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  بخشیبه نام هست
 

 ییدمـــــــــپا:  رماننام

  کاربرانجمن قصه سرايغفار.پ:  سندهینو
 

 :مقدمه
 
 ! جانی همراه و بی شنی همد؟ی توجه کرده ایی کنون به سرگذشت دمپاتا

 !یی سبکتر از وزنش دارد؛ دمِ پای در دسترس است که عنواني اندازه ابه

 می تسلی باشد، هر چقدر گران و هر چقدر راحت باشد باز هم تا وقتبای چقدر زهر
 و شرط دی قی جان است و هنوز هم بی ، هنوز هم بستی صاحب عقلة اراديپا

 !زی ست با همان ارزش ناچییو هنوز هم دمپا.! همراه

 غی تری ، زتشی مظلوماطی کنج حی و گاهنی دروازه گل کوچک پسران سرزمیگاه
 . کندی بازد و عمر، کهنه می ، رنگ ميزیی پاماتی رگبار نامالریز یافتاب و گاه

 
 :خالصه

 
 رهی است که خمي دختری اسم سبک و ناعرفش ، داستان زندگنی با همییدمپا

 و کم کم شودی ورز داده مشی های ارادگی و بماتی اش در بستر تمام نامالیزندگ
 یو پرواز م.... دی گشای کند و پروانه وجودش بال میقالب عوض م. ردی گیشکل م

 .کند

 به کام ننشسته اش، وارد ي و در بستر تمام خواهش های معمولی زندگکی در نگار
 فرسنگها با ی که با وجود نسبت خانوادگییاشنا... شودی به نام آرش مي مردیزندگ

 و شودیات شروع مداستان از مرور خاطر. ..روح بکر و دست نخورده او فاصله دارد
 از سمت ی بزرگانتی ده ساله خری سنیا در. رسدی داستان ميبه حال و اکنون راو
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 گری اما دشودی که به سمتش دراز می و دستانندی بی اش می زندگي هانیکترینزد
 ..ی حامکی یِشگیاما حضور هم... نخواهد توانست اعتمادش را جلب کندي مردچیه
 
 نی بمی عادت داریگاه... مهجور افتادهی داستان با توجه به اسمش کمنیا: وستیپ

 و متفاوت اما با دهیچی داستان پشهی ممی و باور نکنمی ها خودمون را حبس کنشهیکل
 ... اسم ساده خلق کردکی

 ی جسم بکی از ذات تی واقعکی!!  داستان نه طنز است و نه تلخنی اسم اتیحکا
 و میخوری تازه تکون ممونی از زندگی حساسيتهایدر موقع از ما یلی خیگاه...اراده

 عاشقانه و یی با ژانر معماییرمان دمپا....می جان بودی جسم بکی مدتها مینی بیم
همه !.می بندازه قضاوت نکنادمونی خوادیم زی از هر چشی و بشی پیاحتماال اجتماع
 هم یی داستان دمپاي و آدمهارنیگی ممی مختلف ، متفاوت تصمطیآدمها در شرا

 ! نطوریهم

 يغفار.پ
 
 

 ییدمپا
 

 .... بودبی امروزم ، آنروزها عجي بود؛ براشی سال پده

 !دواری و امرهی خرهیخ... قفل کردمنترنتی را به صفحه امی چشمهاگری دکباری

 یخنگ...ول کن ..گهی ديومدیبابا در ن.. کنماي خوام بازیم!...گهینگار بلند شو د- 
 !گهید

 ينگاه تند. هم حرف بخورمی فسقلنیزور داشت از ا.  صورتم جمع شدعضالت
 . حواله اش کردم

 !خب برو اونورتر..ی من نشستيکروی درست رو دستگاه مي اومده؟یچ- 
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 کنم ی خالفی موجود الغر و نحنی را سر امی های تمام بدبختی خواست تالفی مدلم
ش بکوبم و همزمان بلند  افتاب خورده اي بازوهاونی؛دستم مشت شد که محکم م

 . خشکم کردادشی مادر و فريبشوم که صدا

 ! زهراای!! نی امام حسای- 

 .دمی منجمد شده ام گر گرفت و از جا پرخون

 سرش گذاشته ي تلفن را رویگوش... کردمشیدای آشپزخانه و تلفن به دست پانیم
 . زدیبود و زار م

  شده؟یمامان مامان چ- 

 نیمعلوم بود که از ا.  کردی مشی وقفه صدای و بدادی مادرم را تکان مزیکری یمجتب
 بود و بتی که مصیحرف.. آمدی نمرونی بی حرفیگوشت مچاله و آن روح متالش
 .هنوز، هنگ چند و چونش بودم

 و کنار گوشم دمی کشرونی را از دست مادرم بی گوشدی لرزی که میی دستهابا
 .گذاشتم

 . ، فراز و فرود گرفته بودبتی ذکر مصدنین ام قبل از شنهی سقفسه

 اَلو؟..اَ- 

 حالتون خوبه؟ مادر خوبن؟..خانوم آزاد- 

  شده؟شما؟؟یچ..یچ- 

 . سر داددی عبدی عبي کنان نواهی بود که مادرم مرثامدهی نی از پشت خط جوابهنوز

 . از دستم سر خوردی دستم سِر شدند و گوشي اسم بابا انگشتهادنی شنبا

 ..خدا...رفت...دی پرزمیعز.. رفتدمیعب..همه کسم رفت- 

 ونی مادرحاال بلندتر و کم کم به ناله و بعد به شة و خراش خوردنی آهنگي هازمزمه
 کردنش زل هی انکار ، به مادرم و موای و مبهوت از باور جی شد اما من هنوز گلیتبد

 .زده بودم
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 . شدزونی آومی با وحشت به زانوهایمجتب

  شده؟ بابا مرده؟؟یچ...یآبج- 

 !! مرده؟؟ بابا مردبابا

 ي اطرافم را احاطه کرد و گلوله ايهاله سرد.. شدی بطنم خالانی میعی وسحفره
 . حنجره ام جا خوش کردانیم

 . بلندتر شددی پسرك ده ساله ؛ نور چشم نجمه و عبهی گريصدا

 .. خوامیمن بابا رو م...نگار...مامان..مامان- 

 . تلفن رفتی من به سمت گوشة ارادی بدستم

 اَلو؟- 

 ت؟؟ی خانوم آزاد هنوز پشت خطيوا- 

 بابام مرده؟- 

عرض کردم پدرتون مقابل ...مادرتون مهلت نداد...نه خانوم:(  درنگ جواب دادیب
 ...)مادرتون مهلت نداد که...کارخونه دچار حادثه شدند

 ستون يره ها حفي گرفت و از البالانی و خم مغزم جرچی پانی از مي سردآب
 ی صندلي شد و رونیبدنم سنگ.  حسم راه گرفتی بيفقراتم گذشت و تا نوك پا

 . مادرم شدي شد و دستم قفل شانه هاری به ته چاه سرازمیصدا...افتادم

 !مامان بابا زنده ست- 

 ی مادر و پسر گم بود اما گوش جانِ بونی وشي زارانی مبمی کم جان و غريصدا
 . شدرهی صم و بکم به من خیو به آنقرارِ مادرم شنوا شد 

 ؟ی گفتیچ- 

 . را به گوشم چسبوندمیگوش

 بله؟- 

 ..گمی که می آدرسنی به ادیاری بفیتشر...مارستاننیپدرتون االن ب- 
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 دییبفرما- 

 سِر بودند به زحمت خودکار یکی شوك الکترنی که هنوز از سرِ عبور ایی انگشتهابا
 رنگ نخورده و زرد ی گچواری همان دي را برداشتم و روخچالی کنار زانیآو

 .،آدرس را حک کردم

********* 

زشته ...ادی کارخونه شون داره مسیرئ.. کم خودتو جمع وجور کنهی یمامان- 
 . آشفته واالينطوریا

 نصف کهیطور. دی کهنه رنگش کشي موهاي سرش روۀ حوصله از نصفی را بچادرش
راهش باال اومد و نامرتب تر از قبل  آشفته اش در اثر اصطکاك با چادر ، هميموها

 خی در بخت و اقبال مادر نداشت، سی نقشچی اش هي فراخش که بلندیشانی پيباال
 . شدانی نماخیس

 خواباندم و ي روسرری را آرام و نرم زشی کردم و به سمتش رفتم و موهای پوفکالفه
 . سرش جابجا کردميچادرش را مرتب رو

 نهی سي دستگاه که روی شکسته و کلي افتاد که با دنده هاي نگاهم به پدرهمزمان
 به خواب رفته ي قوي مسکنهاری و تحت تاثدی کشی صدا نفس میاش وصل بود ب

 .بود

 ...ادیاگه به هوش ن- 

مامان خوبه بعد :(پچ پچ کنان گفتم. انداختمسشی به نگاه خي اعتراض چشم غره ابا
و دو تا لبخند مکش مرگ ما هم نثارتون از اتاق عمل بالفاصله چشمهاشو باز کرد 

 !)االنم خوابه فقط..کرد

 د؟یینجایشما که هنوز ا- 

 .میدی دو به سمت پرستار چرخهر

 ! شمایِ ست نه اتاق خصوصژهی وي هم بخش مراقبتهانجایا..وقت مالقات تمومه ها- 
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 ي شوهریی بابا؟ي دارییتو خودت آقا:(  طلبکار گفتی با اعتراض و لحنمامان
 گهی چرخ اتوبوس مونده و آش و الشه دری زينجوری ایکی ی وقتی که بفهميزیچ

 !) ندارهیوقت مقت براش معن

 . باال انداختیی ابرویی با ترشروپرستار

 وز وز ضتونی گوش مرری زدی دارمیشما مادر و دختر دا...رونی بدییخانوم بفرما- 
  به همراه ندارهیاجی آقا فعال احتنیا..دی کنیم

 موجود را به نفع خودمان ي نبرد زنانه و نه حرفه ادانی مي دارانهی کردم با میسع
 . ببرمشیپ

 نجای مادرم ادی بذاری ولرونی بامیمن م.. خانوم پرستار حق باشماستدینیبب- 
 شتری بقهی دو سه دقدیبذار.. مالقتشانی پدرم هم دارن مي رئساسیظاهرا رئ.باشند

 میم باش رسن ما هی که اونا هم ممیبمون

 ...می گفته اصال قراره اونارو راه بدیک- 

 الف پرستار تازه از تخم هی که زورشون ب ستنیمثل ما ن..اونا کله گنده ن - 
 دراومده نرسه

 . مارا به سمتش چرخاندي تند مامان سر هر دولحن

 دونستم ی و گرنه مدارمی و دارم حرمت سنتونو نگه مدی مادرم هستي که جافیح- 
 . کنمرونتونی از بخش بيچه جور

 !) رونیشما حداقل ب:(  رو به من ادامه دادظی گفت و با غنرایا

 ام ، ی تکان دادم و بالفاصله بعد از نگاه کوتاه و سرزنشگرم به زن اول زندگيسر
 . رفتمرونیهمراه پرستار ب

اول فکر کرده بود بابام .. کم شوکه ستهیمامانم ..ریشما ببخش به دل نگ- 
 .. کمهی... کرده بودیاطق...مرده

 .دی حرفم پرانی حوصله میب
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 ؟یدختر بزرگش- 

 آره- 

 )؟ی خونیدرس م:(  فرو کرد و ادامه دادفورمشیونی انی را مشیدستها

 نی تربهی م از زبان غری مقطع زندگنی سوال عمرم را در حساس ترنی ترحساس
 .ختمی و بهم ردمی ام ، شنیزن زندگ

 چطور؟- 

 مثل یتی ت تو موقعي کاري روز به خاطر فضاهی تو هم دی دونم گفتم شاینم- 
 کوتاه گرونی مراعات حال دي برای و مجبور بشيری امروز من قرار بگتیموقع

 ...ی صلوات خرج کنهی و برام یفتی امروز من بادیخواستم اونروز ..يایب

 بر می روزهانی حسرت انی و داغ تردی عقبگرد کند که قفل زبانم چرخخواست
 . شديجارزبانم 

 ومدمی و در ندمیسه ساله دارم کنکور م- 

 . باال انداختي تفاوت شانه ایب

 يایباالخره در م- 

 ! سرزنش شدنۀ دغدغی قضاوت و بیب.. بهی غرکی خواست با ی حرف زدن مدلم

  واسه من باشهی رتبه افتضاح شانسنیفکر نکنم با ا- 

  دارهیتیچه اهم..سال بعد نشد سال بعدتر..امسال نشد سال بعد- 

!!  بوده وبسی قبولي مهلتم برانی دانست که امسال آخریمگر م!!  دانست ؟ی مچه
 روح نی به ای آن شوك اشتباهدنی دانست درست چند ساعت قبل از رسیمگر م

 ...دهی نشدنم ، اشک شده و باررفتهی پذیجوان، تمام تنم از زور حسرت و ناکام

 ؟ی کنی مهی گريدار- 

 . بوددهی النه لرزان نگاهم دانی حسرتم را م اشکنشیزبی تيچشمها
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 دلم را رو کند، همان اشک را ي نگفته هام،ی پروای بگذارم قطره اشک بنکهی ابدون
:(  داشتم ، گفتمی که به زحمت برافراشته نگهش مي نطفه خشک کردم و با سرانیم

 )شه؟یبابام بهتر م

 با اتوبوس تصادف کرده؟...برهیاما زمان م.شهیخب معلومه که بهتر م- 

 کارگرا بوده که سی در کارخونه انگار پشت سرويجلو.. دونمی نمادیهنوز ز- 
  هنوزمی دونینم.. ناغافل از روش رد شدهنیماش

 نجا؟ی اانیرئساش دارن م- 

 ... مالقاتشون رو بکنن و برنقهی ده دقدی بذارشهیم..آره- 

  بابات؟ بودهمهی بیراست...ستیاون که اصال امکانش ن- 

 ماه کی کرده بود و تازه دی که توش بود بازخری بابام خودشو از سازمانیعنی...نه- 
 .. ش کننمهی کرد تا بی حتما سه ماه کار مدیبا.... مشغول شده بودنجایبود که ا

 !یطفل- 

 . راهرو رفتگری تکان داد و به سمت دي گفت و سرنرایا

 . گاه کردمهی چانه ام تکری را زمی پشت در نشستم و دستهامکتی نيرو

 و خاك می آرزوهادنی غصه بوسای دانستم غصه پدر لت و پاره ام را بخورم ینم
 . رامیاهایکردن رو

  خوبه؟ییدا! نگار- 

 دهیملک الموت من چه به موقع از راه رس!!!  آرش بند دلم پاره شدي صدادنی شنبا
 !بود

 
 . به سرعت باال اومدسرم

 خوبه- 

 . رها شد و همزمان خودش را کنارم ولو کردی به آسودگنفسش
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 االن کجاست ؟..نجایمردم تا برسم ا- 

 ژهی ويتو بخش مراقبتها.. بغلنیهم- 

 نمش؟ی ببشهیم- 

 شهینه نم- 

 . فوت کردرونی به بینفس

  به شما خبر داد؟یک- 

 رو یی داشهی ميچه جور! رسهیخبرا زود م.. کارخونه مون کنار همه هانکهیمثل ا- 
 د؟ید

 نشسته ي پرستارستگاهی سالن در اي که انتهادی به سمت همان پرستار چرخمنگاه
 .بود

  ذارنینم- 

  خوبه؟یی اونجاست؟ حال زنداییزندا- 

 . کردمنیی باال و پادیی به نشانه تايسر

 ؟یخودت خوب- 

 یی که امروز جواب نهافتدی نادشیکاش .. هم همان حرکت قبل را تکرار کردمباز
 یمی نزند ؛کاش همان بحث قدی کاش نپرسد ؛ کاش حرفشده؛یدانشگاه ها اعالم م

 !کاش.. را باز نکندنشی،دمل چرک

  کجاست؟يفر- 

 !)ينه فر! دونیفر:(  عادت گفتمي رواز

 . کش آمدی تصنعي به لبخندلبش

 زنهی منهی به سی خواهرش چه سنگنی ببستیحاال خودش ن..خب- 

 !) که شمادی دونیاش کنن م صدي فرادیخوشش نم:(  نگاهش کنم گفتمنکهی ابدون

 حاال کجاست؟- 
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 رفته بانه- 

 . تعجب بلندتر شدی رنگ تمسخر گرفت و با چاشنشیصدا

 !!بانه؟؟- 

 .) بفروشهارهیرفته جنس بخره ب:(  حوصله گفتمیب

 : و پر ادعا زمزمه کردمتفکرانه

  پسر مغز خر خورده هانیا- 

 به اصطالح ي و دغدغه داشتم که دلم کنکاش خوب و بد کارهای خودم ناکامآنقدر
 .دی طلبی را نمدونی فرۀمردان

 : لبش حس کنم اضافه کردي توانستم روی مدهی که ندي همان پوزخندبا

  حاال؟ارهی خواد بی میچ- 

 ! انگاری برقلیوسا- 

  بگم واالیچ- 

 برود تاوان ادمیبرو که ..اصال تو برو..تو ساکت.. نگوچی تو همی خواست بگوی مدلم
 . ، وجود پررنگ توستلمی تحصيایاز دست دادن رو

 . انداختی اجمالی شد و قدم زنان به سمت پنجره کوچک اتاق رفت و نگاهبلند

 .ستی معلوم ننجایاز ا- 

 . خواستیچقدر دلم نبودنش را م.. نزدمیحرف

 . و براقش مقابلم پهلو گرفترهی تي دو جفت کفش قهوه ادوباره

 . دو سر باختم شروع شده استي گفت بازیحسم م. دی لرزدلم

 ؟يدی کنکورتو دجهینت- 

 . تنگ شدقتی حقهینفسم از واگو.  اومدنیی ام پانهی قفسه سي تا رومارستانی بسقف

  درسته؟يامسالم قبول نشد- 

 .  زدی کالمش موج مانی مهی و کناشخندی ریۀ ماته
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 . گفتن نداشتمي برای هم حرفباز

 غبغب لب باز انی مي زمانه ام را گرفت و با بادي مردهای رنگ مردانگشیصدا
 :کرد

 ! نی منو ببریسرتو باال بگ- 

 . باال اومدنهی با طمانسرم

 داشت اما نگاهش سخت و مردانه بود ؛ نگاهش يروزی صورتش رنگ پيایزوا
 از شماتت و یسی ، تندروزمندشی پيای نگاه و زوانیسرزنش نداشت اما مجموع ا

 . بودشخندیر

 رقابت هیفکر کن ... بازنی عده مهی برن ی عده مهی.. رقابته هینگار جون دانشگاه - 
 به خواسته هات گهی دي نشده که ، از راه هايحاال هم طور.. منصفانه ستریغ

 يسهاول کن دانشگاهو برو کال... نشد؟ به درك،ی بخوني معماری خواستیم...برس
 !اونجا دنبال عالقه ت باش...یخصوص

 ... ام بودی پشتش شوکران جوانتی تلخ نبود اما نشیحرفها

 !نبود.... نبودی واقعندهی بود اما به چشم من، گوی واقعشیحرفها

 . چمباتمه زدمیروبرو

 ي که همه کار برای دونیم... خوامی که چقدر خاطرت را می دونیم... منو نگارنیبب- 
  کنمی مشتیآسا

 یی الالنی بودم که اشانی پريامروز به حد.  چرخاندميگری را به سمت دسرم
 . آوردی تر منیی و پانیی اشکم را پازشی آخر بود و آستانه رری تيعاشقانه و تکرار

 منو نگاه کن- 

 .دمی ، غرمی دوباره سقوط اشکهاۀ از تجربیی رهاي حوصله و برایب

  کنمیخواهش م.. ستیاالن وقتش ن- 
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به ظاهر ... شددای که سر و کله عمه صنم پرمی شدم و خواستم فاصله بگندبل
 مرتب و ست شده اش ، پی و هراسان بود اما صورت هفت قلم بزکش و تمهیسراس
 . داشتي اش تضاد آشکاری آشفتگيبا ادعا

  شده؟ی داداشم چي برارمی بمیاله- 

 تشی انداخت و به کنار من هداشی بازوری زی دستنی به سمتش رفت و نمادآرش
 .کرد

 !!وئهی ی سی بهتره االنم تو سییدا.. مامان ستی نيزیچ- 

 .دی به سمتم چرخنگاهش

  شد بابات آخه؟یچ... برات نگار جونرمیبم- 

 . کرد انگار بابا را از دست داده باشمی مهی مويجور

 ! لطفادی حالش خوبه آروم باشیی داگمیم..!! مامان- 

 بتی معترض آرش باال اومد اما انگار هنوز هم سوگوار مصي چشمهاي تا رونگاهش
 .بود و باور نداشت

 یشمی ابري کرد و اشکش را با گوشه روسری و ماتش رنگی ام را با رژ نارنجگونه
 .اش پاك کرد

 مامانت کجاست؟- 

 .. باباشیپ- 

 نمش؟ی ببذارنی میک - 

 ) ذارنیفعال که نم:(  را با کف دست پاك کردم و گفتمصورتم

 شد که از دای نداده بود که سرو کله سه چهارنفر کت و شلوار پوش پی جوابهنوز
 . کردیهمان فاصله هم اهن و تولوپشان دار دار م

 . بلند شدماری اختیب

 !مهندس حکمته..اِ- 
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 .دمی سمت آرش چرخبه

 شون؟ی شناسیم- 

 گم کارخونه شون یم:(  گرفت ، گفتی به سمتشان پا مکهی زد و در حاليپوزخند
 )گهیدوست بابامن د..کنار کارخونه مائه ها

 دنیبه رخ کش... کردی قرارم می و بیگفتنش ، عصب "کارخونه کارخونه" نی اچقدر
 . کردی از حسرت و خشم به دلم روانه می موجشی چون و چرای تملک بنیا

 
 ده ها انی روزها منیا... به استقبال رفتنش نشستمي تکان دادم و به تماشايسر

 از ازل ای زدم ؟ ی ، نقش حماقت بر ذهنم میمی و شکیزی و فیاضیجلد، تست ر
 کردم، شوهر عمه منحصر به فردم یاحمق و کودن بودم، که مرتب فراموش م

 است یکی الکترونقطعات  از کارخانهي بزرگ ، سهامدار بخش عمده ایمیجناب اقل
که مرتب مجبور نباشم !..رافراشته بابا سربدیکه از قضا درست کنار محل کار جد

 . متکبرانه اش را بشنومحاتی آرش بدوزم و توضۀ مفخرانينگاه داغم را به لبها

 !کو گوش شنوا... تو کارخونه خودمون مشغول شوایچقدر گفتم ب- 

 شوهرش ي داشته هادنی زن هم در به رخ کشنیا. دی به سمت عمه چرخنگاهم
 دلم جواب بابا را تکرار ي دلم راه گرفت و توانی میآه..کمتر از پسرش نبود

 "! شوهر خواهرمیحت.... باشمی کسنی دری خوام زینم ":کردم

 ي کرددی ت خودت رو باز خریچرا چند سال مونده به بازنشستگ! اصال برادر من- 
 دنبال کار یفتی نينطوری که اادی ت بی حقوق بازنشستگکهی اون آب باری ذاشتیم

 !یم بش وسط داغوننیکه ا

 از جنس ي بشرة کنندری تحقي هاهی حماقت بود نشستن و گوش سپردن به مودیشا
بابا ":  ذهنم انی دادم؛ می سپردم و جواب میاما گوش م!  از خون خودمیخودم ؛ زن

 نکهی اي کرد برادی مسکن ، خودشو بازخری مونده تعاونیبه خاطر پرداخت پول باق



 14 

 نی به حساب اختنی سال پول رزده عمر کار شرافتمندانه و بعد از شونهیبعد 
 "! داشته باشندياری اختيواری زن و بچه ش هفتاد هشتادمتر چهارد،یتعاون

 ؟يدیباباتو د- 

 عذاب شیچقدر آهنگ صدا!  سخت شده بودمی برای هم خون نَسبنی تحمل اچقدر
 . را به تماشا نشسته بودماما چه صبورانه رنگ و لعابش! اور و دردناك بود

 . بلند شدممیاز جا!  جواب عمه را بدهم به احترام از ما بهتروننکهی ابدون

 !دیدیزحمت کش... دیخوش اومد...سالم- 

 رونی و براقش بی کت شکالتبی جانی صاف کرد و دستش را از مي انهی فربه سمرد
 . دست دادن مقابلم گرفتي و برادیکش

 هستم معاونت يعضد...خوشبختم دخترم!  نگار جان؟یشما دخترخانومش- 
 ...کارخونه

 بودم و از بس کنج خانه تست زده بودم و آه حسرت دهی اجتماع نچرخانی بس ماز
 در جواب جناب ي لحظه اي ، برامی از دانسته هایروانه مغزم کرده بودم ، مغز ته

 بود که با تک دستش هنوز مقابلم دراز.  تعلل کردمفی هنگ کرد و بالتکليعضد
آنقدر ... فشردی را با گرمدستم  ودمیسرفه آرش به سرعت دستم را به سمتش کش

 بد شد و می روبروبهی به مرد غریکی نزدنهمهی حالم از اي لحظه ايگرم و نرم که برا
 .دمی کشرونی دستم را بمانیپش

 ...خوبند جناب آزاد؟- 

 يتو بخش مراقبتها..هترنداالن ب:(  در صحنه جواب دادشهی من آرشِ همي جابه
 !)متاسفانه اجازه مالقات ندارن.. نژهیو

 ی معرفیراست...می ناراحت شدیلیخ...که زودتر بلند شن و مرخص شن... انشاءا- 
 ..کنم

 ! فقط من بودم و منمخاطبش
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 . رفتی به سمت مرد بلند قد و مسندستش

  کارخونهی فنریمد..یمهندس کالن- 

 .دی فربه ش به سمت چپ چرخکلیه

 ... وی مالری صولت مديآقا- 

 خواهرزاده شونمیا:(  اشاره کرد و گفتی کنج لبش به مرد جواني با لبخندنباریا
 ....) یابی بازارری مديری اميآقا...بنده هستند

 . چرخاندموی ی سی اکتفا کردم و نگاهم را به سمت درب سي به لبخندتنها

  دارن؟فیخانوم آزاد باال سر بابا تشر- 

 . من آرش نطق کالم کرديم به جا هباز

 ... اونجا هستنییبله زندا- 

 ....خانوم آزاد چند لحظه لطفا- 

 يگری پوش ، همراهش با بهت و تعجب به سمت دی اشاره مرد فربه و شکالتبا
 . شدمدهیکش

 بله؟- 

 .دی کشرونی ببشی جانی از میپاکت

 را به دست خود جناب ی امانتنی متاسفانه اتفاق افتاد و فرصت نشد ای ناگهانیلیخ- 
 ...میآزاد بد

 .دمی حرفش پرانی و کنجکاو مناخوداگاه

 د؟ی دونی بابا افتاد شما مي برای چه اتفاققایدق- 

 . اش خارج شدنهی سانی از میآه

 که تو قسمت انبار بود با سرپرست ی مشکالتیراستش به خاطر بعض...جناب آزاد - 
 زدند که متاسفانه راننده رونی از کارخونه بتیانبار بگو و مگو داشتن و با عصبان

 ! متوجه بابا نشدن و از پشت بهش زدنمی کارخونه ، آقا عظسیسرو
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 . رها شدی صدا اما طوالنی بنفسم

 حساب دست ما امانت هی که به عنوان تسوهی مبلغي پاکت حاونینگار خانوم ا- 
 میمستق.. کارتمنمی اایب... بود يباز هم اگه کم و کسر..مونده بود و متعلق به باباست

شب و نصفه شب و کله سحر نداره، هر وقت الزم بود شخصا در ...به خودم زنگ بزن
 .خدمتم

 !) حساب؟هیتسو:( دمی پرسیفی ضعي بهت پاکت و کارت را از او گرفتم و با صدابا

 يچند روز....متاسفانه..بله:(  و گفتدی اش کشغهی و شش تی به صورت گوشتیدست
 ...) قصد رفتن داشتنشونیهست که ا

 شی پشی اخراج شده؟ اما پایبابا خودش استعفا داده :  خواست بپرسمی مدلم
 هشتش گرو نُهش بود شهی بدهکار بود و همشهی که هميپدر..جوابش معلوم بود

 استعفا چوقتی زن و بچه اش هي جلوی و شرمندگدنی کشيکاریبعد از سه ماه ب
 ! دادینم

 انشاء دیبه خانوم آزاد هم مراتب ارادت مارو اعالم کن...میکنما کم کم رفع زحمت - 
 میشی بخش ، باز هم مزاحم ماندیب... ا

 دو ضربه زد و بدون حس کردن عضالت منقبضم که می بازوي حالت دوستانه روبه
 وبه سمت جمع چند دیاز تماس دستانش جمع شده بود ، با لبخند از مقابلم کنار کش

 .نفره شان راه گرفت

رفتند و من ... کردند و رهسپار شدندتی که خرامان خرامان ترك موقعدی نکشیطول
 نی اي توی که حتداریو دو جفت چشم خر!.. کارتکی پاکت و کیو ماندم و 

 . داشتندی هم دست از آزار روحم بر نمطیشرا

 رم؟ی برات بگي خوری موهیآب م.. نی بشنجای اایب- 

 . تکان دادمنی به طرفی به عالمت نفيسر

 !شنی متی اذنجای خونه؟ اي عمه را ببرشهیآقا آرش م- 
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 رقصانم را نشانه يحق به جانبانه مردمکها.  فرو کردبشی جانی را مشیدستها
 .گرفت

 !رنگ و رو برات نمونده...تو به فکر خودت باش... برمیم- 

ر عقل  برداشت اما زبانم هنوز در استعمازی اذن عقلم ، تند به سمتش خی بنگاهم
 : زمزمه کردمی اما لحن مالنی آتشتیناقصم بود و با ن

 ..دیفقط بر...دیشما نگران من نباش- 

اون ... م را تنها ول کنم و برمیی خونواده دادون،ی درصد فکر کن من تو نبود فرهی- 
 ؟ی بود راستیپاکت چ

 . بود رفتم و نشستمی بهداشتسی که پشت در سروی تکی به سمت صندلکالفه

 . سرم ظاهر شديباال

 . را به سمتش گرفتمپاکت

 ... کنهی اونجا کار نمگهیبابا د... حسابهیتسو- 

 خانوم آزاد؟- 

 افسر سبز پوش و بلند قامت مقابلم کی.  نگاهم افتادي روي ارهی تهی سابالفاصله
 .ظاهر شد

 . درنگ بلند شدمیب

 .دی فرم را پر کننی ادی باتی طرح شکايبرا- 

 افسر را به کهی و حاضر جواب داد و در حالی حشهیود هم من، همان موجي جابه
!  بنده بودنیی دایمورد تصادف...من در خدمتم:(  ، گفتدی کشی ميگریگوشه د

 ) داشته باشن با هم دوستن اصالیتی بوده فکر نکنم شکایالبته اتفاق

 باشد تا جور ی کسیخوب است گاه. و دوباره ولو شدمدمی کشي آسوده انفس
 ... اگر مزاحمت باشدی را بکشد حتتیحرف زدنها
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 ...فتمی گوشه بنیحاال حاال قراره ا... من که مشخصهتیوضع- 

 شکستن دنی به دینه چشمم راض.  انداخته بودمنیی انعطافم پاي را تا انتهاسرم
 . نبودي را چاره اییاما شنوا...اما.. دنی به شنیپدرم بود نه گوشم راض

 !ن نگاه کن بابابه م- 

 . بود که غرولند مادر بلند شدنی سنگنیی هنوز به سمت پاسرم

 پت و نی با اینی بینم.. باال بذار حرفش دو لقمه بشه تموم بشه ریدختر سرتو بگ- 
 ! شکسته نفس ندارهيپهلو

 . تعارف کردمی و بي آن نگاه جدخی زحمت نگاهم را مبه

 ي منبع درامدرمی گی ممهی که از بي اانهی از اون ماهری که االن غینی بیم- 
 ...وگرنه همونم نداشتم.. روي عضدي پدر آقاامرزهیاونم خدا ب....ندارم

 ...) ندای منم که توقعشهی درست میبابا همه چ:(  گفتمي خفه اي صدابا

 .دی را برمی و ساقه آرزوهادی کشرونی بي دلسوزری حرفم شمشانیم

 !ی که تو زن آرش شده باششهی درست میوقت- 

 . اما تقال کردمدی لرزدلم

 !بابا اما اون ده سال از من بزرگتره- 

 . را مچاله کردمی مادر بازوشگونی از پاسخ بابا ، نقبل

 از یچ...بچه عمه ت... کارخونه دارهی دونهی یکیپسر ... از اون بهتریک..حرف نزن- 
 ن؟؟؟ها.. بهتر که مادر شوهرت از خون خودت باشهنیا

  را نخواهم چه کنم؟یلی سعادت تحمنی و ای همخوننی امن

 یلی که خمی دونی همه می داره ولیی اخالقاهیدرسته خواهرم ... دخترنیبب- 
شکر خدا ... که بتونم برات جهاز جور کنمستمی نیطیبعالوه من تو شرا...مهربونه

 ...  جدا و مستقلی داره خونه زندگیخود ارش همه چ

 !)ی حتي با خودت ببريخوری قاشق چاهی ستیالزم ن:(  حرفش ادامه دادانی ممادر



 19 

 ....)تا اون موقع اوضاعمون بهتر...واسه ازدواج حاال حاالها وقت دارم:( دمینال

 . مادرم بند دلم را پاره کردادیفر

! نه دختر.. که قراره وضعمون خوب بشهي ببندشمونی دروغ به ري داريچه اصرار- 
 نفس نیبب...ستی کار بکن نگهی تو دلی علي بابانیا!!!..ستی خبرا ننیاز ا
 ! کمهیچشماتو وا کن ...شهی زود خوب ممی که بگستیسنش هم کم ن...دنشویکش

 خودم که به ي بخت اجباري ناخواسته از گوشه چشمم راه گرفت نه از برایاشک
 مالحظه ی که زنش بي که به خاطر مردشد؛ی که مقابل بچه اش خرد ميخاطر پدر

 ! کردرشیتحق

 ...بابات حرفاشو با عمه ت زده...رای آبغوره بگنی نشنجای ایالک- 

 . را به زحمت فرو دادمبغضم

 شوهر مثل ارش هی دوره زمونه آرزوشونه نی ايهمه دخترها... دختر جوننیبب- 
 ...خونواده دار...پولدار.. چهارشونهپیخوش ت...داشته باشن

 که از رنگش ي مستبدي هالهیدرم نگاه کردم همان ت مایِ عسلي بغض به چشمهابا
 ! زد ؛ درست مثل بختمی نگاهم موج مانی محض میرگی نبرده بودم و تیسهم

  نکرد؟ی باهاش زندگسایواقعا؟؟ پس چرا پر- 

 جوب هی عمه ت تو فهی و طاریآبش با ت... و افاده داشتسیف. گند دماغ بود سایپر- 
 بود که دو سال نشده آواز خارج خارج و طالق سر اقتی لیبعدم خودش ب.. رفتینم

 !لونهی تو کدوم کشور ول و وستی حاال کجاست؟ معلوم نایب...داد

 . افتادری دوباره به زسرم

 !منو نگاه کن- 

 . شدزانی نگاهم به زحمت به نگاه بابا آودوباره

 .می کنی برگزار مکجای را یآخر هفته مراسم عقد وعروس- 
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 شانه ي روی سعادت ،کمرغی سنیا. افتادمی زانوهاير شد و رو به سرعت سمیدستها
 رفت و نگاه پر سای همان موقع که پر؟یک... بودمدهی هوار شده بود که من نفهممیها

 ياهای آرش به نگاه دخترونه و پر شرم من افتاد؟ همان موقع که من پر از روۀتجرب
 و تلخ کام از گذشته ،  و او شکست خوردهد بودم و در سرم شکوه پرواز بونیرنگ

  شده بود؟رهی خندانم خيبا حسرت به لبها

 ي اگه نشدی ولی قبول بشيقرار شد دانشگاه سراسر.. بود ، نبود؟نیقرارمون هم- 
 از شتریمنم ب..ي جا هم قبول نشدچیه...ي دی کنکور ميسه ساله دار..یازدواج کن

 نی همارمی نه و نو بنی از اشتریب!..نی تونم حرف خواهر بزرگم را بندازم زمی نمنیا
 ...دمی دونه خواهر هم از دست مهی

 را هی اگه منم امکانات بقدیکه شا: آمد که هوار بزنم .  تا نوك زبانم آمد اعتراض
 رفتم که اگه تو موسسات مختلف ی جور واجور تست ميداشتم ؛ که اگه کالسها

 دانشگاه ها قبول نییپا تی آشفته بازار تب کنکور و ظرفنی کردم تو ایثبت نام م
 ي به خاطر دل بخواه های رابطه خوننیا ساکت تا مبادا...اما ساکت شدم... شدمیم

 . ترك برداردنی از اشی پدرم بةدی دبیتا مبادا غرور آس!من از هم بپاشد 

 ...  به دست و صورتت بزنی آبهیاالن بلند شو برو - 

 می منتظر عکس العملم باشد دستش را دور بازونکهی را گفت و بدون انی امامان
 شگاهی سر آراهی میبر:( انداخت و بلندم کرد و آرام کنار گوشم زمزمه کرد

 واسه بله نجای اانی مناتی بکشه فردا شب عمه اختمونی به سر و ری دستهی...مستانه
 !)برون

 چون و ی ب بفهمم و بدانم که دارم سرنوشتم رانکهی شدم بدون ادهی دنبالش کشبه
 بود که با خوش دانهی عالیانگار سر... بودی شوخکی مثل میبرا.  کنمیچرا دنبال م

 تختم ي از فرداها روالی خی شد و من دوباره و دوباره بی حالت ممکن تمام منیتر
 ... نبودي بازی زندگنکهی پروراندم، غافل از ای دانشگاه را ميای و رودمی کشیدراز م
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 مو و ی مستانه ، صورت بشگاهی آرانهی مقابل آیده بودم که وقت ارای و بی تهآنقدر
 مقابلم ذوق زده شدم ، از تصور عی و بدبای زری ، از تصودمی خوش فرمم را ديابروها

 که دی لحظه به ذهنم نرسکی یو حت.  دلم اب شدي قند حماقت توگرانی دنیتحس
 ! ام را به تماشا نشسته امی جوانۀت روزگارِ خاك نشسي شب بازمهیعروسک خ

 !زمی عزيچه ماه شد- 

 .دمی دی بار بود که چهره بشاش مادرم را منی از مدتها اولبعد

  مامانیمرس- 

 !کوفتش بشه اون آقا داماد- 

 ۀ جملنی و به دنبال ادی بلوندش کشي موهاانی میدست. دمی سمت مستانه چرخبه
 . حواله ام کردیظاهرا عرفش ، لبش را غنچه کرد و از راه دور بوس

 لی دلی نازکش حک شده بود نگاه کردم و بي لبهاي که رویمونی لبخند نامبه
 خو گرفته بودم و آنقدر از می دخترانه هايایآنقدر به دن!  لی دلیب..شرمزده شدم

 ی ام را هم نمي فطری شرمزدگلی دلی دور بودم که حتیسراب بزرگسال
 !!! چهیعنی گذاشتن یی زناشوی پا به زندگدمی فهمی نمیحت.دمیفهم

خط .. بدهادی کردنم بهش شی کوچولو آراهی زحمت یقربون دستت مستانه جون ب- 
 خط تو هی خوام هفته بعد که خونه شوهر رفت نتونه ینم...يزی چیملی ریچشم

 !چشماش بکشه

 ! به بزك دوزك نداره کهيازی هلو اصال ننی ایول.. به چشم نجمه خانوميا- 

 ! ت مثل جن شدهافهی کله صبح قیلو هم که باشه..نه بابا - 

 !! (مامان:(  اعتراض گفتمبا

 ! گفتمیکل..دور از جون تو - 

 پر از خرت و پرت مقابلم فی ککی بود، هی ش رقی خانم که اسم اصلمستانه
 خوشرنگ کی ها دو سه تا ماتلهی وسنی اونینگار جون از م:( گذاشت و گفت
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بعدا با ..همه شون نوئه... دونه بردارهی.. و خط چشمم هم هستملیر...انتخاب کن
 ..) کنمیمامانت حساب م

 سرم ،ی لی پنج ساله به ولع قاقالي به اندازه دختربچه های تکان دادم و با عقليسر
 . و لبخند زدمدمی کشرونی ام فرو کردم و چند قلم جنس بی ناداننی خورجانیرا م

 یدو سه جور ماسک دارم م...ی نکنرید... باشاجانیپنجشنبه ، ساعت هفت صبح ا- 
 زهی مزهی اون جوش ردی خوام بذارم شایپشت کتفت هم م..خوام بذارم رو صورتت

 ... برهنیها از ب

 ی منهارویهم:(  و حق به جانبانه گفتدی کشنیی لباسم را از پشت پاقهی هوا ی بو
 !)زهی که ؟ اونم پشتش پر جوشِ ریشناسینسترن بچه خواهرمو م...گم

 ...) گردو و پسته و..هیواسه گرم:(  را صاف کردم و به زحمت گفتمراهنمی پقهی

 شما تو خونه تون راه به یعنی!!  دارهیخانوم ما:(  گفتی زد و با لحن خاصيپوزخند
 ..)؟ي خوری خداد تومن مییلویراه پسته ک

 ری تحقزیانگار که اصال چ. دیادرم چرخ صورتم داغ شد و نگاهم به سمت مناخوداگاه
 . کردی مستانه را تماشا مشی تفاوت و خونسرد نمای باشد، بدهی نشنيکننده ا

 . نشستمی شانه هاي مستانه رودست

 پوستت ری زی و آبی که شوهر کننیهمچ..هی شوهری جوشها واسه بنیا..زمینه عز- 
 !شنیبره خودشون برطرف م

مامان :(  حوصله گفتمی کشف کارشناسانه اش را بدانم ، بنی ربط انکهی ابدون
 )م؟یرینم

 امی رنگ بذارم رو سرم و بهیمنم ...تو برو- 

 ..) بذار برامیشراب:( بعد بدون توجه به من رو به مستانه گفتو

 ي کامال بپوشم صدانکهی را برداشتم اما قبل از امی رفتم و مانتوی سمت اتاق پشتبه
 . کردرمی بلند و واضح مستانه متحپچ پچ مامان و جواب
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 ي دونم چه جورینم! ی چیعنی ی دونه عروسی نمی دختره حتنیمستانه جون ا- 
 هم به ينطوریهم.. نه دختره شوکه شهزهی برمونی مادر دختريایبهش بگم که نه ح

 .. که بله رو بگهمی کنی ش می راضمیزور دار

 . ندازهینترس نجمه خانوم خود آقا دوماد راش م- 

 مانده نمی؟ هم!! باالترنیخاله زنک از ا... مانتو خشک شدي دکمه هاي رومیانگشتها
 دهیشن..... همچون او شودي و چشم گوش بسته بودنم ورد زبان وروره ایبود خام

 تصورم تا به تی نهاخواستی داماد است و دلم میبودم آن شب ، شب پادشاه
 متصور می از آن برافراتر یعنی! ..شتری کند نه بيشروی شدن پدهیآغوش کش

 ! کنمیالبافی که بخواهم درموردش خدانستمی نميادی ززیچ...دوستش نداشتم!.نبود

 هوی دختره رم کنه نی ترسم اینه بابا م.... آروم سیه- 

حتما خودش !  ندونهزاروی چنی ساله استی دختر بهی شهیمگه م...نترس نجمه جون- 
 ! دونهیم

دو سه تا دوست مثبت تر .. فقط سرش تو کتاب و درسهادمهی یوقتاز .. واالدونمینم- 
 ي که حداقل بگم تو پچ پچ هاستی نشونی حالیچیاز خودش داره که اونها هم ه

 هِر و کِر تینها..نه، فکر نکنم!....  هم زدنيدخترونه شون دو تا حرف خاك برسر
 !ده بواطی خي صمد آقاپیخنده شون باز بودن ز

 . شدشانی خنده بلند مستانه و ورود من ، حسن ختام پچ پچ هايصدا

 من رفتم- 

 ! آقاتو بدهي اول قرصهايدیرس! نگار جون- 

 )؟ی گی می ههیآقا چ!...بابا:(  گفتمدی اعتراض و تاکبا

 کردم به خاطر ی فکر ملی کرد اوای کلمه حساس بودم و مامان مرتب تکرار منی ابه
 عشقش به تی نهادمی کند اما بعدتر ها فهمیم با من است که تکرار يلجباز

 . جمع شده استی کلمه سه حرفنیهمسرش تو هم
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 ... مونهی نمادشیخودش .. نرهادتی بابات يقرصها..خب- 

 . زدمرونی مستانه بشگاهی گفتم و از آراي ای لفظری تکان دادم و خداحافظ زيسر
 

 در کنار خانواده پنج نفره ما و خانواده سه نفره آنها انجام شد ی رسمری برون غبله
 مرغوب دست به یی هم در ژست برادر عروس ؛ در ژست فروشنده کاالدونیفر.

