رگ گردنش متورم شد نی عھویصورتش «... کھ بخوامیدونیم– نیآرم
 »: کھ پاش گرفتھ با حرص گفتمزنھیکثافت باز داره گولم م

 
 نھی از تو سکنمی کنار، قلبمو مذارمی امشب منی تو رو ھمنی آرمخورمی گولتو نمگھید-
 »: و گفتنیانگار از درد فلج شد خورد زم...ام
 
َنف◌◌...َن- َ  ااام...پ...سَ.َ.َ.َ
 
 : گفتمنھی کبا
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 اگر نکھی با ارهی جلومو بگتونستیھ درک از کنارش اومدم رد بشم از شدت درد نمب-
 !!!! کار رو نکردنیا... ی ولشدمی متوقف منوی زمخوردمی مگرفتی پامو مریز
 

 من ادی سر اون بیی کھ بالدهی بھ خاطر بچھ امون ترسگفتمی قبل بود می ساعتااگر
 ...نیبخورم زم

 
 َ: زدی نعره مرونی برفتمی در خونھ داشتم ماز
 
 َنف َ َ َ َ َ َ س-

نماد رنگ ( زردهدمی کھ دینی ماشنی اولی در برای از خونھ خارج شدم و از جلوعیسر
 :دست تکون دادم و سوار شدم و گفتم) رانی ایتاکس

 
  تر خواھشاعیاقا سر-
 
دستمو رو شکمم ...ادی نگھی ددمی بود ،شاومدهیھنوز ن...برگشتم پشت سرمو نگاه کردم  

 پشت سرمو گشتمی بر مقھی ھر دو سھ دقکردیگذاشتم انگار بچھ ام ھم با من ھق ھق م
 : راننده گفتکردمینگاه م

 
 ؟زدتتون؟ی کالنترمی بریخوای دنبالتھ؟میخانم کس-
 
 : افتادمو دستمو رو گونھ ام گذاشتمو گفتمشیلی سادی
 
 : گذاشتمو تو دلم گفتمدستمو رو شکمم...  دی تر برعینھ آقا فقط سر-
 
 تا عذاب یای بنکھی قبل از ایای پر از غم بیای دننی بھ اذارمی نترس پسرم نمیمامان-

آخھ ...ینی پدر و پدر بزرگ نامردتو ببی افھی و قیای کھ نکنمی من خالصت میبکش
 نداره کھ کشتھ ی من ِ اون کھ گناھی من بچھ امو نجات بدم؟اون بچھ یچطور

 ی بیبچھ ... اون باشھ ،بچھ ام ی ولرمی بمدم کھ خوخوامیم....ن؟یبشھ،بمونھ بشھ آرم
 جھنم نی ایدلم بخواد بھ خدا برش گردونم کھ تو... از منم بد بخت ترهیگناه من کھ حت

 من جرئتشو رشی از من خودت بگای خدای پسرم کاش کھ خودت بریمامان...نباشھ 
 ... اونو بھت پس بدمتونمیمن نم... ری پسش بگایخدا...ندارم 

 
 دم در خونھ دمی شدم تا رسادهی پنی پول دراوردمو دادم بھ راننده و از ماشفمی کاز

 از دستم دی از سر کوچھ اومد انقدر ھول شده بودم کھ کلنی ماشی چرخاغی جیصدا
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 بلند ی شاستی بھم ھمون پورشھ دی در،خودش بود اومده بود رسی جلویافتاد  رو برفا
 ....نیواسھ آرم

 
 تو و دمیی دوعی برداشتمو در رو باز کردم ترمز کرد ،سرنی زمی برفای رودوازیکل

 :  پشت در، در زددیدر رو بستم ،رس
 
 ... نفس نفس باز کن-
 
 ... برو گمشو-
 
  در رو باز کنستیِنفس احمق حالت خوب ن-
 
  تو مگھ مھمھ؟ی الدل برایبھ تو چھ قاتل قص-
 
 نفس: ادزدد
 
 بھ طرف ساختمون خونھ حرکت ھی امو از در خارج کردم و با ھمون ھق ھق گرکھیت

 وونھی دنی از پشت در عنیآرم...دمی کشغی جنیکھ پام سر خوردو خوردم زم...کردم 
 :ھا دادزد

 
  شد؟ی شد؟نفس؟نفس تو رو خدا جواب بده چینفس چ-
 
دستمو بھ شکمم گرفتمو لبمو ... گرفت بچھ ام یکمرم و لگنم چھ درد«...آآآآه...آخ-

 دست خودم نبود بچھ امھ ی ولخواستمشیمن نم... نشھ شی بچھ ام طوردمیگز
 ی باال با وحشت بھ باالادی داره از در مدمی تکون خوردن در اومد فھمیصدا»...آخھ

 ،از شھی ماطی در مانع ورودش بھ حیباال یحفاظ ھا...خدا رو شکر ...در نگاه کردم 
 : ھا گفتلھیھمونجا پشت م

 
 ...ینفس خوب-
 
 ...یبرو گمشو عوض...برو گمشو – زدم غیج
 
 : از جا بلند شدم و گفتی سختبھ
 
  در رو باز کناینفس ب-
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 .. ی بریخواستی کھ می برو بھ جھنم برو ھمون قبرستونریبرو بم-
 
 نفس: حرص گفتبا
 

 چشمم مامان ی اومد جلولمی فنیع خونھ رو باز کردم و داخل شدم تموم خاطرات در
 ی خنده ھا ،حرف زدنا،جرو بجثای صدادیچی پیصدا شون تو گوشم م... نی نگمیبابا نع

 امو از سر گرفتم ھیرو مبل نشستم و گر...کردیمامان صدامون م...می با نعنیمنو نگ
تا خود .... ستی امن نمی کس جاش مثل قدچیھ.. مینی آرمیاالن ھمھ امون گرفتار نقشھ 

 کردی صدام منی صبح آرمی دهی ،تا  خودسپختمی کردمو مرور کردمو اشک رادیصبح 
 اون ماه ھا ی زد ،برق و تلفن خونھ بھ خاطر عدم سکونتمون طی زنگ ملمیو  بھ موبا

 د صبح صداش قطع شیدمدما... بزنھفنویو پرداخت نکردن قبض قطع بود آ
 

 یعنی نیآرم... کردمی تمومش مدیات بابا بود با وقت مالقگھی دو ساعت دیکاینزد...
  برم؟ی ھنوز ھست؟اگر باشھ چطورایرفتھ 

 
 قائلھ رو نی ادی دارم، بای چھ دردیوا.... از تو کمد برداشتمو سرم کردمیاھی سچادر

 ...  بھ روز من آوردهی بفھمھ چدی گرفتم بابا بامویتصم... دمی برگھیختم کنم د
 

 بود آھستھ اومدم دهی خوابنی در بود و آرمی جلونشی خونھ رو آروم باز کردم ،ماشدر
 شبھ؟دمی خوردن دنی از زمی درد لعنتنی بشھ،اداری در بی در ھم نبستم تا با صدارونیب

 نی  از اونجا دور شدمو بھ اولنی پاورچنیو بعد پاور چ...  صبح شروع شدهیدما
 خواستمینم... آدرس زندانو دادم عی و سرستھی تا بادم کھ بوق زد دست تکون داینیماش

 قائلھ رو ببندم ھمھ رو خالص نی فقط اخوامی فکر کنم من مفتھی کھ ممکنھ بیبھ اتفاقات
 ... ادامھ بدمخوامی نمگھید...کنم خستھ شدم 

 
 یوا... طورنی دلمم ھمکنھی ،کمرم بھ شدت درد مروزهی بچھ ام نا اروم تر از دچقدر

 شھیردش طاقت فرسا م چھ دیگاھ
 

 ی جلونی با آرممی ،چشمامو رو ھم گذاشتم تمام زندگادی منتظر بودم تا بابا بشھی شپشت
 بابا دمی کھ باھاش بودم چشمامو باز کردم دی و اندکسالیتمام حوادث ...چشمم اومد 

 رو برداشتمو اول ی و برداشتشو گوشی طرف گوشدیی ھول شد دودی تا منو دادیداره م
 : گفتیبا نگران

 