مترسک ... و من ... کردی را تماشا ممی آرزوهادنی نشسته بود و به خاك کشنهیس
افاده ام دور  پر ۀ بود که عمینای برلسی مسخ آن سروزی از هر چشتریوجودم ب

 .  کردزیگردن و مچ دستم آو

 ی لحظاتيبرا.. فراموش کرده بودم چه هستم و قرار بود چه باشم یی هاهی ثانيبرا
فراموش کردم و  -دی چرخی مای و روالی خهیکه انگار تنها بر پا -مدار خلقتم را 

 از هر ی و خالینی بشی جمع قابل پنی همعیشدم عروسک خوش تراش و مط
 زن خانه دارم که کی و ساده  کارگرهی رفت که دختر ادمی یقی دقايبرا !ییایرو
 شوهر دادن دخترش شی آرزوتی سوادش حل کردن جدول روزنامه و نهاتینها

 بودم و عشق ي ممتاز معماري شبانه ام دانشجوياهای روانی رفت که مادمی....است
 انی ام با فخر و غرور میالی رفت که کنار همسر خادمی..استاد درجه اول دانشگاهم

 که با کمک او بنا کرده بودم رهسپار ی و به سمت شرکتمیدیم خرای مهیدر و همسا
 مدل نی از ماشری داشت غی ام همه چي فانتزي رفت که دخترانه هاادمی ؛ می شدیم

پر از !  قشنگ ي و عشق بود و پر از حرفهايپر از شاد! باال و جواهرات و زرق و برق
 !انی برلسی سرونی هماز ری به غزیهمه چ! ی و همزبانیپر از هم صحبتشعر بود و 

 در اپارتمان هفتاد هشتاد ی زندگي بودم که در مقابلشان برای جمعانی حاال ماما
 عمه که ي نگاه هاریز... کردمی و خجالت می محقرمان ، احساس سرافکندگيمتر

 زدی تازه دم مملو از عشق مادرم نمیی زد و لب به چای مارا پس میرانی ايفنجانها
 ي هتل هانی در بهتری عروسدی وعده شدم اما همان جواهر درخشنده و وعیخرد م
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 نقطه شهر بود، نی آرش در بهتري مترستی که اپارتمان دورمی چشمگهیشهر و مهر
 ام ، ی ورود به زنانگيای زرق و برق دار دنتی بکر دخترانه ام را با واقعياهایرو
 . کردنیگزیجا

 . انگشتم جا کردانی نشان را محلقه

 گشاده ارش جان؟- 

عمه با آن .  کرد و از مقابلم کنار رفتدیی به سمت مادرم نگاه کرد و با سر تاآرش
 . تنه درشتش به زحمت بلند شد و کنارم جا گرفتنییپا

 نینگفتم ، نگفتم گشاده؟ همون موقع هم گفتم ا... دستت را عروس گلمنمیبده بب- 
 ! بزرگهیلی خفمی عروسک ظريحلقه برا

 فی ظرفی و مرتب ظرردی بگدی مرا ندي داشت اضافه وزنهاي دانم چه اصرارینم
 ي بود برایکه مانکن - اش ی مضحک که با عروس قبللِی دلنی به ادمیشا!!.. کردیم

 دختر نی شد که ای راحت مالشی صد و هشتاد درجه داشتم و خيریتوف - خودش
 مثل چوقتی و پا کرده ا م هت ام دسوهی پسر بي چک و چانه برایکه بساده و ندار 

 دانستم که با قد متوسطم نه تنها ی می خودم بهتر از هر کسیول!!  نخواهد شدسایپر
 رنگ پوست روشنم میتنها حسن قد و باال!  هم بودم ی و الغر نبودم که تپلکیبار

و گرنه ... گرفتی ام که بلند و لخت صورت گردم را قاب می پرکالغيبود و موها
 محبوبم بود یِلیفام- از افتخاراتم اسمگری دیکیالبته از حق نگذرم ..بودم نيتحفه ا

 انتخاب کرده بودند شانی بچه هاي که پدر و مادرم برای رنگارنگیکه در برابر اسام
 !!نگار ِ آزاد.. وی و مجتبدونی داشت؛ فربای زیشی، نما

 !) برات تنگ کنندمیم:( و گفت دی کشرونی حلقه را از دستم بآرش

 . تکان دادمي نزدم وسریحرف

 ی خالشیاما جا.. خوش تراشم سبک شد ي بود که با رفتنش انگشتهاینی سنگۀحلق
 روزگارم عادت ي هایبه جاخال! یخال.. شدی وجودم هم خالانی ميزیانگار چ..شد
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 که فقط روحم از یبغض... نشستمی گلوانی می بغضاری اختیناخوداگاه و ب... داشتم 
 ادمی رنگارنگ بله برون هم ر در آن بازای که حتیبغض...بودنش تعجب نکرد

 دانشگاه و طی دوستانه در محي ، به لبخندهايدیتو به دانشگاه نرس"انداخت که 
 ، اصال فرصت يدی بود نرستیاهای روي که تویو به عشق استاد جوون... و طنتهایش

 "!!!يدی اما پری ناز کني فرصت نکرد،ی عاشق بشينکرد

  بابا؟یخوب- 

 می چشمهاة حلقه زدي اشکهاادی صنی اول،یمی جناب اقلز،ی شوهر عمه عزقی دقنگاه
 .بود

 ! اش گنجانده بودی جمله دو حرفانی لفظ بابا را منیری شچه

 .دمی سمتش چرخبه

 یمی اقليبله آقا- 

 ! گنده ست واسه من و دخترمیلی خیمیاقل...به منم بگو بابا...من دختر ندارم- 

 داشتن ي آرزوي گفت ؛ کدام دختری مادرم راست مدیشا! از ته دل.. زدملبخند
  را نداشت؟؟ي خانواده انیچن

 خان و نجمه دی اگه عبی از هم شناخت دارند ولیهر چند دو تا جوون به اندازه کاف- 
 .. با هم حرف بزنني اقهی دو تا چند دقنیبدن اخانوم اجازه 

 ی با آن سطح معرفت و شعور چطور فکر میمی اقليآقا!  خواستی پوزخند مدلم
 که از مدتها قبل، ي شدن واقعه ای حرف زدنمان ، بعد از قطعقهی چند دقنیکرد ا

 به حال سرنوشت از يری و مسلم شده بود ، توفانیدرست بعد از طالق آرش ، ع
 !! نوشته مان داردشیپ

  شددهی کشيلبش به لبخند... حرف بزند یمی حرف جناب اقلي محال بود روپدرم
 
 نگار جون...بله بله حتما- 
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 کند به ری گمی دست و پاری ، زنی و بلند نماددی آن چادر سفنکهی شدم و قبل از ابلند
 ی از صندلیکی يرو. مادرم آماده شده بود ، رفتمینی بشی پمنی که به یسمت اتاق

 ری امر خي برای بغلهی که از عشرت خانم زن همساي ایهمان صندل..ها نشستم
 !میقرض گرفته بود

 دیدر را نبند- 

 . توجه به حرفم در را آرام بست و مقابلم نشستبدون

 . ساده گذشتمشهی گرفتم و مثل همدی را ندمی اش به خواسته های دهن کجنیاول

 ی همسن و سالمان مي که با دخترهایی هايبازدرست مثل خاله خاله .. شدممعذب
درست مثل همان وقتها که .. و مستاصل به اطراف چشم چرخاندمفی بالتکلمیکرد

 ! از کجا شروع کنمدی دانستم بای شدم و نمی ام ميمثال مهمان هم باز

 ی تورو نمنایا... مشترك داشتمی زندگهیمن ده سال از تو بزرگترم و تجربه - 
 ترسونه؟

 مثل پدر و مادرم نگران قسط عقب نکهی مشترك نداشتم همی از زندگیبرداشت
 ! بود انگاری کافمی روز به روز گوشت نباشم ، برایافتاده و پول آب وبرق و گران

 . باال انداختمي تفاوت شانه ایب

 ام نشست و به سمت رهی تي چشمهاي روی به سمتم خم شد و نگاهش با مهربانیکم
 . د سر خورمیلبها

 که در ذهن دخترانه و بکرم نقش ي ایکی نزدتی را خواندم و از تصور نهاذهنش
 .بسته بود ، داغ شدم

 خودش یشی سکوت کرد و با متانت نمايلحظه ا.  و نفسش را رها کرددی کشعقب
 :اضافه کرد
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 دونم ی و می داشتوی ازدواج با عشق و عاشقي از دخترها آرزویلی دونم مثل خیم- 
 ی خودم مفتهی تورو شستی هم دور نیلی روز که خهی باور کن ی ولیستیعاشق من ن

 ...کنم

 یراست م... پاره شدمروزمی دخترانه م زد ، چرت نياهای که به روي تلنگربا
 از ای ام در کنکور بود؛ ی که مثَل تاوان ناکامي ازدواج اجبارنیمن کجا و ا..گفت

 هی و وحشت تهي از صدقه سر نداری حتای و ي روابط خواهر برادرختنیترس بهم نر
 ؟!جهاز بود ، کجا

 . افتادری به زسرم

اما تو !..ی سنتمچهی مرد نهی زن مدرن بود و من هی.. آرامش نداشتمسایمن کنار پر- 
 گهی دکباری ي که نگذاريدیقول م...رمی گی مطمئنم کنار تو آروم میاز جنس خودم

 ه؟تجربه تلخ اون ازدواج اشتباه برام تکرار بش

 از کاه در ذهن بکر و دست نخورده ام جا داشت تا طلبکارانه شتری بيزی چکاش
 و مردانه سر ی به من قول ها و عده ها بدهدی که بایی تونیخروش بردارم که ا

 . تکان دادمنیی به باال و پاي اما دخترانه و مظلومانه سر،یحرفت پا ستون کن

 . دستم نشستي رها شد و دستش رونفسش

 بکشم که محکمتر گرفت و دوباره نگاه رونیخواستم دستم را ب.  گرفتمگر
 داری بودم که به دل خرییمثل کاال. حالم بد شد.  دوختمی را به لبهاشیپرتمنا

 .دی طلبی مشی که کودکانه هایمثل آب نبات. نشسته بودم

 . نبود کاش در نگاهش فراتر از گوشت و پوست بودمنگونهی اکاش

 ی قول می ولستی ازدواج رضا ننی دونم دلت به ای مدتهاست که میعنی.. دونمیم- 
 .دم خوشبختت کنم
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 فرار از حس تلخ يبرا...پس ساده لوحانه باور کردم... جز باور نداشتمي اچاره
 وجودم را به دست باد دی باور کردم و بدوارانهی ، اممی به خواسته هادنینرس

 .  دانستند، سپردمی صالح ممی براگرانی که دیسرنوشت

********** 
 

 یۀ و اسباب اثاثوارهای دانی بار نگاهم منی اولي را پشت سرم بست و برادر
 .آپارتمانمان به چرخش در آمد

 زم؟ی عزي شدزیسورپرا- 

 یفی نکرد، جز رعشه خفداری در منِ خفته بی اما حسدمی را از زبانش شنزمی عزنیاول
 . ستون فقراتم گذشتانیکه از م

 و یی طالدمانی ال مانندش گذشتم و چییرای پذانی به داخل برداشتم و از میقدم
 . را پشت سر گذاشتمنشیسنگ

  عمه خانوم؟ای شماست ۀقیسل- 

 ری به غزهای چشتری شده بود اما بدمانی خانم غرب زده چهی ۀقی خونه قبال به سلنیا- 
 .دمی خودم چقهی دادم و به سلریی آشپزخونه رو تغلیاز وسا

 نه؟ ای بود ي شب خاص ضرورنی اي خاطرات مطلقه بودنش توياداوری دانم ینم
 لی خانه مملو از وسانی اای شده بهتر بود شخندی رة غرب زددمانی دانستم چینم

 نبود که عمرش را ی شباهت به خانه عمه خانمی که بي و برنزیی و طالنیسنگ
 زدم؟ی منیحداقل سه برابر عمر خودم تخم

 از ی که احتماال هنوز رنگي گذر به آشپزخانه اریاس عروسم در مس بلند لبدنباله
 کرد و ری گینی کنسول بلند و سنگزی داشت ، به می همون غرب زدگای تهیمدرن

 . کرديری و از سقوطش جلوگدی رسشی روینی تزئنهی فرز آرش به داد آيدستها

 ... ارزشِی دونیم...زمیمواظب باش عز- 
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 ! ستقهی عتیانگار حت!.. گرونهیلی حتما خدونمیبله م..متاسفم - 

 یم! ارزش اونها به درك:( و مهربان گفتدی را سد کرد و نگاهم را درنوردمقابلم
 ی واسه من چقدره که مبادا با بکی خانوم درجه نی ارزش ای دونیخواستم بگم م

 !)ی رو سرش هوار کني و تخته اری تیاطیاحت

 منت ی بودم؛ محبت بدهی ام را بارها چشیندگ نبودم؟ محبت تنها مرد زدهی ندمحبت
 بودن پر بود از خواهش و ای ری بنی آهنگ کالمش در عی محبت ، حتنیاما ا! پدر 

 ناشناخته جاناتی از هی کپسولده،ی من آفتاب مهتاب ندي برانیخواستن و ا
 و ازمندی رد نگاه ننی ها و اناخته تجربه ناشاقی پر بود از اشتدمیذهن سف...بود

 . کردی منی دلنشدی ترسناك اما شایجانی از هزیمشتاق، وجود م را لبر

 ! نه از عشق که از هراس همان تجربه ناشناخته هادی تبدار شد و دلم لرزصورتم

  کنمی تو طراحقهی کردم اونجا را به سلیسع..نی اتاق خوابمون هم ببمی برایب- 

 .ت و همراهش روان شدم کشف نشده گذشۀ از سردر آشپزخوندانهی ناامنگاهم

 شد که انی نمادی سراسر سفی سالن بود، باز کرد و اتاقي را که انتهاي از چند دریکی
 ي کرد کوسن های میی خودنمااری که بسيگری دزیعالوه بر وسعت مساحتش ، چ

 . بوددشی سفکدستی پرده هی رنگ حاشی آبزی ري تند و گل هایآب

 اد؟یخوشت م- 

  دوست دارم؟ی من چه رنگدی دونستیاز کجا م... قشنگهیلیخ- 

 . به نگاهم زل زده بودنهی و مفتخر دست به سروزیپ

 رو ي اگهی تونه رنگ دی هم می از آبری مثل شما مگه غیدختر خانوم خوشگل- 
 !...دوست داشته باشه؟

 ) خبدمی پرسیاز مجتب:(  ادامه داددی نگاه ناباورم را دی وقتو

 ام از ي خانه پدرۀ لبخند فرم گرفت ؛ که پسرك ده سالهی شبي ای با منحنلبم
 ! دوست داشتم؟؟یمن آب.. دانستمی باخبر بود که خودم هم نمییزهایچ
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 ...رهی و غيپر از لباس و شال و روسر... هم اتاق رختکنهنجایا- 

 تمی ، هداعمانی تخت نرم و وسي مردانه اش گرفت و روي دستهاانی را مدستم
 .کرد

 می داره که تا صبح هم بگردیدنی دنقدری خونه انیا...نمی خانوم خوشگله ببنیبش- 
 -یی عالوه بر دستشونکهیمحض اطالع فقط ا... دارهادی زاتیجزئ... ندارهیتموم

 حموم هست که مخصوص خودمون دو یی دستشوهی اتاق هم نیحموم سالن، تو ا
 ..تاست

 !اتمی نپرداز که من هنوز گنگ کلاتی جزئبه

در تمام طول روز بارها و .  کردی من را رها نمی و رنگی سنگة چهري لحظه اهشنگا
 شده بود و هربار صورتم داغ شده بود و رنگ سرخ و بنفش خی ممی لبهايبارها رو

 . دخترانه م گذاشته بوديای حيترسم را به پا

 ینی سینی که فردا سر و کله مامانا با سمیساعت از دو هم گذشته زودتر بخواب- 
 ..شهی مدای پیصبحونه و کاچ

 صورت عروسش دل کند و به سمت ی منتظر ابراز نظرم باشد از سرخنکهی ابدون
 . مرا به تماشا نشستفیدر رفت و در را بست و از همان فاصله وجود بالتکل

 ... شیرای و پشی موهات با اونهمه آرا؟ی بعد بخوابيری دوش بگهی ي خوایم- 

 بود تا ي بهترگاهیمطمئنا حمام جا. و بالفاصله بلند شدم..) آره..آره:(  درنگ گفتمیب
 . نداشتمی برایتیمی که هنوز صمي کنار مرددنی حس ِ دو نفره خوابۀتجرب

 ..ارمیبذار کمکت کنم لباست رو در ب- 

 ي بلندپی زي بزنم دستش روی حرفنکهی بلندش فاصله را صفر کرد و قبل از اقدم
 . دامنم گسترده شده بود ، نشستنی چنی اولي کتفم تا ابتداانیمکه از 

 ... خودمدیبذار- 

 . شد و کنار گوشم نجوا کردخم
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 ! امشبو افتخارش رو به من بده بانوهی- 

 منم آب شد و تمام تنم نبض ة زدخی ام ، که شل شد، قلب ی بختدی سفراهنی پقهی
از خواب ...دمیپر!!  بودمی که بهار آمده و من در خواب زمستاندمیگرفت و تازه فهم

 ورق خورد و صبح بهارش ، رمیبرگ تقد!  جبران گذشته هاي بود براری اما ددمیپر
 . مشترك گذاشتمی قدم در زندگآشفته ی رنجور و روحی و با جسمدیاز راه رس

 
  دوست ندارمیمن کاچ- 

 ي به جامی تونی ظهره مکینزد:( ت گفیمی ساعتش نگاه کرد و با لحن مالبه
خب ..ي نزدی نگو که لب به کاچیی به زندای ولمیصبحونه خوردن، نهار سفارش بد

 )؟یخانوم

 ذهنم هجوم ي افتاد و خاطره شب گذشته روشی به چشمهاي لحظه اي برانگاهم
 . کردمنیی باال پاي کالم سریاورد و تنم منقبض شد و مختصر و ب

 صبحانه ي سفره هاهی دهمش شبکی ی صبحانه مفصلمان که حتزی از پشت مخواستم
 ي دور کمرم حلقه شد و روشی ام نبود، بلند بشوم که به سرعت دستهايخانه پدر

 . فرود آمدمشیزانوها

 از ی همان قسمتنی اما انگار ادی لرزی برخورد سرانگشتان داغش ، تمام تنم ماز
 دخترانه داشتم ، همان جانی هشی کشف ناشناخته های مشترك بود که در پیزندگ
 ی مزی رزی و ردندی گزی پچ پچ کنان لب مهی و همسالی فامي که زنهایقسمت
 کاش یول... کردمی عادت مدیبا و من.  گفتندی مي.. و گاه به گاه استغفرادندیخند

 ی منقبض و چشمانی زده بود تا خاطره شب گذشته با بدنیمادرم قبلترها حرف
 . شدی ام حک نمیقلی برگ برگ روح صانیمبهوت و وحشت زده م

 ي کم ته بندهی دیاما قبل از خوردن نهار با...ارندی برامون بدمینهارو سفارش م- 
 ! عسلمیی خوشمزه تر از دختر دایچ...کنم
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 دوباره به همان ی معلق شدم و الل از هر اعتراضنی آسمان و زمانی به سرعت مو
 روحم را، هم گری دکباری شدم تا دهی تند کشیِ آبيا کوسنها شده بنتی زيدیسف

 ! کنممیقدحِ جسمم، تقد

*********** 

 ی خانه و آغوش گرم آرش منی آغوش اانی سه ماه از حضورم مکهی وجودبا
 نی ايزی چکیهنوز .. از دست رفته ام بودياهای تاب رویگذشت اما هنوز هم دلم ب

 ، هنوز نگاهم رفتی مشترك غنج نمی زندگنی ايوسط درست نبود، هنوز دلم برا
 .دمی فهمینم..دی چرخی نگاهش نمانیمشتاقانه م

 ترم انی امتحانات مری من در گي ماه گذشته بود و تمام همسن وسالهاآذر
 دلم نی از گوشه نشی سراغیشماره خانه ام را داشتند و گاه گاه.دانشگاهشان بودند

 . گرفتندیم

 ی ملی هر سه سال سوم بودند و سال بعد فارغ التحص ، ساناز و فرزانهمرجان
 که مثل خودم پشت کنکور مانده بود امسال قبول شده بود و همدان ایرو...شدند

 بود که هر وقت خانه مان ی خواند و تنها دوستی ميمعمار... بود لیمشغول تحص
 دلم و هر بار با حضورش داغ شدی مدای و اوهم تهران بود، سرو کله اش پرفتمیم

 ِ ی همان همکالسزدی با نامزدش حرف مییمرجان از خاطرا ت آشنا...شدیتازه م
 عاشقانه سر يهمان که آنقدر کنار گوشش نجوا!  خانمان براندازشي و بالطانیش

 گفت که ی ميساناز از سوختن در عشق استاد.. کرده بودریداده تا دل دوستم را اس
 بودند و فرزانه از شاگرد اول شدنش و چاپ کردن مقاله اشقشتمام دانشگاه ع

از .. انقالب ي های کتاب فروشانیاز جستجو م.. شانیاز درس خواندنها. زدیحرف م
از خوابگاه .. امتحانياز شبها... دانشگاه ياز شب شعرها.. دوستانه شانيقرارها

ن لبخند و م  گفتندی مدادی می زندگي که بوییاز هر تکاپو...درهم و شلوغ
 . . دانمینم..همه شاد بودند و من هم انگار شاد بودم.زدمیم
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  چرا اخمات تو همه؟یخانوم- 

 . جا خوردم و چاقو از دستم افتادشی صدادنی شنبا

 ...؟ی کنیساالد درست م.. نکرده هاي افتاد رو انگشتات خدایم...اوه مواظب باش- 

  ؟ي صدا اومدی بنقدریچرا ا- 

  عسل و دو سه لقمه عسل بزنم تو رگيبرم سمت کندومن عادت دارم آروم - 

 . زدمی به عسل لبهای برداشت و ناخونکزیهمزمان به سمتم خ. 

 . گرفتمفاصله

  اصال؟ادی نمیی غذاي بوی آماده ولزی ، مایساالد مه- 

 .دمی کشرونی را بهی رفتم و ظرف ساالد اولوخچالی سمت به

 . درست کردمهیالو- 

 . گره خوردشیاخمها

 : ام شد و لب باز کردمي لبخند ظاهرنی از غم به سرعت جانشي اهاله

 ؟يدوست ندار- 

  دارهیبستگ- 

 ؟یبه چ- 

  کالباس؟ای ی باشختهی توش مرغ رنکهیبه ا- 

 می حکم سوال کنکور را برای سادگنی شد و سوال به ای مچی زحمتم داشت هتمام
 . کرده بوددایپ

 ...)کالباس...میاشتمرغ ند:( گفتماطی تر کردم و با احتیلب

 ی بخرم، می گفتی؟ خب م!!میمرغ نداشت:( دی نشده بود که غرلی جمله ام تکمهنوز
 ی دراورت مي چپه چپه پول تو کشوشهیمن که هم... اصاليدی خری میرفت

 !)م؟؟یمرغ نداشت...ذارم
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 ام بودم اما به یی زناشوی منطقِ زندگی و بيرعادی غياهوی هنی اولۀ تجربمبهوت
 ....)یول:(  دفاع بر خاستمي به تقالزهیحکم غر

! یمی خونه منه، خونه آرش اقلنجایا:(  گفتي کننده اری حرفم با لحن تحقانیم
نه دختر خونه ! ي خونه انی االن زن اگهیتو د!..ی مثل ندارها رفتار کنادیخوشم نم

 ی مهی خودت تهای ی گی به خودم مای ي که داريروشنه؟؟ هر کم و کسر! بابات 
 !)یکن

 ! و نگار خانه اشي نگار خانه پدرسهی زخم خورد، از مقاروحم

 اش یی به بدنه غرور دختر دایی داۀ مالحظی که بيری تحقری شکست از شمشدلم
 مالطفت ی مردم بود و مردم چه بیی ها خانه داي من با همه نداريخانه پدر...دیکش

 . خاطراتم زدشهی به رشهیت

 دلم قرار ي دوباره پا گرفت و دستم رودی کشی جانم زبانه مانی که از صبح ميدرد
 . به جلو خم شدمیگرفت و کم

 ه؟یچ- 

 ی جهت توقع مهربانی هم خسته بود و من بدیشا... نامهربان بودشی صداهنوز
 .داشتم

  کنهیدلم درد م- 

 . ساعت مارکدارش انداختي روخی به تارینگاه

  نه؟يدرد دار...ش بودامروز وقت!..یلعنت- 

 ...  درامدهشیپ...نه هنوز شروع نشده.. کمهی- 

 ي کردی امروزو استراحت مدیبا- 

 . بودمدهی روز را دراز کششتریب- 

 .  شدی آتشفشانش لحظه به لحظه سردتر مي هاگدازه

 زمیببخش منو عز...متاسفم حواسم نبود...د؟ی خري بری امروز نتونستنیواسه هم- 
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 مبل نی اولي رفتم و روییرای زخم خورده به سمت پذی تکان دادم و با روحيسر
 .ولو شدم

 !ی نتوننکهی مگه اد،ی خري که محال بود نریی کدبانونقدریتو ا...بازم متاسفم- 

 هم نداشتم باز هم به دنبال رفع ي موردچی اگه هیحت... ، من کدبانو نبودمنه
 يزی کردم کمبود را با چی میم مثل االن سعبازه... رفتمی نمرونی از خونه بيکمبود

 نکهی زدم؛ اما بدون ای نمهی الوي تویچی همی اگه کالباس هم نداشتیحت..جبران کنم
مورد ، صداقتم را خرج کنم ، ساکت شدم و  یبخواهم بعد از گذراندن آن طوفان ب

 . نزدمیحرف

 م؟ی بخوریحاال چ:(  گفتي نشست و به حالت صلح طلبانه انی زمي روکنارم
 )ه؟ی الوایخجالت 

 )ي دوست داریهر چ:(  حوصله گفتمیب

 ! کردمی ، من که عذرخواهگهینه د- 

 ناز و ادی دانستم زی اش را نداشتم می کردن مراتب عذرخواهدای کش پحوصله
 به یلی تا ته ماجرا را با مردم همراه بشوم و من هنوز هم مدیکرشمه خرج کنم با

 هوا بلند شدم و به سمت آشپزخانه ی بنروینداشتم از ا خلوتها نیتجربه مکرر ا
 .رفتم

 
 
با کالباسم خوشمزه ست :( گفتمی اجبار بغضم را قورت دادم و با لحن شاد ساختگبه

 )امتحانش کن

 . نشستزی پشت مخرسند

 . به چشميا- 

 . ، فرو دادمرفتی منیی و پاامدی حلقم مری که مدام تا زی زحمت بغضبه
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 کی کینزد... قطعات برم آلماندی قرارداد خرهی بستن يقراره برا یعنی... گم یم- 
 . مدتو برو خونه مانی کشه، تو هم ای طول ميهفته ده روز

 ی کرد اما به رفتنش و نبودنش هم راضی اوقات معذبم مشتری حضورش بنکهی ابا
 ! مدتنهمهینبودم آنهم ا

 ؟ي نرشهینم- 

  قطعات موندهنی کارخونه لنگ استینه اصال امکانش ن- 

 . گذاشتمزی مي بودم ، روچاندهی نان پانی اشتها می را هم که بي لقمه اکی همان

 ؟ي قراره بریک- 

  شدهی پس فردا اوکي براطمیبل- 

 اوهوم- 

 شی پرمیپس منم م:(  حلقم جا کنم گفتمانی منکهی را دوباره برداشتم و قبل از القمه
 !)نایمامانم ا

 . کلماتش را روانه دلم کرد که لقمه از دستم رها شدظی به ناگاه ، چنان با غاما

 ننگه زنشون تو نبودشون بشه نونخور خونواده یمی اقلي مردايبرا.. چه؟؟یعنی- 
 !عروس

 . شدي جارمی چشمهاانی نرفت و از منیی بغضم پانباریا

 . مرطوبم بودي براق چشمهایرگی تری مالحظه اش هنوز در گی تند و بنگاه

 هی گفتم حتما یحاال خوبه مادرشوهرت عمه خودته و گرنه م..!لیآبغوره تعط- 
 !ي باهاش داریمشکل

 جواب داشت، نفس قی از لغاتِ الیعی وسةری داشتم نه زبان قاصرم دادنی تاب شننه
 . و همراهش اشکم را قورت دادم و بلند شدمدمی کشیقیعم

  کنهی دراز بکشم دلم درد مرمیم- 

 ) کالباس مزخرفونی و اي زهرمارنی ايمون کردکوفت:(  زمزمه کردی و عصبتلخ
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 . انگاشتچی را به همی اشکهالیهمانطور که او بدون ترحم س. نکردم، یتوجه

 . اراده در اتاق را قفل کردمی نکردم و وارد اتاق شدم و بمعطل

 .دمی بدون امروزم خوابيای را بستم و با تصور دنمیچشمها. دمی تخت دراز کشيرو

******** 

 تخت ي رومهی خورد سراسی که به در می مداومي ضربه هاي صدابا
 يِ خبری دادم و از عالم بصی اش را تشخی نگران و عصبيبالفاصله صدا.نشستم

 .خواب فاصله گرفتم

 ؟ی خوبزمینگار عز..نگار المصب ..نگار جان- 

 يدی جديای دني که ناخواسته به روي بلند شدم و در را باز کردم دری معطلبدون
 ! شدیاز مب

 که به گونه ام خورد سرم به سمت ي بود که با ضربه افتادهی نگاهم به قامتش نهنوز
 . افتادمنی زمي و تعادلم را از دست دادم و به همان سمت رودیمخالف چرخ

 !يفکر کردم مرد!..سکته کردم- 

 که ي ایلی بودم و هنوز درد و سوزش سی همان ضربه ناگهانۀ و سرگشتجی گهنوز
 نی زمي گره خورد و از رومی با خشونت دور بازوشیخورده بودم داغ بود که دستها

 .بلندم کرد

 دی خونه نبانی تو اي درچی در و نه هنینه ا!..ی کنیبار آخرت باشه درو قفل م- 
 ؟يدی من قفل باشه فهمي به روچوقتیه

  کلفت و گوش خراشش دردناکتر ازي طوفان نگاهش و رعد و برق صداغرش
 .ختی ام را از هم گسدهی نبود اما روحِ پالسیلیس

 بچه نی اگهی دنکهی ايمن دست بزن ندارم اما برا! آبغوره گرفتن هم ممنوع- 
  مجبور شدمی تکرار نکنهاتویباز
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 نطوری چشمها که انیا.. شدی اش کنده نمی لحظه هم از نگاه طوفانکی نگاهم
 داشتنم پر از ي گذشته براکی نزدي روزهانی از همي روزدی دریوجودم را از هم م

 فی مرا بچه و ضعی ده سال تفاوت سنمنی و به ی مردانگمنیالتماس بود و حاال به 
 !کردی نداشته رو مي عادت هاتمی تربي و برادی دیم

 دستم ي که با فشار رویی انگشتهاری دادم تا گوشت تنم از زیفی را تکان خفخودم
 .  شدشتری بشی اما فشار دستها ، رها بشود ،دی کوبی ميمهر کبود

  رسمش نگار؟نهیا- 

 ؟ی کشک چ؟ی چرسم

؟ داشتم از !ي دق بدنطوری مسافره اگهی رسمش که شوهرت را که تا دو روز دنهیا- 
 ! کردمیترس سکته م

 ! بود که هنوز هم طلبکار بودبیعج

 با وجود اخطار آبغوره یحت...دی ام از گوشه چشمم چکی اشک ضعف و زبانقطره
 !گرفتن ممنوع

 دستم درد گرفت...ولم کن- 

 .دی کشی رها شد اما آن نگاه طلبکارِ پا برجا، وجودم را به گند مدستش

 يای خونه عمه ت بيحتما دوست ندار...تو همون بمون خونه...نای خونه مامان ارمیم- 
 وزت فکر کن پس بمون خونه و به اشتباه امری دعوا راه انداختنطوریکه ا

 بر يگری زخم ددمی کنم اما ترسانیخواستم طغ...دی داغ خورده ام شعله کشوجود
 دنی رقصسمیانگشتش مقابل نگاه خ. سکوت کردم...دیایروح و جسمم فرود ب

 .گرفت

 با دی کارها هست که قبل رفتن باي سرهی..امی مریمن د..رونی بيمبادا از خونه بر- 
 ...نصفه شب طول بکشهبابا هماهنگ کنم فکر کنم تا 

 . کج کرد و به سمت در رفتقدم
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 ... نمونداریخوابت گرفت بخواب ب.. منتظرم نباش یراست..آ- 

 . زد و رفتيلبخند

 تکه نیمن ماندم و هم... وجودمنی بلورشهی شي و من ماندم و خرده خرده هارفت
 ! خراش خورده اميپاره ها

 منم که نی که از من سرتر است و ادادی که با هر حرکتش نشان مي ماندم و مردمن
 که ی که قطره اشک زنيمرد.  روانه نگاهش کنمازی طبق طبق نشی نازهاي برادیبا

 . نگاهش نداشتي در طلبکاريری دوست داشتنش را داشت تاثيادعا

 !جای و بلی دلی منطق ، بی که شکسته بود؛ بي ماندم و بلورمن
 
 د؟یینجایشما ا- 

 را باز کرده بودم که قامت کوتاه مقدس خانم می نبود که چشمهاهی چند ثانهنوز
 . شددای هومیروبرو

 . تخت بلند کردم و نشستمي کرخت و خشکم را از روبدن

  شده؟يزیچ..بله- 

 . کننده اش را ستبر کردرهی و خمی حجنهی را به کمر زد و سشی دستهاطلبکارانه

 .. گردمی ساعته دارم کل خونه رو دنبال شما مکی- 

  شده مگه؟ ساعت چنده؟یچ- 

 .. ده صبحهکیساعت نزد- 

:(  تفاوت گفتمی مابانه و متوقعش ، بسی توجه به چهره رئی باال انداختم و بییابرو
 )شمی مداری موقعها از خواب بنی همشهیمن هم

  زنه و نگرانتونهی ساعته داره جلز ولز مهیخانم - 

 . پر از ابهام بودمی براهنوز

 .ستادمی اشیو روبرو شدم بلند
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 ؟ی چیعنی- 

 د؟یدی خوابي تو انباردی اومدی چي برادیشما بگ... دونم واالینم- 

 اتاق پر از ۀگوشه گوش... به اطرافم انداختمیقینگاه دق. دی باال پرمی ابرومتعجب
 ی کودکياهای آنقدر غرق لذت روشبی مصرف بود و من دی خاك خورده و باءیاش

انگار راست .  بودمدهی مصرف را دی بي کتاب هاي عموديام بودم که فقط ستونها
 . بودي انبارهی شبشتری گفت، اتاق بیم

  اتاق؟نیسردتون نشد تو ا- 

 . به بدن خشکم دادمی و تکاندمی را مالمیچشمها

 از بس که خسته بودم و زود خوابم دمی نفهمشبی دی کوچولو سردمه ولهیاالن - 
 برد

 . ور و آن ور حرکت دادنی به ا و قرمزش راي و لوچه قلوه الب

 ي بودنجای بفهمن اشنی می شاکیخانوم کل- 

 . زدمي اجبارلبخند

  اخالقها ندارهنی عمه از ادینترس- 

 از در خارج بشوم ، عمه مقابلم ظاهر نکهی را گفتم و از کنارش گذشتم و قبل از انیا
 .شد

 ؟ي بوددهی خوابنجایتو ا- 

 !  خانه طلبکار بودندنی االی همه اهل و عانگار

 ...)ریسالم صبح به خ:( گرفتم و با لبخند گفتمدهی نامهربانش را نادلحن

و همزمان نگاه ) ؟يدی خوابنجای اشبویتو تمام د:( دی غري بلندتري با صدانباریا
 . از ما فاصله گرفتعی مقدس کرد که حرفش را خواند و سرۀ حواليتند

 ... خاطرات خوبیکل- 
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 یمی عروس خونواده اقلگهی د؟تویستی نگاهتیتو متوجه جا:(  حرفم عتاب کردانیم
 ي مقدس تو دوره هانی که اگه همیستیمتوجه ن!...ي نه دختر نجمه مرادیهست

 لب باز کنه که عروس صنم ی خان و خان باجي زنهانی از ایکی شیدوستانه مون پ
 گهیمگه من د!! اد؟ی به بار میمیقل واسه من و اي ايزی خوابه چه آبروری ميتو انبار

 ثابت کنم که عروسم خودش با گهی تونم دی تونم دهن مردمو ببندم؟؟ مگه میم
 ی مونه حتی برام میی نه با اجبار ما؟ مگه اصال آبرودهی خوابي خودش تو انبارلیم

 که رفته عروس زننی حرف میکل! ياگه بفهمن عروسم خودش رفته تو انبار
 ي هم تنش کنه بازم پالس کهنه هاشمیرفته که اگه ابر گرش پسيگداصفت برا

 !) پوشهیخودشو م

 ی شد و فرو می سلول به سلول غرورم له مشد،ی که از دهانش خارج مي هر کلمه ابا
 ادعا کرده بودم از شی پي بودم که لحظه ای اخالقنی اما هنوز مبهوت همختیر

 .ستیصفات عمه صنم ن

 . خشونت به کتفم ضربه وارد کردبا

 لباس هی و ری دوش بگهی عیسر..برو اون چمدونت را بردار و ببر تو اتاق آرش- 
 ...ي ساعت وقت دارمیفقط ن..نیی پاایمرتب بپوش و ب

 .دی تنه فربه اش به سمت پله ها چرخنیی را گفت و پانیا

 سی رئي رفتارها شباهت بهی که بي را قورت دادم و مبهوت از رفتارمی گلوبغض
 . مشغول شدمنشی فراميمابانه آرش نبود ، به اجرا

 
 

 . صبحانه نشستمزی صدا پشت می و بآرام

 !باز کن اون اخمهاتو- 

 . عمه باال آمدۀ نگاه مفخراني از غرورم تا روی خالنگاه
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 دی تونم دو کلوم حرف به برادرزاده م بزنم؟؟ بای سن و سال نمنی من به ایعنی- 
  بده؟لمی بخوره و اخم وتخم تحوزود بهش بر

 من و مادرم ةکری قبل به پی که لحظاتيری تحقيزی بود اما تمی کالمش ماللحن
 . بودمی گلوخی بود ، هنوز بدهیکش

 . پچ پچ کردیفی ضعي و با صدادی کشکتری را نزدسرش

 تمام نهیاخمتو بب... کدبانوئه اما همون اندازه هم دهن لقهیلیدرسته مقدس خ- 
 ؟ي خوای نمنویتو که ا! سازنی عروس و مادرشوهر باهم نمنی کنه که ای پر مارویدن

 . زدمي لبخندرمی اجبار تقدبه

قربون برادرزاده م ..یشی چقدر ملوس مي خندی منیبب:(  و گفتدی کشعقب
 )شهیبخند عمه جون هم..برم

 ي که البالي ، که از بهت تضادي کش آمد نه از بابت خرسندشتری ام بخنده
 . زدی سالخورده و باکالسم موج مۀ عمي چند بعدتیشخص

 خواد تو نبود آرش سر تا یم...دی خرمی خونه که با هم برادی امروز زودتر میمیاقل- 
 ... کنههیپات را غرق هد

 . تعجب نگاهش کردمبا

 گهیصبحونه ت را بخور د- 

 . حلق تنگم چپاندمانی مي القمه

 ها و زحمتاش را يشه که قدر پدر داشته بای عروسهی آرزو داشت یطفل- 
 اگه سرتاپاش را ی داشت که حتنقدری که خودش ادهی ندری خيسایاون پر...بدونه

 ی تشکر خشک و خالهی و ومدی بازم به چشمش نممی کردی منیهم با الماس تزئئ
 ... کردینم

اما تو فرق :( و ادامه داددی هورت ، باال کشي احتماال سرد شده اش را با صدايچا
 ...)شهینون و نمک سرت م...یقدرشناس..یتو از گوشت و خون خودم..يدار
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 که منِ دمی فهمی مدی ؛ بادمی شنی مدیاگر عاقل بودم نگفته هم با.. را خوردحرفش
 ی و تشکر می قدرداني جنس هم، بنانی با ارزانتری حتدهی ندیچیندار و ه

 در مقابل جبروت و یعنی بودن یمی که عروس دلخواه اقلدمی فهمی مدیبا..گذارم
 دی که شادمی فهمی مدیبا! شدن  شان خم و راسترخواهانهیالطاف سخاوتمندانه و خ

 کوتاه بود و به شهی بود که همیاساس انتخاب من ، نسبت گوشت و خون نبود، زبان
 ! ماندی کوتاه مشهی ام همي پدرۀ خانة سادیحکم زندگ

 . فرو دادم و بلند شدمدهی را نجولقمه

  ندارم عمه جانلی مگهید...ونممن- 

 ! پوست و استخوني که شديخوری کم منقدری هميوا- 

 را از نظر می ام نگاه کردم و قد و باالی افتاد و به قامت گوشتنیی تعجب سرم پابا
 .گذراندم

 اما عمه جون من اضافه وزنم دارم- 

 می اضافه وزن نداری ولمیکال ما خانوادتا استخونمون درشته و پر..نه عمه- 

 آشکار یفتگی خودشنی جدل بر سر اي برایلی گرد شد اما مي اهی ثاني برانگاهم
 . باز و بسته کردم و از آشپزخانه بزرگش خارج شدمدیی به نشانه تایچشم. نداشتم

 
 
 جا بجا کردم و حواسم را به می دستهاانی را ممی رنگارنگ و حجي هاسهیک

 کردم کمتر حواسم جمع ی تمرکز مشتریاما هر چه ب. خانم فروشنده دادمحاتیتوض
 که عاشقانه دست همسرش را دی چرخی می شد و ناخوداگاه نگاهم به سمت جوانیم

 .کردی نوازش ما دست همسرش ريدر دست گرفته بود و با اانگشت شصتش رو

 ...رنگش ، که رنگ ساله و طراحش هم- 

 .دمی حرفش پرانی ماری اختیب

  دوست ندارميمن رنگ قهوه ا- 
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 مبلمان ي که اشراف مآبانه رودی چرخیمی همزمان نگاهم به سمت عمه و جناب اقلو
 .  مزون نشسته بودندکیش

 اَلِه اَبلَق ي که بخوایستی مجرد نگهید:(  نثارم کرد و آرام گفتي چشم غره اعمه
بذار ... خانوم هم گفت رنگ سالهی که پانيدید..هینی رنگ سنگيقهوه ا...یبپوش

 ) ها رو و با دقت نگاه کنسهی اون کنیمز

 بودم دهی به آنها چسبدهای بددی مثل ندنکهی گذاشتم و شرمسار از انی ها را زمسهیک
 . خانم کردمی به نشانه اطاعت تکان دادم و حواسم را متوجه پاني، سر

 د؟ی پرو کننی خوایم- 

 . تکان دادم و همراهش به سمت اتاق پرو رفتمي سریلی می ببا

 سنگها نی کار شده از گرونتری ماکسنی اي که روینی تزئي سنگهانیا- 
 ! جلوه دارندیلی شب خيتو...هستند

 .  تفاوت لباس را از او گرفتم و وارد اتاق شدمیب

 نبود اما بای و زری با وجود قد متوسط من ، چشمگي همه بلندنی چسبان بود و ایکم
 از اتاق ي ظاهريکردم و با خرسند نی ، اعتراضای هدادی تمام شدن قائله خريبرا

 .خارج شدم

 . دارمیبرش م..ممنون- 

  لطفادیامتحان کن..راهنهی پنی و کفش ست افی کنمیا- 

 دانستم به پا ی اسم جنسش را نمی که حتی و براقی عجله کفش پاشنه ده سانتبا
 بر ی که همگگری دکی شی من ، به همراه سه دست لباس مجلسدییکردم و با تا

 . شديداری خرتی بودند ، انتخاب و در نهارهی شوم، تیحسب اتفاق

 پدر جان...ممنونم- 

 . بزرگ شکفته شدیمی اقلصورت

 !ی استفاده کني رو به شاديدی خری رو نداره انشاال هر چنمیقابل دختر نازن- 
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 ... امروزدیخسته شد..عمه جون از شما هم ممنونم..ممنونم- 

 هم هی شبی هامونم کلقهی سلنکهی کردنم بخصوص ادیمن عاشق خر...زمینه عز- 
 .بود

 ! هم شد؟هی شبای هم بود هیشب

  رستوران ملک ؟میبر- 

 .دی چرخیمی به سمت اقلعمه

بعد راجع .. که دختره از کت و کول افتاد نی بذاره تو ماشناروی صدا کن اانویاول شا- 
 .میبه شکم حرف بزن

 ..میده قدم باهاش فاصله دار.. که اونجاستانیشا- 

 سمت اشاره شده توسط پدرشوهر سخاوتمندم برگشتم و با سرعت خودم را به به
 ي را تولی ها متوجه حضورمان بشود وسایمی راننده اقلنکهی رساندم و قبل از انیماش
 . گذاشتمنیماش

 کنم یهماهنگ مبا ملک :(  و گفتدی کشرونی ببشی را از جلشی موبای گوشیمیاقل
 ...) کنهی رستورانش رو برامون خالیقسمت پشت

 قرار گرفته بود به انی نامِ راننده هم ، که در جرانی به صحبت مشغول شد و شاو
 . شناخت حرکت کردی که احتماال کامال ميریسمت مس

 ی دهسی رنگ به رنگ و سروي ملکِ عجم پور، غذاهاي رستوران آقای پشتيفضا
 هم از آن ي تصوری سال عمرم حتستی بود که در تمام بینها به شکل گارسوری نظیب

 و در عالم واقع ندرالی سة و تجمل ، قصر شاهزادیکی تصورم از شتینها!نداشتم 
 .خانه باغ عمه ام بود

 چکدوموی تونه هیاما طفلک نم... آفتاب ۀ عجم پور دو تا دختر داره پنجي آقانیا- 
  باشندهی مال و منال دخترا نقشه کشي ترسه برایشوهر بده از بس که م
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 ی مسي از کاهو و کلم بود و به سمت لبهازی که لبردی چرخی به سمت چنگالنگاهم
 . اش در حرکت بوديرنگ و قلوه ا

 چندسالشونه؟- 

 ی سالی دونم فکر کنم سینم:( نگه داشت و گفتشی چنگال را مقابل لبهااتیمحتو
 .) انگارگننی غمیلیاما خ... ماهزننی موانیهردوتاشون پ..داشته باشن

 ! دهانشزی به مراتب بزرگتر از سايلقمه ا. دهانش جا داد انی را مساالد

 باال می و پولدار عجم پور، ابرونی چرخاندم و از بهت داستان کوتاه دختران غمگرو
 .دیپر

 ! بودنری آخر پیعنی سال سن داشتن ی سمی آنروزهاۀ ذهن بستيبرا

 نی آنروزم ، پول داشتن و دغدغه قسط و جهاز نداشتن اما غمگۀ ذهن بستيبرا
 !ی و دلمردگي آخر ناشکریعنیبودن ، 

 
 
 !...نگار خانوم- 

 . کشاندی مي مدرن امروزي آخر مرا به مرز جنون هاغوی جغی جي تُن صدانیا

 . از حمام خارج شدممهی و سراسدمی ام را دور تا دور بدنم کشحوله

 و طلبکارش جزء به جزء ظاهرم را از نظر گذراند و سرانجام یشگیاه هم همان نگبا
 .لب باز کرد

 ...میمهمون دار....نیی پادیایصنم خانوم گفتند زودتر ب- 

 از شتری اقامت داشتم اما بي و امروزکی عمارت به اصطالح شنی روز بود که در اپنج
 .کننده آمده بودند زوج کسل نی رنگ به رنگ به مالقات ايهفت بار مهمان ها

 . کردمی پوفیکالف

  هستن حاال؟یک- 

 ... خانوم با دو تا پسرهاشایرو...یمی اقلي آقاۀکیخاله کوچ- 
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 . گره خوردمی سه نفر اخمهانی اياداوری تمرکز در به ي براناخوادگاه

تو ... مادر آقا هستند که تازه از سوئد اومدندیخواهرِ ناتن...دشونیشناسیشما نم- 
 ... شما نبودنیعروس

 . توالت رفتمزی تفاوت به سمت می تکون دادم و بيسر

 ... دی شناسیخانومو که م... نیی پادیایفقط زودتر ب- 

 و کسل کننده چه تی خاصی بي رفت و امدهانی خواستم بپرسم حضور من در ایم
 خاله نیا:(  گفتی دان لب باز کرد و به آرامی دارد که مقدس خانمِ همه چیلزوم

حاال ... ش کردیاصال اون معرف.. ، زن سابق آرش خان بودسایومه دوست پرخان
 !)زنن بهش بی تو دهنهی خوان با نشون دادن تو یخانوم م

 شد ، ی مي برلب مقدس جاری که به سادگی جمالت ساده اما رواننی همدنی شنبا
 که اسمم تی واقعنی اياداوری از ای آرش بود یاز دلتنگ... دلم جمع شداری اختیب

 حک انی اذهان تمام آشناي آرش و در برگه هاتی در دفتر هويگریکنار اسم د
نکه کودکانه تر عزمش را جزم ی ابیو عج... شد نیدلم کودکانه غمگ...شده است؟

 . بشوددهیکرد که د

 . برداشتمزی خنهی تکان دادم و بعد از رفتن مقدس به سرعت مقابل آيسر

 بودم دهیخط چشم ، رژ گونه و با هر آنچه مقابلم چ ، ملی پودر ، رژ لب، رکرم
 .صورتم را رنگ کردم

 به نهی افتاد که از درون آی و گستاخاهی و نگاه معصومم به چشمان سدمی کشعقب
 ! جذاب اما ترسناكتی به غايدختر. صورتم زل زده بود

 زد و عقل بمی جلب توجه نداشت، نهي برایلی گاه مچی دوشم که هي روداری بفرشته
 ی ها عقب نمی سادگنیآنهمه رنگ و نقاب به ا. شد مانیفرمانبردارم به سرعت پش

 تمام بدنم را شستم و خسته از نبرد گری دکباری به ناچار به حمام پناه بردم و دیکش
. دمی پررونی ولوله راه انداخته بود ، بدم که در وجوي و ناشناخته ای پوستریز
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رژ محبوب و کمرنگم . کردم و دورِ کشم، گوجه کردم را محکم جمع سمی خيموها
 . فاصله گرفتمنهی و از آدمی لبم کشيرا رو

 يری شی و با شالدمی عمه خانمم را به تن کشلی رنگ و باب مي و دامن قهو ه اکت
 .رنگ از اتاق خارج شدم

 ، یمی چون اقليرمردی پۀ اش را به سبب نسبت خالی که جوانی کنجکاو زننگاه
 مرددم را که از پله ها فرود کری صورت مبهوتم افتاد و پي دانستم ، رویناممکن م

 . نظر گرفتری آمد زیم

 سالم- 

 دو ي نگاه هاانی کنار عمه راه گرفتم و از می باال سالم دادم و به سمت مبل خالبلند
 .جوان کنجکاو تر گذشتم و کنار مادرشوهر پهلو گرفتم

 !عروسمه...انوما بنده خانم خنیجون آرش به هم- 

 نقدری ایعنی!!جون آرش و من؟؟. دی نامحسوس به سمت عمه چرخی با تعجببنگاهم
 ! بودم؟ی محبوب همسرم مدیمحبوب بودم؟ چرا که نه؟ چرا نبا

 ي سرزنش کنم ، صدای شگفت زدگنی اي فرصت کنم خودم را برانکهی قبل از او
 .دیچی خانه پ سالن بزرگ و سردانی خانم مای رويبلند و رسا

 ی اصال بهم نمیعنی... که جفت آرش نبود سایپر..خدا حفظشون کنه واسه هم- 
 ارهی خانوم خانوما کنارش دووم بنیکه ا... انشاءا..خوردن

 ي ، کامال محسوس بود اما نگاه هادی کشی کلماتشان گردن مانی که مي سردجنگ
 . داشتندی بر نمفی غروب نداشت و چشم از حرلیبه ظاهر گرمشان ، م

 رهی تي بر لب نشاندم و چشمهاشی لذت بردن از آرزوۀ به نشاني زحمت لبخندبه
 حس می شانه هاي تا روی که حجم بارش را حتدی چرخی نگاهینیام به سمت سنگ

 . کردمیم
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 اش، ی و استخوانی صورت گندمانی ، مرای و گي جفت نگاه گرم اما به شدت جدکی
 ش در کنار ته دهی کشینی برجسته و بيلبها.  بودتمام وجودم را به تماشا نشسته

 ، شی پروای نگاه بۀ دشنيزی بود اما تی از مردانگیشی و انبوهش ، نمارهی تيشهایر
 . کردی پر میی هوای باز  رامی هاهی بود که ري از نامردیمرداب

 دوباره گردنم را به ي مردانه اي که صدادمی تازه بلعي را چرخاندم و هوانگاهم
 .همان سمت برگرداند

 . جذبه نشسته بودسی که کنار همان تندي سمت مرد جوانتربه

... بنده شهرامم.. خودم دست به کار شمدیبا.. کنهی نمی جون که مارو معرفایرو- 
 ! جونایفرزند کوچک پدر مرحومم والبته فرزند رو

 نیمن هر روز بارها و بارها ا زحمت داشت و می تمام لبخندهالی دلی روزها بنیا
 .. کردمی ملیزحمت را به خودم تحم

 .لبخند زدم....

  هستنی بارماني هم آقاشونیا- 

 .دمی را تقبل فرموده بودند ، چرخی سمت عمه که زحمت ادامه معرفبه

 که کنار یی محتوای تر از لبخند کم جون و ببیعج! یبی عجیلی؟؟ چه فام!یبارمان
 !لبش داشت

 ...بنده هم شاهرخم... صنم لطف دارند ییزندا- 

 انی بودم که جری سبب و نامانوسی مناسبات و تعارفات بجیهنوز گ!!  صنم؟؟ییزندا
 . مورد خطاب واقع شدممی مستقنباریداشت ، که ا

 ..گه؟ی ددینگار خانوم بود! نگار خانوم - 

 یم خانوادگ که ناي مرديرای به چشمان گمی قامتم را راست کردم و مستقاری اختیب
 کرد ، چشم ی را حمل میمی اقليآقاة خواهرزادبی و نسبت عجی بارمانبیعج

 .دوختم
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 میهم سن و سال.. آرش بودمیمن از دوستان دوران بچگ... خوشوقتم تونییاز آشنا- 
 .. بایتقر

 ... گهی همکار شاهرخمون بود دسایآره پر- 

 آخر چرخاند و ۀ مالحظه جملی بندهی تمام روح و جسمم را به سمت گوسای پراسم
 . رفتای روي پروای نگاه بینگاهم پ

 .. معرف اون ازدواج ناموفق من بودمیی جوراکیدر واقع ..بله- 

 انداخت ونگاهم از نی طنیمی خاندان اقلخی بلند و مردانه اش دوباره بر تاريصدا
 پهلو گرفت؛ بهی مرداب وجود آن غرانی کنده شد و دوباره ماینگاه خندان رو

 !یشاهرخ بارمان

 يارهای با معیلیخ! داشته باشه ی انتخابنی کردم آرش جون همچیاصال فکر نم- 
 ش کجا و ی مانکنکلی و اون همه زرق و برق و هسایاصال پر.. ش فاصله دارهیقبل

 ! ما کجای نگار خانوم ساده و دوست داشتننیا

 چند نی اندهیده شد و به سمت گو مکالمه به شدت آزار دهننی نگاهم آواره ادوباره
ساده و دوست  " ۀبکارانی فرة کننده اش با واژریجمله بلند و تحق. دی چرخایخط ؛ رو

 . و طعم تلخ و سردش وجودم را احاطه کرددی رسانیبه پا "یداشتن

 که در دست داشت ، ي که تا کنون با سکوت و به بهانه روزنامه ایمی اقليآقا
 : بود ، لب باز کردیشی قوم و خوي گفتگونی اةشنوند

 ! باز هم نگار جان من از همه دخترا سرهدیهر جور هم که دو دوتا چهارتا کن- 

 . خاموش شدای روۀ با جملی روشن شد اما به آنمی آن روزهاة دل پژمردانی مينور

 گفتم تا حاال از در ی شناختمت می که اگه نمی زنی حرف مي جورهی جان ونیهما- 
 ت دو ینه شما که تو جوون! فتهی تا چشمت به جماعت دخترا بی نرفترونیخونه ت ب

 !يدیدی و هزار هزار دختر با کماالت و خوشگل مي گذروندیسوم سال را تو اروپا م
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 سرد گذاشته ۀانی آشنی پا به ایی گشاخی شک به قصد تاری سه نفره بة خانوادنیا
 !بودند

 بزرگ ، غنچه یمی شد و قبل از پاسخ جناب اقلدهی عمه صنم در هم تنياخمها
 . عمه باز شدي لبهایفشرده و عصب

 ياداوری که ی کماالتنهمهی با اونی خداروشکر همایبهت بر نخوره ها ول... جونایرو- 
 تو که تا امرزی خودش اما شوهر خدابی بود و سرش به زندگبی ، حداقل نجيکرد

 ... ، ولتون کرددیند د اونور آب و چشمش دو تا بلودیپاتون رس

 ي هایی گشاخی خفقان تاري جواب دندان شکن ، برانی و پر واضح بود که امعمول
 آرش ، خنجر عداوت را به ۀ گذشتيسای بود اما انگار معرف پری کافایدردناك رو

 . شکل ممکن در دست گرفته بودنی ترانیع

 !..ي شوهرِ مرده منو ببري دختره آبرونی اي مونده بود جلونمیصنم خانوم هم- 

 ي آبرودی ارزی درب و داغون منیا:(  حواله وجودم کرد وادامه دادری با تحقینگاه
 !)ي ببردونویفر

 بالفاصله بلند شد و نگاه مات و مبهوت جمع را به دنبال خودش تا آستانه درب و
 .سالن ، کشاند

 ی مي وري درامرزیاب دارن پشت اون خددینی بینم.. وقتاهی دیشما دو تا بلند نش- 
 !بافن؟

 دی صاف کردن بود ، در را بهم کوبنهی که در حال سیمی جناب اقلی قبل از سخنرانو
  بودند ، از در خارج شدی که شوکه به دنبال مادر راهیو زودتر از پسران

 
  مزخرفکهیزن- 

 .دمی نکرده بود به سمت عمه چرخمی که هنوز رهای تعلل و بهتبا

 . شده بودیورتش صورت شدت خشم رنگ صاز
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 ! زدم؟يحرف بد- 

:(  بزرگ، اما خودش پاسخ دادیمی صورت درهم اقلای مخاطبش من بودم دمینفهم
 !) کنهنی حق نداره به کس و کار من توهیکس

 شد که ی طوفانی مواج وقتيای درنی آوردم اادی بزنم اما به ی خواستم لبخند پهنیم
 جمالت ررسی که منِ برادرزاده اش در تیغرورش مورد اهانت قرار گرفت، نه وقت

 ! من نبودي خروش برانی شک ایب.  کننده مهمانش بودمریتحق

 .  و بلند شدمدمی کشیقی عمنفس

 کجا؟- 

 . کردخکوبمی مشی تند صدالحن

 .. استراحت کنم عمه جونرمیم- 

 !ی حتی زنگ بهش بزنهی دمیچند روزه شوهرت رفته ، ند- 

 ! سرد طلبکار بودندۀ خاننی به تَرك اتَرك

 خی روزنامه تارانی تفاوت سرش را می که بدی به سمت پدرشوهر چرخنگاهم
 . فرو کرده بوديگذشته ا

 ؟یچرا ساکت- 

 . به سمت عمه روانه شدمی چشمهادوباره

 من بودم که منتظر تماس بودم و هر شب با نی انگار ای بود ولیی جای توقع بدیشا
 . گذاردمی منی گرفته سر بر بالیدل

 ! زنگ بزنهدیفکر کردم خود آرش با- 

 مگه ی مشت بور و بلوند و لخت و پتهی نیاون االن ب!!  دختري فکریتو چقدر ب- 
 ! مونه که زن دارهی مادشی

 بزرگ جا خوردم که یمی مالحظه آنهم در حضور اقلی و بانی حرف عنی از اي حدبه
 . خوردمیفی تکان خفاری اختیب
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 !عمه- 

 پسرو دلگرم نی عرضه و هفت رنگ که نتونست ای بيسایاون پر!..عمه و کوفت- 
 .. از تونمیکنه، ا

 پروا ی و بمی حرکت اما به شدت ملتهبم برداشت و مستقی بکرهی به سمت پیقدم
 . نگاهم تور انداختانیم

 خونه نی اری آرشو پاگدی که بایی تونیا... االن حرفامو باهات بزنمنیبذار هم- 
 تا شهی سفارت و اون سفارت منی ای دوباره پاسپورت به دست راهی بجنبرید...یکن

 دونم زن ی آرش چون میمن تورو اوردم تو خونه زندگ...رهی بگوی قبرستونهیاقامت 
 رشی و پاگياریخوشگل براش ب  دو تا بچهی تونی دونم می می هستیزندگ

 را یی هواة پسرنی گور به گور خودش عشق خارج داشت و ايسایاون پر..یکن
 اجاقش کوره و بساطش را زدم بهم و دمی فهمی تر کرد، شانس آوردم اتفاقییهوا

 ..پسرمو آزاد کردم

.  بوددهی ام رسیی هواي هاسهی کي تر کرد اما نفس من به انتهای گرفت و لبنفس
 خواستن و راز طالق نیراز ا.  شدی برمال ممی تلخ و سوزنده رو در رویتیواقع

 بودن آرش وجود داشت ی سنتمچهی ني حرفها و ادعانی اانی که ميتضاد...سایپر
 بودم يپس من فقط طعمه ا...اشت گفته ها و خواسته ها وجود دانی که ميتضاد...

 ي بودم براي مرزها را داشت، پس من حربه اي که ولع آنسويری دهان شيبرا
 من و  بودم و اما همه راهها بهچیپس من ه.. به دامان مادرشي کردن پسرخکوبیم

 وفا و سوداگر که ی بود بيپس تک فرزند عمه من ، مرد. شدیدامان من ختم م
پس ... دامان من را لکه دار کندمی و حرانی توانست بنیم ، گری دي مرزهايسودا

  رانده شده بودی ام به دست توطئه گر مادر شوهرش از زندگیزن سابق همسر فعل
!!! 
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 زی دردناك و هراس انگی سخنراني باز تا انتهامهی من چه ساده و احمقانه با دهان نو
 .عمه را به تماشا نشستم

 بابا طرف دمی دی ولیشی ت میتا االن ساکت بودم گفتم کم کم خودت سوار زندگ- 
 !... آخهي هم بهش زنگ نزدکباریرفته اونور آب تو 

 . رساندمی شنوااری بسي فاصله از گوشهانیکتری را به نزدسرش

من .. نکنونینگاه به هما...زننیهر جا هله هوله باشه ناخنک م!..مردها مثل بچه ن- 
 و ي بچه کاکل زرهی ی فهمی می بجنبرید..جمعش کردم که دست از پا خطا نکرد

 .بلوند اونور آب پس انداخته

 يتا حاال با خودت فکر کرد:( ادامه دادي و با لحن سخت و متوقعانه ادی کشعقب
چون .. واسه آرش، دست گذاشتم رو تو؟زدی دختر که دلشون پر منهمهی انیچرا از ب

 وجه حاضر چیمنم به ه!!! خواستی ها دلشون ممالک خارج مي دور و برنیهمه ا
 دختر چشم و گوش بسته مثل هی نبالد! بفرستم اونور آب موی تنها ثمره زندگستمین

 و تخته و دو سه تا لباس ری خونه خوب و چهار تا تهی آرزوش تیتو بودم که نها
 !) اونور آبینه زندگ... و کفش چرم باشهفی و ککیش

 بود که فقط سرخ ي ام به حدی و نادانی بود که عمق نفهمبی شکستم اما عجی مدیبا
 . انداختمری سر به زشانیشدم و شرمنده از براورده نکردن خواسته ها

 . فرود آمدمی بازوهاي روي کننده اری غافلگی گوشت آلود و نرمش با مهرباندست

حواست ! چه خبرهای دنی گفتم که بدوننارویا...خوامی و صالحتو مریعمه جون من خ- 
 هیحاال هم برو تو اتاقت و !.. هم واسه بچه دست دست نکنادیز...به شوهرت باشه

 !ی بهش بزن چهار تا کلمه قربون صدقه ش برو بفهمه دلتنگشیزنگ

 .اقم رهسپار شدم به سمت اتنی افکنده و سنگسر

 . تماس را برقرار کردمی نامشخصي تلفن را برداشتم و با دلخوریگوش

 بوق..بوق..بوق
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 گذاشتم شی را سر جای شده است گوشفی رفع تکلنکهیخرسند از ا. امدی نی جوابو
 .دمیو دراز کش

 
 

 را می آسمان غبار آلود آنروزهاۀ پهنی تر از هر زمانعی سرگری روز دمونی نامصبح
 .روشن کرد

 روزگارم بلند ي رختخوابهانی و گرانترنی از نرمتریکی انی حوصله از می و بکرخت
 مفصل مقدس رهسپار ۀ به سمت آشپزخانه و صبحانيشدم و نامرتب تر از هر روز

 .شدم

 کردن ری حرکت ناخواسته ام سرازنیاول.  داشتمی به خوردن و شلختگیبی عجلیم
 .عجب و صد البته طلبکار و سرزنش کننده مقدس بود متي نگاههاری زيفنجان چا

 ...ي وايا- 

 بود به سرعت زانی آوشبندشی کمر پۀ از گوششهی که همي گوشه دستمال بلندبا
 : تفاوت لب زدی کرد و به ظاهر خونسرد و بزی را تمزیم

 ...ستی نيطور.. ادی مشیپ- 

 . ... باال انداختم و به ادامه کارم پرداختمي اشانه

 !دی زود بلند شدیلیامروز خ- 

 )د؟ی با آرش خان حرف بزندیتونست:( نکردم و ادامه دادیتوجه

 ياما ابرو. به سِمتش نداشتی بود و ربطیکی بشرِ خونه زاد، ژنتنی اي هایفضول
 !دیتعجب من باال جه

 ...دی خانم ازتون خواست به آرش خان زنگ بزندمیخب شن- 

 وا گهی از طرف دی مردا از هر طرف ولشون کننیا :( خم شد و آرامتر ادامه دادیکم
 می سر و ته برای به شدت بۀ جملنی از آن هضم اشتری و بیهضم فضول!)  دنیم
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 اتی آب پرتقال خورد و محتووانی کامال عامدانه دستم به لنباریسخت بود و ا
 . نقش انداختش ای شلوار خودم و دامن بلند ماکسيخوشرنگش رو

 .  سرعت فاصله گرفتبه

 !؟ي کردنیچرا همچ..ي وايا- 

 و با دی تجربه ناشناخته ام ،به سمتش چرخنی تفاوت اما غرق لذتِ همی بنگاه
و !)  شدمی دست و پا چلفتنقدری دونم امروز چرا اینم..دی ببخشيوا:(  گفتمنهیطمان
امنش ،  پاك کردن دي ثمرش برای بي بلند شدم و از کنار تکاپوزی از پشت معیسر

 .گذشتم

 سالم دخترم- 

 مرتب و خوش یمی جناب اقلتیبا رو.  خوردم و به سمت مخالف برگشتمیتکان
 مونی برخورد نامنیچهره ، از وجود نامرتب و نامنظم خودم خجل شدم و معذب از ا

 با هم ایب:(  و قصد گذر کردم که با همان لحن نرم و پدرانه گفتیدست پاچه سالم
 )میصبحانه بخور

 ...شی پقهی چند دقنیمن هم..یرسم- 

 .. بذار با حضور عروس نازم اشتهام باز بشهنی کنارم بشای بستیمهم ن- 

 رنگم را در ی و بلند که صورت بزانی آوي نامرتب و آن حجم موهاختی سر و رنیا
 !! رنگم احاطه کرده بود ، به طور قطع اشتهازا بودیاسی و کسرهیجوار بلوز و شلوار 

 حس ۀ با تجربشی پیقی شدم که دقای ِزنی النه جاسوسۀ تر به دنبالش روانمعذب
 . ترکش کرده بودميری نظی بیتالف

 .دی مستخدم به سمتم چرخکی پروا تر از ی تند مقدس طلبکار تر و بنگاه

 . پدر شوهرم نشستمي نکردم و روبرویتوجه

 ..از بس مشغله دارم.. رهی مادمیچند روزه تو فکرم اما مرتب - 

 . کردشی لبهابی نصتی کنجکاوم را با موفقنگاه
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  پدر جان؟یچ- 

 رو به نباری لب تر کرد و اي شده بود، ذره اای که به سرعت کنارش مهی فنجاناز
 و دینگاهش دوباره به سمتم چرخ!...)  آب جوشنی ادهی می طعمهی:( مقدس گفت

:(  مقدس رو به مقدس اضافه کردهی کنج لبش نشست و قبل از آغاز دفاعيلبخند
 خالف لحن طنزش مقدس بر!) ي و منو به کشتن بدی باشختهی ريزینکنه توش چ

 ینگاه.  حواله ام کرديکم حوصله تر از آن بود که لبخند بزند و در عوض نگاه تند
 .که کامال خوانا بود

ه آخ... خور کننزی دوست دارن منو چشترینه پدرجون فکر کنم مقدس خانم ب- 
 و تو زحمت زی را برگردوندم رو میی ماییامروز دو سه دفعه ظرف و ظروف چا

 ..انداختمش

 .  مقدس با اعتراف من از هم شکفتصورت

 دی دارارینه خانوم اخت- 

 ي وسعت تمام موذي به پهنايپوزخند.. شدی لبخند به پوزخند باز مي لبم به جاکاش
اما آنروزها کودك درونم ساده بود و فرق لبخند و پوزخند را ! بشر دوپا نی ايهایباز

 شکل ممکن به نی که به ساده تريهمان کودك درون ساده ا...چندان بلد نبود
کودك بود !  قدر سادهنیهم. گرداند، را بریوانی مقدس اعتراض کرد و لیفضول

 !گرید

 . و فنجان را از مقابلش کنار گذاشتدی نوشگری دي جرعه ایلی می با بیمی اقلجناب

 ...آب جوش لطفا..خوامی نمییچا... زحمتیعوضش کن ب- 

 هی تکی صندلی زد و به پشتنهی تفاوت دست به سی مقدس بي مقابل تکاپوهادر
 رهی تفاوت و سرد به نگاهم خی بنباری قبل خندان بود اقهینگاهش که تا چند دق..داد
 .شد
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 همسرش ، ثابت کرده بود شبی بلند باال و تند دین مرد با سکوتش در سخنرانیا
 بزرگ خواهد یمی شنود و هرگاه بخواهد جناب اقلیکه هرگاه بخواهد نم

 پناه خواهد ی تنها وقتمی کوه عظنی که ادمی فهمی مدیآنروز اگر عاقل بودم با...شد
 !دمی اما نفهمشود؛ی مبهیغر ي انندهیبود که بخواهد و اگر نخواهد شنونده وب

  ؟می کارخونه؟ نهارو با هم باشيای امروز با من بيخوایم- 

 . مات نگاهش کردمي جا خوردم که لحظه اي کننده اش به قدرری غافلگشنهادی پاز

 . باشنددهی فکر کنم خانوم امروز براشون برنامه چیول- 

 .دی مقدس چرخة به سمت صورت رنگ و لعاب شدمانی هردونگاه

 ...شگاهی همراه نگار خانوم برن آراخوانیم...شنی بلند مرتریخانم امروز د- 

دلم ... بودنی اما آزار دهنده مقدس ، سنگی چهره رنگنی نگاه و انی تحمل اچقدر
 خواستن نی از اوقات عطش ایلی طلب کرد اما مثل خي غوغا و لجبازي لحظه ايبرا

 . مدفون شدتمی ناشناخته شخصي هاهی الریز

 ... خودش تنها برهنباریا..ستیمهم ن- 

 مقدس ، رو به نگاه ة اش در مقابل چهره جمع شدیشگی و همی همان اقتدار انتخاببا
 ...) دخترم؟ی ساعته حاضر بشمی نی تونیم:( منتظرم گفت

 به باال و يسر.  ذوق زده بودی دعوت خرسند و حتنی دانم چرا اما ته دلم از اینم
 . تکان دادمنییپا

 میریبعد از نهار هم م...خورم شما هم آماده شوپس تا صبحانه م را ب- 
 ..میدی خری مدی بانهای قبل تر از ایلی کادو برات بخرم که خهی خوامیم..رونیب

 خالص را ری تي کودکانه ای ناخوداگاه گشوده شد و نگاهم با بدجنسي به لبخندلبم
 چینگاه مقدس هنوز در پ.  اربابش روانه کردۀکطرفی ي هايزیبه مقدس و برنامه ر

 ! کرده بودری گیمی جناب اقلة کنندزی سورپرايو خم همان کادو
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 قبل تمام ی که ساعتيندی سرعت به سمت اتاقم رفتم و بر خالف حس ناخوشابه
 ، دل به دل کودك يگری دۀ ناشناختۀوجودم را احاطه کرده بود ، خرسند از تجرب