 370 

 انگشتش رو صورتت؟ھان ؟بگو یلی سی زده تو گوشت کھ جای شده؟کیصورتت چ-
  ات چرا انقدر ورم کرده؟افھی مادرشو بھ عذاش بشونم،قامیتا ب
 
 کھ مامانت دونمی من میی شوھر مامانت زده اره بگو بابا؟نکنھی ھمھ ماه کجا بودنیا

 یزی چھینفس ...ی سر داشتھ انگارریره؟زی تا از من طالق بگازدواج کرده منتظر بود
 ؟یکنی نگام مینطوریبگو چرا ا

 
 : داشتم صورتم از درد جمع کردمو بابا نگران گفتیدی شددرد

 
 ؟ی دارکنھ؟دردی شده؟کجات درد میچ-
 

 : گفتی نگران و عصبھی گرری ززدم
 
 ی نفس جان بابا مرد کھ تا تو حرف بزنھیچ-
 
  داد ؟یِس ھفده سال قبلتو ک*و* تقاص هی بدونیخوایبابا م-
 

  زرد چوبھ زرد شدنی عھوی بابا عوض شد رنگ
 
 ؟چرا صورتم ورم داره ؟چرا دهی چرا صورتم کبوده ؟چرا رنگ پری بدونیخوایم-

 »:با حرص گفت« بودم؟ی کشی ھمھ مدت کجا بودم؟پنیکنم؟ای مھیگر
 
 ی بودی با اون زن ِ چشم آبیاومد؟وقت سرمنھ بدبخت یی کھ چھ بالی بدونیخوایم-

چادرمو کنار زدم شکم بزرگو برجستھ ام « بابانیاد؟ببی سر من بیی،قرار بود چھ بال
 کھ چطور شونھ دمی از شکمم برداره دتونستی شد و بابا رنگش کبود شد چشم نمانینما

 »ومدی مر ،چشماش داشت از کاسھ ددیھاش لرز
 
 :  و حرص گفتمھی گربا
 
 بھ خاطر یدونی بابا ؟از پسر ھمون زن ،میدونی م؟ی از کیدونیمن حاملھ ام حاملھ  م-
 ...رهی حاملھ ام؟بھ خاطر تو تا تقاص تو رو از من بگی چی برایدونی؟میک
 
 »: با ھمون دردو حرص سر بلند کردمو گفتمی دوباره شروع شد ولدردم«
 
 ھ؟ی شوکت کنی آرمیدونیم-
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 :و گفتم شوکھ تر نگام کردبابا
 
 ھ؟ی کنی شوھر نگاری کامیدونیم-
 
 ... ھستنی کی ،پسرایدونیم-

 و رنگش دی کھ تن بابا لرزدمی چشم خودم دبھ«ی کھ تو عاشقش بودی ھمون زنپسر
 ھمچنان چشمش بھ شکمم شدوی گردنش متورم میرفتھ رفتھ کبود شد ،رگھا

 یکردی و زنو بچھ اتو فراموش میکردی کھ تو بھ خاطرش گناه می،ھمون زن»بود
 ،دوتا پسر یبچھ دار  سھ تای مرد متأھلھی زن متأھل تو ھی کھ اون رفتی مادتی،

 چھ درد نفس ی دلم باز شروع شد وادرد«انتنی خیبزرگ داره کھ شاھد تموم لحظھ ھا
 درد مھلکو ھی درد نداشتم ینطوری امی بزنم ھرگز تو زندگغی جخوادی دلم مھیریگ

 :ادامھ دادم»رد شد...خاصھ
 

 »: وحرص گفتمنھیبا بغض و ک« زن دوتا پسر داشت اون
 
  شوکت از شوھر دومشنی کھ از شوھر اولش بود و آرماریبھ اسم کام-
 
 سر منو خواھرم آوردن یی تو چھ بالانتی دوتا برادر بھ خاطر گناه و خنی ایدونیم

 سقف برم ھی ری باھاش ز منو مجبور کردهمیکشی می کھ چمھی سالو نھی ما یدونی؟م
 تقاص تو رو ی فھمی بابا مرهیمجبور کرد کھ با اون باشم تا تقاص تو رو از من بگ

 »کردی بھ خون نشستھ بھ شکمم نگاه میبابا دستشو مشت کرده بودو با چشما«
 

 مرتکب ی دونستم تو چھ گناھی پنج سالھ بودم ،شانزده سال نمی بچھ ھی اون موقعھ من
 ھمھ روش حساب نی کھ ای من پشت و پناھم اونی بابادونستمی پارسال نمنی تا ھمیشد

 دھنمو گرفتم ،اشکام یجلو« زن شوھر دار؟ھی بابا؟با یچطور تونست.... کردمیباز م
 شد چشمامو بستم و لبامو رو ھم فشردم تا دردو وعدردم دوباره شر...ختیرو دستم ر

 :ادامھ دادم» شھیتر م ھر دفعھ از دفعھ قبل بدیتحمل کنم چھ درد بد
 
 حد بھ زنش نی تا ای وقتیکردی بچھ ھا و شوھر اون زن نگاه می تو چشمایچطور-

 کارا نی نبود کھ ای مردنی من ای شناسم،بابای بھ ناموسش؟تو رو نمی شده بودکینزد
 ھاشو بخورم،من ی نامرد کھ من چوب نا مردھی من مرد بود نھ یاد،بابایاز پسش بر ب

 و یدی کششی بھ آتی کھ داشتیس*و* هشی آتبا  منوی بخشمت بابا تو تموم زندگینم
ھق ھقم باال گرفتھ بودو « می طفل معصوم تو شکمم سوختھی من با نی ببیمنو سوزوند

 از درد سرمو بھ خواستی ،دلم مگرفتی ھم جونمو داشت کم کم ازم میدرد لعنت
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  بال رو سرم آورده ؛سر بلندنی اشبی خوردن دنی مقابل بکوبونم حتما زمی شسھیش
 ی شده بود رگ ھااهی صورتش سی تموم گردنش قرمز بود ولدمیکردم بابا رو د

 بھ ی شدن ھنوزم نگاش بھ شکمم بود از چشمایگردنش از شدت تورم داشتن منفجر م
 : دادمادامھ»دی باری مشیخون نشستھ اش آت

 
ل صبر کرد تا من بزرگ بشم ،بشم  شانزده سادی من نقشھ کشی شانزده سال برانیآرم-

 می بشمو بعد وارد زندگی ،پر از آرزو و آمال بشم پر از ھدف و شور زندگینفس پناھ
  چرا ؟یدونی بنشونھ ماهیبشھ بعد نابودم کنھ منو بھ خاک س

 
 : زدم با ضجھ و گفتمداد
 
 نفس تا ی کھ تو بھ خاطر عالقھ ات بھش اسمشو گذاشتیچون من نفس بودم دختر-

 کھ تو ی ای با تموم سنگ دلدی گرم کوبنیِ دختر نفس توا نفستو بھ زمنیھمھ بدونن کھ ا
 کھ تو یی عقده ھای کھ تو مسببش بود با ھمھ یبراش ساختھ بود با ھمون روان خراب

 زن ھی کھ مادر شون ییپسرا( کھ با برچسب ی ای ،تموم نوجوونیبراش ساختھ بود
 حروم ھی راست باشھ ما ھم ھی نکنھ حرف بقنکھی شک اه است گذروندن با*ز*ر*ه

 خونواده کھ بھشون آرامش بده؛اون ھی گذروندن با نداشتن پدر و مادر نداشتن میزاده ا
 ... گرفتیآرامششو با سوزوندن و آب شدن من م

 
 خودش بود و بھ دل تو گذاشت ی نھی کھ رو سی نگاه کن بھم بگو داغت کرد؟داغمنو

 پدرش ی قتل مادرش و خودکشی کھ بانی کرددایرفت حال اونو پ؟؟نفستو ازت گ
 اون دوتا ازت گرفت تا ھر ی منو جادیدی منو خون بھا ء مادر پدرش منی؟آرمیشد
 من یبابا» زدم غیج« چون تو کردمی اعتراض مدی و منم نباارهی سرم بخوادی مییبال
 مثل من ؟اونمیه چشم آب*ش*ح*ا* اون زن فھی معشوقھ اتم؟شبھینگام کن شب... یبود

 ی مادر مجرد ؟دخترھی سر پرست ؟ی زن بھی ی دختر؟ولی شناسنامھ ھیبود؟مجرد ؟با 
 و رندیگی چسبونن بھ طرفش انگشت اتھام می می برچسب نا سالمھیکھ از فردا بھش 

 نیھمتو ھم !ا زاده؟*ن* پاک من بگن حروم زاده؟زگناھوی بی گناه کرده؟بھ بچھ نگیم
 تا حالو روز منو ؟ی ھم ھشت ماه باردار بود ترکش کرد؟تویبال رو سر مادرش آورد
 ی کھ معنی کار رو کرد تا تو بفھمنی شوکت بامن انی آرمیداشتھ باشھ ؟نھ بابا ول

 عمر ھی ی؟وقتی چیعنی یکنی و فرار میشکی رو می کسزی عزی وقتی چیعنی انتیخ
 ھی ی ،ھمھ بھت بھ چشم بچھ ادی رو سرت نمی حرومزاده ،دست محبت کسگنیبھت م

 صد بار کشت ی کھ منو روزنی ایعنی؟ی چیعنی ؟قتلی چیعنی ننی بیزن نا سالم م
 نیاز درد دندونامو رو ھم گذاشتمو نفس پر دردمو از ب«... کشمی دارم نفس میول

 آااااااااااااآھھھھھ: خارج کردم مدندونا
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 کھ برام یی آبروی بنی اگناھھ،منی کھ بیل بچھ ام ،قاتی نھ، تو قاتل مننیبابا ؛آرم-
 ،تو بھ ی ،تو روانشو خراب کردی اش کردوونھی تو دنمی بیساختھ رو از چشم تو م

 یتا منو بکشھ تو قاتل من: » زدمغیج« شیجنون رسوند
 

 و استخون شدی منیی اش باال و پانھی بابا بلندو پر از خشم شده بود انقدر کھ سینفسا
 ... ساووندیفکش منقبض شده بودو دندوناشو رو ھم م

 
 وسط راه اریکام....ی خواھرمو بھ برادرش سپرد تا اونم مثل من نابود کنھ ولنیآرم-

 بود چون تو فقط نی اش کمرنگ تر از آرمنھیدلباخت نتونست ادامھ بده چون ک
 کھ یدست داده بود ھم پدر بود کھ ھم مادرشو از نی آرمنی ایمادرشو ازش گرفتھ بود

 کھ بھ ی خواھری پس دادم ھم جاتقاص  خودمیمن ھم جا... دیورزیبھش عشق م
  کرده بوددای عشق نجات پیواسطھ 

 
 خواھرش تقاص گناه پدرشو پس کنھی قبول نمرتشی انداختھ بازداشتگاه چون غموینع

 رونی بیایدان م از زنی رسونده کھ قراره وقتی نقشھ بھ مردھیبده مامانو با طرح 
 بھ من ظلم کرد ی ولدهیدی باباش مھی باشھ بھ مامان رحم کرده چون اونو شبکتیشر

  ازش متنفرهھ باشم کی کھ من مثل مادرخواستیچون م
 
 دندونامو«ی کمر تو رو خم کنھ ھمونطور کھ تو ھفده سال کمرشو خم کردخواستیم

 ھی چنی درد انی از ارمی می من دارم میرو ھم گذاشتمو بھ لباسم چنگ زدم ئوا
 دی حرفمو بزنم باخواستمیُ نشستھ بود از درد گر گرفتھ بودم ،ممیشونی رو پگھ؟عرقید

 »...دردو تحمل کنم
 

 بشھ بمی نصقمھی کردم تا اونچھ کھ ای سال سالم زندگکی ستوی بود من بی گناه من چبابا
 گناه تو نبود منو نی تاوون سنگنی بودم حقم ایمن دختر خوب... نبود نیمن حقم آرم

  سوزهی گناه تر می سوزوندن بچھ ام بگناهیب
 

 یلی اش خافھی بھ لرزه افتاد قشتریبابا ب« کرد بی بھ خاطر تو بھم دست درازنیآرم
 »...ترسناک شده بود انگار صورتش از اون ھمھ خشم ورم کرده بود

 
 بھ خاطر تو وادارم کرد کھ باھاش رابطھ داشتھ باشم ،مجبورم کرد کھ حاملھ بشم-
 

 کھ از تو داره چشمشو بھ عشق ی انھی ھشت ماھھ از پسر معشوقھ ات حاملھ ام کمن
تو از اون ... کنمی آرومش مشتری بای دنی از ھمھ گفتی بستھ بھ من کھ میپدر و فرزند

 ّ تا منو بدرهی ساختوونیح»:مبا دردم با ضجھ و حرص دادزد« ھی
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 کھ با ی پدری شده کھی تکھی تی تو بود ،شاھد جسد ھاانتی خی شاھد صحنھ ھااون

 ھیچاقو مادر گناه کار و فاسدشو کشتھ و با ھمون چاقو قلب خودشو از کار انداختھ تو 
 ...  ،قاتل من،قاتل بچھ امنی ،پدرآرمنی بابا ،قاتل مادر آرمیقاتل
 

 با تموم زدی مقابلمون و نعره می شھی رو برداشتو کبود بھ شید شدو صندل بلنھوی بابا
 : شدنی گردنش داشتن پاره میقوا انقدر محکم کھ رگ ھا

 
  کشمتی منیآرم-
 

 باره کی تونستن ،انگار بھ ی اما نمرنی مھارش کنن و جلو شو بگخواستنی مسربازا
 لرزوند ھمھ جا ھمھمھ انداختھ بود با ی ساختمون زندانو ماداشی شده بود فروونھید

 ای حال بابا رو تحمل کنم دونستمیوحشت بلند شدم ،دستمو رو شکمم گذاشتھ بودم نم
 بھ ھیاز فرط گپر... بردنش یاومدن و چند نفر ، بردی منی کھ داشت ممنو از بیدرد

  رسوندمرونی بھ زور خودمو بھ بھی پناه بردم و با  ھمون ھق ھق و گررونیب
 

 سی داغ پاھامو خعی ماھی ادی زیلی درد خھی ھمراه ھوی رد بشم کھ ،ابونی از خاومدم
 کنترل ادرارمو از شبی خوردن دنی شد اول فکر کردم نکنھ از زمسیکرد ، لباساھم خ

االن؟االن نھ من ھشت ... آبم پاره شدهسھی افتاد کھ کمی دوزارعی سریول...دست دادم
  کنم؟کاریچ ابونمیماھمھ ھنوز االن تو خ

 
 خودمو بھ دی شد ،با،دوبرابریدی آب بچھ دردش بھ اون شدی سھی با پاره شدن کانگار

 ی وقتی کھ ھرچقدر ھم بچھ اتو نخواکنھی درک منوی مادر اھی برسونم ،فقط مارستانیب
 ی خار تو پاھی تا یری بمی تو حاضرادی ممکن باشھ کھ بھ سرش بیی بشھ کھ بالایمح

 اون لحظھ کھ قرار گرفتمو حس کردم ی توی ولواستمخیبچھ امو نمبچھ ات نره ،منم 
 حالل ی ترکم کرده بھ بچھ نی برام مھم نبود کھ آرمگھید...بچھ ام ممکنھ تو خطر باشھ

 ...وفتی براش نی اتفاقخواستمی فقط مشھی می بچھ ام چی ندهی آای حروم زاده گنیمن م
 
قدم اولو کھ برداشتم از شدت ... تحمل کنگھی کم دھی ،نفس ابونی برم اون دست خدیبا

 ..واقعا دست خودم نبود... زدمغی جاری اختیدرد ب
 
 ...ن َ َ َ َ َ َفس-
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 اونور چھارراه با حال نھ،ی قلبم بھ تپش افتاد اونھ،اون آرمنی آرمدمی کردم دسربلند
 ادیم بره؟چرا اومده؟چرا دنبالم خواستی ،مگھ نمنوری اادی و مستأصل داره مشونیپر
 » برم آلمانخوامیم«:گفت!؟
 

 ِ اش انقدر داغون؟افھی قکار؟چرای چنجایاومده ا! ره؟فردا پرواز داره ی چرا نمپس
 
صبر ... نھ پسرم صبر کن مانھ؟االنی درد طاقت فرسا درد زانی اایخدا...یییییآ...یآ

 ...آآآآآآآآآآآآآھھھھھ....کن مامان 
 
 ....نی ترو خدا، ماشستینفس با-
 

 تونستم ادامھ بدم اصال از درد مغزم تموم فرماناشو ی نمگھی از درد خم شد دزانوم
 اول خواستی درد و حس نکنم والبتھ دلم مگھی کھ درمی بمخوادی فقط دلم مکردیکات م