 انی به چهره دادم و با نگاه کنجکاو و ذوق زده ام میخند زنان رنگنهفته ام دادم و لب
.  فروکش کردی لبخندم به آنی موضوعيورادای صورتم نشستم که با شی به ستانهیآ

 رهی باز خمهی داخل همان کمد ناتیمستاصل و درمانده به چمدان کنار کمد و محتو
 بودم به سرعت به دهی ها شنیمی که در باب عروس اقلیی هاهیزمزمه ها و کنا...شدم

 مملو از نایقی که ی حضور در محلي دعوت برانیبه طور قطع ا. ذهنم هجوم آورد
 ینم... داشتستهی در خور و شای به سر و شکلازی ها بود ، نیمی معتبر نام اقليواه

 به سمت کمد یقدم. دلم را طعنه باران کنديخواستم دوباره زبانِ سبک مغز
 خانه مهمان بودم و نیدر ا. ثمرش خاموش شدینگاهم از کنکاش ب...برداشتم

 ... نداشتمیاندوخته مناسب

 د؟یاماده شد- 

 بشر طلبکار و پر رو، به ظاهر نیا.  مقدس تمام وجودم را لرزاندی و ناگهانزی تيصدا
 !بود ام عادت کرده ی مثال خصوصمِی حرانی اجازه می و بی ناگهانيشدنها

 بر آتش وجودم ی مقدس آبانهی از خشم جمع شد اما نگاه موزمی همراه ابروهادلم
 .بود

 م؟ی همو داشته باشي هوادینبا...می جنسهی از گهیمن و شما که د- 

 . کردمی با اخم و بهت نگاهش مهنوز

 حقوق ای شترهی من بیحقوق هفتگ:(  لب زمزمه کردری سمت کمد لباسها رفت و زبه
 ) دخترممی همنیمن و شما هم ع:( دیبه سمتم چرخ)  کارگر ساده؟هیماهانه 

 پدرم؟!  سادهکارگر
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 ای مقدس شرمنده و زیاما نگاه ت.  حرف سوزن سوزن شد نی ای وجودم از داغتمام
 و کت و دی لباسها کشانی میدست. دیبه سمت لباسها چرخ.  کمرنگ تر نشدیحت

 .دی کشرونی برهی تاری بسیشمی به رنگ يشلوار

 ...دی بپوشنویا- 

 ي که بویی حرفهاای کردم ی من هنوز قفل بودم؛ نگاه گستاخ مقدس را باور میول
  داد؟ی می ناگهانیتیمیصم

 ...ستی مهم نی کم ولهیکتش کوتاهه - 

 !) منتظرنانییآقا پا:(  اضافه کردی تفاوتی مقابل سکوتم با بدر

 .رمی بگلی انگشتان مقدس تحوانی بخورم و کت و شلوار را از می تا تکاندی کشطول

 تونوی باروندی اونجا بادیدیفقط رس....دی سبز کوتاهه را هم روش بپوشیاون بارون- 
 ! نرهادتونی...دیاریدرب

 رونی طرحدار و به همان رنگ را بی سبز و شالی ، بارانختهی آوي لباسهاانی ماز
 . تخت انداختي و رودیکش

 !دی منتظر نذارادیآقا را ز- 

 . داد و از اتاق خارج شدلمی مناسبت تحویب يلبخند

 مقدس کردم و اماده و آراسته به قهی سلی مغزم ، ارزانی مقدارم را در سبد خالی بتن
 . شدمری سرازنییسمت پا

 ...به به- 

 که از فنجان دست دی مقدارش به سمت عمه چرخی و بی با همان وسعت تهنگاهم
 . استوستهی پنیی ِ پازانینخورده اش معلوم بود تازه به جمع ِ سحر خ

  عمه جونریصبح به خ- 

 !ییماشاال چه قد و باال... ماهت عروس گلميسالم به رو- 
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 نهی شدن داشت اما آدهی کشلی تمسخر و پوزخند ميلبم برا!!!  منۀ فربي و باالقد
 يشنهادی نسخه پانیکه اندام پر و قد متوسطم م کنار سالن منصرفم کرد چرا يقد

 ي برامده ام خبري کمر و پهلوينهایاز چ... دی رسیمقدس، خوش فرم تر به نظر م
 محصور شده میبای زی و بارانیلواراندام دوخت منظم ِ کت و شيانگار البال...نبود
 .بود

ه واسه  باشی فرصت نشد بهت بگم ولشبید... شگاهی ارامیواال قرار بود بر- 
 خدا به همراهتون...زمی جان برو عزونیاالن با هما...فردا

 . شدملی اتومبی ،راهیمی جان اقلونی زدم و در سکوت همراه همايلبخند

 و نرم ي روکش قهوه اي مانده، البالی باقيادی دانستم تا کارخانه مسافت زیم
 اش فرو رفتم و ي بلندی پستانی جا گرفتم و میمی اقلة خانوادکی شلیاتومب

.  کردمی استفاده ممی بستن چشمهاي برای روزها از هر فرصتنیا. چشمانم را بستم
 . ام لذت بخش بودي خبری بيخلسه ها

 .می تو راه باشی فکر کنم دو ساعتکی ترافنیبا ا...بخواب دخترم- 

 رس نگاه راننده جوان ری در تزی باز شد و قبل از هر چي لحظه اي چشمانم برايال
 .دی دزدنهیرار گرفت که بالفاصله نگاهش را از آق

 ! انی چه بود؟؟ شانامش

 چشم- 

 شد اما ذهنم ناخوداگاه به سمت راننده جوان نی سنگمی گفتم و دوباره پلکهایچشم
 انی زدم و مي به کنارگری را بار دمیپلکها... شددهی قبلش کشقی دقارهیو نگاه خ

 دهی صف کشينهای شکار نکردم و رو برگرداندم و به ماشینگاه. ... شدمرهی خنهیآ
نگاه خاص ... جا مانده بودنهی همان آانی مییکنارمان نگاه کردم اما هنوز ذهنم جا

 ... هم توجهم را جلب نکرده بودکباری ی قبل حتقی دقانی که تا همیجوان
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 اش را به ی کاپشن رنگ و رو رفته اش ، تنه مچاله شده صبحگاهي البالي بچه اپسر
 خمارش به ي داده بود و با چشمهاهیتک!!  و صفرصدی با مدل هزارو سیکانیدر پ
 آنسو تر رفت و زن ینگاهم کم.  ها زل زده بودیمی اقلیونیلی چند صد منیماش

 کرد و ی پسرش را نوازش مان دست ، انگشتکی را شکار کرد که با يمحجبه ا
 انگشتانش انی شان را مهی داده بود و کراهی مدرسه پسر تکفی کي را روگریدست د

 .آماده نگه داشته بود

 کهی افتاد که در حالادمی.  مردم قانع شهرم فاصله گرفته اميای افتاد که از دنادمی
 روکش انی پدرم است ، من می ها حتیلی خي ساخت داخل ، آرزونی ماشنیارزانتر

اخوادگاه دلم غنج ن. .. زنمی پدر شوهرم چرت می وارداتنی ماشی چرميها
 ی بودم که هرازگاهییای وسط روتاما من درس!  شدی منی بهتر بود غمگدیشا...رفت
 کی محبوب من سوار کدام نکهی ايایرو. امدی مدل باال به سراغم مينهای ماشدنیبا د
 با شومی بعد سالها وارد شرکتم می وقتنکهی ايای مدل باالست؟ روينهای ماشنیاز ا

 تجمالت در نکهی ام خواهم شد؟با ای شرکت مهندسنگی وارد پارکنیکدام ماش
 باشم و نی به دنبال بهترشدی ام باعث میی نداشت اما کمال گراییجا میاهایرو

 نی از بهتریکیو اکنون در .. بافتی مای منظره ها رونی لوکس ترانیناخوداگاهم م
 ی عاشقانه مي هاي پردازای بودم و همانطور دخترانه ،هنوز هم دلم رونهایماش

 ساده می فهم آنروزهايراب.. اشتباه بوديزی چکی وسط نی ایعنی نیو ا...خواست
 عاشقانه و تی کم دارم ؛ مثل ِ هوییزهای تمام تجمالت چانینبود که اقرار کنم که م

 خودم و خواسته انیمثل صداقت م!  خودمی واقعتیمثل هو! وجودمیخواستن
 خشکم چپانده ي گلوانی بود که به زور می سراسر طعم عسلمیآنروزها!میها

 مرا یمیهر عقل سل!  بودمتی اما محکوم به رضااستم خوی خواستم و نمیم...بودند
 .... کردی متی رضانیمحکوم به ا
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 هم دیشا!  که سرچشمه اش عشق همسرم باشدی بود از عزت نفسی خالمیآنروزها
 دی خودم هستم که بانی دانستم که ای هم نمدیاش! امدی ام نمیبود و به چشم مغز ته

 .يگریسرچشمه عزت نفسم باشم نه د
 
 انگار تصادف شده- 

 . زودتر از بدن کرختم فعال شد و چشمان خواب زده ام باز شدذهنم

هنوز هم در .  کردملی همان نگاه خمار و خواب آلود به سرعت اطرافم را تحلبا
 . امدهی خوابی کردم چند ساعتی احساس می ولمی بودکیتراف

 . خوردم و راست نشستمیتکان

 . کردمدارتونی بدیببخش- 

 .دی چرخانی به سمت شاجمی گنگاه

  تصادف شده؟دیگفت- 

 . صورتم نشستي گردانی منهی از آنگاهش

 .... بله- 

 .دی به سمتم چرخیمی خان اقلونیهما

 . را جابجا کننیلیدو ساعته راه بنده و نتونستند اون تر- 

 .دمی تر گردن کشاریهوش

  چپ کرده؟یلیتر- 

  اومده هنوز مشغولندلیجرثق....آره دخترم - 

  شده ؟شی هم طوریکس- 

 . آمبوالنس بردششی ساعت پهی شده که یخود راننده فقط زخم...نه ظاهرا- 

 نهیاما ناخوداگاه نگاهم به سمت آ. دادمهی تکی صندلی آسوده به پشتی نفسبا
 . را شکار کردانی نگاه شايزی تگری دکباری و دیچرخ
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 .دمی فهمی را نمرهی و خزی نگاه تنی ایمعن...دمی نگاهم را دزدعیسر

 ..شهی راه داره باز منکهیخب مثل ا- 

 داد ، ی منهای ماشی که خبر از باز شدن و شروع حرکت کند و الك پشتانی شايصدا
 ی و بمرای گي کردم چه صدا بار حسنی اولي گوشم نشست و براي حفره هاانیم

 .!!دارد

 انیشا... محموله ها از گمرگ برسمصی تونم به جلسه ترخی فقط مری تاخنیبا ا- 
گل دختر مارو ... شهرمیپسر جان به محض اتمام جلسه آماده باش که برگرد! جان 

 . کارخونه را نشونش بده تا حوصله ش سرنرهی فنيهم تنها نذار و قسمتها

 رستوران می نهار بریموافق:( به سمت من کرد و اضافه کردی چرخشمی بعد نو
 به درد بخور ي کادوهیخوبه؟...دی با هم آشنا شارهی زنم دخترهاشم بیملک؟ زنگ م

 ...)هم برات دارم

 لشی دلی مقدمه و پر از بهانه اما بی بي هاشکشی پنیبه ا.  زدمي تفاوت لبخندیب
 ي اهی نبود که با هديشته روز چند روز گذنی همیدر ط. عادت کرده بودم

 شدم و کودکانه لبخند ی مری بود که هر بار هم، غافلگنجای ابی نکند و عجرمیغافلگ
 . دادمی ملشی تحوي گشاديها

 .دی چرخانی به سمت شادوباره

 ی منمیبب... خانومهیلی از دختراش خیکی...ی تو هم تو بزممون باشنباری خوام ایم- 
 !ي دلش رو ببریتون

 همان اندازه هم نگاه دی خان چرخونی چقدر نگاه من با تعجب به سمت هماهر
 با ي شد در طبقه اشراف ، مردیباورم نم.  و تند به سمتش نشانه رفتی عصبانیشا

 !! ِ هم طبقه اش بداندقی رفي دخترهاقی اش را الی راننده شخصونیاقتدار هما

 شمیمزاحم نم... ممنونیلیخ- 

 . اصرار کردونیا هما سخت شد امانی شايصدا
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 ی منقدری کنم ای میچهارساله دارم باهات زندگ..رو حرف من حرف نباشه- 
 ! کردمیشناسمت که اگه دختر مجرد داشتم خودم دامادت م

 نه، ای...باورش سخت بود؟ ... جلو ، باال رفتی از منطق مرد ناشناخته صندلمیابروها
 .! رفتار افراد داشتملی و تحلیی در شناساینییمن معرفت پا

 
 یشانی پي سمت روکی لختش از يموها.  شد و ظرف شکالت را مقابلم گرفتخم

 .ستادی با دست آزادش آنها را به عقب راند و راست اعیاش افتاد و کالفه وسر

 با اجازه تون... اطرافهنیهم..شهی مدای پیاالن سر و کله منش- 

ته بود مرا گوشه کنار کارخانه بچرخاند،  ِ بزرگ که از او خواسیمی اقللی خالف مبر
 از شتریجلساتشون ب:(  و به سمتم رو کردستادیا.پاشنه چرخاند و به سمت در رفت 

 ) تمومهدیتحمل کن.. ستیدو ساعت ن

 همان ي تکان دادم و روي گذاشتم و به نشانه تشکر سري را کنار فنجان چاشکالت
 یمنظره قامت بلند و سخت. را تماشا کردمانیمبلمان نرم فرو رفتم و رفتن شا

 تیری ِدفتر مدي دست قهوه اکی ونی درشتش انگار از کنکاش دکوراسياستخوانها
 دی شاای... در برنداشتم   بعد از رفتنش هم چشم ازی، جذاب تر بود، که حت

 ی بودم که در وجودش حس کرده بودم و نمي کشف ناشناخته ايناخوداگاه به تقال
 .ستیدانستم چ

 !دیبه به خوش اومد- 

 را از اتاق کنفرانس کنج دفتر نداشتم و تمام قد از جا ی کسی خروج ناگهانانتظار
 .دمیپر

 ! و نافذقی نگاه گرم و همان مرداب عمهمان

 ي کدر و جا مانده از حرفهای شب گذشته به سرعت جان گرفت و با حسخاطرات
 . شدمرهی خی به شاهرخ بارمانشبید
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 زودتر از اون جلسه خسته کننده زدم نمتونی خواستم ببدیینجایشما ا گفتن ییدا- 
 !رونیب

 !!؟؟ییدا

 . ام بودیفی وجودم گواه بهت و بالتکليایتمام زوا.  به سمتم برداشتیقدم

  ؟دی منو نداشتدنیانتظار د- 

 مانده بود ، بر گردنم می گلوانی که هنوز مي چاي فرو دادن جرعه ازحمت
 .فرو دادم و لب باز کردم...بود

 ...نجای دونستم شما اینم..سالم- 

 می جان مشغولیی داشی مدته پهی- 

 ..منظورتون! جان؟ییدا- 

 .شتری تر کرد و جذبه اش را بکی زد که عمق نگاهش را باريلبخند

 ... جور عادتهی..یی و زندایی دامیگی بهشون میاز بچگ- 

 .نمیه سمتم برداشت و همزمان تعارف کرد تا بنش بگری دیقدم

  صنم خوبن؟ییزندا- 

 . بدهم نگاهش کردمی جوابنکهی داشت و بدون ايمنظور

 نی مدته دارم با اهی ندونه یی هم زندادیاصال شا.. با مادرم ندارنیرابطه گرم- 
 ..البته کوتاه مدت.. دو جانبهي همکارهی... کنمی ميکارخونه همکار

 !.. ندانديزی اش چییپس قرار بود زندا. زدمییحتوا می بلبخند

 د؟یخسته ا- 

 محتوا تر و پررنگ تر ی از چهره ام داشت ، پس بی برداشتنی دانم چرا چنینم
 . زدميگریلبخند د

 اصال...نه- 

 .می اطراف بزننی اي سرهی دیای جان تمام بشه بییخب پس تا جلسه دا- 
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 ی آرش و می بود به بزرگي آنروزم ، مردي کودکانه هادیاز د.  کردمنگاهش
 عمق ينگاهش به اندازه ا.توانست به اندازه آرش ساالر منش و قدرتمند باشد

 . کردی مبمی ناشناخته نصیداشت که حس فرو افتادن در گرداب

 د؟یموافق- 

 ي ساده ام بود که مثل کمندي همان کودکانه هاای بود تمی فطرتم بود، تربدانمینم
 بدون بهی مرد غرهی مامانت با يدیچند دفعه د" زدی مبیافتاده بود و نهدور زبانم 

:  دادی دخترانه و کنجکاوم جواب ميو باز همان خو "شوهرش بره گشت و گذار؟
از ... بزرگیمی اقللِیفام!  نهبه؟ی غرمرد هیبا ..هی کارطی محهی نجای؟ ا!گردش "

 "!...ستی تر نبهیراننده ش که غر

باعث :( مودبانه گفتم.  خط لبخندش مصمم بودینگاهش و حت. را باال گرفتم سرم
 )زحمت نشه

بلند شدم و کنارش جا . و به سمت در رفتدی به لب کشي جمع و جورلبخند
 ی ماری اختی کردم و بی ام حس می با تمام خامنرای داشت و ای بزرگهیسا.گرفتم

 ! بزندخی هی سانیا ي خنکاری وجودم زي که مبادا شکوفه هادمیترس

 دانستم به خاطر حضور ی داشتم که نمی خاصجانی دادم؛ هرونی صدا بی را بنفسم
 ای که از تمام دني به خاطر همدوش بودن با مردای بزرگ است یمیدر کارخانه اقل

 ! کی نزدنهمهی تر است و ابهیغر

  متاسفمشبی ديایبابت قضا- 

 . تکان دادمي سرتنها

 ...دی هستیمعلومه خانوم کم حرف- 

 ام به خاطر ذات صلح ی آنقدرها از خودم شناخت نداشتم که بدانم کم حرفهنوز
 بزرگتر و ي برادرياهوی ست که در جوار هی اکتسابي اصهی خصای ام هست انهیجو
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 ی کم حرفدی فراتر از آن ، شای حتای شده است و بمی کوچکتر نصي برادریدردانگ
 . کردمنیی باال و پايباز هم سر. نستم داینم...می تمام خواسته هايد رو بويواریام د

 . سخت شدلحنش

 . داشتازی خانوم ساکت مثل شما نهیآرش واقعا به - 

 را اعالم کرده دنشی به خانه زنگ زده بود و رسکباری که تنها يمرد! آرش
و . در خانه سکوت کرده بودمشی صدادنی که پنج روز اول را به انتظار شنيمرد.بود

 .و امروز روز ششم است.  پاسخ ماندیتماس شب گذشته که ب

 : زبانم باز شدقفل

 د؟یباهاش در تماس- 

 یمی صمي هنوز هم با هم دوستهایعنی:( دستپاچه اصالح کردم.  نگاهم کردگنگ
 )د؟یهست

 . تا سوار آسانسور شومدی کشکنار

 يتا اندازه ا- 

 .می بودستادهی ، رو در رو ای قدمکیبه فاصله .  شدمسوار

 دی آرش هم بودلی فامنکهی بودم با ادهی شمارو ندچوقتیمن ه- 

 ... بودمدهی من قبال شمارو دیول...دی شامیکم سعادت بود- 

 به ی و دور همی عمه من آنقدر مهماننی نداشت ایتی اما چندان اهمدی باال پرمیابرو
 ها او هم حضور ی از همان مهمانیکی که احتماال در گرفتی مختلف ميبهانه ها

 ..داشته

 نگاهش ری چرخاندم تا زمان بچرخد و زي انهی کوچک و آي آن فضاانی را منگاهم
 .اورمیتاب ب

 . کردیی راهنمارونیدر باز شد و با احترام مرا به ب.  متوقف شد آسانسور

 ... آرش خانتونهتیخالق.. شاپ جمع وجورهی کافهی نجایا- 
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 بود؛ در ی آبونیتمام دکوراس...ی سالن بزرگ و آبکی.  اطراف چشم چرخاندمبه
 انتظار داشتم ی بود ولي اشهیکل... شاپی کافکی استخر بود تا هی شبشترینظر اول ب

 !و گرم باشد مثل شکالت داغ..  باشد مثل قهوهرهی شاپ تی کافيفضا

 . بودتی باال تمام محوطه کارخانه قابل رونیاز ا. می پنجره رفتکنار

 ی بي جا گرفت و با لبخندمیروبرو.  نشستمي و با تشکردی را عقب کشیصندل
 ...)  بشرنی که ادیستی نیاحتماال شما عاشق رنگ آب:( منظور گفت

 ) هستمی کنه من عاشق رنگ آبیآرش فکر م:(  لب زدمآرام

 اش ثابت شد و مرداب هیندال نگاه چيمردمکها.  سرعت لبخندش جمع شدبه
 . تر شدقی و عمقترینگاهش عم

اما . دادهی قفل کرد و به عقب تکنهی سری جمع کرد و ززی مي را از روشیدستها
 . لرزانم جدا نکردي هالهینگاهش را از ت

معذب و مستاصل به .  بود که من مهارت خواندنش را نداشتم ی حرفيای گونگاهش
 ی چرخاند اما نمرونی چرخاندم که نگاهش را به سمت محوطه بیاطراف چشم م

 بودم که از سمتش یلی سدی داشت که من هنوز صی وجودش چه جبروتهیدانم سا
 . شدیساطع م

 . از مرداب مرموزش برآمدمیی صرافت رهابه

 ه؟ی کارخونه چنیسِمتتون تو ا- 

 . از پنجره برداشت و کوتاه نگاهم کردچشم

 )داریواسطه، فروشنده، خر!...دالل:(  تکلف و روان گفتیب

 و حس اوردمی شغل متقابل ، سر در ننهمهی صراحت کالم و انهمهی کردم ؛ از اتعجب
 .دمیپس عقب کش..ستی نی کافشتری بي پرس و جويکردم سوادم برا

 اوهوم- 

 د؟ی دارلی میچ- 
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 . ها را کنار بگذارمینرای بودم اما نه آنقدر که بخواهم تعارفات معمول اگرسنه

  ندارهیفرق.ممنونم- 

 هوم؟.. گرسنه میلیمن خ...ارنی بیی و چاکی دو تا کاپ کگمیم- 

 . کردمنیی به توافق باال و پايسر

 د؟ی خونی میچ...دی دانشجو باشخورهیبه سن و سالتون م- 

 شد که کنار ی و تنگکی داالن تاري اهی کافه رستورانشان به ثانعی و وسی آبيفضا
 کردم یگمان نم.. سوالنیباز هم ا. کردرمی و شفاف اسي الهی جفت چشم تکی

 آنروزم يدخترانه ها.  سوال کم شده باشدنی نسبت به اتمی برسد که حساسيروز
 تیسوال حساسم به واسطه اهم نیبه اندازه امروز پخته نبود که بفههم اگر به ا

 که دانشگاه ستیه گونه ا مملکتم بی نظام آموزشدمانی بلکه چستیدرس خواندن ن
و من آنروزها .. استچی است و بدون آن هیرستانی هر دانش آموز دبتیرفتن هو

 .گری دزی بودم نه چتمی هویناخواسته در پ

 . نکنددای ام را هوی درونی بودم که سرافکندگی کلماتدنبال

 ..یچیفعال ه- 

 . بوددهی مرا دي تقالنشیزبینگاه ت.  رها شداری اختی بنفسم

 . در انتظارتونهي بهتريمطمئنم فرصتها- 

 مصاحبت نی و افتدی بی انداختم و با تمام وجودم دلم خواست اتفاقری به زيسر
 هم کاسه قشی در نبود همسرم با رفنکهیاز ا. معذب بودم .  تمام شودندیناخوشا

 . داشتممی الیشده ام عذاب

 درستونو ادامه نی بتون کهزهی ری ميمطمئنا براتون برنامه ا..هیآرش مرد منظم- 
 .دیبد

 . کردمدیی تامودبانه

 ... کیاحتماال مثل آرش عاشق الکترون- 
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 .دمی حرفش پرانی عجله مبا

 ..نه..نه- 

 . کودکانه کنج لبش نشستيلبخند. کش آمدشتری بلندش بيابرو

  حدس بزنمدیبذار- 

 .  زنگ خوردلشی نزده بود که موبای حرفهنوز

 .. چشم...میبله باهم...دیخسته نباش...سالم....بله؟- 

 . کتش سر دادبی جانی را قطع کرد و میگوش

 ..ظاهرا جلسه تموم شده- 

 ...) کهمیپس بر:(  گفتماقی حرفش تمام شود به سرعت بلند شدم و با اشتنگذاشتم

 . بلند شدنهی خاص شکفته شد و با طمانیطنتی با شنگاهش

 !..دی نبودی هم ازمصاحبت من راضیلیانگار خ- 

 که مشغول تدارك سفارشمان بود اشاره ي کنار آمد و از همانجا به مردزی پشت ماز
 جان عجله داشتن و گرنه محال بود بذارم همسر ییدا:(  کرد و رو به من گفتيا

 )رونی جا بره بنی دوستم گرسنه از انیبهتر

 )ستمیمن گرسنه ن:(  زورلبخند زدمبه

 ي کارنهی نگفت و همراه هم به سمت همان اتاقک تماما آچی زد و هي لبخندتنها
 .میرفت

 
 )؟ي نداری نین:(  نامفهوم گفتی گوشم خم شد و با پچ پچکنار

.  مقدمه اش جا خوردم و گردنم به سمتش تاب برداشتی و بمی سوال مستقاز
- ي خاکستري و طره هادی درخشی ماهشیچشمان درشت و س. نگاهش کردم

 بود و مثل بایز.  تا گونه ها را پوشانده بودندیشانی پي فضاشتری ب موج دارشیتونیز
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 جالب شی برانشدنم ای بچه دار شدن نکهی اما ادی درخشی منیتریعروسک پشت و
 . نداشتنیتری عروسک پشت ودی سفنتی به طی شباهتچیباشد، ه

 ..)نه بابا:(  دختر بزرگ ملکِ عجم پور زدم و آرام لب زدمتی به آنهمه جذابيلبخند

 نی ادی که به ذهنم رسيزی چنیاول. پوشانده شد عی وسي صورتش با لبخنديپهنا
 است ، نی غمگشهی که به قول عمه ام همبای و چندساله، مجرد و زی سيبود که دختر

 پهنش تمام يلبها من خرسند شود که ة اندازه با پاسخ سادنی تا اتواندیچگونه م
 ! ساده و دخترانه بود؟يتظاهر ای.. بپوشاند ؟ ی واقعيصورتش را با لبخند

تو هم تو ...ومدی مستوره که نی پدر صلوات؟اونيخوری نميزی جان چرا چيملود- 
 ! تعارف نکن عمو جونگهیرستوران بابات د

  که دختر بزرگ دوستش را مورد خطاب قراردی به سمت پدرشوهرم چرخنگاهم
 مردانه اش با ي زمزمه هاانیانگار محبت پدرانه در خونش است و م.داده بود

 . ملک وجود داشتيبای الطفات به دخترزي برایی ساله ، هنوز جانی چندیدوست

 ! ترکمی کنم مي با دوستام برم استخر پرخورخوامیم...ممنونم عمو جون- 

 ! باز همان لبخند گشاد و صادقانهو

 لهیپس امروز کار تعط- 

 ي اردورنی موسسه دارن دو روزه مری با مدی کالسم دسته جمعيشاگردا- 
 ... کم به خودم برسمهی نزنم و انوی دو روز دست به پنیمنم گفتم ا...شمال

 که ساکت و انی داد و رو به شاریی بحث را به سمت خودشان تغانهی عجم پور مملک
 ، دی کنییرای خودتون پذ ازانیآقا شا:(  نشسته بود ، گفتي ملوديمعذب روبرو

 !)پسرم

و رد نگاه ..) بله چشم:(  زد و گفتی تصنعي مودبانه و ناخرسند لبخندانیشا
 . بزرگ افتاد و به همان سرعت کنده شدیمی چهره اقليمعترضش به سرعت رو
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 کارخونه ي قسمت از کارهاهی و قراره شهی روزها درسش تموم منی جون همانیشا- 
 ... از اون قسمت راحت بشهلمایرو بسپارم دستش و خ

 کنده شی غذایِ خالمهی باال رفت و نگاهش از ظرف نی به طرز محسوسانی شايابرو
 افتاد که با اشاره دستش و ي ملودي و بعد رودی بزرگ چرخیمیشد و به سمت اقل

 می را دارد و معطل فرو رفتن لقمه نی پرش نشان داد قصد گفتن حرفمهیدهان ن
 .خورده اش است

عمو جون شما چه آدم :( گفتفشی فوق العاده و ظري با همان تن صداباالخره
 خلق اهللا دی که منتظر مونددی تو شرکت داری خالي جانقدریا!  دی هستيسخاوتمند

!  در خدمتتونمیومدی مدی دادی ندا به من و مستوره مهی؟خب !درسشون تموم بشه
 اونم کنهی چت منترنتی ايامخصوصا اون مستوره عالف که شب و روز فقط داره پ

 !)ي مشت غول ِبلوند هلندهیبا 

 گذاشت؛ شی آنهمه وجنات را به معرض نماة مخلوط ، پشت پردۀ چند جملدر
 عمق ي نگاهم به تماشااری اختی من ناخوداگاه جمع تر از قبل نشستم و بکهیطور

 . برآمدانینگاه شا

 یمی اقلنکهی رابه داخل جمع کرد و قبل از اشی خاص گرفت و لبهای برقنگاهش
 که شونهیفقط لطف ا:(  را بدهد، گفتيبزرگ لقمه اش را فرو دهد تا پاسخ ملود

 بلند شد و زیو بالفاصله از پشت م) با اجازه... کنههی محبتشون را به من توجتونهیم
 به و بدون توجه)  ییرای بابت پذمممنون.. منتظرتونم نیتو ماش:( اضافه کرد

 . رفتشانیبای باغچه زی که دنبالش پا گرفتند به سمت در پشتیینگاهها

 ! راننده توننی عمو اهی نازك نارنجیلیخ- 

 ی که انگار واقعي لقمه درشتش باال فرستاد و با لبخندي آب روي جرعه ایمیاقل
 هیستگیاالن صحبت شا..  ها گذشتهي رابطه ها و خان و خان بازۀزمون:( نبود گفت

 !) که درست تموم بشهموننیالبته که منتظر م!  باشستهیشا...مدختر



 75 

 .دی بلند خندي هوا با صدای بيملود

!! دیگی کُشها که راست متیشما ارباب رع!!  آباد میخان بزرگ اقل! عمو جون- 
 ي فدایاله.. ماچتون بکنمهی بلند شم دیبذار!... به خدادیچقدر شما باحال...

 ! دختر کُشتون برمي هايروشنفکر

 ! کشاند و ااوعده وفازی مي اش را بلند کرد و به آنسوی استخونکلی هي با فرزو

 کی انداخت؛ مثل شروع هی دلم ساي کدر روي دانم چرا اما ناخوداگاه ابرینم
 . جنگل مخوف و پر از رازکی انی مدنیمثل رو..کابوس ناتمام

 . شددهی در هم کشاری اختی بمیاخمها

 حالت خوبه عروس جانم؟- 

 .لبم کش آمد.  ام عادت داشتی نهاني شکار کردن حالتهابه

 ممنونم..بله- 

 ..امیمنم االن م.. نی تو ماشي بریتونی مياگه دوست دار.. يامروز خسته شد- 

 به دهی کوتاه و بری جستم و با خوش و بشمی از جابای سرعت استقبال کردم و تقربه
 . پا گرفتمنیسمت ماش

 ... باشه..کنمی میسع.. امیم..چشم...بله مامان جان- 

 به ی و در را باز کرد و همزمان خداحافظ کوتاه و نامفهومدی به سمتم چرخدنمی دبا
 و از قشر شدی مری را که آنروزها کم کم فراگلشی موبایپشت خطش گفت و گوش

 . کتش سر دادبی جانیمرفه به سمت قشر متوسط سو گرفته بود ،م

 دینباشخسته - 

 .دمی خزنی نرم ماشي هاي دوزی چرمانی گفتم و آرام منرایا

 . کردمی صورتم تنظي را رونهی شد و حس کردم آسوار

 حالتون خوبه؟- 
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 کرد و من آنروز ی از من مي امانهی سوال صمنی بار بود که چننیاول. کردم تعجب
 ؟! ساده وجود داردۀ جملنی تر از امانهی صمي جمله اای آکردمیفکر م

 ....بله- 

 . باعث شد لب باز کنمری اخۀ گفتمان چند لحظکی تاري فضادی دانم چرا ، شاینم

 بابت رفتار خانوم عجم پور متاسفم- 

 فرو رفت و تا عمق ی صندلی که تمام وجودم در پشتدی خندی بلند و ناگهانچنان
 . رفتشی پشیفنرها

 یلی خایدن:(  گرمش گفتين تن صدا کوتاه و بلندش که تمام شد با هماخنده
 ) تا ابد سرِ جاش بمونهی که هر کسهیزیغلطان تر از چ

 کوتاه بدنم را ي گذشت و لرزمی استخوانهاانی از مکی همان ابر کدر و تاريسرما
 .فرا گرفت

 ، بی را که عجیی دادم و چشمهاهی بزنم سرم را به پشت تکی آنکه بخواهم حرفیب
 . داشت، فرو بستملی ها میدنی ددنی نديبرا
 
 
 ؟ی خوبیسالم خانوم- 

 هی بزرگ هدیمی از اقلشی پی را که ساعاتی رنگي کوچک تا شو و نقره ایگوش
 گوشم چسبانده بودم و با ۀ و باارزش، آرام به اللینتی زيگرفته بودم ، مانند جواهر

 . دادمی آرش گوش مي بغض دار، به صدایولع

  بانو؟يقهر- 

 که چقدر به حضور و بودنش خو دمی فهمی مشی صدادنیازه با شن بودم و تدلتنگ
 .گرفته ام

 ...خوبم- 

 . گرفتار بودمیلیخ... زنگ نزدمدیببخش- 
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 اشکال نداره- 

 که به ی عشقي برايچشم انتظار... اشکال داشتمی های به اندازه تمام عمر زنانگاما
 ! ، اشکال داشتای دنۀ عاشقاني به اندازه تمام غم نامه هايبودنش مطمئن نبود

 . زنمی به بعد هرشب بهت زنگ منیاز ا... تنگ شده براتیلیدلم خ- 

مگه قراره !! هر شب؟:(  گفتمي خفه اي حجم گرفت و با صدامی گلوانی مي اگلوله
 )؟ی اونجا باشیتا ک

 نجامی افتاد تو کار و تا آخر هفته بعد اری کم گهی هفته بشه اما هیاولش قرار بود - 

 !گری طرف دکی شدن اقامتم در خانه عمه، ی طرف و طوالنکی امدنشین

 رمیپس من م:(  مالحظه اعتراض کردمی را گرفت و بی دلتنگي به سرعت جاخشم
 )يایخونه خودمون تا تو ب

 مامان مقدسو دو روز بهت قرض بده و ببرتت سپارمیم..دلت تنگه خونه شده..یآخ- 
 ی باشه که تنها نباششتیخونه و پ

 !مگه من بچه ام!  تسیالزم ن- 

 ی تمام شده بود که بتمی ظرفای کرده بود ادی دانم نبودنش جرات تاختنم را زینم
 . را اوج داده بودممیپروا صدا

 ی اونجا بمونی تونی تنها نمیول..زمینه عز- 

 !دونی فرای..شمی پادی بی مجتبگمیم- 

 ؟یخودت خوب..می زنیحاال بعدا راجع بهش حرف م- 

 يزیی اطرافم را پر کرده بود و سوز پاي خشم و غصه ، تمام فضاي از گرماي اهاله
 .شدی ، دور نگرفته بخار مدی وزی پنجره باز به داخل اتاقم مانیکه از م

 !خانوم خوشگله با شمام- 

 دادم یی فوت کردم و نرم نرم ، دل به دلِ خوش و بشهارونی صدا به بی را بنفسم
 . وجود داغم را خنک نکرديکه ذره ا



 78 

 ي حوصله تر از روزهای کرخت تر و بنباری و ادی همان خانه دمانی ميگری دبحص
 صورتم را اهی بخار گرفته حمام، تنها قاب سنهیآ. حمام انداختم انیقبل ، خودم را م

 ي و ناچار از روفی لختش ، بالتکلي ِ طره هایاهی سشهی که مثل همدادینشان م
 . ام افتاده بودهنی سریبناگوش و گونه گذشته بود و تا ز

 ها رفت؛ یاهی امتداد همان سیِ را زدودم و نگاهم پنهی آي کف دستم بخار روبا
 ! کردمیکاش کوتاهش م

 را ی عاصاهیس.  زدمرونی خودآزار، از حمام بیبی نکردم و به قصد تخرمعطل
 را روانه کردم و هر زی تیچی بافتم قسی گي بافتم و از باالسی خسیهمانطور خ
 . بودکدستی شی کمابیی کوتاه بلندهاآنچه ماند

 شُش ی راهقتری عمینفس.  گذاشته بودمنی را زمینی رها شد انگار بار سنگنفسم
 . رفتممی کردم و به سمت لباسهامیها

 خوش اندام ،یرگی بودم که تدهی ، فهمرهی تیشمی آن لباس دنی از تجربه پوشبعد
 کمد برداشتم و به تن انی از می رنگيپس بلوز و شلوار دود. دهدیترم نشان م

 .دمی خزنیی پنهان کردم و به سمت پای کالهانی را مسمی خي و موهادمیکش

 . را کم کردمی خفه ، سرعت قدمهای جر و بحثي راه بودم که صداانهیم

 !ي که اونو تو کارخونه ت راه دادی کارمند داشتیقحط- 

 . کردی اوج گرفتن داشت که به زحمت کنترلش مي برادی شدیلی عمه ميصدا

 واسطه ست از اونور هیاون ... ندارهی خانوادگلی به مسای ربطيخانوم مسائل کار- 
 ... آب که

 ! ستکارهی چستیبرام مهم ن- 

 !زمی است همسر عزدهی فایپس بحث ب- 

 کجاست که اون االن اومده انیشا:(  عمه اوج دلخواهش را گرفتي صدانباریا
 )؟!التدنب
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 پله ها ي را رومی قدمهاالی خیب.  بحثشان چندان سخت نبودي زدن ماجراحدس
 . و با اعالم وجودم به سمتشان رفتمدمیکوب

 . رنگ بودی تفاوت و بی بشهی بزرگ مثل همیمی کامال برافروخته و اقلعمه

 ریصبح به خ- 

 کوتاه ی خورد و رها شد و همزمان سالمی برجسته اش تابنهی سانی عمه منفس
 . تر بودنی داد سنگی داد که اگر نملمیتحو

  بابا؟یخوب.. عروس گلمریصبح به خ- 

 . برگشتمیمی کردم و دوباره به سمت اقلبی نگاهم ردِ رفتن عمه را تعقبا

 کارخونه و می داشت اومده دم در دنبالم تا باهم بري کارهیشاهرخ ..ستی نيزیچ- 
 خانوم تو کارخونه ای روة دونست شازدیصنم جون نم..میتو راه هم حرف بزن