 ...ادی بایبچھ ام سالم بھ دن
 

 بزنھ نی نگران شدم حواسش بره بھ من ماشابونی خنوری ادییدوی ھا موونھی دنی عنیآرم
 » بشھتی نزنھ بھت طورنیمراقب باش ماش« بگمخواستمیبھش م

 
 کھ من وسطش از درد افتاده بودم، یابونی خی نای کھ دستشو بھ طرف ماشی حالدر

 :زدی و داد مدادیتکون م
 
 بود از نینگام بھ آرم...ابونھی زنم وسط خدیترمز کن... ،نفس پاشو ای لعنتدیترمز کن-

 بھ ِدوای می طورنی داشتم اون کھ داره اازی اون نتین بھ حما االشتری بای دنیھمھ 
 ترمز تو غی جیطرفم تا از خطر حفظم کنھ فقط سھ قدم مونده بود بھم برسھ کھ صدا

 افھی قدمی کھ دیزی چنی دور شکمم گرفتم و آخراری اختی دستمو بدویچی پابونیگوش خ
 و کردی غار صدام مھی ی و صداش بود کھ انگار تونی آرمی دهی ھراسان و رنگ پری
 دی بھ اتمام رسنی سرم بھ سپر ماشی کھ با ضربھ ادی درد زھی
 
. 
 
. 
 
. 
 
. 
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. 
 
 ...بیب...بیب...بیب
 

 ھی تونستم از ی بود نمزونی انگار بھ پلکام سنگ آوی چشممو باز کنم ولخواستی مدلم
 نی بازم بخوابم درست عخواستمی باشم مداری بتونستمی بلند شده بودم و نمنیخواب سنگ
 صدا ی تونی بازم نمی بشداری بیخوای می پنج صبح بود کھ ھرچاعتی نیخواب نوش

 ... شدی مدهی بد شنیلیھا خ
 
 قھی دقھی بسھ گفت فقط رونی بای بذار بخوابھ بنیآرم-
 
 فقط بدونم حالش خوبھ؟-
 
  استراحت کنھدی باایبھوش اومده خطر رو رد کرده ب-
 
 ومده؟ی مگھ از کما در نرهی دوباره از ھوش مادوی باره کھ بھ ھوش منی ھفتمنیا-
 
 یِبھ خاطر دارو ھاش،نگران نباش بھتره کھ بر-
 
 گھی دقھی دقھیفقط -
 
 ...نی ،آرمستی مالقات نی جانجای ای ھستوی ی سی است تو آقھیده دق -
 

 : و گفتدی بوسدستمو
 
 شمی موونھینفس تو رو خدا خوب شو ترو خدا ،من دارم د-
 

 در ی از جلودمی و شنشدی پاش کھ دور می آروم سرجاش گذاشتو بعد ھم صدادستمو
 :دمی چند نفر رو شنیصدا

 
  ،بچھ ام خوبھ؟نیآرم-
 
 ...باز بھ حال اومدو-
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 ...ِ اوی ی سی آنجای اگمی عقب مدیبابا بر!سسسسسیھ-
 

مامان -           *                        *                         *                              
 ... شوداریمامان ب...مامان قشنگم...جان نفس

 
  انگار حالم بھتر بودنباریا

 
 : گفتدمی تا دمامانو

 
 سالم دختر قشنگم-
 

  شده؟من کجام؟ی دوباره بستم ،چچشممو
 

 ...نفس جان...نفس مامان -مامان
 

 : دوباره باز کردمو گفتمچشمامو
 
 ن...ماما....ما-
 
  من قربون مامان گفتنت برمیجان مامان الھ-
 
  شده؟یچ... یچ-
 
  مامانمیتصادف کرد-
 

 : مامان نگران گفتدمی نالکردی درد متنم
 
 شھی تازه بھت مسکن زده االن دردت قطع ماری؟کامی ؟دخترم؟درد دارھیچ-
 

حاملھ ...ھم گذاشتم . چشمامو رو....دیچی ھنگام تصادف تو گوشم پنی داد آرمیصدا
 ...بودم بچھ ام وووبچھ ام

 
 : گفتعی باز کردم انقدر نگران کھ مامان سری با نگرانچشمامو

 
 جان مامان؟-
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 یدست آزادمو رو شکمم گذاشتمو مامان با شعف خاص«...َبچھ ام      ...چ..َب-

 نگران نباش تو نمی باال تو رو ببامی تا من بششی رفتھ پنی؟آرمیخوایمبچھ اتو »:گفت
 ...می دو ماه مراقبش بودنیا

 
 !!!دو ماه-
 

 ای بود ھم زود بھ دنمارستانی ماه تو بھی بچھ ھم تا یدوماه بود کھ تو کما بود-مامان
 گرفتکی تحت مراقبت قرار مدیاومده بود ھم بھ خاطر تصادف با

 
 ...سالمھ...بچھ ام -
 

 خودش ،نگران نباش خطراش رفع ی براِیریآره مامان پسرم ش: با ذوق گفتمامان
 شده

 
 ... خانمدیناھ... خانم دیناھ-
 

 : با ذوق گفتمامان
 

 ِ بچھ ام کامال بھوشای باریکام
 

 مالقاتش دییای استراحت کنھ فردا کھ رفت تو بخش بدی بذاردیخستھ اش نکن  -اریکام
 ...رونی بدییایب
 

 : و گفتدی بوسمویشونی پمامان
 
 ... نباشیچیمراقب پسرت ھستم تو فقط زودتر خوب شو ،نگرانم ھ-
 

 آرامش من ی مامان براای شد بچھ ام ،سالمھ می نگرانی دوباره بستم انگار ھمھ چشمامو
 اومده ای ماه زودتر بھ دنکی نی ترسم ای نکرده باشھ متشی؟تصادف اذ»سالمھ«گفت 

 ؟ِی بذاره،تو دستگاه بوده؟چھ شکلی منفری روش تاثشینارس،
 

مگھ »  بچھ استشی پنییپا«:اون کجاست؟رفتھ؟نھ نھ ھست مامان گفت !نییییییییآرم
 تونم فکر کنم ولش یچقدر خستھ ام نم...قزار نبود بره چرا ھنوز ھست؟دوماه گذشتھ

 ...کن
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*****                                         

 
 کمتر ینی و سنگیجی بار باز کردم از ھر دفعھ حالم بھتر بود اون گنی مو کھ اچشما

 تخت ی دستش کھ روی کنارم نشستھ و سرشو رویکی دمیبود ،بھ اطراف نگاه کردم د
 ی پھننی شونھ ھاش بھ امی چون نعنی آرمکردمیبود گذاشتھ بود و خواب بود ، حس م

 سر ییچھ بال!!!چرا انقدر الغر شده ؟... نھی آرمنیا... نجای اادی ھم کھ نماری ،کامستین
 ی تو موھاش عشوه فروشدی سفی اومده چرا انقدر تا راشی دست مشکھی یموھا

دارم « ترکم کنھ چرا ھنوز ھست و مراقبمھ اون بھم گفت خواستیمگھ نم!!!کنن؟یم
 شیپ...  بغض بھ سراغم اومدنی گرفت بعد دوماه بعد اون تصادف باز ھم ابغضم»رمیم

 ناشناس کھ اگر بھ بابا ی چشمم از اون شماره ی اومد جلولمی فنیمنھ،تموم خاطرات ع
 کار رو نکردم نی و انھی آرمی کھ شماره شناختنی و مدنی فھمی مدادمی نشون ممی نعای
 کھ بھم گفت یشب.... نمونوی بی و لحظھ ھای مھموننوینتایقراره تو پارکو روز ول....تا
 ... برمخوامیم
 
 

 کھ دی منو نگاه کردو ددوی کھ زد پری ابرهی ونی اومد اوللشی موبای برهی ویصدا
 : گفتدارمیب
 
 ن؟چرای آرمیچرا موند«...بخواب...دی خوشگلم ببخشزم؟بخوابی کرد عزدارتیب-

 »...؟ی انقدر الغر شدده؟چرایانقدر رنگت پر
 
 کمرنگ و سوشرت ھی شرت طوسی تھی تنش بود و یخی نی شلوار جھی جا بلند شد از
 : خفھ گفتی در رفتو با صدای ،جلودیسف
 
 برهی وی از صدازنمی خودم زنگ مدیگفتم زنگ نزن... شد االنداریب... خانمدیبلھ؟ناھ-
 ... شدداریب
 

با تموم اون اتفاقا ھنوز کنارمھ مگھ نقشھ ... نگاه کردم شی خالی بھ جارونی برفت
 اره؟ی سرم بیی چھ بالھگی دخوادیھاش تموم نشده؟چرا بازم ھست م

 
 : آروم زدو گفتی از در اومد تو بھم لبخندنیآرم

 
 ؟ی دلم بخواب ،درد دارزی عزیداریچرا ب-
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 : دیچی تو گوشم پرفتمی داد اون شبش کھ داشتم می چشماش نگاه کردم صدایتو
 
 » َ َ َ َ َ َفسسسسسسسَن«
 

 وقت تو چی کھ ھی آرامشھی مملو از ی پر از غم بود و پر از نگرانشی آبیچشما
 »ارومم«:گفتی مگرفتوی کھ منو تو آغوشش می وقتی بودم حتدهیچشماش ند

 
 نشده داره تھ داری بکنمی حالو روزش انقدر درمونده و خستھ است؟نگرانشم حس مچرا

 دلو بکنم بندازم دور مگھ نی تموم بشھ و منم ازی ،چرا نرفتھ کھ ھمھ چزنھیدلم شور م
 ... تموم شدنی انتقام آرمی بازشی بگم آخگھنیحداقل ا!شھ؟یم
 

 کھ نگاھش داشت حسرتو ی کرد و اومد جلو تو چشمام با تموم قدرتموھامونوازش
 بھ تو انقدر یچ... لرزونھی عذاب من؟دلمو می ،چشمات چرا حسرت دارن؟بانختیر

 دلم براش ی ولدونمی؟می براش نگرانی واسھ چنیاون آرم...حسرت داده؟نفس بسھ
 روز کنکور کھ تو بغلش بودم ادی... کمھی... نگاش کنمگھی کم دھیفقط ... شده تنگ

 ی ولگھی کم دھیفقط «: اون موقعھ ھم گفتمکردی بار بود کھ گردنمو لمس منیافتادم اول
 ...دمیکشی مشی با پا پزدمیھرگز نتونستم از نوازشش صرف نظر کنم با دست پس م

 
 گرفتو ی با عجلھ دستمو بھ آرومنی بستمو رو مو تا خواستم برگردونم ،آرمچشمامو

 : برگردوند طرف  خودشو با التماس گفتیرو مو بھ نرم
 
 کھ ،حاالی شدداری ترو خدا نھ حاال کھ حالت خوب شده ،حاال کھ بزمینھ نفس نھ عز-
 ،بسھ نفس دمی کشی نکن من دوماه کھ تو کما بودغی خودتو ازم درنمی چشماتو ببتونمیم

 از نبودت تو نی وقتھ پر شده ،آه تو منو از پا در آورد ،ببیلی تحمل من خیآستانھ 
 تروخدا باھام بد تا نکن یسرم اومده،نفس داغونم کرد  بھی دوماه چی فقط طمیزندگ

 افتادم تا تو رو از خدا ای تموم دنی بھ پارمی دادم تا تو رو بگاموی تموم دنشمی موونھید
 حرکت ھی کھ سرت آوردم تک تک شو خدات بدتر سرم آورد اونم با یی ،ھر بالرمیبگ

 بزنم ،تمام اشکاتو بھ خدا تو و من پشت در اتاقت پر پری تو رو تخت خواب باشنکھیا
 ی کھ مظلوم بودیی رو ھمھ اون لحظھ ھای کھ تو تو بغلم زدییپس دادم تموم ضجھ ھا

با من بد نکن منم مثل ...نفس ...دادیو عذاب م ام تو رنھی کی شدم ولیو من عاشقت م
 من از ی گواھشو بھم دادی روزھی ازم تاوانتو گرفت کھ یتو حاال تقاص پس دادم کس

 ...  حد بتونھ جونمو بھ لبم برسونھنی تا اکردمی فکر نمی ولدی تنم لرزواھشگ
 

 : گفتدوی بوسسی خی با چشمادستمو
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 قبل تصادف ھم ی حتنوی شھ ای در تو خالصھ ممی زندگیبا من باش نفس ھمھ -
 چون بھ تو امی اگر برم ھم مدونستمی ام لج کردم منھی با خودم سر کی ولدونستمیم

 ستی کھ رو روح وروانم بود نی نشون زخمرتمیوابستھ شدم ،بھ تو تعصب دارم و غ
 کیِ عشق نکھی خبر از ایب... نذاشتمیت لعنی نھیبازم ک... ی ولدونستمینشون عشقھ م

  ھفده سالھ امھی نھی بزرگ تر از کیسالھ ام حت
 

 کھ داغ تو ازش زبونھ نداختی مینی منو بھ زمزدی با گرفتن تو از من تو کمرم مخدا
 انقدر خدا ی عشقت کردی تومنو فدای خودم کردم ولی خواستھ یتو رو فدا...دیکشیم

 بھ خاطر بچھ امون برش  من نھایخدا:رو بھ خاطر بچھ امون قسم دادم ،انقدر گفتم
 حد جونم بھ نی تا اکردمی وقت فکر نمچیرم من ھیگردونن کھ تا تونستم تو رو پس بگ

نفس تاوونت ...رمی قدم ازت فاصلھ بگھی ی حتتونمی نمدونستمینم...جون تو بستھ باشھ
 کلمھ حرف نزده بودم و خدا ھی با خدا می کھ تو تموم زندگی منی بود برانی سنگیلیخ

 یسال زندگ ی ،پس گرفتن تو سخت بود بعد سشناختمی مگرونیرو فقط از زبون د
 کھ عزت ی ھر کسشی ،داغم کرد تا تو رو داد ،پخوامیبھش رو کردم کھ بگم عشقمو م

 اگر بال بھ روزت کردمی نفس فکر می بشداری داشت رفتم تا واسطھ بشھ تو بششیپ
ِ نفس ی باشی نفس پناھنکھی از اشی تو بدونستمی نمارمی پا درم باباتو ازارمیب

 ... نفس من...ینیآرم
 

 : کردو گفتی نوازشصورتمو
 
 ھی فقط با من بمون بھ خاطر پسرمون نفس ما کنمی می بخوای ھرکاری بخوایھر چ-

تو مال من ...ھی کافنی کنم تو فقط کنارم بمون ھمی نمتتی اذگھی بھ خدا نفس دمیبچھ دار
 نوی فقط ھمدی فقط باش نفس تو پسرمون کنارم باشزمیری رو بھ پات مایباش من دن

 ھی برام کافینو بدونم کھ مال من ھستی تو فقط کنارم بمون من اخوامیم
 

 ھمون و ی بخوای و ھرچی بگی راحت باشھ کھ تو رو دارم تو ھرچالمی کھ خنیھم
 ی شی ھم ازم جدا نم لحظھھی ی فقط بھم بگو حتدمیانجام م

 
 »: کردو گفتی نوازشموھامو«
 
نفس طاقت ... ی حالت داغ بھ دلم گذاشتنی با انی کھ من عاشقم واسھ ھمیدونستیتو م-

 :دوگفتیچشماشو بست ودستمو بوس...نفس تحمل ندارم ...مال من بمون ...ندارم 
 
 نفس خوامتی ممن»ستی نمی از تو واجب تر و مھم تر تو زندگیزیچ«:گفتمی مشھیھم-

 نوی کھ در حد تو دوسش دارم  و ای بچھ ای بچھ ام؟مادریفھمی منوی ایتو نفس ِمن ھست
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 پدر و مادر بود تا دی کھ باگفتی حد درک نکرده بودم،مادر راست منی وقت تا اچیھ
 نفس درکنار ھم خوامیمن تو و پسرمونو با ھم م....زهی درک کرد کھ بچھ چقدر عزنویا