 !نیهم...منه

 !)یتو به عمه ت نرفته باش:(  بزنم بلند شد و گفتی حرفنکهی از اقبل

 ری بلند و چشمگي خورد و نماي باز خانه تقه امهی لبخند بزنم که در نخواستم
 . در آستانه در ظاهر شدیشاهرخ بارمان

 ۀ شسته رفته و حولافهی تا قدمیالن کش ال مانند سي فضاانی خودم را ماری اختیب
 . روزها دور بماندنی اۀبی از نگاه غرسمیخ

بارنامه ها .. اومده باشهشی پیفکر نکنم مشکل...دهی زنم جواب نمی زنگ میهر چ- 
 نری ش باشه که واسه اونهمه کانتمهی و چِفتش احتماال بابت مبلغ بریگ...هیکامال قانون

 ..ستی ني مورد،یاونم حله ول... کم نامعقول زدنهی

 ي کرد و روي ، نگاه شاهرخ هم همراهش کنجکاودی که به سمتم چرخیمی اقلنگاه
 . انداخت و مختصر سالم کردری نگاهش را به زعی رنگم نشست و سریصورت ب

 ..سالم- 



 80 

پزخانه  آشانی مدی کشی سرك نمدنمی دي براگری که دی گفتم و در مقابل نگاهنرایا
 .جا گرفتم

  زحمتی داغ بیی چاهی- 

  بوده ور افتاده هان؟میسالم هم که رسم و رسوم قد- 

 . نداشتی بشر تمامنی اي هاي دراززبان

 ! ریسالم صبح به خ- 

 . رفتي کرد و فنجان به دست به سمت کتریاوهوم

 ..لی شکل و شمانی مهمون آقا با ايجلو- 

 !) مهمون دارندونستمیاز کجا م:(  رفتمرجهی حرفش شانی حوصله میب

 حوله سرم رفت و آنرا باز کرد و ي مقدمه دستش روی را مقابلم گذاشت و بفنجان
هنوز حرفش تمام ..)  بزنم و ببافم کهلیبذار براتون روغن نارگ:( همزمان گفت

 .نشده بود که خشکش زد

 .دمی سر کش نگاهم گرد کردم و دوباره حوله را بهانی معترضم را ممردمک

 ؟! دخترجوني بال رو سرش آوردنیشپش مِپش زده بود که ا- 

 . فرستادممی گلوانی داغ مي چاي اجرعه

 .آره شپش به جونم زده بود- 

 آشپزخانه ي از مصاحبت مقدس، همراه با فنجانم کنار ورودلی می گفتم و بنرایا
 زدند؛ اما یحرف مهنوز همانجا ابستاده بودند و . دمی کشرونی به بی و سرکستادمیا

 !آهسته تر

 انی دادم و با سرعت نور ملی محتوا تحوی بي به من افتاد و به زحمت لبخندنگاهش
 . گرفتم و جابجا شد مي و خم پله ها جاچیپ

 !ی زنی شده چرا نفس نفس میچ- 

 . با قامت فربه عمه برخورد کرد و مغز فرمان توقف دادنگاهم
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 ! سر و وضعنیعمو جون مهمون داشتن منم با ا...یچیه- 

 .دینی عقب رفتم تا سرووضع مرا ببی کمو

 !کنهی خونه باز منی تو اوی هر کسيپا- 

 روزیچرا د:(  به اعتراضش نکردم و خواستم به سمت اتاقم بروم که گفتیتوجه
 )؟! هم تو کارخونه بودهکهی زننی پسر ایبهم نگفت

 . به سمتم نشانه رفتگری خانه بار دنی اتهام طلبکاران اانگشت

 ..دی کردم بدونیفکر م- 

 هرم ری را زمی موهاشی مدل آرانیدتری گفتم و به سمت اتاقم رفتم تا جدنرایا
 . نظاره کنمره،ی تيسشوار

 
 

 واری درزنیپ - خانم ی و بد دوخت باجختی بد رسهی کانی که از می آبنباتنیآخر
 مقابل دونی فرزی لپم چپاندم ، لبخند اعتراض آمانیبرداشتم و م -  خانه مانواریبه د

 ي گرفت و از کنار گوشم تا رویراهی قطره اشکم راهِ باری اختینگاهم نقش بست و ب
 نقطه از شدت التهاب پوست صورتم بخار شد و نیر تییچانه ام سر خورد و در انتها

 ! مصرف گذشته به هوا رفتخی تاريهمراه طعم تلخ آبنباتها

 ي های امن صندوقچه خوراکگاهی که مخفی مرطوبنی زمری زانیشدم تا از م بلند
 يگریقطره اشک د.  آمدنیی صورتم پاي خانم بود، خارج شوم که سقف تا رویباج
 کرد اما تلخ بودنش را با تمام ی نمتمی آبنبات ها اذیتلخ.  و باز هم بخار شددیچک
 !  کردمی زبانم حس ميپهنا

 اطی که با احتدی به گوشم رسدونی فري سقف فشردم و همزمان صداي را رودستم
 ي برایلی مچیو من ه)  شکم پرست؟ي ناخونک زدی باجسهیباز به ک:( دی پرسیم

 جان گرفت و یچکی دادم که مثل پچیدستم را دور بدن داغم پ.  نداشتمییپاسخگو
 گری که ديتنومند دستان انیم  حالی و بریاس. دور تا دور وجودم را در بر گرفت
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:(  گوشم نشستانی ناله مانند عمه مي صدانباری خوردم و ایفیمال نبود ، تکان خف
 ) دکتر کجا موند؟نیپس ا

 را چکمی وجودم شاخ و برگ پيگرما.  شدی دستانم محکمتر و محکمتر محلقه
 ي برای بند شکسته خواهد شد اما تالشنی اي دانستم با تقه ای کرد و میخشک م

همان شکالت تلخ و بدطعم را گوشه لپم نگه داشته بودم و از . کردمی ام نميآزاد
 . فرستادمی ممیو گلانی مری دلپذي گرفتم و مثل زهری اش کام میتلخ

 !شوکه شدن... دینگران نباش- 

 که به سرعت ینگاه... آوردمادی بود اما نگاهش را به سرعت به بهی غرشیصدا
. کردی چه ممیای نمناك و سقف کوتاه رونی زمری زانیخودش بود اما م... افتاد نییپا
 ي از نهادم بلند شد و خنکااری اختی بی خشکم تنگ تر، تاب برداشت و آهچکیپ

 خشک در حال جان گرفتن ي اه و حس کردم مثل شاخدی صورتم باري رویمطبوع
 سقف انیارتفاع گرفتم و از م.  کردمی دادم و رشد می موهیم! و شکوفه دادنم

 شد و نیخنک و خنکتر و ناگهان تمام تنم سنگ..سرم خنک شد.کوتاهم گذشتم 
 چند نی هميتکاپو.... و ذهنم به تکاپو افتاددیچی مشامم پانی مي ابهی عطر غريبو

 رونی تند مقدس که با وحشت از آشپزخانه بيتلفن و قدمها زنگ ":  گذشته ۀلحظ
 بودم و رفتن ستادهی پله ها اانیم... به دست به سمت عمه پا گرفتی و گوشدیپر

 را بر بتی که خشک شده بود هاله مصیی کردم و با گلویپرشتاب عمه را نگاه م
 ادیجانسوز فر ي و با ناله ادی را از مقدس قاپیعمه گوش... کردمیفراز خانه حس م

 وزنه ها نی ترنی که با سنگیی که از دستم رها شد و قدمهایو فنجان! دونیفر: زد 
 "...  پله هاانی شدند و مدهی کشنیی سمت پابه

 جفت نگاه نگران کی ي به رومی بلند شد و چشمهافی خفي تلخم تنها ناله اي گلواز
 .باز شد
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 گذاشت و کنار نی زمي و سرم را آهسته رودی کشرونی سرم بری را از زشیدستها
 .دیکش

 !یاله!  رهی عمه برات بمیاله- 

 دوباره صورتم را ختیری اشک مزیکری صورتم هوار شده بود و ي عمه که روهیمو
 .دمی را عقب کشنمیملتهب کرد و با اکراه سر سنگ

 .. ادی کم حالش جا بهی نی جون اجازه بدییزندا- 

 ییدا:(  نگاهش را به سمت شوهر عمه ساکت و متفکرم چرخاند و با التماس گفتو
 ...)جون

 انداخت و شی بازوری زیمت عمه آمد و دست بزرگ حرفش را خواند و به سیمیاقل
 .بلندش کرد

 بلند شو...بلند شو خانوم- 

 شفاف لهی آن جفت تي شد و من نگاهم دوباره رودهی کنان دنبالش کشهی موعمه
 .افتاد

 ! خانومعتری کم سرهی..دیاری بگهی دستمال مرطوب دهیمقدس خانم - 

 چشم آقا شاهرخ- 

 ام برداشته شد و به دست مقدس یشانی پي که با حرکت دستش از رویی خنکاو
 .سپرده شد

 . گشتی ام قطره قطره به وجودم برمياری بودم و هشنی سنگهنوز

 د؟یبهتر- 

 دردناك گرفت و ی به اطراف چرخاندمش ، سوزشی آنقدر داغ بود که وقتنگاهم
 . گرفتدنی که هنوز هنگ بود، باري تر از مغزشتازیاشکم پ

 
 د؟ی بلند شدی تونیم
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 جان به مهی بلند کردن هشتصد تن بدن ني مذبوحانه برایتالش. شدم تمی موقعمتوجه
 . گذاشتم و خسته و درمانده منصرف شدمشیمعرض نما

 و گرنه االن دنی و به موقع رسدنیخدا رحم کرد آقا شاهرخ حس و حالتو فهم- 
 ! پله ها استخون سالم برات نمونده بود مادرنی ايرو

 .دی نچسبش چرخي هايو زبان باز به سمت مقدس گردنم

 !زود بود برا رفتنش..خدا رحمت کنه برادرتو- 

 تازه یلی را که هنوز خی التهاب صورتم گذاشت اما داغ دلي را روی دستمال خنکو
 .بود، داغتر کرد و رفت

 ! آب خنکوانی لهی...مقدس خانوم... کمکتون کنمدیبذار- 

 عمه که لحظه به لحظه بلندتر ي و زارهی موي صداانی پشت کتفم رفت و مشیدستها
 . نشستمنی زمي روشد،یم

 افتادنش مثل ناقوس ي و صداختی ری گونه ام مي صدا روی اشکم بي هاقطره
 و مونی نامی شروع صبحادآوری کرد و هر دنگش ی مغزم دنگ دنگ ميمرگ تو

 .نحس بود

 ؟يچه جور- 

 که جوهر يمثل برادردرست ! کوتاه و ناقص!  دو کلمه بودنی توانم همتینها
آنقدر ! ری تاثی رنگم نداشت؛ حضورش کوتاه بود و بی بی در زندگیوجودش ، رنگ

 ام ی بر دفتر زندگی نقشچی مان داشت هی کودکيطنتهای که در شیکه جز نقش
تنها .. در ذهنم نمانده بودزی نی تلخي نداشتم و سردادی از او به یمحبت.. بودنداختهین

 ... نبوده استچوقتیاما انگار ه..بود تا بدانم هست...، بود

 ...متاسفم- 

 ؟يچه جور- 

 !تصادف- 
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 ...)بانه:(  زدملب

 بانه در ری اواخر مرتب در مسنی دانستم که ای نداد اما من می دانست و جوابینم
 ! کندی قرونش را دو قرون مکی الشیرفت و آمد است و به خ

 شد و تا ته قلبم را ي به باد رفته اش بر زبانم جاري از سر حسرت آرزوهایآه
 .سوزاند

 ری ام زی کودکانی و هذي خبری همان تب و ضعف بانی بخوابم و مخواستی مدلم
 و سلول دی تازی ذهنم مانی ، چهار نعل متی فرو بروم اما واقعنمیسقف کوتاه و سنگ

 . به جلزو ولز افتاده بودندياری با هشبتی مصنی داغ اریبه سلولم ز

 .  لب زدمیلی می گرفته بود با بمی که مقدس مقابل لبهای خنکآب

 د؟یبهتر- 

 رخت عزا، ری که تا مدتها زي به سمت خانه ادنی پرکشي تکان دادم اما برايسر
 . بودمنی سنگيادی پوش بود،زاهیس

 !مامانم- 

 .ز شد و هق هقم بلند شد کلمه کوتاه اما بزرگ ، بانی با هممی ناله هاقفل

 . شد و بلندم کرددهیچی اش دور تنم پبهی غريدستها

 ضجه ي برای هق هقم نگاهم به عمه افتاد که توانانی از مبلها رفتم و میکی سمت به
 ي افتاد که جاادمی و من دی مالی را مشی بزرگ شانه هایمیو اقل. نداشتشتریب

 میباورها... را باور نداشتمتشی که حمای ؛ کسستی خالی کستگری حمايدستها
 تفاوت و ی بۀ سخت بود که عمیکم باورش!  ؛ باور عمه ایآنروزها مشکل داشت گو
 دانم ی کرد و نمی کند، اما مونی شنطوری برادرزاده اش ايدر خود فرو رفته ام ، برا

 . شدی بلندش ، گرم مي و هوي هانیچرا اما دلم به وجودِ هم

 ...رمی دلش بمي برایاله!  مادر مرده ۀ اون نجمشی پمیربلند شو عمه بلند شو ب- 
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 کرده بود و داغ دلم شتری عمه را بی و همراهي اش ، قوه همدردي آرش و دورنبود
 .دی فهمیمادرم را م

 بتی مصنی تماشاگران اینگاهم پ. دادم و بلند شدم هی کوسن کنارم تکي را رودستم
نگاه شاهرخ با .  به ما چشم دوخته بودندی با نگرانیرفت؛ مقدس و شاهرخ بارمان

 .  افتادریتاسف به ز

 خواست ی اش را می اش و همدلي دانم چرا اما دلم نگاه گرمش ، همدردینم
 !خواستی زده بود و دلم همراه مبتی چون روحم مصدیشا..

 لی کوتاه تبديهق هقم به تکانها. دمی برداشتم و خودم را به سمت پله ها کشقدم
 . بوددهی خشکمی کردم چشمه اشکهای که فکر ميزی زودتر از چیلیشده بود و خ

 ! مقدس خانومدیکمکشون کن- 

 . را گرفتمیبازو.  دی شاهرخ به سمتم دوبی با نهمقدس

 .. کندایلباس مناسب برام پ- 

 . مختصر گفتی و چشمدی را شنمینجوا

 !بهش زنگ بزن!..آرش- 

 ی مقدس سپردم و بي خودم را به انتخابهاگری دکباری گفت و من ی هم چشمباز
 بهی و غریمی اتفاق بسته بود، همراه عمه، اقلنی که نطفه در هميزی از هر چالیخ

 . و رهسپار غمخانه مادر و پدرم شدمدمی برتن کشیاهیآنروزها ،س
 
 

  چه؟یعنی ازدست دادن جوان

 یه در اتاقش زل بزن و بی دههی تکواری و پشتت را به ديری را بغل بگتی زانوهایعنی
 عجله دارما در حد ی زنی اتو مهی لباس منو نی کند؛ مامان اتی صدایو منتظر بمان

 !ی ملمیت
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 که به ی مبادا عطر تنش فراموشت شود و منتظر بمانی بو بکششی لباسهاانی میعنی
 ي خوای میچ! باز موش افتاد تو اتاق من: دیضرب در اتاقش را باز کند و بگو

 !جاسوس کوچولو

 نتابد و فرو ی ننو بشود و تاب بخورد اما از شدت بهت قطره اشککلتی تمام هیعنی
 !زدینر

 دای پکی و تاراهی سۀ همهمنی اانی او هم مۀ نگاهت به در بماند بلکه سر و کلیعنی
 ! موقع روزنیشود؛ آخه بچه م کجا مونده ا

 که ییه شود، ذوب شود و آب گلو و دلت جمع و مچالینی را ببباروی دخترکان زیعنی
نشد !  تنومندمةنوبتت نشد شازد:یی و بگوی جگرسوز است ، فرو دهي خارتیبرا

 !ی بپوشيکه رخت داماد

 انی و می و چشم بگردانی خانه ات بچرخانی وار موانهی دیعنی از دست دادن جوان
 !ی پوش ، دنبال قامت او باشاهیجوانان س

 که دل مادرانه و نگاه ي فراموش کردن هر نگاه مردانه ایعنی از دست دادن جوان
 وهی خانه ات رست و مانی که می از نهالی دل بکنیعنی لرزاند؛ یخواهرانه ات را م

 ! گرم بودتگرشیداد و دلت به دستان حما

 شده است که هر لحظه اش ی مرور خاطراتری تا ابد درگتیای دنی باور کنیعنی
 . کندی قلبت خانه مانیم سوزناك است و يگدازه ا

 که مات و مبهوت و شکسته به ناکجاآباد زل زده ي پدریعنی از دست دادن جوان
 ! نهای اوردی اش دوام بی بدون ثمره زندگتواندی داند میاست و نم

 جا دندی دی کس را نمچی که هدند،ی دی که مرا نمي آغوش پدر و مادرانی مدهیخم
 و شدی خارج ممی گلوي خوفناك از تنگناي مثل زوزه امیصدا...گرفتم و زار زدم

 . بوديگری دزی دلخراش داشت اما خراش دلم چینی گوشم طنانیم



 88 

 ي آشپزخانه تا در ورودانیاز م... رفتی مجتبیِ آغوششان کنده شدم و نگاهم پاز
 مان هی و همسایدوستان همکالس.  راه پله ها نشسته بود و سرش افتاده بودانیم...

 اما او سکوت ابندی کردند به دل داغدارش راه ی می را گرفته بودند و سعدورش
 ، ی سکوت مجتبدنی کرد با دی رشد متنم  سلول به سلولانی که میماتم. کرده بود

 و کجا آمده بودند و ی دانم از کی که نمی جمعانیبلند شدم و از م. خروش برداشت
 کرده بودند، گذشتم و خودم را به  پوشاهی مان را گرد تا گرد سيخانه هشتاد متر
 .راه پله رساندم

 . تند پسم زدی اما به ناگاه با حرکتدمی آغوشش کشدر

 ...ولم کن- 

 . کندی دانست چه می زده بود که نمبتیبرادر کوچکم چنان مص. دی اشکم چکقطره

 ... بغلمای دلم بزیعز- 

 ام دهی خمي زانوهاکهی طوردی ام کوبنهی سانی کننده مری غافلگی شد و با ضرببلند
 . افتادمنی زمي و همانطور چمباتمه زده ، از پشت رواوردیتاب ن

 !اگه به خاطر تو نبود االن زنده بود- 

  گفت؟ی مانیتب داشت و هذ... گرد و مبهوت شدسمی خيچشمها

 !)من خواهر ندارم! رونیبرو گمشو ب:(  زدنعره

 همه جا را سکوت و حس ي اقهی دقي ضجه مادرم هم قطع شد و برای او حتادی فربا
 به سرعت خودشان را به راهرو رساندند و به يعده ا.  فرا گرفتي کنجکاوةخزند
 دهی داغدار و رنجی چرك دلي تعفن نفاق و بوي نشستند که بوي منظره ايتماشا

 . دادیم

 ، چشم دوختم تا شدی که ماه به ماه بلندتر و مردانه تر می نشستم و به قامتراست
 .نمی در حرکاتش ببیمانی از پشیبلکه نشان
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 ی کی کنیاون جهاز دهن پر کنو فکر م... باال آورده بودی بدهی ت کلیبابت عروس- 
 ! نمونده بودونی کامي چرخهاری االن تو راه بانه و زیخواستیاگه کمتر م! بهت داد؟

 ي تا گوشه های و حت لبهاي که کم کم روي از اشک خشک شد و با پوزخندنگاهم
 تا بتوانم از آن نگاه غمبار و حق به دیطول کش... به او زل زدمشدی مدایچشمانم هو

 از افسوس تکان ي که سریی هاهی و به اطرافم نگاه کنم؛ به همسارمیجانب چشم بگ
 که تا يبه مادر!  کردندی زمزمه مرفته  جوان از دستي برایفی حفی دادند و حیم

 تازه و داغتر به یونی و سکوت کرد و با شدی را شنیحرف ناحق مجتبکنار در آمد و 
تنها !!  انداخت و رفتنی زمي روی مالحظه تفی که بيکنج خانه برگشت ؛ به برادر

 جفت نگاه آشنا کی ي تا به رودی؟؟؟ و نگاهم چرخ! مني های خواهادهی زيبرا
 .ادافت

 مان مجلس هی که به لطف همساي بود ، خانه استادهی انیی پاگرد واحدِ طبقه پايرو
 . مردانه شده بود

 . کرد و کنارم قرار گرفتی کوتاه را طۀ سمتم پا گرفت و چهار پنج پلبه

 ! دیبلند ش- 

 . بودم ، نگاهش کردمدهی از آنچه شنری فالکت زده و متحهمانطور

 !)دیبلند ش!  نکردهي خدادیناشنوا شد:( دی شد و کنار گوشم غرخم

 سیبا ه....)  از خونه مونیچیخدا شاهده که من ه:(  ناشناخته لب زدمي عجزاب
 . خشک شدمیگفتن شاهرخ لبها

 !بلند شو گفتم- 

 پاگرد خانه انیم.  تمام روحم را پر کردمی عظیحس غربت... پررنگ تر شدپوزخندم
 نی تربهی از غرری کس غچی شده بودم و هری ام نشسته بودم و به ناحق تحقيپدر

 !فرد آنروزها ، همدل و همراهم نبود
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 يری ناپذيری سلی ممی تماشاي که هنوز برایتی جمعانی شدم و همزمان از مبلند
نگاهش پر از حسرت از دست . به من زل زده بود . داشتند، نگاهم به مادرم افتاد

 ام با آرش به ي ظاهری خوشبختي کرد در ازای بود که فکر میداده ها و پر از طلب
 آنها نشکند ؛ که ۀپدران - غرور مادرانه   سکوت کنم تادیبدهکارم و با..بدهکارماو 

 !میخودشان بر سر زبانها انداخته اند که فالن جهاز را به او داده ا

 . انداختمری را قورت دادم و نگاهم را به زمی خشک گلوآب

 !  ببرمتون خونهدیحاضر ش- 

 . نفسش جا خورمياز گرما. ه بودم او را فراموش کردکی حضور نزدي لحظه ايبرا

 !خونه؟..خو- 

 واسه ستی نیاالن موقع خوب:(  شد و در مقابل آنهمه نگاه کنجکاو زمزمه کردخم
 !)دیشب دوباره برگرد...موندن

 را گرفت و مرا به نمی ، گوشه آستی قابل هضمری غیبا گستاخ.  بزنمی حرفنگذاشت
 امروز يچرا که تمام رفت و امدها. درش باز مانده بود. سمت آسانسور کشاند

 .شدیساختمان به خانه ماتم زده ما ختم م

 . مرا داخل آسانسور کرد و در را بستي اهی ثانبه

 ! بهترهدیاری درني شب بازمهیواسه مردم خ! دیاالن داغدار- 

 مغزم نداشتند و ی از همراهي بهره امیاما لبها! تند بود و رفتارش گستاخانهلحنش
 . شفافش زل زده بودمي هالهیفقط به او و ت

 و شب دی بکنی استراحتهی رسونم یشما رو م.. هستن فعالنجای ایی و زنداییدا- 
 !به صالح خودتونه...نجای اارمتونی دنبالتون و مامیدوباره م

 بودم ، شوکه دهی شنی انصافی بنی که در عیی بزنم اما آنقدر از مگوی حرفخواستم
 . ربط باز شدی بیبودم که تنها لبم به سخنان
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 که ده سال از خودم وهی مرد بهیزن ... جهاز نرههی بار تهریزن آرش شدم که بابام ز- 
 ...!بزرگتر بود

 ش فقط به خودش یاونکه تو زندگ...دونیفر...حاال:( دی ام چکی کسی اشک بقطره
 !)مامانم... یمجتب..حاال... کرد یفکر م

 انی سرم ، مانی که ميولوله ا.  کنمهی حال خراب را چطور تخلنی ادمی فهمینم
 ادیدلم فر!  کرد ، در حال فوران بودی مکی و سکوتم را تحريروحم و قلبم ، صبور

 سوخت و یتنها نگاهم بود که م. شدی باز نمی به آهمی لبهای خواست اما حتیم
 .شدی ام گسترده منهی سيوآتشش تا ر

 !دیبهش فکر نکن! دنی شنی چرهی مادشیمردم - 

تک دختر ...همسر دوست او ..من ...شدی کنده نمشیرای از چشمان گي لحظه انگاهم
 ي براي مقابلم فرو انداخته بود و تن ناسالمش را بهانه ای که سر شرمندگيپدر

 کرده بود و مرا به حجله پسر خواهرش فرستاده بود ، حاال ندهی سخت آيروزها
 ! خانواده ام گفته بودمی و دست خالي نداري مرد از نگفته هانیمقابل ا

چطور توانسته بودم حرف .  افتادنی شد و به زمنی سنگی ناگهانی بار شرمری زنگاهم
 ؟!! را بزنممیمگو

 ختهی دانستم، جمع و فرو ری اسمش را هم نمی که حتشی مدل بااللی اتومبانیم
 ینی تمام شود و سنگی مسافت طوالننی شمردم تا ای ها را مهینشسته بودم و ثان

 . مرد ، سبک شودنی اطراف ايهوا

 کرده بال دای پیی که از قفس سکوت رهاي ام که بلند شد مثل پرنده ای گوشيصدا
 . چنگ زدمفمی کانی را از میزدم و گوش

 بله؟- 

 ...نگارم...زمیعز- 
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 ری شل شد و قطرات اشکم سرازمی بغض دار آرش کمند چشمهاي صدادنی شنبا
 .شدند

 !آرش- 

دارم ... پرواز نبودنیزودتر از ا... شب تهرانممهیپس فردا ساعت دو ن...امیدارم م- 
 ..زمی عزامیم

 و کردی را شعله ور تر مبتمی و مصی خاکستر دلتنگی مثل بادبزنشی گفتنهازمیعز
 . بزنم تماس قطع شدی بتوانم حرفنکهی بدون اکهی طورشدیم بلند تر مهق هق

 حضور يزی از هر چشی بود و دلم بشتری ببتمی ام از بار مصی و دلتنگیبی غرحس
 .خواستیآرش را م

 دی کم آب بخورهی- 

 . همراهم افتادبهی غرلی اتومبانی و به ناگاه مدی احواالت درونم پرکشری از سحواسم

 آب ي بطری توقف کرده بود و کیک.  شدمرهی دستش خانی مصرف مکباری وانی لبه
 ...ی گرفته بود و کیمعدن

 ممنونم- 

 .دی کم بخورهی- 

.  گذاشتی جهت نمی بي مقاومتهاي برایی چنان مصمم و مطمئن بود که جانگاهش
 می گلوانی از می سنگيمثل گلوله ا.  دمی نوشي را از دستش گرفتم و جرعه اوانیل

 . کرد و چندبار پشت هم سرفه کردمکی را به هم نزدمیرفت و دردش ابروها نییپا

 ست؟یسردتون ن- 

 جمع کرده بودم ، ،ی در پی پي که به واسطه سرفه هاي بازمهی ني چشمهاانی ماز
 . اش را شکار کردمي اما جدیمینگاه صم

 ...سی خيبا موها... فصلنیتو ا- 
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 نامرتبم نشسته بود و ي موهاي رفت که آزادانه روی دستم به سمت شالاری اختیب
 . رحمانه کوتاهشان کرده امی آورد که بادمی به مینوازش موها

 حالتم را که ی لخت و بي و متفکرانه اش ، دستپاچه ام کرد و با عجله موهاقی دقنگاه
 شالم چپاندم و شالم را دور گردنم محکم تاب ری خشک شده بودند ، زانی در میکی

 . دمدا

 .دی را از من گرفت و به سمت جلو چرخنگاهش

واسه ..لیواسه تحص.. گذروندمیی اروپاي کشورهاي عمرم را توشتریب- 
 شروع شده بود ، تو همون اروپا شکل ی من و آرشم که از بچگییآشنا..یزندگ..کار

 ی درماني ماهه که دنبال کارهاکیتو همون دوره کوتاه .. به خودش گرفتیدوست
 چی به هادی نمادمی که دم از پدر مادر و خونواده م دور بونقدریا....ش اومده بود

 ! باشمختهی اشک ری مثل شما از سر دلتنگیلیدل

 . نمناکم نشستي چشمهاي رونهی از قاب آنگاهش

 ، حالتو دگرگون زی عزهی ی دلتنگنکهیا:(  را به حرکت در آورد و ادامه دادنیماش
 دونم موهبته ینم:(  اضافه کردی تفاوتی بم و بي انداخت و با صدا بااليشانه ا...) کنه

 )؟! شکنجهای

 دهی بودم که هرگز قبال نشندهی شنيزیچ. چشم چرخاندم نهی آانی دنبال نگاهش مبه
 اروپا؟... ماههکیآرش و درمان ...بودم

 و بپرسم کدام دوا و درمان که نمی اش ببنهی آانی از مگری دکباری نگاهش را خواستم
 . شدشتری بيزنگ تلفنش ، مانع گفتگو

 ...خونه شما...می خونه اگهی دقهیده دق! ...بهترن... جانییبله دا- 

 .  مکث کردي الحظه

 جلسه واجب تر نیحضور شما تو ا... هم هستیخود مهندس حضرت...ساعت سه - 
 !من که مهمون چند روزه ام..از منه
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 یخودم م...ان؟یچرا شا:(  به من انداخت و ادامه دادی چشمگوشه
 ....) ندارميعجله ا...رسونمشون

 . تماس را قطع کردی بدون خداحافظو

 هستم که قطعا در مورد من یی حرفهادنی حس کرد منتظر شنی کرد و وقتیپوف
 بخوام برسوننتون انیگفتن شما را برسونم خونه و از شا:(گفته شده، لب باز کرد

 خونه دی بردی برداريزی چی بخواد لباسدی گفت شاییدا.. خودتونخونه
 ..) دیاش ، خونه تون برسهیبعالوه آرش هم که ظاهرا فردا م..خودتون

 فردا؟- 

 . تکان داديسر

 ...اما آرش به من گفت پس فردا- 

 ...)دمی دونم حتما اشتباه شنینم:(  تفاوت گفتیب

 دی جمع کنلتونوی جان وسایی خونه دامیبر:(  مکث کرد و بعد اضافه کردي الحظه
 به راننده شون يازی وقت دارم که ننقدریفعال ا.. رسونمتون خونه تون یخودم م..

 )نباشه

 به چهره اش نشسته که ی معلوم بود اخمشی اما از لحن صدادمی دی را نمصورتش
 . نداشتيری معنا و تفسچی همیآنروزها برا

 گرفتند ی ممی تصمگرانی اقامت داشتنم هم د کجاي برای که حتدمی دی نمآنروزها
 دهی بود که نپرسیو از همه مهمتر رها کردن ِ پرسش...  کردمی مشیو من ساده رها

 .... توجه از ندانستن جوابش ، از آن گذشتمی ماند و بی روحم باقانیم
 

 . باز کردمی عقب گذاشت و درب جلو را برای صندلي کوچکم را روچمدان

 دییبفرما- 
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 انی شايخواستم سوار شوم که صدا. نداشتیتی شدم اما چندان هم اهممعذب
 .متوقفم کرد

 !یمیخانم اقل- 

 . شده بودم و از نگار آزاد فاصله گرفته بودمیمی مدتها بود که اقلي من بود؟آربا

 کوچه بن ي را آنسونیماش. دمی و به سمتش چرخدمی کشنیی برداشته ام را پاقدم
 . آمدی ها پارك کرده بود و به سمتمان میمیبست و پهن خانه اقل

  فرمودندیمیجناب اقل... رسونمی مشونوی من ادیجناب مهندس اجازه بد- 

 گذاشتم و قدم شی ، به نمای به نشانه تشکر در مقابل صورت شاهرخ بارمانيلبخند
 و با حرفش دی درهم کشی بروم که شاهرخ اخمیمی اقلنیچرخاندم تا به سمت ماش

 ی که در رکاب دختر نجمه بودن چه موهبتدمی رسنیقی زده ام کرد که به چنان بهت
 !! خوانندی مي دو مرد بر سرش کُرنیاست که ا

 !اسری گذره پسر ی هات داره از حد میخوش خدمت- 

 .دمی چرخنشیزبی به سمت شاهرخ و نگاه تی معطلی خوردم و بیتکان

 !خدا رحمت کنه پدرمو- 

 . گردنم را به سمتش بازگرداندانی رنگ شای مطمئن و لحن بيصدا

 ..ارمی من چمدونتون را براتون مدیاری بفینگار خانوم تشر- 

 ۀلی جفت تکی نگاهم به اری اختی کند بفی که از بزرگترش کسب تکلی کودکمثل
 .شفاف افتاد

 ! خانم آزاد مختارند- 

 ام به یلیفام ، شناساندن نام دونی فرتی عرض تسلي بنرهاتی خاصنیکمتر!! آزاد؟
 ! مرد بودنیا
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 ناشناخته گِزگِز ی داشت که به نام خودم خوانده بشوم اما بدنم از ترسی خوبحس
 ي دلم را لرزاند؛ از آن جهت که مرا که وصله ناجوربهی غرنی وجود ايشد و سرما

 ! نام خالص کردنی ها بودم انگار ، از اسارت ایمی اقليبرا

 ینی نکردم اما سنگی هم از شاهرخ بارماني تشکری پا گرفتم و حتانی سمت شابه
 . ساختمانم حس کردمی تا چند قدمینگاه نافذش را حت

 یوقت.  مرا رساند و چمدانم را تا کنار واحدم باال آورد شهی همهی شبی در سکوتانیشا
قدم چرخاند !) شبتون خوش:(  تکان داد و گفتي انداختم و وارد شدم تنها سردیکل

 قفل انی کرده از مری گدی درآوردن کلرینسور رفت و من هنوز درگو به سمت آسا
 که انتظار داشتم يزی تر از چیمی و صمدی هوا به سمتم چرخیبودم که ب

 )؟ی ترسی کنه که؟ نمی نمتتی اذییتنها:(دیپرس

 ! اشیمی گفتنش و نه به لحن صمیمی به خانم اقلنه

 .دمی کشرونی خم و چم قفل بانی را از مدی کلباالخره

 فکر نکنم..نه- 

 . تکان داد و دکمه آسانسور را زد و در بسته شدي را بهم فشرد و سرشیلبها

 . ساعتها بود حبسش کرده بودمایگو.  رها شدنفسم

 مه گرفته ي ،خانه بزرگم را به اندازه امی و ضخدهی به هم تني و پرده هازیی پاغروب
با . را خشک کرد می آب گلویکی تاري و لولویی که وهم تنهادادیو ساکت نشان م

 انی را ممی کفشهای حتنکهی ، نبضم سرعت گرفت و قبل از اانی ِ تذکر شايادآوری
 خانه يدهای به سرعت کلدهیکودکان ترس  کردم و مانندشی بگذارم ، رهایجاکفش

 ي که بعد از مدتها به جای روشن کردم و مثل گمشدگانيگری پس از دیکیرا 
 نانی امن گذشته ام اطمگاهی پاتی تا از امندمی اتاقها سرك کشانی رسند می مییآشنا

 ، خاطرات نه چندان شودی که روشن می که با هر چراغدمیحاصل کنم و ناخوداگاه د
 .شودی آرشم قلنبه تر و قلنبه تر می و دلتنگرقصدی چرخد و می سرم مانی ممدور
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 !فراموش کردن خاطرات سخت تر از مردنه - 

 ی افتادم و تا لحظاتنی که از پشت سر به زمدمی کشغیچنان ج شی صدادنی شنبا
 ! آمدینفسم باال نم

 به نهی آمد و دست به سرونی بود بییرای که کنج پذي آباژور بلندهی ساانی ماز
 .صورت وحشت زده ام زل زد

 زنانه اش را شی نتوانسته بودم خودم را جمع و جور کنم و همانطور نشسته نماهنوز
 .کردمیتماشا م

 گرفت وتمام چراغها رو روشن ی خونه دلم منی ایکی روز منم مثل تو، تو تارهی- 
 ...کردمیم

 گذر چهار ساله ای المپها بود ، انی در میکی ی و روشنهی اسباب و اثاثهی دانم ساینم
 اش ورد ییبای که زی کرده بود واز طراوت عروس خانمدهیزمان ، که صورتش را تک

 ! نبوديخبرمجالس زنانه بود، 

تو با !  يخب البته حق دار! ی اومده باشدنمی خونه به دنی تو اچوقتی هادی نمادمی- 
 ! آخهی نداشتیمن صنم

 و کم کم شدی ، آرام و آرام تر مبشی گرم و دلفري صداری کم کم تحت تاثنفسم
 .کردی منمی از آنکه متعجبم کند، خشمگشیحضورش ب

 برادرت فوت دمی و شنستی آرش ندمیشن!...نجامیاما من با تو کار دارم که ا- 
 ... زدمی بهت مدی که باهی بگم و واجبتر از اون حرفتی تسلامیواجب بود ب...کرده

به :( دمی انداخت، پرسی ام نقش میشانی پانی که کم کم می نشستم و با اخمراست
 تو شدی که هنوز کليواسه خونه ا:(  گفتظی و با غدی حرفم پرانیم...) يچه اجازه ا

 )خوامی اجازه نمفمه،یک

 ی مشی را که هنوز از ترس لحظات پییبه سرعت بلند شدم و قدمها.  شدمداغ
 . به سمتش تند کردمد،یلرز
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اومدم روشنت کنم و ! نه دزد شوهرتم نه دزد خونه ت! خوف برت نداره کوچولو- 
 ! بندازم تو صورت تو و آرش جونتدوی کلنیا

 !رونیب! رونیلطفا ب- 

 محسوس گرفته بود ي ام فراز و فرودنهی سانیقلبم م.  به سمت در گرفتم  رادستم
 از شدت ترس و خشم خشک میلبها.  ام نشستنهی سي رواری اختی بگرمیدست د.