 یمونی حسرتشونو خوردم ،تو بگو با من مشھی کھ ھرگز نداشتم و ھمیمثل خونواده ا
  بھت بدمی کھ بخوایتا ھر تعھد

 
 : بغض گفتمبا
 
 ... یخوایم-
 

 :» استرس و مضطرب آورد جلو گفتجانوی با ھسرشو
 
 جان؟-
 
 ی منم مثل خودت ھستم بھم بگی بگم باشھ کھ مثل اون شب کھ مطمئن شدیخوایم-
  ؟ی بریخوایم
 
 : با ھمون حال گفتنیمآر
 
 برم کھ تا حاال رفتھ بودم خواستمی مارم؟اگریکجا برم آخھ؟کجا برم کھ بدون تو دووم ب-

 لباس عوض کنم برگردم رموی دوش بگھی رسھ کھ فقط ی،من دوماھھ کھ پام بھ خونھ م
 ستھی مبادا قلبم بارمکھی تو از در اتاق تو اونور تر نمشی پمارستانیب
 
 : بغض گفتمبا
 
 دروغ نگو...نیآرم-
 

 : گفتدوی و ھول خم شد لبمو بوسجانی با ھنیارم
 
 ...  بغض نکنینطوریا.... نگو ی طورنیفدات شم ا-
 
 : تو چشمم نگاه کردو گفتجانی ھبا
 
بعد تصادف تو ھر وقت ... بودم دهی کھ من ھرگز طعم محبتو خونواده رو نچشیدونیم-
 ،خونھ ام دمی شنی صداتو مدمی دی خونھ تو رو میھر جا شدمی موونھی خونھ درفتمیم

 پسرمونو بغل یوقت...نفس ... خوامی من تو رو مدادنی تو رو میھمھ بو...،تختم 
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َ انگار تموم وجودم لھ لھ تکردمیم  ی من با تو زندگدادی امانم نمھی زد ،گری رو موَ
 اون یگز با کس کھ ساختمک ھری تلخیکردنو تجربھ کردم با تموم اون لحظھ ھا

 تک تک اون روزا حسرت ی حک بشھ و براادمیروزھا رو تجربھ نکردم کھ تو 
 ھزار بار تو خودم شکستم دمی رو کنار ھم داری کامنویھر وقت نگ... رهیجونمو بگ

 از ای بار خودمو بھ جرم آزار تو محاکمھ کردمو در خودم کشتم نفس منو ببخش بارھز
 ی زندگھی اون و تو ی بھ خاطر بچھ امون ببخش بذار برازوی ،ھمھ چمیاول شروع کن

 خودمھ ،نذار پسرمون ھم مث من بزرگ ی آرزوشتری کھ از ھمھ بی ایبسازم زندگ
 خوامی رو بچھ ام فقط اسمم باشھ مخوامیم فقط جسمشو نی ولیبشھ مث تو کھ پدر داشت

 اقتی کھ لیر کنم اونطوی پسرمون پدری کنم برات جبران کنم برای تو ھمسریبرا
 ...  مثل تو دارهی کھ مادری بچھ ااقتیِپسرمونل

 
 تو رو فراموش کنم تو ھزار بار منو با احساسات ی کارای من چطورنیآخھ آرم-

 ...شونی بار افسرده و پرھی بار عاشق ھی بار قاتل ھی یمتفاوت کشت
 

 : تو چشمام با ترس نگاه کردو گفتنیآرم
 
 بود کھ من عاشقت بودمو نی بھ خدا ھمش بھ خاطر ای قربونت برم ولدونمی مدونمیم-

 تو برام دونمی مگھی حاال دمی از اول شروع کنای نفس بیتو دختر قاتل خونواده ام بود
 ...می بچھ دارھی ،نفس ما ی داریچھ حکم و ارزش

 
 کھ االن  تنمیپاره ... ،بچھ امھیِ مرد چشم ابنی من از ای چشماش نگاه کردم ،بچھ تو«

 بھ خاطر دل خودم بچھ امو دی و نگرانشم بانمشی ببخوادی دلم مشترینسبت بھ ھمھ ب
 از پدرامون محروم ی ما ھر دومون بھ نحوگھی راست منیمحروم از پدرش کنم ؟ارم

 ی اش طافھی دروغ بود چرا انقدر قزنھ؟اگری داره گولم مم بازای کرده رییاون تغ...میبود
 ی حال و روز و داشتھ؟بچھ امو بنی واقعا بھ خاطر من ایعنی دوماه عوض شده؟نیا

 بھ ھمھ ثابت بشھ کھ من با نکھی بزرگ کنم ؟بدون شناسنامھ؟بدون ایپدر چطور
کنم؟اون منو ترک  ی زندگنی آرمیادگاری دارم کھ با نوی اییمن توانا...شوھرم بودم 

 .... ترکم نکرد ھمون موقعھ ھم دنبالم بود...کرده بود
 
 بچھ اتم مثل تو بار یخوایم« گفتم نی خودم کنم من بھ آرمی نھی کی بچھ امو قرباندیانب
 بابام کجاست؟بگم تو رو بھ دی کنم کھ اگر بچھ ام بزرگ شد و پرسی کارخوامی ؟نمادیب

 کرد من ھم بھ خاطر انتقام از اون تو یمونی پشی ادعای آورد و وقتایخاطر انتقام بھ دن
 ... ردمک غیو خودمو ازش در
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 کنھ ی شناسم ولم نمی منوی داره آرمازی نتیاون بھ حما... بھ پسرم فکر نکنم تونمینم
من ... من ھست ،پدر بچھ امھ،برادر شوھر خواھرمھی تو زندگشھیخواه ناخواه ھم

 وقت کم ھم نذاشت چی ھیآزارم داد ول...ستی تفاوت نیھنوزم احساسم نسبت بھش ب
 رسوندی از من بھ اقناع مشی کردناش بھ من بت خودشو با نوازش ھا ومحبنکھیبا ا...
 ...  بد تر باشھ و نبودتونستیم... یول
 

 ... موجود کوچولوھی ،من ھستمو ستمی تنھا نمن
 

 بھم چشم دوختھ بود کردوی آھستھ نوازش کرد و با دست آزادشگونھ امو لمس مسرمو
 : آروم گفتیلیآھستھ خ

 
 ...دلم برات تنگ شده-
 

 : و گفتدتمی آروم بوسیلی بھ لبم کشوند و خنگاھشو
 
 ... نفسی مونیبھم بگو مال من م-
 
 نمی بچھ امو ببخوامیم-
 

 : آروم زدو گفتیلبخند
 
 شینی ببارمشی لحظھ ھم کھ شده مھی یباشھ برا-
 
 : بغض گفتمبا
 
 بچھ ام سالمھ؟-
 
 ... اشاره فدات بشم بھ خدا سالمھ نگران نب-
 

 ....خواستمی بچھ امو مدیکشی دلم داشت پر مختی فرو راشکم
 
 ھ؟یاسمش چ-
 

 : گفتدوی دستمو بوسنیآرم
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 یکردی انتخاب مدی اسم روش بذاره تو باینذاشتم کس-
 
 »: دھنمو گرفت و گفتیجلو«...مردمیاگر م-
 
َ بتپھ گھی دذاشتمی نمستادی ای بھ خودت قسم کھ قلبم ممردمینفس،من م- دستمو رو قلبش «ِ

 »:گذاشت و گفت
 
 کوبھیبھونھ داره و م... بوسمتی م،چونی ،چون تو کنارمنمی بی ،چون تو رو منیبب-

  بھونھ ام نکنیب...
 

 :  پاک کردو گفتاشکامو
 
  بارهی چشمات ھر گز نمگھید-
 
 وقفھ ی بود کھ بگھ بدی کھ ازش بعزدی میی حرفای طورنی کنارم بود ھمنی فردا آرمتا
 ...زدی بسازه حرف مخواستی کھ می اندهی و از آدتمی بوسیم
 
 یخی شی بودم مامانو آقادهی پرسنی از آرمارنی مامان زنگ زده بود کھ پسرمونو ببھ

 :ازدواج کردن؟گفت
 
 ی بھ اصرار آقای مامانت بھ فکر ازدواج باشھ ولی تو چطورانینھ ھنوز سر جر-
  خودشی بره خونھ ی مامانت تنھا بمونھ مذارهی خوندن چون نمتی محرمیخیش
 
 ... بچھ امون در اومدمی من از دل براادی وقت موعود برسھ و مامانم بتا
 

 : گفتمدمشی و مامان اومد تا ددی رسی بھ سختفردا
 
 بچھ ام کو؟-
 

 دتمویاومد بوس« مادر فدات بشھ قربونت برم رنگت باز شده خدا رو شکریالھ-مامان
 »:با بغض گفتم

 
 ؟یاوردیمامان بچھ امو ن-
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 داره باھاشون یخی باال ،شارمشی بذارمی نمِیخی تو بغل شنیی پایچرا مامان ول-مامان
 ...زنھیچونھ م

 
 : لرزون گفتمی ھمون بغض و چونھ با
 
 ...نیآرم-
 

 ...ارمشی نکن مھی تو گرارمشی تو بشم میجان؟فدا-نیآرم
 
 ...  تو رو خداقھی دقھی نمشی ببقھی دقھی بذارن فقط دمی من بچھ امو نددیبگ-
 

  ؟یکنی مھیباشھ مامان جان ،چرا گر -مامان
 

 ی قد بلند و چھارشونھ با موھای آقاھی در اتاق باز شدو رونی تا اومد از در بره بنیآرم
 ...پسرمھ... منھی حتما بچھ ختی ری بچھ بغل اومد داخل ،قلب ھریجو گندم

 
 ؟ی جان اومدیخیِا،ش-مامان

 
 نوه نمی ادیی بفرماانی از پس من بر بشدی مگھ میبلھ خانوم چھ فکر کرد- یخی شیآقا

 »:گفتمی و مکردمی مھی گرگھی ذوق داز«نتشیامون آوردم مامانش بب
 
 ...ارشیب...نیآرم...ی مرسی مرسیوا-
 

 :» گفتی حس متفاوتھی با نی نق کوتاه بچھ اومد و  آرمیصدا« بھ من؟دیبد– نیآرم
 
 ؟ینی ببیخوای م؟مامانوییجان بابا-
 
 : وارفتھ گفتننی مامانو آرمھی گرری زدم زشتری بدمی چرا جملھ اشو کھ شندونمینم
 
 !!!نفس-
 

 : گفتمدموی دندون کشری زلبمو
 
 نیبدش من آرم-
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 ، دنده ات شکستھ ،من ادیتو تکون نخور،بھ دست شکستھ ات فشار م– نیآرم
  تو بغلتذارمشیم
 
  باال راحت تر باشھارمی کن بھیبذار تختشو – یخی شیآقا
 

 انگار از وجودتون ی چھ لحظھ ادیدونی نمییییوااااا.... ،پسرمونو تو بغلم گذاشتنیآرم
 در ای کھ تموم دنی عشقھی دیورزی رو جدا کردنو شما با تموم قوا بھش عشق می اکھیت

 خلقت ی واسطھ یعنی ی کھ خلقش کردی کھ بعد خدا تو بودیاره،موجودیبرابرش کم م
 بودو یموھاش مثل من مشک... اون حسو درک کنھنھتوی مادر مھیفقط ...یتو بود

 گذاشتھ بودن و رو صورت یکی در قالب کوچنوی آرمیانگار چشما...ی آبِیچشماش آب
اشکم رو ... شناختی انگار منو مکردی پسرمون منو با اون چشماش نگاه میکوچولو

 کردمی مات بھ بچھ نگاه می طورنی کردن ھمھی شروع کرد بھ گردویصورتش چک
 کنارم نشستو دستشو پشت بچھ نی اشم برام لذت بخش بود ،آرمھی گری صدایحت

 : لبخند زدو گفتھی نگاه کردم بھم نیگرفتو بھ آرم
 
 ؟یکنیچرا ساکتش نم-
 

 نید مھم ا مھم نبوی ولگرفتی دنده ام درد می تکون دادموآروم تکونش دادم ولیسر
  من ساکت بشھیبود کھ کوچولو

 
 د؟ی دادرشوی خانم شدیناھ-نیآرم

 
 آره مامان دادم جاشم عوض کردم-مامان

 
 خوره؟ی خشک مریش-
 

 ی بدرشی شی تونستیآره دخترم تو کھ نم-مامان
 
  بچھ امچارهیب-
 

 : پسرمونو گرفتو آروم انقدر کھ فقط من بشنوم گفتی آروم دست  کوچولونیآرم
 
 رهی کھ تو بغل تو باشھ تا آروم بگھی پسرمون ھم مثل من کافینی بیم-
 
 : گفتیخی شی نگاه کردمو آقانی ارمبھ
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 ؟یبابا جان خودت بھتر-
 
  سالم،من انقدر ذوق بچھ امو داشتم پاک فراموش کردمدیببخش-
 
 : گفتشدی کھ از قلبش بلند می ای با مھربونیخی شیآقا
 
 وقت قسمت چی اما انگار ھشدمی باھات آشنا منای از اشی بدی من باھی چھ حرفنیدخترم ا-

 ...نبود
 
 دیممنون کھ پسرمو آورد-
 
  بکنمتونستمی بود کھ برات می کمتر کارنیا-یخیش
 

 با نی آرمشدی بستھ می زدمو بھ پسرمون نگاه کردم کھ چشماش از خواب ھیلبخند
 : گفتطنتیش
 
  نفس مثل تو خوش خوابھنیبب-
 

 : زدو گفتمی تنگ شده بود نگام کردو لبخنداشیطونی شی نگاه کردم دلم برانویآرم
 
  برم خونھ امونخوامی مشمی مرخص میک-
 

 : از تھ دل زد و گفتی باز شد لبخندنی آرمرنگ
 
  خونھ امونمیری زود میلی خزمی زود عزیلیخ-
 

 : اتاق باز شدو دکتر با پرستار اومدند وبا تعجب گفتندر
 
 ی بچھ رون،چرای بدییبره؟االن نھ وقت مالقاتھ نھ روز مالقات بفرما چھ خنجایا-

  آقا؟دی آوردکویکوچ
 

  بوددهی فارغ شد رفت تو کما بچھ امون و ندیآخھ خانومم از وقت-نیآرم
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 اون غرورو زنھی خوب حرف می نگاه کردم چقدر عوض شده با مردم ھم حتنی آرمبھ
 !!!نخوتش کجا رفتھ؟

 
  بشھضی ترسم مری آخھ ممشی ببردینفس جان با-نیآرم

 
  صورتم تا ببوسمشی جلوارشی بلندش کن بیباشھ ول-
 

 : مامان گفتدمشوی بچھ امونو آورد جلو بوسنیآرم
 
  تو برو خونھ من ھستمنیآرم-
 

 باشم راحت نجای ارمیگی خونھ استرس نفسو مرمی کھ مدیدونی خانم مدینھ ناھ– نیآرم
 دیترم شما بر

 
  بکنی استراحتھی برو خونھ یی جانینھ مامان جان تو سھ روزه ا -مامان

 
 شھ؟ی مرخص می دکتر خانمم کیآقا-نیآرم

 
  مھمون ما ھستنی ھفتھ اھیفعال -دکتر

 
  برم خونھخوامی نھ من میوا-
 

 : دستمو گرفتو گفتنیآرم
 
 .... خونھیای بشھینفس جان تا حالت خوب نشھ کھ نم-
 

 : با مامان تنھا شدم گفتمی خونھ ،وقتمی فرستادنوی آرمخالصھ
 
 دی کھ بھ خاطر من ازدواج نکرددمی شننیاز آرم-
 

 : زدو دستمو گرفتو گفتی لبخندمامان
 
 میکنیما ھم ازدواج م-
 
 ھیمرد خوب-
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 بھ خاطر  تو کما بودن تو داشتم کنارم بود و درکم یی ،تموم لحظھ ھایلیآره خ-مامان
 جا تونھی داشتھ باشھ کوھو ممانی ذره اھی کجا رفتھ؟اگر آدم مانتی ادیناھ«:گفتیکرد م

ِ ھست حکمتش من مطمئنم کھ ی نداره ھر چیبھ جا کنھ واسھ خدا شفاء دادن نفس کار
 »...شھینفس خوب م