 .شده بود

قدش .  قرار گرفتمیو درست روبرو..سوم ..قدم دوم ... به سمتم برداشتیقدم
 بود اما نه بایصورتش ز... تصوراتم جا خوش کرده بودانیبلند بود اما نه آنقدر که م

 . بودبندهی گذشته رعنا و فرة گذشته و قامتش اما به همان اندازییبایبه ز

 آن به کی.  روحش رفتی نگاه سرد و بی مشامم زد و حواسم پری تندش زعطر
 . ستاندی جان می رحمی با بییبای زنی آمد که در عی ملک الموتهینظرم شب

 ...م بهت بگماومد- 

 هی از ثاني فاصله گرفتم اما در کسرزشی وهم انگهیو از حصار سا!) رونیب:( دمیغر
 بهت و انی را به صورتم دوخت و در مکشی و نگاه تاردی چنگالش کشانیمرا م
 طانی که شدمی مشترك فهمیبرگشتم چون بعد از سه سال زندگ:(  ام لب زديناباور

 تونه قامتش بلند ی داشته باشه مبون چهره مهرهی تونه ی باشه منی زمي تونه رویم
 مثل آرش ی رذلي دروغگوهی تونه یم.. باشه ی عاليِ هم خونه اهی تونهیباشه م

 . اش بودی و گوشم به لحن برنده و زخمزی به نگاه تمیچشمها..) باشه

 . کردمی و رهادی کشعقب

 هی یشی خودتم ميگ شد گری وقتیول! یمونده تا گرگ بش... يتو فعال بره ا- 
 !...بای زطانیش

 .کردی قوا مدیانگار که تجد.  افتادنی زمي رها کرد و نگاهش لحظه اینفس

  نبود اما صورتش برافروخته و ملتهب بودکی سرش را بلند کرد نگاهش تاریوقت
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 دواریام..گردونهی روز منو بر مهی دونستم ی خونه م را نگه داشتم چون مدیکل- 
 بتونه کنار زن و دیگفتم شا... زن گرفتهدمی فهمی وقتیحت...دوستش داشتم...بودم

 .. هم واسه من باز کنهییبچه ش جا

 از خشم نگاهش کم يزی نشسته است اما چشی صداانی کردم طعم بغض محس
 .کردینم

 قلب عاشق هیفقط ...خوادی نمی واسه زندگيادی زي جاشهی که بچه دار نمیزن- 
 ... باشمخواستمیاما م.... تون را تنگ کنمندهی تو و بچه آي خواستم جاینم..خوادیم

 . خوردمی که تکان محکمدی چنان غرناگهان

اما ... غصه خرد شده بودمنی بار اری من بودم که زنی ماه گذشته انیتا هم- 
 ...  کهنیبب...نیبب

 دست چپش مچاله کرده بود و تا آنموقع متوجه اش نشده بودم انی که مي ابرگه
 .مقابل صورتم گرفت

 مشت حروف کی از ری غدمیدی نميزی که چدی لرزی دستانش آنقدر مانی مبرگه
 !نیالت

 چی وقت ،هچیه... وقت چی هدونمیپنج هفته ست که م!...پنج هفته ست که حامله ام- 
 ... نداشتمیمشکل

حامله بود؟ .. دهانم نشسته بودانی جان می بیم مثل تکه گوشت شده بودم و زبانجیگ
 برگشتن به خانه آرش را داشت؟ حامله بود؟ از آرش؟ مشکل يحامله بود و سودا

 ...  کهی مشکلای اش و معجزه بهبودش ی اش بود؟ حاملگدهی کالف تنيکجا

 ..و...شدی باز مدهیکالف تن...شدی مداری ام کم کم بی ذهنيفضا

 شد که هنوز خشم داشت و انگار ی مسخ چشمانقت،ی نگاهم وحشت زده از باور حقو
 .مرطوب شده بود

 ...)ای...ای...به دروغ....دروغ..به:( خوردیفی تکان خفمیلبها
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 که کنج لبش بود به سمت در خانه ي و با حرص و پوزخنددی به شانه ام کوبي اتنه
 . انداختمی را مقابل پادیرفت و کل

  عروسک کوچولویشخوش با- 

 .دی در را باز کرد و پشت سرش محکم بهم کوبو
 

 . اطرافم را در بر گرفته بودي عطر تنش هنوز تمام فضاي کالمش و تندیتلخ

 .شدی منیی ام باال پانهیداغ بودم و هنوز قفسه س.  نشستمنی زمي رمق رویب

  الهه نجاتم؟ای ام بود یبختک زندگ! سایپر

 . زل زده بودمنیبه زم فی بودم و بالتکلگنگ

 کی خانه ي سرد بود برايادیز. دمی کشنی رنگ زمی سنگ سرد و بي را رودستم
 !عروس و داماد

 نی مناسب ااهیالك س... بودرنگیچقدر ب!  چقدر بلند و نامرتب شده بودمیناخنها
 ... بودمیروزها

 زور ینرم بود و با اندک. افتادمگری دست دي دست به جان ناخنهانی اي ناخنهابا
 .شدی و کوتاه مدهیبر

 دهی که کنج بوفه اتاق خوابم پشت ده ها الك خوابیاهی الك سدی باشدمی بلند مدیبا
 .کردمی ملی را به رخِ ناخنها تحممی و عزادمی کشی مرونیبود، ب

 جی و سکوت جنون آسا ، گيری بلند شوم اما سرم بعد از آنهمه سر به زخواستم
 . سرد آوار شدمنی زميرفت و دوباره رو

 . بلند شدن نداشتمي برایلی افتاده بود و درست مثل بازنده ها مسرم

 ي که روی سقفی خرابي مشترکشان گذشته بود و حاال برای از ختم زندگچهارسال
 به قول نکهیبرگشته بود ، از کجا؟ مگر نه ا!  پناه شده بود، برگشته بوديگریسر د

 برگشته بود؟ ی ککرد؟ی چه منجایبود،پس ا "ي خراب شده اهی لونیو وول "مادرم 
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! خوردی روحم وول مانیمثل خوره م..پنج.. بعد از آن؟ پنجای پنج هفته نیقبل از ا
 درد می هاقهیشق.. اوی من بود و نقطه عطف زندگی زندگاهی نقطه سسای پریحاملگ

اگر بود که پربسا مثل ..محال بود... آرش بود؟ نهي بچه پنج هفته برانیا! گرفته بود
 پس ازدواج کرده... زدی سوخت و بال بال نمی آرش نمي آتش از نامرديذغال رو

 همسر باز هم ای کیبا وجود شر.. بچه داشتنی اي برایکی حداقلش شرای...بود
 من کجا بود؟ وسط گاهی خانه آرش؟ جاای؟ خانه من ! خواستهی آرش را مۀدلش خان

 ! قسمتنی ترهی در حاشای گود نیا

 زحمت خراب سایچرا طالقش داده؟ چه شده؟ چرا پر...  شده،ی اگر بچه دار مپس
 عاشقانه ي که روزي انتقام از مرديکردن آرش را به خودش داده؟ تنها برا

 هم در ی محکمي پاي که القضا جاي دختری خراب کردن زندگای کردهی مششیستا
 یدن آرش دوباره به زندگی تواند با بخشید که م باشدواری ندارد تا امی زندگنیا

 اش برگردد؟

 و جهی و حالت سرگدندی چرخی پرنده دور سرم مي مثل قورباغه هاسای پرکلمات
 راه نفسم را باز ی که کمییهوا..خواستی آزاد ميدلم هوا. کردی نممیخفقان رها

 .کند

 .دمی بند کردم و تنه ام را باال کشیی را به جادستم

 حهیسوار آسانسور شدم و از شدت سرگ.  انداختمرونی را باز کردم و خودم را بدر
مرگ ... ، پر شده بودمي امروز به اندازه چند سال نوريبرا. نشستمنیکف زم

 یاتهام!... ام آرشی مرد زندگنی و حاال خراب شدن پررنگتریحمله مجتب...دونیفر
 نی به اي اهی ثانی بود انگار، که حتترکه به او وارد شده بود از بچه دار نشدنش مهم

 ! مادر نشومچوقتی هدیفکر نکردم که در کنارش شا



 102 

 انی ام را کنار شادهی افتاد که رفتن خمینگاهم به نگهبان.  در آسانسور بازشد یوقت
 کردم لبخند بزنم تا یسع. دیبه سمتم دو!  بود و حاال بازگشت افتاده ام رادهید

 .به زحمت بلند شدم. ستی نيزیمتقاعدش کنم چ

 !خانوم مهندس- 

 ! که در جامعه مان مد شده استی الکي ست مهندس مهندس گفتنهاي رسم بدچه

 . لبم نشاندي جان روی بي ربطم لبخندی بفکر

 !خوبم- 

 .... براتوننی ؟ماشدی بری مفی تشرییجا- 

 ...زنمیقدم م- 

 و آهسته راه  کردم محکمی میسع.  در سکوت ، بدرقه ام کردشی چشمهاینگران
 ! نکنمی ها را مضحکه نگاه کسیمیاقل "خانوم مهندسِ "بروم و 

 ابانی در خنهایتردد ماش... شده بودکیهوا چه زود تار.  ساختمان خارج شدمی الباز
 ابانی خةری با بستر تکهای اصطکاك الستي صدای بوق و حتي محله مان و صداکیبار

 می هاقهی بود که به ناچار با هر دو دست شق راه انداختهی تنبکرهی مغزم دايهم ، رو
 . سرم افتاده بود رها شودانی که مي درد و همهمه ااز  تا بلکه حواسمدادمیرا فشار م

 بال بال ژنی اکسي جرعه اي تنگ شده بود که هنوز براي اطرافم به اندازه اي فضااما
 ... زدمیم

!  چسبانده بود و طالقش داده بودیی که بر دامن او وصله نازایآرش!.. و آرشسایپر
 جرم نی هم مرا به همي روزدیشا! اندازه نامرد باشدنی توانست تا ایپس آرش م

 دی است که هر پنج سال هم تجدادی مثل او دختر آنقدر زي مرديبرا!  کندرونیب
 یکنار کوه!  بودمستادهی موز اپوست يپس من هم رو!..فراش کند باز هم جا دارد

 !ی معرفتیو ب یاز نامرام
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 در حال گذشتن ای گذشتم دانمینم... بگذرمابانی را کج کردم تا از عرض خراهم
 حلقه شد و مرا به سمت می دور بازوی کرد و دستخکوبمی میبودم که بوق وحشتناک

 . کشانديگرید

 !حواست کجاست- 

 ... کردمنگاهش

 . شده بودقی عمی گودالهی اخم پررنگش ، شبری زکشی تاري هالهیت

 .دمی رها کردم و به سمت مخالفش چرخظی را با غدستم
 
 
 توانست مرا به ی که مي دوباره اش حالم را بدتر نکرد اما هراسم را از مرددنید

 ! کردشتری خاموش کند بسا،ی پرکیاندازه نگاه تار

 . را بلند کرد تا بشنومشیصدا. سمت خانه ام قدم برداشتمبه

خونه ! مدم بگم خودتو جمع و جور کن دخترجوناو! نمی که غش و ضعفتو ببومدمین- 
 !ت رو سرابه

 . باال آمدمی گلوری و تا زدیچی کتفم پانی ميزی مچاله شد و درد تقلبم

 گوشه هیو گرنه !  حال و روزت بمون تو خونه ت نیبا ا!  ها آبرو دارنیمیاقل- 
  کشهی و عاقبتت به ناکجاآباد ميری ، از حال می ولو شدیناجور که نبا

 خواستم اما سرعتم ی اش را نمیهم قدم. نفسش کنار گوشم بودي درست گرماحاال
 .در عوض او سرعت گرفت.  شدی نمشتریب

 تموم کردم و معطل کمک بودم که نیبنز... گذاشتم دم خونه توننویماش- 
 ..دیکمک رس...دمتید

 رهی خرهی ، خي ارهی تنی را نشان داد که کنار ماشي موتور سواري با اشاره او
 . بودشیانگار که آشنا. کردینگاهمان م

 . نگاهم دور شدررسی را آنقدر تماشا کردم تا سوار شد و از تسای پرقامت
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 . ام کم نخواهد شدی اسم او از سر زندگهی ساچگاهی گمانم هبه

 کردم که همان ته یقی عمي سرفه های در پی نشست و پمی در گلوي درددوباره
 . بردلی را تحلمیرویمانده ن

 .باز هم نگاه نگران نگهبان بدرقه ام کرد.  ساختمان شدم و سوار آسانسور شدموارد

 در خانه مانده بود و من دمی و کلفمیک!  را کم داشتمنیهم...آخ.. دمی در رسپشت
 . شده بودمرهی خانه بغض کرده و درمانده به در خي سونیا

*********** 

 .ستادمی در را زدم و منتظر ازنگ

 ؟بله- 

 دیباز کن..مقدس خانوم منم- 

 خوردم و نگاه یفی زد که تکان خفهی گرری اش چنان زی ابراز همدلي براناگهان
 . به راننده آژانس انداختمیکوتاه

 ! دلتي برارمی بمیاله- 

 آژانسو حساب هی کرااری مقدار پول بهی!....مقدس خانوم:( دمی غربای حوصله تقریب
 ...)کنم

 ي هایی تق تق دمپايصدا.  جانم را به سمت خانه کشاندمیو ب را زد و بدن خسته در
 ی و ذهن مستعدم را تا مرز جنون مدی کوبی گوشم دلنگ دلنگ مانیپاشنه دارش م

 . اش از کنارم گذشتی ذاتي و کنجکاوی ساختگیتا باالخره با بغض..برد 

.  در بدنم نبودیجان.  خودم را به اتاق آرش رساندمی حرفچی هی را باز کردم و بدر
 . تخت افتادمي رواهمیبا مانتو و شال س

 شما حالتون خوبه مادر؟..اوا- 

 ي محبتت را به هم خانه اشودی با در زدن هم می بشر محال بود بفهمد که گاهنیا
 . حس منتقل نخواهد شدنی و تنها با مادر مادر گفتن ایخود نشان ده
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 . بالشتم بودانی مصورتم

  لطفارونیب- 

 پول خون باباشو اروی ی قابل شما رو نداشتا ولد؟البتهی جا گذاشتفتونوی مفیک...یاله- 
 !گرفت

برم :(  ، گفتمدی رسی چاله بالشتم ، خفه به نظر مانی که از مي ناله مانندي صدابا
 !)رونی فقط بدمیخونه م سه برابرش را بهت م

 . اما دوباره در با شتاب باز شددمی بسته شدن در را شني گفت و صدای حالی بچشم

 ست؟ی نيامر..رمیمن دارم کم کم م!  خانومیراست- 

 ارزش ای دنای دنمی که نباشد برانی همرود،ی خواست بدانم کجا می دلم نمیحت
 .داشت

 نه بروبه سالمت- 

 ...انی وقت مری زنگ زدند گفتن شب دشی هم که دو سه ساعت پنایآقا ا- 

 کی يمحشر عزا!  برپاستيبودم که در خانه مان محشر آورده ادی تازه به انگار
 !جوان ناکام

 فرار از ي مجلس برادرم را ترك کرده بودم و به هواي ابهی آمد که من مثل غرادمی
 ... بودمدهی آزار دهنده ، کنج خانه ام خزينگاهها

 د؟ی دارلی ميزیچ- 

 . حالم بدتر شد ه بود. ندادم یجواب

 ... نجای ادی باشنای االن خونه نجمه خانوم ادی شما نباگمیم- 

 !)رونیب!.. مقدس:( دمی حرفش غرانیم

 .دمی را شنشی کج و کوله کردن لبها و ابروهاي صدایحت

 . ام را بستمی ملتهب و باراني را بست و منهم چشمهادر
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 انی از مي ناله ايصدا.  بودندستادهی اسای سرم آرش و پري آتش بود و باالمی پاریز
 و باال خوردی مچی سرم ، پي سرخ باالي زوزه کشان تا ابرهامی پاری زیودال جهنمگ
 .رفتیم

 کنج بای زيلبخند.  را به آرش دوختمدوارمی را به لبه پرتگاه گرفتم و نگاه امدستم
 ي زارسای از شدت اشک قرمز شده بود و پرشی چشمهايدی بود اما سفشیلبها

 ی که هر چه گردن مدادی را نشان ميگری زد و با انگشت سمت دیکنان قهقهه م
 .دمی دی نمقی شقاي از گلهای جز انبوهيزی چدمیکش

 اما ردیخم شد تا مرا بگ. ردی هنوز با التماس به آرش بود تا بلکه دستم را بگنگاهم
 گودال سقوط کرد و من انی و آرش قهقهه کنان مدی از ناکجا دستش را بريریشمش

 . زنان چشم باز کردمادیفر

 ...آروم..آروم- 

 اری اختی انعطاف گشاد شده بود و بتی از شدت ترس و وحشت ، در نهامیچشمها
 ي را که روی ، دستانش را گرفتم و دستمالمی نفس نفس زدنهاانی و مدی باریمن م

 . تا عرقم را خشک کنم پس زدمدی کشیصورتم م

 ؟يبهتر- 

 . کردمی نگاهش مرهی خرهی نداشتم تنها خی حرف زدن نفسي براهنوز

 ... نگران شدميجواب نداد..در زدم- 

 .خوردی بود و تکان نمدهی آنقدر خشک شده بود که بهم چسبمیلبها

 براتون آژانس نجاینگهبان گفت به مقصد ا. دیخونه نبود... دنبالتونامیآقا گفتن ب- 
 نجایا... و رو کردمریا ز جواب نداد کل خونه ری کسیوقت...اومدم خونه...گرفته

 ...دی افتاده بوددی سفي حال و با رنگ و روی تختتون بنییپا
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پس بلندم کرده ... تختم بودميرو. دی از نگاهش کنده شد و به اطراف چرخنگاهم
 ستیادیدنبالم آمده بود پس مدت ز... داشتدیکل خانه را گشته بود پس کل...بود

 .نمی بی ام و کابوس مدهیکه خواب

 د؟یخوریب مآ- 

 !....)انیآقا شا:(  غلبه کردممی زحمت بر چسب لبهابه

 )جانم؟:(  درنگ گفتی به سمتم خم شد و بسرش

 ... کردمخی
 
 !دیی امر بفرمایعنی- 

 .شمیزود حاضر م...دی خونه باشرونیب- 

 . صورتم چرخاندي نگاهش را رویلحظات

  حالتون خوبه؟دیمطمئن- 

 . ندادم و با سر به در اشاره کردمیجواب

 . چهارچوب در گذشتانی بلند شد و از می حرفچی هیب

 ام را مرتب ختهی را بستم اما هر چه کردم نتوانستم ذهن بهم رمی چشمهایلحظات
 غروب نی در امی آنقدر حق داشتم که بگوای ساختمی از کاه کوه مدانمینم. کنم

 زمان شی مداواي سال براي است که سالها شدهی زخمي روحم به اندازه ايزییپا
 خواهم؟یم

 قابل جمع شدن نبود و مرتب از گری کوتاهم که دي موهاي شدم و شالم را روبلند
 . صاف ومحکم کردمزد،ی مرونیگوشه کنار صورتم ب

 کنار شهی مثل همانیشا.  گذرا به اطراف انداختم و از اتاق خارج شدمینگاه
 ستیمقدس ن:( در را پشت سرم بستم و رو به او گفتم.  بودستادهی انشیماش

 !)دی درو قفل کندی داردیشما کل...انگار
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 . تکان داد و به سمت در رفتيسر.  صورتش اخم آلود بوديپهنا

 تفاوت باال ی بي داشتنش مهم نبود، شانه ادی نبودنش به اندازه کلای آلود بودن اخم
 بن بستمان ابانی که تازه از سر خیلیانداختم و خواستم سوار شوم که چراغ اتومب

 . افتادری افتاد و سرم به زمی چشمهاي بود رودهیچیپ

 را خاموش کرد و شی که چراغهادی نکشیطول.  کردم همانجا متوقف شده استحس
 صی تشخابانی بلند خهیا پي نور چراغ هاری شاهرخ را زي مدل بااللیتوانستم اتومب

 . توقفش را بفهمملی و دلنمی توانستم صورتش را واضح ببینم.دهم

 . و نگاهش به شاهرخ افتاددی چرخنی به سمت ماشانیشا

  لطفادیسوار ش- 

  انگار؟میمهمون دار- 

 . نداردای دارد يشروی مهمان قصد پنی مرددم از آن جهت بود که معلوم نبود الحن

 . تر شدظی غلانی شااخم

  هم ناخونده ستیلیظاهرا خ- 

 ي اوردم که شاهرخ گفته بود شب براادی و ناگهان به دمی جانش را شنی بغرولند
البد او هم به خانه رفته بود و نگهبان همه ..اووه...بازگرداندنم به دنبالم خواهد آمد

 ! دان ، آمارم را مرحمت فرموده بودندیچ

 روشن شد و شی کنم که چراغهایب عذرخواه به سمتش بروم و به رسم ادخواستم
 . شددی ناپدهی از ثاني دنده غقب گرفت و در کسری معطلیب

 . تفاوت سوار شدمی باال انداختم و بي هم شانه اباز

 حتما عجله داشتن- 

 .کردی را روشن منی که ماشدی چرخانی به سمت شانگاهم

!  امی در ولوله زندگی گفتن نداشتم حتي برایاصوال حرف.. گفتن نداشتمي برایحرف
 ام ی حرفی بلیتنها دل.. ام رفتی حرفی بنی همیدر خودم جمع شدم و ذهنم پ..
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 یآنروزها هنوز نم. دانشگاه آه از نهادم بلند کردادی!.. ام بود و بسي سوادیقطعا ب
 ی نرفتن ربطای به دانشگاه رفتن قطعا  و کسب معرفتيدانستم که سواد اندوز

 .ردندا

 د؟یخوب! دی کشیآه م- 

 . کردمیاخم.  خواستی ها را نممتی صمنی ادلم

 ... بگمتیبابت برادرتون متاسفم فرصت نشد تسل- 

 ، ي قراری وباهوی هنیاصال اگر هم گفته بود مگر در ا...دی نگوای دی نبود بگومهم
  ماند؟ی مادمی

 ممنونم- 

 صاحب عزا رو تنها ول ای دنيکجا.. نبودی خوبدهی اوضاع انیتنها موندن شما تو ا- 
 کننیم

 .نگاهش با من بود.  نگاهش کردمنهی آانی ماز

 خودم خواستم- 

 ! شما رو به خونه تون بردنی انگار مهندس بارمانیول- 

 ربط به همسر ی دو مرد ِ کامال بنی انی و نامفهوم بی دوئل مخفنیا.. شدمیعصب
 .کردی ام موانهیآرش، د

 )ه؟یمشکلتون چ:( شدمتند

 صورتم ي رونهی که از آیی نگاهش باال آمد و گوشه چشمهاي تا روی جانی ببخندل
 . خوردنیافتاده بود، چ

 ؟ی با ک؟یبا چ- 

 )یچیه:(  لب گفتمریحوصله اش را نداشتم و ز!  چپ بود ، پسی کوچه علاهل

 . تهران دوختمی رنگيابانهای نگاهم را به خو

 !دیخب روشنم کن- 
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 تونو یشما رانندگ:( دمی برگردانم، غرشهی را از شمی رونکهی حوصله تر بدون ایب
 ) لطفادیبکن

 مانی مالحظه ام پشی را نداشتم اما به سرعت از لحن تند و برشی قصد تحقنکهی ابا
 نه گفتن هم ي برای تند و حق به جانبانه عادت نداشتم و حتيبه حرف زدنها. شدم

 .شدمی و مغبون ممانیپش

 ...فکر کنم بهتره که....یعنی.... حس کنمخوادی که دلم نمنهیمنظورم ا- 

قبال هم :(  گفتی زبانم را بچرخانم که با لحن قاطعیی دلجوي بودم چگونه برامانده
و ناگهان چنان پر )  که همه تا ابد سرجاشون بموننهی گردتر از اونیلی خایگفتم دن

 ي است و با کالم آخرش حس کردم هاله ادهی کردم رنجنیقیشتاب گاز داد که 
 نگاهم را چرخاندم و خودم را عی و سرتخیدلم ر... انداختهی وجودش ساي رورهیت

 . ام مشغول کردمیبا گوش

 نی خانوم از اخوادیدلمم هم نم... خونه را دارمدی دونه من کلی نمی از آقا کسریغ- 
 .. بفهمنيزی چهیقض

. کندی اتمام حجت مییگو. خوردمکهی جسارت مهنهی بود که از اي به گونه الحنش
 . کنم اما با ادامه حرفش منصرف شدمیخواستم باز هم تلخ

 مقدس اگه بو ببره که شما غش ي اخالقهانی با ایول...ی ولدیاشتباه برداشت نکن- 
 ازش ی عشقیی داستان جناهی و دهی آب و تابش می کلدمی و من سر رسدیکرده بود

 از همون یکیامروز هم ...ادی به کارم بي دادن تا مواقع اضطراردویآقا کل...ارهیدر م
 .مواقع بود

 را ي خانه اشدی کردن دو کلمه حرف منیی ما کوچک بود که با باال پايای دنچقدر
 ایو !  مهارت داشتی به اندازه کافدمانشی چي که مقدس برایکلمات.. کردرانیو

 ی به بزرگیی با خانه ام انجام داد آنهم نه با دو کلمه، که با ادعاسای که امروز پريکار
 !ا هیمی نسل؛ نسل اقلکیابتر شدن 
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 ي از تق و توق قاشقها و بشقابها صداری در خانه برقرار بود و غیبی عجسکوت
 .دی رسی به گوش نميگرید
 
 به سمتم نگاهها.  کفشم را درآوردم و وارد خانه شدمی و جلب توجهاهوی هچی هیب

 بود، پس به کارشان مشغول ی اما خوردن واجب تر از انداختن هر متلکدیچرخ
 از یکیوارد .  از او نبوديخبر. مهمانها به دنبال مادرم ، نگاه چرخاندمانیم. شدند 

 هم کنارش به یمجتب.  بودزانیسرش آو ي باالی بود و سرمدهیخواب. اتاقها شدم
 ي جگر سوخته شان و براي دلشان ضعف رفت؛ برای داغيدلم برا. خواب رفته بود

 ! شانیچارگی سکوت و بنیا

 یلیکودك بود؛ خ. دمی کشی مجتبي موهاي روی سرشان نشستم و دست نوازشيباال
 را هر یی و هر مگوستی دودور کردن ني براي که بفهمد هر داداريزیکوچکتر از چ

 . گفتدی نباییجا

 ؟یینجایا- 

 .چوب در ، رد کرد و کنارم نشست فربه اش را از چهارکلیه

  واالستی بخور رنگ به روت نيزی چهیبلند شو عمه جون برو - 

 ) خوردميزی چهی:(  زحمت و به دروغ گفتمبه

 ادیبه مقدس گفتم ب... نبود ییخونه خودت که غذا مذا! ؟ي خورديزی چهیکجا - 
 اومدن ای واسه به دنمارستانی برهی اونم نه گذاشت نه برداشت ، گفت داره مشتیپ

 ...گهی ذوق داشت نزدم تو پرش دیکل.. شينوه پسر

  ندارملی ميزی عمه چیمرس- 

 .دی چرخی مادرم ومجتبي نگاهم دوباره روو



 112 

 لی تحوي وري قلنبه بارش کردم که چرا حرف دری تو آشپزخونه کلدمشیکش- 
 ی هر کگهید.. پول بکنههی تورو سکه ي دادن که اون بچه هم بخواد اونجوریمجتب

 ! واالهیزیخجالت هم خوب چ! قاشق هم به تو جهاز ندادههی میدونیندونه ما که م

 دل ۀ مالحظیپس در نبودم ب!  ام سوختنهیصورتم گر گرفت و س... داغ شدقلبم
 ي برانمینگاه خشمگ... کرده بود؟رشیپس تحق!  کرده بودخشیداغدار مادرم ، توب

 چه شد اما جز دهان دمینفهم. صورتش نشستي روي مالحظه اچی بار بدون هنیاول
 اهی سي نشست و هوای خرناسه خرس به گوشم مهی که شبییگشاد عمه و صدا

 .دمی نديزیاطرافم چ

 ! دی جا کردی بیلیشما خ- 

 .دی پررونی زبانم قِل خورد و بي جمالت چگونه و چطور رونی ادانمینم

 . بنفش شدیز شد و در آن بعد قرمي اهیثان.. شد و نگاهش گشاددی عمه سفصورت

 اما همچنان با همان کردی کنار گوشم بوق بوق مي کمان صورتش مثل هشدارنیرنگ
 چند ساعت ي تمام حجم درد هااری اختی به صورتش زل زده بودم و بزینگاه ت

 : کردمیگذشته را بر سرش خال

 حرفو زده برادرمه ؟ نی که ای کسدینگفت... نزنمی جوون از دست داده حرفدینگفت- 
 د؟ی غرور منه؟ نگفتنایغرورِ ا.. زنشهنمیپاره تنمه؟ ا

 و مادرم هر دو از خواب ی گفتم که مجتبي بلندي آخر را با چنان صدادینگفت
 کمان چهره ناباور عمه ، بهت زده به ما نی و رنگی صورت طوفاندنی و با ددندیپر
 ) شده؟یچ:( لب زد شد و با همان حالش زی خمیمادرم ن. شدندرهیخ

 . نگاهش را به من و دهانم دوخته بودعمه

 ! ادبیزبون دراز ب- 

 برجسته اش را به ضرب بلند کرد و از کلی منقطع گفت و هی را با نفس نفسنیا
 .اتاق خارج شد
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 عرق سی خي زبان درازنی بار اری من هم به شماره افتاده بود و تمام تنم زنفس
 که ی مني برانی نشدم و امانی پشي اهی ثاني برای بود که حتبیاما عج.شده بود

 راننده خانه یی صد برابر کوچکتر در صدد دلجوی حرفي گذشته براقی دقانیهم
 . بودبیاش بر آمده بود، عج

 ؟یینجایتو که ا- 

 . شدمرهی خظی را غالف نکرده بود ، با غرشی کنارم که هنوز شمشۀ قلچماق ناپختبه

 !یدهنتو ببند مجتب- 

 که پشتش ي اهی گري هاي و هادی کشی ناله مانند مادرم که دوباره دراز ميصدا
 مهر و ی شعورم را خاموش کرد اما نگاهش هنوز بی بۀگذاشت ، وروجک ده سال

 . بودیطوفان

  تو ؟یکجا رفت- 

 نی زميرو.  را شروع کردی خانهی انگار داغ دلش تازه شده باشد، مرثدنمی دبا
 . زد و از کنارم بلند شدي به عمد تنه ای و مجتبدمیخودم را به سمتش کش

 . مادرم را نوازش کردمصورت

 ..آروم...مامان جون..آروم- 

 ؟يتو کجا بود- 

 آروم مامان...خونه خودم- 

 آرش کجاست؟- 

 دونمینم.. پس فردادمیشا...ادیفردا م- 

 و شدی کمرنگ تر مسای پري حرفهاهی ام در سای حس دلتنگگذشتی مشتری چه بهر
 .. شتری و ترسم بيوردلخ

  ما؟شی پيومدی چند روزو ننیچرا ا- 

 ..نذاشت..آرش - 
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 . باز کردي اهی بسته اش را به ثاني چشمهامادرم

 ؟ی چیعنی!! نذاشت؟- 

 نخواست مزاحمتون بشم... مامان بخوابیچیه- 

 . در کار استی رساند که موضوعنیقی مادرم را به می جای قلنبه و بحرف

به ..به وقتش:(  مانندش ، گفتهی مرثي گذاشت و با همان نوامی زانوي را رودستش
 !) و پسرش دارمتهی عفرنی ايوقتش برا

 . تکان دادمي سرتنها

 ...کهی زننیکم مونده بود منو بخوره ا- 

 .از آستانه تحملم خارج بود. را نداشتم ی خاله زنکي حرفهادنی شنحوصله

 دیاستراحتتونو بکن...دیمامان ولش کن- 

 . سردش زدم و بلند شدمیشانی پي روي ابوسه

 در به انی آهسته از منحالی بودم عمه با اخم و تخم از خانه رفته است با امطمئن
 دم؛ی کشی سرکرونیب

 !نبود

 . ام رها شدنهی از سی راحتنفس
 

 ری اش گذاشته بودم و آهنگ موزون قلبش زنهی سي بود که سرم را رویقیدقا
 . نواختیگوشم م

 ؟ي شدتیاذ- 

 از ای در خانه مادرت؟ ي ؟ از حضور اجبارسای پري مردن برادرم ؟ از حرفهااز
 نبودنت؟
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 ، جات به اندازه عییتو مراسم تش:(  گفتمی بخواهم کنکاش کنم به آرامنکهی ابدون
 هی کوه که پشتم باشه و بهش تکهیبه اندازه ... بودی حفره بزرگ وسط دلم خالهی

 ...) کنمهیم روش باشه و گر شونه که سرهیبه اندازه ...کنم

 .  خانه کردمی گلوي هوا بغض دوباره تویب

 .دمی نشسته بود، شنشی لبهاي را که روی لبخند کم جانيصدا

  نگارم؟يشاعر شد- 

 بود ي محدودم به قدريای ام از تمام دنيریدلگ. ندادم ی را قورت دادم و جواببغضم
 انی را مشی روز بعدش که آرش پا ام به عمه ، تا دويکه درست از زمان زبان دراز

 کوچک و بزرگ را مرور کرده عی ام گذاشت ، در ذهنم هزار بار تمام وقايخانه پدر
 ي داده بودم تا مبادا فعال بر زبانم جارشانیجا  ذهنميبودم و هزار بار در پستوها

 . آن پستوها را تکانده بودم و دلم گُر گرفته بودشتریشوند و هزار بار ب

 ؟يراحت بود- 

چه :(  ، به زحمت لبخند زدمردی خودم فاصله بگي از حرفهارمی ذهن دلگنکهی ايبرا
 )د؟ی کنی مقدسو تحمل ميجور

 خبر از خودم ، دلداده شده یمعلوم بود ب... خنده اش ضعف رفتي و دلم برادیخند
 .بودم

 ... فضوله اما- 

  داشته باشهی مثبتتی خصوصچی کنم هیفکر نم- 

 ! تو غذاتزهیریبشنوه زهر م! ينجورینگو ا..نه بابا - 

 . زدمپوزخند

تا چند ساعت .. م افتادیدستم سر شد و گوش...دمی شنیوقت...دونیبابت فر...نگار - 
 ...فاجعه ست... تونستم حرکت بدمیدست راستمو نم
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 خانه افتاده نی اواری در و دانی راه مي بود که همان ابتدایی بزرگتر، لکه هاۀفاجع
 .دادی را مسای عطر تن پري بوبود و

حس کردم راست ...کنهی گفت سرش درد میم...ومدیمامان امروز تو مراسم ن- 
  شده؟يزیچ...گهینم

 خودم انی را می گندگنی به ای اش حرفشهی کردم که به عادت همی عمه تعجب ماز
 . بودبی عجیلی موضوع خنیو خودش حفظ کرده و ا

  دونمینم- 

 واقعا؟- 

 . اش جابجا کردمنهی سي را روسرم

 ادیخوابم م.. بلند شمخوامیم- 

 نجایهم:(  گذاشت و لب زدمی شانه هاي و رودی کشرونی سرش بری را از زدستش
 ..) برات تنگ شده بودیلیدلم خ...گهیبخواب د

 . زدميپوزخند خفه ا!  مکررش معلوم بودي زنگ زدنهااز

 ... آخه؟ي ورهی.... بخوابم ينطوری تونم اینم- 

 . را محکمتر دورم حلقه کردشیبازو

 ...دلم تنگه نگار- 

 می شد و روزی خمی ، کنار بکشم که ندهی دبتی دل مردد و روح مصنی با اخواستم
 ي روشی نفسهای دستانش بود و گرمری کنار سرم و زمیحاال دستها.  زدمهیخ

 . شدیصورتم پخش م

 نی تو استیبهتر ن ی باشششونیپ... نای خونه مامانت اي مدت برهی يدوست دار- 
 اوضاع؟

 ! بودمی دور کردنهانی پشت اي برنامه اای دادی مرشوه
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 ی انداخت و هر کالمش را با بی چرتکه مشی رفتارهاي حساب دلم ، برای بذهنم
 .کردی مینی بارها و بارها بازبياعتماد

 یتو هم تنها نباش.... خونهگردمی اونجا اما شبها برمرمیحاال تا چند وخ روزا م- 

 زمی بمون همونجا عزيخوایم...یمن شبها جنازه ام از خستگ- 

 تو کله کوچولوت یچ:( کرد و کنار گوشم نجوا کردکی همزمان صورتش را نزدو
 )زنه؟ی نگاهها مرتب دو دو منی گذره که ایم

 ...)اصال...من ..آرش...زهیچ:( و گفتمدمی را عقب کشسرم

 .شد می چشمهاةری و خدی باالتر کشی اش را کمتنه

 ؟ي خواینم- 

 به شدت زنانه ، سر نی تمکنی از اخواستمی بار بود که منیاول.  تنگ شده بودنفسم
 .باز زنم

 ....شهی نمیاصال راض..دلم...عزادارم..من ..آخه- 

 .دی گره خورد و به سرعت عقب کششیاخمها

 متاسفم..بخواب...باشه باشه- 

 ي بود که انگار اوست که مرا پس زده است و طوری به شکلعشی تند و سرحرکت
 توده خرده کی سفت شد؛ مثل ی لحظاتيپشتش را به من کرد که دلم برا

 ... هم شکستدیشا!..آجر

 رها يازی ناز و نچی هی خواستم و بی خواستمش ونمیم... بودبی زنانه ام عجروزگار
همچنان ناچار به  اما شدمی مرانی وی و به راحتشدمی طرد میبه راحت..شدمیم
 دی تپی خنده اش مي و دلم براکردمی مششی داشتم و ستادیترد...... بودميشرویپ

 ی برفها سرعت مي بلند روي از قله اه بود کیحالتم مثل کسان...کردمی مشیاما رها
 در زی چه چي بعدچی دانستند سر پی آمدند و هرگز نمی منییگرفتند و پا
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 از ی و گاهشدندی منیی که در تالطم موجها باال و پایمثل کسان...انتظارشان هست
 ... در عمق آبی از خفگی و گاهدندی ترسیارتفاع م

 . تخت بلند شدم و به سمت آشپزخانه رفتمي از روآرام

 تکه از خانه به کی نی مدرنش افتادم که تنها در همقهی و سلسای پرادی به اری اختیب
 ي زن خانه دار در آن سپرکیاوقات  شتری که بيتکه ا.  مانده بودادگاری
 آمد که چرا ، ی مشی پمی سوال برانی احواالتِ نا مطمئنِ دلم ،انیحاال، با ا...شودیم

 اتفاق کی تنها ای ست؟یمانده است؟ تعمد  من به جاي برايادگاری نیکه چرا ا
  است؟مونینام

 نی به سرفه افتادم و بعد از اکهیطور. دمی نفس سر کشکی آب را برداشتم و يبطر
به طور . نشست می تهِ گلويزی شده است و طعم تدهی خراشمیسرفه حس کردم گلو

 .دمی فهمی دو سه روز را منی اي سرفه هالیقطع سرما خورده بودم و تازه دل

 دادم و نگاهم دور تا دور هی تکخچالی دستم بود به بدنه انی مي که بطرهمانطور
 .دیآشپزخانه چرخ

 به کردی اتاق خوابم که آرش گمان می من نبود؟ حتقهی خانه به سلنی ازی چچی هچرا
 در من ي خانه تعلق خاطرنی ازی چچیچرا ه!.. شده استيزی من رنگ آمقهیسل

 نداشتم ، مگه نه تی نسبت به خانه خودم هم حس مالکی کرد ؟ چرا حتی نمجادیا
 شد؟ی ار نمدی در من ِ خفته بی حسچیه  خانه را به نام من زده بود پس چرانی انکهیا

 ؟يتو فکر- 

 . برداشتمخچالی ي ام را از روهیتک. حضورش جا خوردماز

 !يدیفکر کردم خواب- 

 . صورتم خم شدي به سمتم برداشت و رویقدم

 ! برهی که خوابم نمیتو نباش- 

 . منبع آرامشش بودختهی و بهم رفی که منِ بالتکلي مرديبرا.. سوختدلم
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 هفته ي تمام شبهاادی زدم و خواستم نرم، جواب بدهم اما به ناگاه ی زورکيلبخند
 . بوددهیگذشته افتادم که بدون من خواب

 برد؟ی خوابت ميتو آلمان چه جور...پس- 

 به سمت هم حرکت کرد اما به سرعت نقابش را عوض ي لحظه اي براشیاخمها
 .کرد

 ..زمیمجبور بودم عز- 

 . و از من فاصله گرفتدی پاشنه پا چرخي روبالفاصله

 خچالی انی آب را ميبطر.  نداشتمیی دلجوي برایلی زده بودم انگار اما مي بدحرف
 آرش با همان زنگ اعصاب خرد کن و لیگذاشتم و خواستم به اتاق برگردم که موبا

 . تنم را لرزاندزیت

 رساند و ی اما آرش زودتر از من خودش را به گوشزبرداشتمی سمت صدا خبه
 . اسان پاسخ دادهر

 آرش زل ي و به لبهاستادمی ، ادی پری منیی که نگران از تماس شبانه باال و پای قلببا
 .زدم

 ...اومدم...باشه باشه...خب..خب- 

 . تماس را قطع کردو

  شده؟یچ- 

 ...مامان حالش بد شده- 

 ..!عمه- 

وز  هنفیمنگ و بالتکل.  سرم حس کردمي تا رونیی شدن پوست تنم را از پاسرد
 .کردمی آرش را نگاه مي بودم و تکاپوستادهیا

 .ستادی امی روبروي الحظه

  ؟یخوب- 
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 . گرد و نگرانم را باز و بسته کردميچشمها

 پس بجنب- 

 چقدر دمی مرا هم همراه خودش حساب کرده بود، دلم غنج رفت و تازه فهمنکهی ااز
 . دانستمیدر ناخوداگاهم از او دورم و خودم نم

 . خوردم و زودتر از او حاضر شدمیتکان

 نیکه تا دقم نده ول کن ا..آخ... مراعات کنهخوادینم! فکر کنم بازم قندش زده باال- 
 .ستی نيزی پرهیب

 . را چرخاندچیسوو

 ! بود رفتارشنی سنگیلی دو روز؟ خنیمن نبودم چه خبر بوده ا- 

 ..)تمامراسمها خسته ش کرده ح:(  گفتن نداشتم تنها لب زدمي برایحرف

 مثال برادرزاده اش را از دست داده؛ مثال داغدار است ؛مثال جوان می رفت بگوادمی و
 . هم گرفته باشددیبا! از دست داده

اون .. از مامانمنیا... ندازنی تو دردسر مگرونویهمه با حماقتهاشون خودشون و د- 
 .. واالشهی موونهیآدم د...امرزی خدا بدونیاز فر

 ی و خودم نمای بودم گویثیموجود خب!  گرفتنی دلش ، دلم تسکیِوانگی هوا از دیب
 .دانستم

 
 .دی تختش خوابي را مرتب کردم و به کمک آرش رورشی کردم و ملحفه زکمک

  آفتاب لب بوم شدمگهیمنم د- 

 .دمی کششی پاهاي را روشی گفتم و پتوي لب خدا نکنه اریز

 ...نمی آرشمو نبی و خوشبخترمی ترسم بمیم- 

 . آرش به سرعت باال آمدسر
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 ، در مقابل نگاه دی کشی من مي که برای به نگاهش داد و با گوشه چشمي اکرشمه
 خبر بود، اضافه ی عمه بي از همه تالطمهاایمتعجب و خندان آرش که گو

 ی از تو که تو همه چنمیا.. که خونه بچه مو ساکت گذاشت دهی ندری خيسایپر:(کرد
 !) موردهی نی ارِی غي سررهیخ

 را به شی مادرش و چشم وابرو آمدنهاي که قلنبه هاکردی آرش معلوم ملبخند
 ! ي گذاشته است و نه حس پنهان مادرشوهريحساب رابطه عمه برادرزاده ا

 ت ی زحمت به فکر سالمتیبعدم شما ب! ياری اسم اون خانومو ننقدری اشهیمامان م- 
 مردم و زنده شدم تا دی مرخص شد کهي و تا لحظه امارستانی بدمیتا رس! دیباش

 .. تون باشههی کنم حواستون به تغذیخواهش م..نمیشمارا سرپا بب

 ی لب جمع کرد و با اندوه،یبی تخري فرزندش ، با تعمدی توجه به دل نگرانبدون
من حرفم ...نه! شه؟ی ت حذف می زندگخی از تارارمی رو نسایاسم پر:( گفتیساختگ

 ی ساکتنیخونه تونو از ا.. دییحرفم شما دو تا... ستیال ناصال اون دختر معلوم الح
 ...)میدار  آرزوونمیواال من و هما... دیاریدر ب

 ی و بختیصورتش بهم ر.  شدکی تاری و حتي کردم نگاه آرش باالخره جدحس
 )دی هم نگارو تحت فشار نذاریالک.. به وقتشیهر چ:( حوصله گفت

با رفتنش ، عمه با لحن .  و از اتاق خارج شددی کششی پشت موهای بعد دستو
 نی به گوشش نرسوندم به اتویاگه زبون دراز:(  گفتنیی پااری بسییطلبکار اما صدا

 که لب تر زهی براش عزنقدریخاطره که نخواستم از تو دلسرد بشه و گرنه خاطرم ا
 رفته اون  که اگه از تو دل بکنه ،نهیسکوتم واسه ا... کردمکونی کن فتویکنم زندگ

 !)ور

 ..)یه... سنگته ریدستم ز:(  دل نگران خودش اضافه کردي لب، براری زو

 ی مدكی مشترکمان را یلی ، فقط فامیلیاز نام و نشان فام.  پوزخند زدماری اختیب
 .میدیکش
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 )دی صدام کندی الزم داشتيزیچ:(  گفتمي سردبه

 )فتهی به تو باجمیخدا نکنه احت..مقدس هست :(  از من جواب دادسردتر

گفته ام ، آنقدر  "شیها"که در جوابِ  "ییهو" شدیباورم نم.... جمع شددلم
 . زندی با دشمنش حرف میی رفته است که گوشی اندازه پنی بوده که تا اهیگرانما

 . رفتمرونی بنشی سنگي نگاههاری نگفتم و زيزیچ
 
 

 بود و گذشته بود و دهیزمستان از راه رس.. دور کند افتاده بود انگاري ام رویزندگ
 ي استخوانهاانی میی و طاقت فرساری زمهريدر حال غروب بود اما هنوز سرما

 . کردمی ام حس میزندگ

 هم در ي همان محبت ظاهرگری و دهی و کناشی بود و بودنش برابر شده بود با نعمه
 نبودن، بود و بودنش را نِی که عیمی خان اقلونیهما...رفتار و گفتارش مشهود نبود

 بود واری دانی میمقدس مثل گذشته موش. دی کشی با ارزش به رخم مییایتنها با هدا
 ...و آرش

 خواهد؛ ی دانست از زنش چه میهمان مرد مقتدر که خوب م.. همان بودآرش
 حاضر یمتی قچی بودم و به هدهی فهمی را به خوبنی و ادیی و تاخواستیسکوت م

.  کنم و بگذرانمی آرام زندگخواستمیم. ستمی بای مثال مردانگنهمهی انبودم در برابر
 ی بهی شبيزی سخت کرده بود؛ چرا  گذراننی خورد و ای ذهنم وول مانی ميزیاما چ
 که در یی اشکهاهی شبيزی چدی شاای.. دخترانه ام ياهای روي انتها برای بي هايقرار

 بود و خانه زیظاهرا همه چ... انداختی همسرم به جانم چنگ مي های تفاوتیپس ب
 ام ی به جان زندگسای که پري اي اعتمادیام امن و امان بود اما طعم تند شک و ب

 ام ی خواستم از دور به زندگیانگار م. کرد ی بود روز به روز مرا دورتر ماختهاند
 ي هايری احساسات ، درگنیبدتر از همه ا.  ماجرا هستمي کجانمینگاه کنم و بب

 شهی همي کرد به چشمهای فرصت نمی تا هفته ها حتی آرش بود که گاهيکار
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 چند روزه يتهای ماموررهسپار ي کاري روزها به بهانه هایخاموشم نگاه کند و گاه
 .. ماندم و عمه امی و من مشدیم

.  کنمهشی توانستم توجی عنوان نمچی پوستم بود و به هری مفرط زی جور خستگکی
.. 

 ! بدهی کم خونشی آزماهیخب - 

 . گوش به سمت آن گوش جابجا کردمنی را از ایگوش

 نگران رنگ یلیخ... به اصرار شوهر عمه میعنی... جونایدادم رو:(  حوصله گفتمیب
 مال یول...گهی دخورمیدارم قرص م.. کم داشتمهی... دادمشیو روم بود رفتم آزما

 ..)ستیاون ن

 ت تو خوش به حالي داریچه شوهر عمه باحال- 

 را شی زنگ زده بودم اما حوصله حرف زدنهاای بعد مدتها خودم به رونکهی ابا
 چه مرگم هست دی بگومی که سر راست و مستقخواستی را مینداشتم انگار دلم کس

 . کردی و خسته ام مدی پری مادی شاخه به آن شاخه زنی از اایرو..و تمام

  بهم سر بزني برو به کار و بارت برس تهران اومدشمی جون مزاحمت نمایرو- 

 نی زمي را قطع کردم و روی گوشعی اش را بشنوم و سری معطل نشدم تا خداحافظو
 . دادمهی بوفه تکي هاشهینشستم و به ش

 یچقدر ارتباطاتم محدود و ب. بودی ام خالی در زندگی دوست واقعکی ي جاچقدر
 پلمی دی از وقت؟ی شده بودم از کدهیو خم تنها نقدری ایاز ک.  شده بودتیخاص

 فشار کنکور دور ری زی از وقتای جدا شدم؟ رستانی دبياهوی پر هطیگرفتم و از مح
 ي آرش رویلی سنی که اولیگام از هنایدم؟ی خط کشمیخودم و تمام خواسته ها

 آباژور بلند هی ساری بوفه و از زنی از کنار همسای که پری از هنگامایصورتم نشست؟ 
  کرد؟رانی شد و خانه دلم را ودایکنج خانه ، هو
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 ، فونی آنها گذاشتم که زنگ بلند آي و سرم را رودمی کشنهی را به داخل سمیزانوها
 . را برداشتمی پراند و با عجله بلند شدم و گوشکبارهی ام را به ی حالیحس ب

 بله؟- 

 !یمیخانوم اقل- 

 .دییبله بفرما- 

 ..دی بسته دارهی- 

 از نهادم ی بسته داشتن آن خبر نباشد، آهنی و اخواستهی می که دلم خبر مهمانگار
 . گذاشتمشی را سر جایو گوش) ی لطفا نگهباندیبد:( درآمد و پنچر گفتم

 یغاتی تبلي آورد اما آنقدر بسته های خانه بسته منی اي برای بار بود که پستچنیاول
 ی موضوع، بنی همالی روانه شده بود که به خشی هاهیبه در خانه عمه و همسا

 را باز کردم و با خچالیدر .  بخورم يزیحوصله تر به سمت آشپزخانه رفتم تا چ
 ي بسته هايو اصال حواسم نبود که رو  به جستجو نشستمنیینگاهم از باال تا پا

 !سندی نوی را نمرندهی اسم گیغاتیتبل

 . بلند شد زنگي رفته نرفته صدااری به سمت خدستم

 را بستم و به سمت در رفتم و گوشه در را باز کردم و دستم را دراز کردم خچالی در
 . بسته را از نگهبان گرفتميو با تشکر

 اپن آشپزخانه انداختم و خواستم ي گذرا به بسته انداختم و آنرا روی تفاوت نگاهیب
تمام حواسم را  "یمیبرسد به دست نگار اقل....یشکستن" ۀاز کنارش بگذرم که جمل

 . تواند داخل آن باشدی نمي ای شکستنچی کرد که معلوم بود هیمتوجه بسته نازک

 .ستادمی سست شد و امیقدمها

 ؟یمی اقلنگار

 ....  باز کردم وی منفیجانی همراه با هبی عجی را با ولعبسته
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 !ستی نیواقع- 

 .گرفت و به سمتم دی کشرونی کاغذ زرق و برقدارش بانی را از مشکالت

 !دیری نگي کنه جدتونیی خواسته اذیکی- 

 ری وقفه سرازی بمی و اشکهادی لرزی ممیهنوز هم دستها. لپم جا دادمانی را مشکالت
 .بود

 د؟ی با خودش حرف بزندی زنگ بزندیخوایم- 

 ..)نه..کنهیمعلومه که انکار م..نه:(  زده و بغض دار گفتموحشت

 ..)دیپس لطفا به خودتون مسلط باش:(  حوصله گفتی کرد و بی پوفیکالف

 ..خوبم..خوبم- 

 .دینگاهش دور تا دور چهره ام چرخ.  سمتم خم شدبه

  ؟یمطمئن- 

 .دادمی مرد ضعف نشان منی در مقابل انی از اشی بدی قطعا مطمئن نبودم اما نبانه

 خوبم- 

 ماجرا را نی اي تا من ته و تودی مورد نزننی در ای حرفیمی اقلي فعال به آقادیخوایم- 
 چطوره؟...میدی دگروی که همددیاصال هم نگ..ارمیدر ب

 نیبا ا... دی رسی اگر او نمنکهیبه ا..به فرشته نجاتم.. ام را به او دوختمی اشکنگاه
 . که پشت عکسها نوشته بود از حال رفته بودمی به آدرسدهیحال زارم نرس

 ! به همون آدرسدیمنو ببر- 

 ی آدرس واقعنیفقط مشخصه که ا..چشم.. دیآروم باش..نگار خانوم- 
 یول..ستی نیمشکل... دی برمتون اگه بخوایمن م..فقطخواستن آزارتون بدن..ستین

 .خودهیکار ب

 د؟ی کنی مکاری چنجایاصال ا...دی بوددهیاگه اگه شما نرس- 
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ا از خلسه دردناك  که مرینی بوق ماشي آوردم و صداادی را به می تلو تلو خوردنهاو
 . آوردرونی غمبار بیتیواقع

 فوت کردند و همراه آرش خان رفتن یمی جناب اقلمی از دوستان قدیکی- 
 شما رو ببرم امیاز من خواستند ب... کوهه روزیظاهرا هم مراسمشون ف...مراسمشون

 ...گردنی بر مروقتی چون ددی که تنها نمونیمیخونه جناب اقل

عکسها .  شدمرهی خبای زتی نهای و بکی باري آرش و دخترۀمانی صمي عکسهابه
 مرد شاهد نی و ادی چکی مشی وقفه روی اشک بي و قطره هاشدی دستم مچاله مریز

 دی کلي انگشتهاانی گذرد و آنچه می بتوانم آنچه در ذهنم منکهی بود بدون ابمیتخر
 . کنمی از او مخفشوندیشده ام مچاله م

 خونه؟ برتون گردونم دیخوایم- 

 !خونه؟خونه

 . زدمپوزخند

 کنه؟یهر جا شما رو آروم م- 

 !قبرستون- 

 ی را حس نکردم ولتشی حماچوقتی که هخواستی را ميزی مزار عزدلم
 کی..ی مرد حامکی خواستمی مرد مکی لحظه که نیدرست در هم.. خواستمشیم..

 . کنمهیبرادر که دستش را پشتم حائل کند و به او تک

 امرز؟یمزار اون خدا ب- 

 دمی کشانی دوختم و رو از شاشهی کردم و نگاهم را به شنیی باال و پايسر
 

 و نی سنگينهای مملو از ماشکشی پر تردد بود و گذرگاه بارشهی مثل همآزادگان
 بود که ي در حال تردد به اندازه اي سرعتهانیانگیسبک بود و حجم رفت و آمد و م

 شد که انگار يم حواسم معطوف راننده ا ام عوض شد و تماشهی انديناخوداگاه فضا
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 و اشتباه ی حرکتش شتاب زدگچی هدر  داشت وقی عميوندی و آرامش پنهیبا طمان
 .شدی نمدهید

 هی دمتونی تو اون حال و با اون رنگ و رو دیوقت...دی به خودتون برسشتری کم بهی- 
 لحظه خشکم زد

 یمی اقلی جلو و کنار راننده شخصی بار صندلنی اوليبرا. دی به سمتش چرخنگاهم
 .ی تکلفچینشسته بودم ؛ بدون ه

به مرد بودن و :(  دوستانه گفتتی نهای بي به من انداخت و با لبخندی چشمگوشه
 سکته رو می بشری مگس هم غافلگهی ، اگه از پرواز دیاِهن و تولوپمون نگاه نکن

 )دمید ابونی من شمارو تو اون حال وسط خدیحاال فکر کن! میزد

 باز ي بار بود که لبم به خنده انی چند روز گذشته، اولی در طدیشا. ام گرفت خنده
 .شدیم

  باالخره شمارو خندوندمگمی مکیبه خودم تبر..خوبه- 

 که به ي با پوزخندتی محو شد و در نهاده،ی نکشهی کش آمد اما به ثانشتری بلبم
 . او را هم ، در هم کردمي اخمهادم،ی پاشمی نابجاي ها و خنده های بدبختيرو

 گمیعکسارو م.. بودهی کار چنی هدفشون از اشهیباالخره معلوم م- 

 . شدمرهی افتاده بود ، خمی پاری که مچاله زیی هم پوزخند زدم و به عکسهاباز

 .. که همسر منهيمهم خود عکسها هستن و مرد.. داره؟یتیچه اهم!..هوم؟..هدف- 

 ... کننتتیگفتم که خواستن اذ- 

 که از هی بودم که متوجه نبودم هر ثانی چند مجهولي معادله هاری در ذهنم درگآنقدر
.  شودی تر میمی حضورش پررنگ تر و صمگذرد،ی من می مرد در زندگنیحضور ا

 گذاشت و ی را کنار می رسم و ادب سلسله مراتبی موقع صحبت کردن گاهیحت
 . دادی مرا مخاطبش قرار ممانهیصم

 !ساستیکار پر- 
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 .دندی بارش داشتند دوباره به سمتش چرخلی غلطانم که بد جور مي هالهیت

 ی زندگی اون که جدا شده و رفته پبره؟ی کار منی از ایچه نفع!.. خانوم؟سایپر- 
 خودش

 مار زخم خورده و رها شده که اتفاقا به ناحق هم زخم خورده کی دانست که ی نماو
 که به چند و می را بگویی مگوشیتم برا توانسینم... خطرناك باشدتواندی، چقدر م

 می ، عقهی خر مایِمی تک فرزندِ ذکورِ اقلمی توانستم بگوینم. چونش مطمئن نبودم
 نکهی ماند ؛ ای اثباتش مي راه براکی دی شااتنه... دانستمی است؟؟ نممیعق...است

 .فتمی کوچک بی همنوعدیمن هم به فکر تول

 .. رفتهرانی از ادمیشن- 

 .دی انداخته بود به سمتش چرخنی چمی که تا کنج چشمهاي با پوزخندنگاهم

 ...رانهیا- 

 ) نگار؟یمطمئن:(  گفتیمی و قدیمی صمی و مثل دوستدی باال پرشیابروها

 شما یعنی:(  چنان از لحن خود، شوکه شد که بالفاصله جمله اش را اصالح کردو
 بودن ییم اونا در آستانه جدا تازه استخدام شده بودیوقت... امکان ندارهد؟یمطمئن

 ی همراهش به سفارت خونه مزاشی اقامتش و وي کارهاي که خودم براادمهی.
 )گرفت و رفت اقامت آلمانو... خودم بردمش فرودگاهیحت..رفتم

 .شدی انگار به آنجا ختم میهر رفتن!  یچه کشور دور و اتفاقا دم دست! آلمان ..آه

 درو باز دشیتو خونه خودم با کل..االن برگشته!  که برگرده؟شهیمگه نم..خب - 
 !کرده بود و اومده بود تو

 تصادف با می از بي هراس نگاهش را به من دوخت که لحظه ای با بهت و حتچنان
 !)دیتورو خدا جلوتونو نگاه کن:( عجله گفتم

 ؟ی نگفتيزیچرا قبال چ- 
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 خانه و با نی اش در اي کاريه ها از رابطياو چه تصور. شدمرهی تعجب به او خبا
  خانه داشت؟نیافراد ا

 د؟ی بود که شما تو خونه جناب مهندس از حال رفته بودينکنه همون روز...یعنی- 
  مزاحمتون شده بود؟ آره؟سای پرد،یاونروز شما خونه نمونده بود

 مرتب کردن ي به صورت مردانه و متفکرش چشم دوخته بودم و به جاهمچنان
 شتری بودم که روز به روز بیتیمی صمری به سوالش ، درگیی پاسخگويذهنم برا

 دخترانه ام کار دستم ي بود که کشش هايترسم از روز.  ترساندی و مرا مشدیم
 می ساخته ام بي ابدیب که بر سراي دانستم در خانه ایمن خام بودم اما م.بدهد 

! ی باشستادهی اما آگاهانه ای ست که در لبه پرتگاه باشی از وقتشتری بیلیلغزش خ
 کرده بودم و ری ها گی از مجهوالت و نامهربانی کالفانی سراب بودم و ميمن بر رو

 . مکالمه محدود زنانه مردانه نداشتمنی جز همی پناهچیه

 !نگار خانوم با شمام- 

 د؟ی بهشت زهرا رو رد نکنیخروج- 

با سکوتش به من فرصت  راند و ی درنگ راهنما زد و به سمت خروجی کرد و بیپوف
 آمده ام؟ آمده بودم تا غم نجای چه اي هستم؟ برانجای چه اي برادیای بادمیداد تا 

 ی نمادمی کنم که می تقسي غرورم را نشانه رفته بود با برادرمای را که مستقیبزرگ
 نقطه نی و در انجایا..اما حاال. م برداشته باشدی شانه هاي از روي باريآمد لحظه ا

حالم بد .  کندی و همزبانی همدلمی همراه غمهاخواستی بود که داوطلبانه ميمرد
 اگر زخم خورده و یدختر نجمه هر چه بود حت.  حالم بد شداسی قنیاز ا..شد 

 .داشت راه نشی ها و دردهای به محفل دلتنگي اگانهی هم که بود ، باز هم بیمتالش

 .. اماستمی نشتری راننده بهیدرسته من - 

 ام را ي کشاند و با سکوتش قصد داشت کنجکاویرا به سمت خودش م توجهم
 .زدیبرانگ
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 . تفاوت بودمی چسبانده بودم و به ظاهر بشهی را به شسرم

 چند سال جناب مهندس نیتو ا..شناسمی خوب میلی خونواده را خنیا..خب..اما- 
 مثل دختر ی حتای دی حساب کنبهی که منو غردمیالبته به شما حق م.. کردهيبرام پدر

 هم هی شبیلیراستش من و شما خ..یول.. دی عجم پور داخل آدم هم حساب نکنيآقا
 باز هم کنمی مافتی مهندس درجانب  که من ازیبا وجود تمام محبت..می هستگهید

 حس ی شاهد بودم و حتختهی مدت جسته و گرنیتو ا..و شما .. راننده ام و بسهیمن 
 يای ها اما هنوز هم متعلق به دنیمی اسم عروس اقلدنی کشدكیکردم که با وجود 

خب ...دیشی گرفته مدی خونواده ندنی تو ای و هنوز هم گاهدیساده خودتون هست
دوست ... امروزتون، به درد اومدي های غمها و دل مشغوليدلم برا  منقتشیحق

جه و همه تو.. امروزتونو تجربه کنهي شما باشه و حسهاينداشتم خواهر نداشته م جا
 عی تونم نسبت به وقای هستم که نمی بابته که ذاتا آدمنی من از اي های گستاخیحت

  تونمینم... تفاوت باشمیاطرافم ب

 ی بود محو سخنرانی که لحظاتیی کرد ؛ چشمهامی روانه چشمهای و کوتاهقی عمنگاه
 .دوستانه اش شده بود

 تونستم نسبت به شما ی ها بودم نمیمی اگه سگ خونه باغ اقلینگار خانوم من حت- 
 نیهم..ادی چه بدتون بادی تفاوت باشم چه خوشتون بیب

 آمده باشد رونی سربلند بری خطیتی بار مسئولری از زیی رها کرد و گوي نفس بلندو
 . ، عضالت صورتش شل شد

 بود و تمام حواسم به رونینگاهم به ب. زنگ خورد و بالفاصله جواب دادتلفنش
 یمی خودش را تا اندازه سگِ خانه باغ اقلنانم،ی جلب اطميوف بود که برا معطيمرد
 . برادرانه داشتي های آورده بود و دلنگراننییها پا

 ...خداحافظ...گهی دقهیتا چند دق....فرستادم براتون......بله..بله- 
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جناب :(  زد و گفتي به گفتن نبود ، لبخنديازی ننکهی را قطع کرد و با ایگوش
 ) نه؟ای خدمت شما دمی رسننی ببخواستنیم... بودنیمیاقل

 یتی اربابش ، چه اهمي او براي هایخوش خدمت.  تکان دادمي جهت سریب
 . داشته باشدمی براتوانستیم

 رم؟ی بگدیخوای ميزیچ... ی گالب،یگل- 

 ي که هنوز پر از چاله هاي به قطعه ادنی تکان دادم و تا رسنی به طرفي سرتنها
 . بود، چشم بستمیال و خیلیمستط

 .کردی ممی بود و از دور تماشاستادهی اي اگوشه

 قطره اشکم از سر نی تازه اطرافش پهن کردم واولي بدنم را کنار خاك هاتمام
 . سرد بوديادی ِ من ، زیی سرمادونی فري بود که برای خاکيسرد

 افتاد که با ي الجثه امی عظي نگاهم به دنبال مورچه های ؛ وقتدی چکي بعدقطره
 بود ، زمی عزي که روی خروارها خاکری رفتند و زی منییعجله از اطراف قبر باال و پا

 صی حشرات حرنی طعمه ادونی فردیپوست سف...دلم به درد آمد . شدندیمحو م
 .ستندی بردار نيری سمی عظشی عنی که از ادادی نشان مشانیبود و تکاپو

 خاك يرو.  خاك افتادي و همراهش سرم رودی و چکدی چکي بعدي هاقطره
 با همان یحت.. را کرده بودم شی هوای پناهی بي لحظه هانی در ابی که عجيبرادر

 همانها که کنار پدرم دستم را خواستی مردانه اش را ميدلم دستها...نگاه خاموش 
 را شی و رازهاسکوت  که کمانیآرش. زمانه ام گذاشتریدر دست آرش کمانگ

 دی دانستم از کدام سمت بای ام را رها کرده بود و نمي اعتمادی بریود و ت بدهیکش
وا مانده بودم و ترس از .  برسممی هاي اعتمادی قلمرو بي شوم تا به انتهایراه

 شد و ی منیی کرده بود که همراه موجها باال و پایقیندانسته ها وجودم را مثل قا
 . بوددهمقصدش را گم کر
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 آنقدر خواستی بلند میدلم هق هق.  به لرزه افتادمیو شانه ها شدت گرفت میاشکها
دلم .  گوشم ذوب شودانی را نشنوم تا همه صداها مي جنبنده اچی هيبلند تا صدا

 . بودمدهی کرد که قبلترها هم، ندی میی را از دل سرد خاك گدایمحبت

 ...شهی مکیهوا داره تار- 

 ي نشست که ادعایی دستهاي روسمینگاه خ.  را به سمتم دراز کرده بوددستش
 بکشم و ي دورم حصارای بدهم شی هاي دانستم دل به دل برادرینم. داشتيبرادر

 . و همه کس رو بتابانمزیاز همه چ

 ..بلند شو لطفا...اجازه بده کمکت کنم- 

 ... کنارم بوددونی او فري به جاکاش

 می پاری خاك، زي ا را قورت دادم و خواستم بدون ِ کمکش بلند شوم اما تلّهبغضم
 . حلقه شدمیفرو رفت و تعادلم بهم خورد و دستانش دور بازو

 کمتر گهیاز سگ که د... کنارت باشم و کمکت کنمتونمیبذار هر جور که م- 
 هستم؟...ستمین

 یی و به پشت سرم نگاه کردم جادمی کشرونی انگشتانش بانی از می را به آرامدستم
 جوان مهربان سوق نی و آسمان هم مرا به سمت انیانگار زم.  را لغزانده بودمیکه پا

 . دادندیم

 !)دور از جونتون:(  رها کردم و آرام لب زدمینفس

 . رفتمنی کنان به سمت ماشنی فنی فی حرفچی هی بو

 ...  داره بذارادی زي بلندی هم پستنجای استیحالت مساعد ن- 

 بند کرد و در مقابل نمیدستش را به گوشه آست درنگی حرفش را خورد و بادامه
ما ...دینگران نباش!  گهی دنهیآست!  خانومهیشرع:( نگاه معترضم تنها لبخند زد و گفت

 !)دیدی شما نشنمی برادر برادر سر داديکه سودا

 . زدمی کم جانلبخند
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 .  عقب نشستمنباریا. می و سوار شدمیدی رسنی ماشبه

  کردم؟یمن جسارت- 

 خواد بخوابم و یدلم م... دراز بکشمخوامیم:(  گفتمی معطلی و بدمی را فهممنظورش
 ) برهادمی بتهامی تمام مصقهی چند دقيبرا

 .دیاستراحت کن... راههي ساعت و خرده اکی خونه حداقل میتا برس...باشه باشه- 

 ... زحمتی منو خونه خودم بدیبذار.. رم یخونه عمه م نم- 

 . داد به نشانه اطاعت تکانيسر

 دراز بکشم سرم را به ی صندلي را بست و پشت رل نشست و من بدون آنکه رودر
 .دمی دادم و خوابهیپشت تک

********** 
 
 
 و دمی قفل در، از خواب پرانی مدی تق و توق چرخاندن کلي شب با صداي هامهین

 . نمی نشستم و نگاهم را به در اتاق دوختم تا قامت آرش را ببمیسر جا

 سالم- 

 ) هنوز؟يداریب:(  خورد و آرام گفتی تکانمی صدااز

  شدمداریب- 

 ....دی ببخشي وايا- 

 ..یخسته نباش...ستیمهم ن- 

 تخت انداخت و چراغ خواب را ي را از تنش کند و قامت خسته اش را روشیلباسها
 .روشن کرد

 ...نمیبذار شکل ماهتو بب - 

 !نی پخته بود تا ماه بلورینی زمبی سهی شبيزی خواب آلودم چافهیق

 کنهی تو جاده آدمو له میرانندگ- 
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 يخودتو خسته کرد...خدا دوستشو نو رحمت کنه- 

 داشت و مجبور شدم خودم با بابا ي کارهی انی خواستم برم اما شایاولش نم- 
 مامان که تنها شی به کارش برسه تورو ببره پنکهیبابا هم گفت حداقل قبل از ا...برم
 ؟یرفت..ینباش

اما اون واقعا .. بودختهی را بهم رانی شاي زهرا رفتنم حتما تمام برنامه هابهشت
 . از گذشته شدشتریاحترامم نسبت به او ب.  ام کرده بودی و همراهتیبراردرانه حما

 مامان چطور بود؟- 

 . آرش و سوالش برگشتی دوباره پحواسم

 خواستم انیاز آقا شا... بوددونیدلم تنگ فر... بد بودیلیحالم خ..نه نرفتم اونجا- 
 ...بعدشم برگشتم خونه..منو ببره بهشت زهرا

 نه ، اما در نگاهش دنبال ای بود یی دانم توقع به جاینم. دی صورتم چرخي رونگاهش
 ي همان خودمی حال بدم ، اما هر چه دفی از بابت توصینگران.  بودمی از نگرانيرد

 . ها بودیمی از اوامر اقلیچی سرپییِمردانه و مستبدانه بود که به دنبال چرا

 گاهیمنو ن! نگار ...ی مامانم باششی خب چون حالت بده بابام خواسته بود پ؟ینرفت- 
کار ..می بگذرالی خی بابامون بي تو خونه مون از خواسته هامیما عادت ندار!...کن
 ! دختري نکردیخوب

 رفتن خوب یه مهمونگفتم که حالم واس:(  گفتمنی حوصله و غمگی و بدمی کشدراز
 )نبود

 جی سرم گهی و بلندم کرد که تا چند ثاندی مچ دستم را کشی و ناگهانظی با غچنان
 .رفتیم

 تا حاال خونه پدرشوهر مادرشوهر شده مهمانسرا که تو مهمونش ی از ک؟یمهمون- 
 ندادن که خونواده چه ادی بهت گفتمی مشناختمی؟ نگار اگه پدر مادرتو نم!یباش
  ست مگه؟بهیخونه غر - مادرشوهرت- خونه عمه ت ... دارهیگاهیجا
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 .دمی کشرونی دستش بانی دستم را بهت زده از ممچ

 ... نبودنیمنظورم ا- 

 . استقبال گرمتنی رو تنم با ادی ماسیخستگ.. که بودیهر چ- 

 بزنم شی رخوامیم:(  ، گفترفتی بالفاصله بلند شد و همانطور که به سمت حمام مو
 ..) تو بخوابکشهی کم طول مهی

 ي به عقب برگشت و بالشتش را از رویقدم. دمی تکان دادم و دوباره دراز کشيسر
کارم تموم بشه ، تو هفت تا :(  من گفتنی سنگيتخت برداشت و در مقابل نگاهها

 )ریشب به خ.. کنمدارتی خوام با تکون ِ تخت بینم..يدیپادشاهو خواب د

 رهی خرهی خسوختی ملی دلی که بیی گره خورد و با چشمهامی گلوانی منفسم
 ي که احتماال روی و برگشتنش بدون بالشتییراینگاهش کردم؛ از رفتنش به اتاق پذ

نگاهم آنقدر سوخت تا چشم از در حمام . کاناپه جا داده بود و به حمام رفتنش
 .برداشتم

 ی رفت و نه می منیی حلقم نشسته بود که نه پاانی مسی به اندازه توپ تنیبغض
 .دیترک

 و یمی مرد، نام اقلنی مرد، انیا. کردمی را حس می تمام وجودم حقارت و زبونبا
 که به قول ی از ماهیحت.. تر بودبندهی فري ابندهی از هر فرشیجبروتش ، برا

 هم متنفر یمی اقلونی از همای حتي لحظه ايبرا... رختخوابش بودانیخودش م
 آرش نامرد؟ آرش م؛ی بگوچه  دانستمینم... کم شعورم و از آرشِۀاز عم..شدم

تمام .  دانستمینم.. معرفت؟ ی کار؟ آرش بانتینامهربان؟ آرش دروغگو؟ آرش خ
 رفتند و گنگ تر و فالکت زده نشسته بودم و ی ذهنم قدم رو مانیچند روز گذشته م

 . بودمدهی غم را به آغوش کشيزانو

 نی آرش به درد آمده بود و مرتب در سرم ای منطقری نابجا و غي هاي از تنددلم
 يزی مشغول است که با هر بهانه ناچيگری که سرش در توبره ددی چرخی مقتیحق
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 ی با هر تقیو گرنه کدام عاشق.  رنجاندی و مرا مکندی ناراحت کننده درست می، جدل
 .داخت انی انداخت که آرش راه می، انفجار راه م

 ي دو نفره اش شکسته بود، اعتمادم را که با نامردبی دلفري را که با عکسهاغرورم
 اش ی منطقری غي بدتر از همه با رفتارهادی برده بود و شانی از بسایاش نسبت به پر
 ! کرده بوداهیدل خوشم را س

بس بود هر چه سکوت کرده بودم و .  بلند شدممی آنکه بتوانم بخوابم از جابدون
 حباب بنا ي که بر روي ای زندگ؟ی حفظ کدام زندگيسکوت برا. بودمدهیحرف شن

 !!شده بود؟

 لرزان ي کرده بودم ، با دستهای مخفنتهای از کابیکی ری که مثل مجرمها زییعکسها
 ییرای وسط پذ انداخته بود ، برداشتم ومی به روسای که پريدی و کلدمی کشرونیب

 لرزاند ی قلبم را می که دستها و حتی در حال عبادت مدارکيمثل مرتاضها. نشستم
 ری گفتن مشغول شدم تا امشب به خکر به ذانشانی و مدمیدور تا دور خودم چ

 .بگذرد و همزمان منتظر به اتاقمان چشم دوختم تا آرش از راه برسد

 سرسام ی به کوبششد،ی مکتریجظه نزد که لحظه به لی از آرامش قبل از طوفانقلبم
 من بودم که قرار بود با نیانگار ا.  عرق شده بودسی خمیآور افتاده بود و دستها

 هی ثانی واقعي انداخته بودم و به معناریسرم را به ز. متهم بشومری انکار ناپذیمدارک
 . شمردمیها را م

  شده؟یچ- 

 کودك، بکر و کی ة و کالهش ، به اندازه روح دست نخوردیتونی حوله زانیم
 .دی رسیمعصوم به نظر م

 نجای اایب- 

 نور کم جان ریحاال ز. ستادی سرم اي به سمتم قدم برداشت و درست باالدی تردبا
 .ندی توانست اطرافم را ببیآباژور م
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 ه؟ی چنایا- 

 . کرد و به سمت چراغ رفتیاخم

 ؟یکیحاال چرا تو تار- 

 . استدهی عکسها را خوب ندي بود هنوز محتوامعلوم

 . بستی لحظاتي را برامانی سقف را روشن کرد و نور ، چشم هر دو انی مچلچراغ
 
  

 
گردنم را باال .  عکسها افتادي رويشتری به سمتم آمد و نگاهش با دقت بدوباره

 شده بودند، صورت و ي که به اندازه تلسکوپ قویی بودم و با چشمهادهیکش
 و بعد متعجب شد و لحظه دی در هم کشیاخم.  کردمی نگاهش را رصد ميحالتها

 صالی و استی بدبختس حدهی نکشهی و به ثاندمی نگاهش دانی بعد هراس را ميا
 . شددای تمام وجنات صورتش هوانیم

 . دو زانو زدکنارم

 ه؟ی ها چي مسخره بازنیا- 

 . در نگاهش نداشتدای هویِبدبخت با ی تناسبچی طلبکارش هلحن

 . پوزخند زدماری اختیب

 ی به من بگدیتو با- 

 ي رفت که روي رزي گلهاينگاهش رو.  را به سمتش گرفتمسای پردی بعد کلو
 . آشنا بودشیبه طور قطع برا.  اش حک شده بودی چوبدیدسته کل

 سا؟یپر- 

 . بزندرونی ام بنهی که کم مانده بود ، از سدی جهی منیی چنان باال و پاقلبم
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آهان بذار حدس بزنم سرو ... کنه؟ی مکاری مزخرفات دست تو چنی ا؟یخب که چ- 
 را به تو داده تا ی و تقلبی ساختگي عکسهانی شده و ادای پتهی اون عفرۀکل

 آره؟.. بپاشهمونویزندگ

 نی اي کرد و در انتهای گرفت و حالت عوض می اش کم کم رنگ مچارهی بنگاه
 . شدرهی به من خی طوفانیانیحدس خردمندانه ، طلبکار شد و با عص

 یلی خي فکر کردای ي دارناروی که ای زرنگیلی االن خيفکر کرد!..نگار با توام- 
 !ی تقلبي عکسهانیاونم با ا.. که شوهرت هوو اورده سرت؟یبدبخت

 ست؟ی آلمان ننجایا- 

 ی خارجهی احمقم که برم با نقدری آخه من ا؟ي زدي خودتو به خرای يتو خر!..پوف- 
 عکس بندازم و بعد بفرستم واسه زنم؟

 ! انداخته ، نه خودتونگهی دیکی عکسها رو نیمعلومه که ا- 

 نی همچچوقتیه.. دوست دارم مویمن زن و زندگ!..نگار خجالت بکش!! خودتون؟- 
 .. کنمی نمیغلط

 شده بود که هر چشم  کوتاهي رفت که به اندازه ایی دستم به سمت موهاناخوداگاه
 دهد، اما آرش ِ من هنوز بعد از صی توانست تفاوتش را با گذشته تشخی مییآشنا

 ! بوددهی تفاوت را ندنیگذشت چند روز ا

  عاشق باشه؟هی که نگاهت ، نگاه ي دوست دارنقدریزنتو ا- 

نصفه :(  اش انداخت طلبکارانه گفتیشانی پانی که می منظورم نشد و با اخممتوجه
 )؟ی دونی تو نمیعنی... چت شده تو؟ خب معلومه که عاشقتمیشب