 
 گرفتوی اومد بچھ رو ازم می مکردمی مھی گرشدوی داغ دلم تازه مدمیدی بچھ اتو میوقت

  تا خوابش ببرهخوندی مییال برد تو اتاقو انقدر براش الیم
 

 : گفتدوی کشقی عمی نفسمامان
 
 خدا عوضش بده-
 
  کجاست؟مینع- مامان-
 

 کھ ما ینی اون آرمگھی دنی عوض شد آرمھوی زی ،ھمھ چیتو کھ بھ کما رفت -مامان
 تی ھمھ اذنی باشھ کھ ما رو ای ھمون ادمنی اشدی نبود ،من کھ باورمون نممیشناختیم

 ابر بھار اشک نی عکردوی تو رو نگاه مشھی از پشت شزدی اول فقط زل میکرد روزا
 آزاد کردو موی افتادن ،رفت نعنی نگی بھ پافتادن من ایبعد شروع کرد بھ پا...ختیریم

 دی بدتیآه شما نفسو از من گرفتھ،رضا«:گفتی ممی اون افتاد تا ھمھ حاللش کنیبھ پا
 نیشده بود مرغ سرکنده منو نگ»...ن برگردونھ تا خدا نفسو بھ مدیاز تھ دل منو ببخش

 نھ رفتی راه متاقت روح سرگردون پشت در انی تا صبح عمیاز کاراش شوکھ شده بود
 با زور اری ،صد بار حالش بد شد و کامخوردی نھ غذا مرفتی نھ خونھ مرفتیشرکت م

 نی ما رو آب کرد ای دل ھمھ کردی مھی بچھ ھا گرنی عزدیبا خودش حرف م....بردش
 من نفسو کاری چخوامینفس نباشھ بچھ م«:گفتی منھی رفت بچھ رو ببیپسر ِ، اوال کھ نم

 »خوامیم
 

 و ری زگھی ددی بچھ رو کھ دنھی روز بردش بخش کودکان تا پسرتونو ببھی اری کامآخر
 من گفتم... پاش بخش کودکان بودھی ی بودی بود کھ تو بستری پاش بخشھیرو شد حاال 

 . شھی موونھی پسر دنیا
 

 :گفتمی منی بھ نگمن
 
 کنھی پسره دق منی اخوامتی بگھ من نمادویاگر نفس بھوش ب-
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  نفس بھ خدا نفسم باال اومدیکنی نگاش مدیزنی حرف مدمی کھ اومدم دامروز
 

 بابا کجاست؟-مامان
 

 تاوونشو خدا نکھی اای تاوونشو داده ی جورھی بوده ی بازنی ای کھ توینفس ھرک-مامان
 گھی دیای چھ تو دنای دننیازش خواھد گرفت چھ تو ا

 
 : گفتمختوی ری ھرقلبم

 
  شده؟یمامان چ-
 

 ِشگاهی آسانیحس-مامان
 

 !!!شگاه؟یآسا
 

 باعث دی شوک شدھی گنی کرده دکترا مدای بابات اختالل پای روانشگاهیآره آسا-مامان
 قطع شده رونی بیای شناسھ بھ طور کل رابطھ اش با دنی کسو نمچی اختالل شده ھنیا

 یزوفرنی اسکگنیبھش م
 

 می نعی ولمیما کھ گرفتار تو بود... ختی بھم ری تو از موضوع مطلعش کردنکھی ابعد
 دخترش دنی بعد دگفتی زندان مسی ،رئمارستانیکھ رفت سراغش گفتن فرستادنش ت

 تصادف رونی از زندان کھ اومد ب دخترشدی بھش خبر رسنکھی شد بعد ای طورنیا
 رفتھ می دوبار نعیکی... بھ سرش د زگھی ،دی کرد تو مردالیکرده و تو کماست،خ

 اری کھ از کامکنھی دعوا مالشی تو خی زنھی شناسھ مدام با ی رو نمی کسی ولدتشید
 ..کنھی مھی گری ھای ھای گاھخندهی بلند بلند می گاھگھی ممینع... اسم مادرشھدمیشن
 

 : پر اشک شدو گفتمچشمام
 
  بال رو سرش اوردمنیمن ا-
 

 بود کھ با ،اونی گفتتوی بال رو سرش اورد تو فقط واقعنی اعمالش ازمینھ عز-مامان
  کرداهیاعمالش روزگار ھمھ امونو س

 
 : گفتمھی گربا
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  بشھی طورنی خواستم ای مامان اون بابامھ نمیول-
 

 : گفتدوی دستمو بوسمامان
 
 .... مامان جان،آروم باشدونمیم-
 

*                   *                    *                              
 
 کی بابا شری جامی عقد کردن ،نعیخی شی مامانو آقاگذشتی ماه از مرخص شدنم مھی

 میکردی می برگشتھ بودمو باھم زندگنی آرمی شده بود ،من ھم بھ خونھ یخی شیآقا
 و می عقد کردنای سابقمون ،ما زودتر از مامان ای زندگھی متفاوت با رو کامالییزندگ

 واقعا عوض شده بود نی آرممی ھر دومون گرفتسم پسرمون شناسنامھ بھ ایبعد ھم برا
  کار خدا باشھتونستی فقط منیا!!! دوماه انقدر عوض بشھ؟ی نفر طھیچطور ممکن 

 
 کھ ی ،شوھررهی بچھ اش در میبرا کھ جونش ی پدرھی مرد واقعا خونواده دوست ھی

 خواد؟ی می چی زن از زندگھی مگھ ادی معقول زنش کنار میبا خواستھ ھا
 
 بود ی کھ بابا بستریی روانشگاهی آسامی رفتنی مامانو با نگشی روز بچھ رو گذاشتم پھی

 رو دهی و ژولشونی پری با موھافی بابا باشھ الغر و نحنمی بی کھ منی اشدی،باورم نم
 : زدی تند تند انگار داره با تلفن حرف مزدی حرف میکی نشستھ بودو با مکتین
 
منو تو ... ستمیمن جواب گو ن...ِ تواریم،تقصی من گفتم کھ نرامی بی گفت،توی تو گفتآره«

تا بلند شد آرنجشو گرفتم و ... تو اتاق تو امینھ من نم... تو اتاق منمی برایب...یگول زد
 »:گفتم

 
 بابا جون-
 
 بود با ستادهی کھ انگار پشت سرم ایکی بھ ھوی نگاه کرد بعد بھی غرھی نی منو عستادیوا

 : گفتتیعصبان
 
 ...ای بکنمی روشن مفتوی تکل؟منی منو روشن کنفی تکلیخوای م؟تویستادیچرا ا-
 
 ...باباجون....بابا بابا منم نفس-
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 اومدم دشیکشی گرفت و انگار مدویدی رو کھ می دست اون کسدیدی منو انگار نمبابا
 : گفتنیدنبالش برم کھ نگ

 
  شناسھیبابا ما رو نم...نفس-
 
 می با دکترش حرف بزنمی برمی کنی کارھی دی بامشیشناسیما کھ م-
 

 : دکتر گفتموی بود بھ داخل اتاق دکتر رفتری در گالشی تا خود اتاقش با خبابا
 
 یزوفرنی مثل اسکیی اختالل روانیِ شده تحت درمانولیپدر تون دچار اختالل روان-

 ھی ھرگز مثل ی شدتش کنترل بشھ ولی بره تا با دارو درمانی میادیمدت زمان ز
 دارو رو بخوره دی کھ با دارو خوب بشھ ،تا آخر عمرشم باستی ساده نیسرماخوردگ

 کھ بردنش ھیماری شما تو دوران شدت بر باشھ االن پدی شبانھ روزیتحت مراقبت ھا
 کامکال قطع ی واقعیای دور از عقل چون رابطھ اش با دنیعنی ستی نزیبھ خونھ جا

 ...  بکنھیشده ،ممکن ھر کار
 
 انقدر تقاص ی گاھکنھیخدا عدالتشو بر پا م... ستی دور از عدالت نای دننی ای جاچیھ

 تی کھ ظرفشھی منتقل مییای و بھ دنستی در حد اون تقاص نای دنتی کھ ظرفنھیسنگ
 ... داشتھ باشھیشتریب
 
 . قفس بود کھ بابا با اعمالش گرفتارش شدنیس ا*و* اون تب داغ هی جھینت
 
 ١٦:٥٧)شنبھ(  رمان تب داغ ھوسِانیپا
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