 . کردری گمی اون قلب تپنده ، بغض شد و وسط گلوباالخره

 ... داره آرش جانرادی کار اي جاهی کنمیفکر م- 

 ! رفتی منیی را قورت دادم اما مگر پابغضم
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 بی فرياسی پرهی... عکسا و ونی مبای دختر زهی....چهارپنج تا عکس.... آرشنیبب- 
همه ... خونه برگردهنی تو اي روزنکهی به ادواریو البته ام...دهیخورده و تهمت شن

 ...نهایا

 .اجازه دادم ببارد بلکه بتوانم حرفم را تمام کنم.  راه نفسم را بسته بود بغض

 ی وزندگستی قابل اعتماد نگهی م دیکه مرد زندگ... من داره؛ ي براغامی پهیفقط - 
 عرق شتری بی دست و پا بزنشتری بی مرداب که هر چهی یعنیبدون اعتماد 

 ... وضعنی تونم با اینم...یشیم

 دمی به صورتم خورد که صد و هشتاد درجه چرخي ام کامل نشده چنان ضربه اجمله
 . پهن شدمنی زميو رو

 نبود ی وحشوانی حکی شباهت به خرناسه ی که بشی نفس نفس زدنهايصدا
 ام ، هنوز ی مرد زندگیلی و من مبهوت و دردمند از سشدیم تر کی تر و نزدکی،نزد

 دهی شد و با خشونت باال کشری انگشتانش اسانی لباسم مقهیبلند نشده بودم که 
 .شدم

 .اما از شدت ترس جرات هق زدن نداشتم. کرده بود سی صورتم را خي پهنااشک

 کردم به من زل ی که باورش نمی و با خشمدی صورتش کشي زانو زد و مرا روبرودو
 چشمان ۀ نگاه بود، محال بود بتواند در خاننی اانی که می و دشمننهی کنهمهیا. زد

 . عاشق جا داشته باشدکی

 جور ی ساختگي که عکس هاوونهی دختر دهی و خزعبالت یتو نشست! نگار ! نگار- 
 ؟يکرده رو باور کرد

 ي بودم برادهیرا که فهم کرده بود چشتری نگاهش انگار ، جسارتم را بانِی میِدشمن
 . نمانده استی باقی مالحظه و چشم پوشي برایی ، جای زندگنی ازی چچیه

 جنگل داشتم به شماره افتاده بود و مقطع ي که از قانون بقای نفسم به دنبال ترساما
که قبل رفتن .... ستی نیهمون...ی لباس آبنیا:( شدی مي زبانم جاريمقطع کلمات رو
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...  تا اونور آبمسایپر..پس!...يدی نپوشنجایا.. چوقتی و هي بوددهیتازه خر....
 نیاما ا...قبول... نبودهسایاصال پر!!...ره؟ی بگعکسارو نیتونسته ا... همراهت بوده که

 ....)ستی ننجایمال ا..عکسا 

 قدرت انگشتانش درد ری مچاله شد و گردنم زشتری بشی دستهاانی لباسم مقهی
 .گرفت

 !!...رآخ نگا!! نگار- 

 حامله ست و سای االن پرنکهیا...،ی انداختسای و گردن پري شدی بچه دار نمنکهیا- 
 ....ای دونم مال تو هست ینم

 سخت افتادم و کی سرامي چنان با ضرب به عقب پرتم کرد که با پهلو روناگهان
 گوشه خانه سبز شده بود کی کردنم از فی ضعي که ناغافل و تنها برايسرم به لبه ا

 ي اما گرمادی همه جا دور سرم چرخی لحظاتي برادی که کشيری، اصابت کرد و با ت
 . شد، حواسم را جمع کردریسراز می گونه هاي که از کنار گوشم تا رویخون

 ! چسبه خانومی ها نمیمی وصله ها به اقلنیا- 

 ماده خوك نازا هیش اون خود:(  دی غری بهم چفت شده اش مي دندان هاانی ماز
 که تو شکم اون ي داشتم و نه اون حرومزاده ای ، نه مشکلیمیآرش اقل..من!...بود

 !)زنه مال منه

 بود و سکوت کرده بود ، از خانه ی و زخمدهی خمي که گوشه ای بدون توجه به زنو
 .دی زد و در را پشت سرش محکم بهم کوبرونیب

به .  شدنیگزی ام ، به سرعت با خشم و نفرت جایچارگی رفتنش حس ترس و ببا
 . ام رساندمیزحمت بلند شدم و خودم را به گوش

 محسوس در حال آب شدن است و سِر شدنش را به ی کردم سرم با سرعتی محس
 سرِ پا ماندن ي براگری دی بود و دستمی دستم به پهلوکی. کردمیوضوح حس م
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.  تامل شماره خانه مان را گرفتميحظه اتلفن را برداشتم و بدون ل.  کردیتالش م
 .خواهم رفت  زود از حالای ری دانستم دی به کمک داشتم و ماجیاحت

 ..و بوق...بوق...بوق

 را يگری دی حامچی پدر و مادرم ، هتی از حماریذهن درمانده ام غ. امدی نی جوابچیه
 تلفن از می از شبها سیلی نکرده بود اما انگار امشب هم مثل خرهیدر خودش ذخ

 . شده بوددهی کشزیپر

 . نشستمنی زمي روکردی خانه ممی گلوانی که بغض دوباره می حالدر

 نهی جرات نداشتم به آی ام فراتر از حد تصورم باشد حتيزی خونرنکهی ترس ااز
 . لمسش کنمی حتاینگاه کنم 

 شتری و بشتری گوشم بي شد و درد باالزی و فالکتم باالخره سر ری کسی بياشکها
 .شد

 توانست مرا ی نفر در آن خانه مکی را گرفتم که تنها ي ناچار شماره خانه ابه
 .دوست بدارد

 ....کمکم کن- 

 ... پشت خط استی تا بدانم چه کساوردمی آنقدر دوام نیحت
 
 
 باز شد و نمی سنگي نامفهوم ، پلکهاي و همهه ايزی شدن چدهی بلندِ کوبي صدابا

 يخنکها.  جمع شدندمی و دوباره پلکهادیچیار سرم پ کنيهمزمان درد کُشنده ا
 دردمند پدرانه اش ي که همراه صدای صورتم حس کردم و دستي را رویعیما

 . سرم رفت و بلندم کردری ، زکردیمرتب اسمم را صدا م

 .. آرشسایعقب وا...ریتو فقط فاصله بگ- 

 ....)من متوجه نشدم اصال به خدا:( دی نالی که میی آشناي صداو

 ...يگند زد- 
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 باز کردن ي برایی شدن بدنم را حس کردم اما نانی و سنگنی گرفتن از زمفاصله
 .دندی شنی می به خوبمی نداشتم اما گوشهامیچشمها

برو اون حوله مزخرفم از ... تا خودم بهت زنگ بزنمی تمرگیتو خونه ت م...آرش - 
 دورت باز کن

 . بودمدهی و نه شندهی بزرگ را نه دیمی اقلظیغ کنون تا

 دونستم ی نشستم آروم شم نمنی کم تو ماشهی.. بودمنگیمن تو پارک...بابا به خدا- 
 ... شدهیسرش زخم

 !انیشا! انیشا- 

 و همه جا شهی ام داشت که همی پررنگتر از آرش در زندگی مرد نقشنی انگار او
 .بود

 بله آقا؟- 

 نگی تو پارگاری بنویماش- 

 چشم- 

 تو مشی دور زنت کمک کن ببرچی بپاری پتو بهی! نستایتو هم مثل مجسمه بالهت وا- 
 نیماش

 . منقطع زمان را گم کرده بودمي هايداری من با خواب و بای کش آمده بودند قیدقا

 .شتری ام بياری و هوششدی مشتری سرم لحظه به لحظه بدرد

 . باز شدمی ناخواسته چشمهاي ناله ابا

 ي هستم که فرشته نجاتم بوده است اما سرم روي کردم در آغوش مردی مفکر
 ی در پی داد و پی عاشقانه سر مي بود که کنار گوشم نجواي تپنده مردنهیس

 .کردی میعذرخواه

 ...نگار...زمیعز... به خدادمینفهم..دستم بشکنه..زمیعز..نگارم- 
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.  وارد شودمی چشمهاکهی بارانی از او ، از مي منظره اچی خواست هی دلم نمیحت
 . هم فشار دادمي را با عجله رومیچشمها

 ..  ناخوانده فرو رفتمی و دوباره به خوابدمی باز شدن در آسانسور را شنيصدا

 ی برنجي ؛ مهمان خانه ام بود و من تمام ظرفهامی کردی مي مادرم خاله بازبا
 : بودمدهی را که داشتم ، مقابلش چیکوچک

 ...حاج آقا از فرنگ آورده... دی بخورنیاز ا- 

 خانوم شما دخترم هیحاج:( گفتی و مکردی سرش مرتب مي چادرش را رومادرم
 ) عروسش کنمخوامیم..خوشگلم باشه... دختر خانوم مثل خودتونهی..د؟یدار

 .دمی ام باال کشی دم اسبشهی همي موهاي را کج و کوله روچادرم

 ...من بچه ندارم..نه!... نجمه خاتونکنهیسرم درد م- 

 نارس بر یی تگرگ را به اندازه گردوي که دانه هااهی سي از هجوم ابري همهمه او
مادرم به شتاب بلند شد و با .  مان را خراب کردي ، بازدی کوبیسر و صورتمان م

خواستم به داخل خانه بدوم اما مادرم در را بست و من . به داخل خانه جست یغیج
به عقب .  فراموش کرده بود که هستمنگار و ادی شنی را نممیصدا. تگرگ ماندمریز

 مان بود رفتم یمی که وسط کوچه قدی همان درختریمبهوت و سرگشته ز...برگشتم 
درد از .  گرفته بودندانهی وحشي وجودم حمله اي گردو رويدانه ها. دمیو دراز کش

 .شدی منیی و باال پادیچی پی ممی گلوانی دلم تا مریز

 از یفی تعرچی که هافتمی یی باز شدند و خودم را در جامی از درد چشمهايادی فربا
 .آنجا نداشتم

 . به تن داشتم کنارم ظاهر شدی لباس سبز رنگکهی فربه در حالیخانوم

  گلم؟ي شدداریحالت خوبه؟ ب..به به خانوم خوشگله- 

 .ر کرد گرم و مادرانه اش ، نگاهم را باز تيصدا
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 هی و دو سه تا بخستی ش نيزیخداروشکر سرت چ...هی خصوصکینی کلهی نجایا- 
 .... خورد

 )االن روزه؟:(  آمد لب زدمی خشکم برمي گلوانی که از مي گرفته اي صدابا

االن روزه :(  چشمانم انداخت و همزمان گفتانی می صورتم خم شد و چراغيرو
البته تحت داروها بوده ..يدیه که خواب دوازده ظهره و شما دو روزقای دقزمیعز
 ی راحته مشکلالمونی که خمی کردنتیی باال پانقدریاالنم به خواست مهندس ا...

 !)ی مرخصمی و بگی شاری هوشمی و منتظر بوديندار

 ...)اوهوم:( می گوی زنم و می ميلبخند

 رودی مرونی زند و بی ميلبخند

 .شودی مدای رفتنش سر و کله آرش پبا

 .گردانمی برمعی و نگاهم را سرنمشی خواهم ببینم

 زم؟ی عزيقهر- 

 بعد از طوفان ، حکم تنفس دهان به دهان بعد از غرق شدن در ي التماسهانیا
 که غرق خواستمیاما من م..ری خای فتدی کارسازبستی و معلوم نستی طوفانيایدر

 اصل و رسمش ي روي که به اندازه ايمرد.  و نشنومنمی التماسها را نبنیشوم که ا
از او به اندازه عمر .. بردی مشی او را تا مرز جنون پیقتیتعصب داشت که هر حق

 . مشترکمان منزجر بودمیچند ماهه زندگ

 عمق فاجعه دمیحالم بد شد و تازه فهم.  گونه ام نشستي گرمش رويانگشتها
 جسمم  ، نه فقطي مرد با هر بار تندنیا.  خواستمی ست که خودم ميزیفراتر از چ

 ی ممی هایو من با همه عمر کوتاه و با همه ندان. کردی میرا که غرورم را له و متالش
 رسانده ی ندارد و آرش مرا به پوچچی هیعنی که غرور نداشته باشد ی زندمیفهم
 .بود

 )رونیبرو ب:(  را به سمت مخالف چرخاندم و محکم گفتمسرم
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 . آمده استگری که به سمت ددمی فهمشی قدمهاي صدااز

 ...دمینفهم..غلط کردم !  من خَرِتمزمیعز- 

 خودش ی مرا کوبانده بود و با نفهمي که با قلدري مردیاز زبون.  بد شدشتری بحالم
 . مردانه اش بگذرمانی و از طغنمی کرد تا او را ببیرا خرد م

  لطفارونیبرو ب- 

 بعد از گذشت دو روز آنقدر خشک بود که هر می آنقدر خش داشت و گلومیصدا
 .شدی کردم بلندتر نمیچه تقال م

 ..چشم...باشه باشه تو حرص نخور- 

 . رها شدی دور شد و نفسم به آسودگشی قدمهايصدا

 مادر ي باز کردنش نداشتم که صداي برایلی هنوز مست خواب بودند و ممیچشمها
 . کردارمیو پدرم هوش

 .کندن باز شد به زحمت کوه میپلکها

 ری زدی ؟ چقدر گفتم دختر بايمامان چرا مواظب خودت نبود... براترمی بمیاله- 
آخ که دل سوخته من ! ي درب و داغون شديحاال خوبه از پله افتاد...پاشو نگاه کنه

  ندارهگهی دبتی مصهی طاقت گهید

 صورتم را بوسه باران کرد و من انی شد و در همان مری سرازشی اشکهاي هاي هاو
 ی بفهمم کدام بدی چرخاندم تا شای صورت مادرم نگاه متعجبم را به اطراف مریاز ز
 ای نبود قطعا؛ یحدس زدنش کار سخت!  مادرم داده استلی تحوی دروغنی چنیمرام

 ! آرشای بزرگ یمیاقل

 دونی مرگ فرتصادفش و. چقدر دردمند و خفته بود.  چشمان پدرم افتادي رونگاهم
دلم به درد .  و خاموش ساخته بوددهی خمي اش از او مردینی خانه نشنیو هم چن

 . آمد
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 منظور دار ، ی افتاد که با پلک بر هم زدنیمی اقلي از او گذشت و باالخره رونگاهم
 ۀشانی به شدت تهوع آور کار اوست و هنر مصلحت اندبی فرنیمتوجه ام کرد ا

 خواستم همه عالم بدانند چه یم.  خواستم یلطف را نم نیا. دلم جمع شد. اوست
 همه عالَم خواستی بودم که دلم مهدی رسیتی از فقر شخصياصال به حد! شده است 

 ! دل بسوزانند و آه بکشندمیبرا

 جلو آمد و کنار یمی درهم بود که اقلي به قدرمی از جدا شدن مادرم ، اخمهابعد
و بعد آرامتر ) عروسکم چطوره؟:(  بشنوند گفتگرانی دکهیگوشم خم شد و طور

 ...)مادرت داغداره به خاطر مراعات دلش:( زمزمه کرد

 نی اي من نه تنها طلبکار نباشم که برانکهی ایعنی ، شی لحن گونی محبت و انیا
 ! پدرانه ، بدهکار هم هستمۀمالحظ

 . نگاه آرش بودهی شببی کردم که عجیی هالهی نگاهم را زوم تکالفه

 شهی همي بزرگ همراه عمه و آن نگاههای بزنم که آرش با دسته گلی حرفخواستم
 .طلبکارو نامهربان وارد شدند

 و بغض افتاده نهی در گرداب کدمی از حضور آن دو بد شد که فهمي به اندازه احالم
 . را به دوش بکشمنهی کنیام و قرار است بارها و بارها دور خودم بچرخم و ا

 
 

 ي شده بودم تا کارهارهی خمی پاری زنی تخت نشسته بودم و منتظر به زميرو
 که یکینی بود تمام شود و از کلدهی تر از حد معمول طول کشی که طوالنصمیترخ

 . دانستم خارج شومی اسمش را نمیحت

 ي هایی ، دمپای شکلی مکعبیی پاری درست چند سانت آنطرف تر از زمی پاریز
ساعتها بود که همان .  بودند انگاردهی خوابیی صداچی هیب ،یکیبنفش رنگ پالست

 جابجا شده بودند ی بار وقتنیآخر.  نخورده بودندی تکانچیگوشه نشسته بودند و ه
 ی بهداشتسی بود تا همراهشان به سروته انداخمی پاری آنها را زي با ضربه ااریکه به
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 ها جان یی دمپانی ذهنم خانه کرد که اگر اانی ملی تخنی دانم از کجا اینم. بروم
 در مقابل ای آای کردند؟ ی می همراهیی به اسم دستشویداشتند باز هم مرا تا اتاقک

 و وزها ری قبل تر از آن ، وقتای ماندند؟ی به کمرشان زد ساکت ماری که بهيضربه ا
ارت را قبول  اسنهمهی اای پرس شده ، عمر گذرانده بودند، آي اسهی ماهها در کدیشا

 کردند؟یم

 يدختر.. که به هر گوشه کشانده بودنشي ها چه بود؟دختریی من با آن دمپافرق
 حکم قفس شی انداخته بودند که براي خانه اانی کنده بودند و مشیکه از آرزوها

 بر کمرش کوبانده بود و روحش را تا ی واهيداشت و زندانبانش بارها به بهانه ها
!  بوداوردهی بود و او دم برندهی کشنیی ، پاییزه همان دستشو پست ، به اندایمسلخ

 !؟؟یشی کدام مصلحت انديبرا

 ؟يدخترم حاضر- 

 فکر گم نی اي حجم گرفتنهاانی میی جاشی افکارم بود که صداری آنقدر درگنگاهم
 روح و ي و داشتند تمام فضاشدندی بزرگ و بزرگتر می که مثل بادکنکيشد؛ افکار

 . کردندیذهنم را پر م

 ؟ی بابا؟ خوبيعروسکم آماده ا- 

 شدم ی تکان دادم و دوباره غرق بادکنکي بخواهم نگاهش کنم فقط سرنکهی ابدون
 انقدر بزرگ شده گری دي هاهی و مطمئن بودم تا ثانشدیکه لحظه به لحظه بزرگتر م

 . و همراهش پرواز کنماندازمی به آن چنگ بتوانمیاست که م

 . انداختنی گوشم طنی خالي فضاانی مییتوارش جا اسشهی همي قدمهايصدا

 رشد ي به اندازه اهی چند ثاننیبادکنک افکارم در هم.  شانه ام نشستي رودستش
 و ي بزرگ باال آمد ، پر بود از انرژیمی چشمان اقلي نگاهم تا رویکرده بود که وقت

 . جا خوردن نگاهش را به وضوح مشاهده کردمکهیطور. نور
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 جفا کرده در حقت و شعوریپسره ب.. دنبالتادیمن خودم خواستم آرش ن..زمیعز- 
 .ستی نیی به زورگوي دستش بهت نرسه تا بفهمه مرددیحاال حاالها با

 . معنا دار زدميلبخند

 ... تونه به من زور بگهی کس نمچی به بعد هنیاز ا...بله- 

 ری جمله ام را زدیترد و با اری اختی در حرکت بود و بمی لبها و چشمهاانی منگاهش
 .لب تکرار کرد

 ... به تو زور بگهتونهی نمچکسی به بعد هنیاز ا- 

 جان را به پا کنم ی اراده و بی بي هایی آمدم و بدون آنکه دمپانیی تخت پاي رواز
 رونی برشیبا کف پا و برهنه به سمت کمد لباس رفتم و کفشم را از قفسه ز

 .دمیکش

 من آماده ام- 

 کنجکاو نگرانش نگاه کنم، قدم تند کردم ي و چشمهایمی بخواهم به اقلنکهی ابدون
 .و به سمت در رفتم

 نگار جان؟- 

 به عقب ی تنها سرعتم را کمتر کردم و تک نگاهستمی بخواهم بانکهی ابدون
 ..انداختم

 . باهات صحبت کنهخواستیخانم دکتر م- 

 انی را ممیقرار گرفت و بازو بلند کنارم یی اما با قدمهاستمی خواستم بای هم نمباز
 .دی کششیبازو

 زم؟ی عزيعجله دار... انگار باباي خسته شدیلیخ- 

  زودتر برم سراغشونخوامیم.. تنگ شدهزهای چیلی خيآره دلم برا- 
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:(  دستم زد و نوازشش کرد و گفتي روگرشی شد و پدرانه با دست دهمراهم
 تون ی زندگينذار با هر تلنگر.. ببخششی ولی ناراحتیلی از دستش خدونمیم

 !)بپاشه

 . که دورش بود، اشاره کردمی بلند به سرم و پانسماني پوزخندبا

 ! تلنگره ؟نیا- 

 .. کن و بگذري تو بزرگواریول.. دونم ی بابا مزیعز- 

 بود که ادی بار سرچشمه اش خودم بودم ، زنی اولي که برای مثبتي بار انرژآنقدر
 و سوراخ کند ، وجود دی توانست بادکنم را تهدی که میی هاشهیش خرده ي براییجا

 ! ام و گذشته امدهی فکر کند بخشرمردی زدم و گذاشتم پينداشت؛ پس تنها لبخند

 ..قربون دخترم- 

  داره حاال؟کاریدکتر با من چ- 

 .یشی کنه متوجه می دونم واال حاال با خودت صحبت مینم- 

 با عنوان دکتر سحر توکل فراز متخصص زنان ییو که تابلمیدی رسی پشت در اتاقبه
 داشت انهی و موزیبی تخریحس.  نوشته شده بودي وفوق تخصص نابارورمانیو زا

 ياخمم در هم افتاد و با تقه ا. دی کشی وجودم باال مي بادکنکهايخودش را تا رو
 .میوارد شد

 و خوش آمد گفت و با ستادی امانی روبرویمی همسن وسال خود اقلی مسنخانم
 منتظر باشد واز من خواست رونی ، از او خواست بیمی با اقلمانهی صمیخوش و بش

 .نمیبنش

 سرت بهتره دخترم؟- 

 باال برود ، نهای از اشتری و ترس بي بخواهم بگذارم حس مخرب کنجکاونکهی ابدون
 ) خانم دکتر؟مربوط به شوهرمه؟هیداستان چ:(دمی مقدمه پرسیب

 .رم اما محتاطانه زد گيلبخند
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  داره؟یشوهرتون مگه مشکل- 

  به تخصص شما دارهیچه ربط.. دهیمن سرم ضربه د..آخه.. دونمینم- 

 . زديگری دلبخند

 ! تو دخترميچقدر کم صبر..زمی عزیآخ- 

 قبل ظرف صبرم را ۀقیدرست از چند دق! کم صبرم.  تکان دادمدیی به نشانه تايسر
 کردن از ي صبورگری دراوردم تا دکی فنجان کمر بارکیشکستم و آنرا به اندازه 

 . برودادمی

 ، دهی و پهلو و سرتون ضرب ددی از اونجا که شما از پله ها پرت شدزمیخب عز- 
 خواستند که پمی من هستند از کل اکیمی قداری بساری که از دوستان بسیمیجناب اقل

 ...دی بشنهیشما کامال و از همه جهات معا

 . اول مانده بودمبکارانهی همان جمله فرانی زد و من هنوز می حرف ماو

 یی های بررسي سرهی..خب... نهی بببی سقوط رحم شما آسنیممکن بود بر اثر ا- 
 خواب آور ي مسکنهای نشتی شما اذنکهی انجام شد والبته واسه ایمثل سونوگراف

 نبود فقط ي ايو خب خداروشکر مشکل جد...ي مراحل نشدنی و متوجه ایگرفتیم
 اصال نی سنگيتهای فعالوهفته دیکیخواستم با شما صحبت کنم و ازت بخواهم که تا 

 !ورزش و ورجه وورجه ممنوع..نداشته باش

انگار خودم !  ذهنم رانده بودانی جمالت را از می از دلواپسی ام با مخلوطيکنجکاو
 ! استدهی دبی شکمم آساتی محتوي دروغ را باور کرده بودم که با ضربه انیهم ا

 دوره ت نیآخر:(دی لبم بود که پرسي فکر مسخره رونی از سر اي پوزخندهنوز
 ) بوده دخترم؟یک

 . و پاسخش را بدهمابمی را بخشی تا ذهنم را جمع و جور کنم و تاردی کشطول

 منظمه؟- 

 . کردمنیی باال و پاي سرفقط
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 ؟ي داريقصد باردار- 

فقط .  بدهم ی ست چه جوابيهم به نابارور که متي و با شوهرمی دانستم چه بگوینم
 .نگاهش کردم

 دوباره دیبا.. که نوشتم حتما به من سر بزن یخی تارنیتو ا...نی ببزمیخب عز- 
 .. داروهاهم حتما بخورنیا... ی بشنهیمعا

 ) مگه؟هیمشکلم چ:(  کندم و لب باز کردمجان

 !نانی و اطمی با سرخوشنباریا..دیخند

 بده؟... ی کمکت کنم راحت تر مامان بشخوامیم- 

 . بودمجیگ

 ریاگه تاخ...شهی دوره ت شروع مگهی حدودا دو هفته دی که گفتیخیبا توجه به تار- 
 ...زمی بگذار عزانیافتاد حتما منو در جر

 . برداشت و بلند شد و به سمتم آمدزشی مي از روی کارتو

 کردم استفاده زی که برات تجوییابا من در تماس باش و حتما داروه... دخترمایب- 
 کن

 اما..اما- 

 و چروك صورت نی شانه ام فشرد و مقابل صورتم خم شد و تمام چي رویدست
 . اش مقابل نگاهم قرار گرفتیمهتاب

 اما حاال با کمک من ینی ببي جدبی و احتمال داشت آسي از پله افتاد؟یاما چ- 
 کنم اگه قصد ی مهی و دارم بهت توصشهی نمجادی ای راحته که مشکلالمونیخ

خب دخترم؟ نذار زمان از .. حتما اقدام کني فاصله دو هفته انی تو همي داريباردار
 !دستت بره

 من برنامه ها دارم می بگوخواستمی مشکل دارد؛ مای اما شوهرم گومی بگوخواستمیم
ده ام که  نخورنی من اصال زمی زن حسابمی بگوخواستمیم.. ندارم يو قصد باردار
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 محتوا ی بی جهت و حتی که بي ایاما نگران!  نمی ببي جدری غای ي جدبیبخواهم آس
گر سکوت کنم و دوباره نقشِ بنفش آن ی دکباریبر دلم انداخته بود باعث شد، 

 .اندازدی روحم خش بي روییجفت دمپا

 . به سمتم آمددنمی با دیمیاقل.  رفتمرونی کردم و نسخه ام را گرفتم وبيتشکر

  دخترم؟یخوب- 

 ي چه با دروغش مرا به دستهاي بزنم براادی کردم و خواستم فرنیی باال و پايسر
 به در و ي و با ضربه استادی نایمی جورواجور سپرده است، اما اقليمتخصص ها

 .کسب اجازه وارد اتاق شد

 .م روبرو زل زدواری رها کردم و منتظر به دی صندلي در خودم را روپشت

 .دمی شنی کلماتشان را می بعضاری اختی باز بود و بمهی ندر

 از زبان يزی قرار است چه چشی و مصلحت اندبکاری فریمی مهم بود بدانم اقلمیبرا
 . انگار ذوق زده پا به اتاق آن زن گذاشتیدکتر بشنود که آنقدر عجوالنه و حت

 . به تکاپو افتادي به طور ارادگوشم

خانم دکتر هم .  کلماتش اصال واضح نبود کهی زد طوری انگار با پچ پچ حرف میمیاقل
 .ای گورفتی از دستش در می گرفت اما گاهی مشی را در پهی رونی همیگاه

 ی اتفاقیلیخب خ..ستی نیمشکل...ادی به بار بی مثبتجهی که نتنهیبهرحال انتظارم ا- 
 تونستم شما را از ی بود می قبلي هایقطعا اگه با هماهنگ.. اومد شی حادثه پنیا

 ... کار مطمئن کنمي صد در صدجهینت

 چه دروغ مصلحت یمی اقلنیا..کدام کار؟.. شدم تا واضحتر بشنومزی خمی نبایتقر
 اش سر هم کرده ی متخصص آشنا و دوست داشتننی اي برايگری دشانهیاند

 !است؟

 گرمشان بلند شد و ی شدم و خواستم خودم را به پشت در برسانم که خداحافظبلند
 .دمی عقب کشعیمن سر
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 ... بابامیبر- 

 . پرسشگر نگاهش کردمی چشمانبا

 !ی راحت شه که سالم و سرحالالمیخواستم خ! یخب دخترم- 

  پوزخند زدم؛ خودش هم باور کرده بود من از پله ها پرت شده ام؟؟اری اختیب

 .می رفتنیبالش روانه شدم و به سمت ماش دنبه

 بود و ستادهی انی دورتر از ماشي و مردانه اش گوشه انی سنگلی با همان استانیشا
 . ما بالفاصله مکالمه اش را تمام کرددنی کرد که بعد از دی صحبت ملشیبا موبا

 ؟ي نگار جونو آوردلی جان وساانیشا- 

 رهی بهت زده خکهیطور. دی صورتم چرخي روی با رنگ خاص و متفاوتانی شانگاه
 .اش شدم

 . دادلی از پرستارو آورد تحویکی..بله - 

 يزیمن که چ..لیکدوم وسا:(  گفتمدمی فهمی را نمشی که معنای فرار از نگاهيبرا
 !)همرام نبود

 ...نایهم.. ودوسه تا کمپوت و شربتوکینی کلي لباسهاي سرهی- 

 انی باز کند ، در را گشودم و خودم را ممی برا در رانکهی تکان دادم و قبل از ايسر
 . آشنا انداختمي هایهمان صندل

 همان ری که هنوز تحت تاثی نشده بود که با جراتری نشست و هنوز جا گیمیاقل
 !...)عموجون:(  بود گفتممی زايافکار انرژ

 تعجب نیمدتها بود اورا مثل سابق عمو جان صدا نکرده بودم و ا. دی سمتم چرخبه
 .دمی نگاهش دانیرا م

 با آرش در ارتباط خوامینم...نای مدت برم خونه بابام اهی خوامی مدیاگه اجازه بد- 
 .باشم
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 ی تر از اندازه بهت و حتي گرد شد اما نگاه جسور و سرکش من ، قونگاهش
 .قدرتش بود

 انی و خواستم شما هم در جردیبزرگ من... گرفتمممویمن تصم:(  کردماصرار
 ) با آرش در ارتباط باشمي بهانه اچیفعال قصد ندارم به ه...دیباش

 ) خونه ماایباشه دخترم پس ب:(  گفتي گرفته اي صدابا

 گرفت در را ی که از وجود خودم نشات مي ای تمام نشدني سرعت نور و با انرژبه
 .دمی پرنییباز کردم وپا

 ! پسستی نیکی با شما رمیمس- 

 .دی پرنیی العمل نشان داد و پا عکسیمی زودتر از اقلانیشا

 ی پاسبان و شکارچي سگهاي بشر انگار همانطور که خودش قبال گفته بود ، خونیا
 ! جست زد تا مبادا شکار اربابش فرار کندنیی پانگونهیرا داشت که ا

 نکهی بر خودم فرستادم و بدون ای لبری زی و شرمنده شدم و لعنتمانی پشاسمی قاز
 آمد زل ی منیی که آرام پاي اشهی و به شستادمی انی نگاه کنم، کنار ماشانیبه شا

 .زدم

 ی منی بشایب...يهر طور تو بخوا...یتو تاج سر من.. دخترمستی ننکارایالزم به ا- 
 گهی دو روز دیکی... قهرو دعوا رو کش ندهنی اادی زیول...رسونمت خونه خودتون

 شهی مهیآرشم تنب.. بهتر باشه اصالينجوری ادیشا.. دنبالتامیم

 . و دوباره سوار شدمدمی کشی از سر آسودگینفس
 

 ی که مقابلم زانو زده بود و اشک ميبه مرد... زل زده بودممی سنگ به روبرومثل
 .. کردمی بود ، نگاه نمختهی که فرو ری به کوهخت؛یر

 .. نقدریا..به خدا ...به خدا نگار- 

 .دی پری ذهنش مانی از مکلمات
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 ی دستت را رو دخترم بلند میوقت:( دی دستم را گرفت و به سمت در کشمادرم
 ي دست و پاری ذارم دخترم زی من ميفکر کرد!..يکردی منجاشمی فکر ادی بايکرد

 اگه من یحت.. آرش خانيکور خوند!  به دادش نرسهیپسرِ صنم خرد بشه و کس
 ییاگه بال.. از پله افتادهدیگون شد بچطور روت... محاله بذارهضتی مرییبذارم اون دا
 !)ی چومدیسر بچه م م

 رفتار آرش ي مرخص شده بودم و ماجرامارستانی از بیاز وقت. مادرم نگاه کردمبه
 شده بود تا نیی آتش آنقدر باال و پاي کرده بودم مثل اسفند روفی تعرشیرا برا

 یاما هنوز راجع به مشکل احتمال.  عکسها و رفتار آرش بو ببرديپدرم هم از ماجرا
 . نگفته بودميزیآرش چ

 به دنبالم آمده بود اما از صدقه سر یمی به خواست اقلانی روز تمام شده بود و شاسه
 و شدی محله برگزار مي در فرهنگسراگانی که به طور راي مشاور خانواده ايکالسها

 تنه مقابل خواست کیهوا به آنجا باز شده بود، مادرم  ی ها بهی مادرم و همسايپا
 .من مخالفت کرد  قد علم کرد و با بازگشتیمیاقل

 کم ي اگر برای آمد چون هر چه بود بچه خواهرش بود اما مادرم حتی کوتاه مپدرم
 آنروز يفردا. ستادی و پشتم اامدی بود، کوتاه نی خواهرشوهرش هم ميکردم رو

 دو روز بعدش آمد و باز یمیاقل. برگشتی معطلی پدرم بیمحل یآرش آمد اما با ب
 منظور ی بیمی اقليکوتاه آمدنها نی کردم ایحس م. هم با مخالفت مادرم بازگشت

 نگه دارد و باالخره منی جو را آرام و ای آتي فرصتهاي براخواستیانگار م. ستین
 انی روز در مکی کهی کرد طوردای پتیبعد از سه هفته ورق برگشت و بازگشتم اهم

بعد از سه هفته ، از شدت حالت ...دی کوبی صلح در خانه مان را مامی پي حاوانی،شا
 مرا به دکتر رساند و از همان نگاه روشن مهی مکرر، مادرم سراسي و عق زدنهاعتهو

 ِ ناخواسته و ناغافلم ، مثل برگ يباردار.  ام معلوم شدیو خندان دکتر ، علت ناخوش
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 نشی را عوض خواهد کرد؛ و اولزهای از چیلی خری دانستم مسید که م بويبرنده ا
 . بابت خوشحال بودمنی ااز... بوديتبرئه آرش از اتهام نابارور

 .دی ها هم رسیمی زود به دست اقلیلی خکی خبر ننی او

حواسم از مرور چند هفته گذشته . آرش دراز شد و گوشه لباسم را گرفتدست
 اشکها نیا. دینگاهم به سمتش چرخ.  همان اتاق برگشتانیپرت شد و دوباره م

 ؟! ندامتایاشک ذوق بود 

 !دمیمن نفهم!..نگار- 

 . دستم را از دستان مادرم رها کردم.  شدمکالفه

 ... لحظههیمامان - 

 . رفترونی کردن و ابرو تا به تا کردن ، از اتاق بزی انداخت و با چشم ری نگاهمادرم

 ؟یاما اون عکسا چ... بشم الی خیت بزنتو ب بشم، دسالی خیخشمتو ب- 

 که هر کنمی می زندگيری بار تحقریچند ساله دارم ز...درکم کن...نگار ..نگار - 
 بچه یتونی رقم نمچی که هي داری ضعفی بدوننکهیا.. مردو بکشههی تونهیلحظه ش م

 شی چکاپ پي و مرتب براکنمیچند ساله دارم دوا درمون م...یخودتو بغل کن
 ی نمنکهیاونم ا...  بودهزی چهیجه یهر دفعه هم نت...رمی مای دني متخصص هانیبهتر

 منو تونستی معجزه فقط مهی.. معجزههی.... از خودم داشته باشميتونستم بچه ا
 تو گذاشتم ای سایهر وقت سرمو کنار پر!... نگاری منیتو معجزه زندگ..نجات بده

 ییدخترها...اما ... م بود امافهی که وظيبدم کار ي بهتون بچه اتونمی افتاد که نمادمی
 ادمیاونا .. تهی واقعی غلطه ولدونمیم..نگار جان..انی باهات کنار بي انتظارچی هیکه ب

حاال که معجزه ... نگارری فرصتو از من نگنیا..غلط کردم... دارمیبی که چه عبردنیم
 که هنوز چند یی کوچولونیبه جون هم...کنمیالتماست م..شمیشده و دارم پدر م

 ! ازم سر بزنهیی خطاگهیکه محاله د هفته هم از عمرش نگذشته قسم

 . خودت ، وجودم را داغ کردي اما نه برای بشدهی طلبنکهی احس
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 به ي کنم و برمی بهت تقدی تا دو دستدمشی چی بود، برات می بچه کَندننیاگه ا- 
 !سالمت

حرف نگاهم را .  بار دور زدنیا چند را پاك کرد و نگاهم رشیاشکها.  شدبلند
 . دستانش جا دادانیخوانده بود و دستانم را م

 .ی مادرش تو باشخواستمی بود بازم میدنی اگه چیحت...یخودت برام مهم..نگار- 

 با ی نداشت که حتزی مرد چه چنیا.  انداختمری را از او گرفتم وسرم را به زنگاهم
 .کردی بطنم بود هنوز هم وجودش آرامم نمانی از او مي فرزندنکهیوجود ا

 .دی چانه ام گذاشت و سرم را باال کشری را زدستش

  که من عاشقتم؟يتو هنوز شک دار- 

 چند هفته گذشته باز هم واسطه نی مثل همدی رسی به گوشت نممیاگه خبر باردار- 
 ؟؟هاني خبریچند روزه از من ب!.. آرش خاندمی دتمیعاشق!.. دنبالمي فرستادیم

 ریز!.. پدرتهی ساری اونم زکباری! کباری سراغم هان؟ ي مدت چند بار اومدنیتو ا
 دی فرستادی مانویهر دو روزم شا..یرفت  کهیبعد رفت!... جالل و جبروت مادرتهیسا

 دواری راننده تون بودم که امي من عاشق چشم وابرویکنیفکر م! تا منو برگردونه
 ؟! اون منو برگردونهدیبود

 تند شد اما دوباره همان موج ی کرد و حس کردم حتریی تغي لحظه اي برانگاهش
 . نشستشی هالهی تانیندامت م

هر جور تو ..کنمیجبران م!.. بچه منو ببخشنیبه خاطر ا...من پر از اشتباهم- 
 ...کنمیخواسته هاتو مو به مو اطاعت م!..يبخوا

. دی کشیکمم دست م شي روی وصف نشدنی با عشق و لذتزدی همزمان که حرف مو
 ! تازه شکفتهنی جننیانگار فرا موش کرده بود مخاطبش من هستم نه ا
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 می را روبروکینی از کلیمی بنفش تقدیی گذشته آنقدر آن دمپاي هفته هانی ادر
 که براورده یی بودم که سرم پر بود از خواسته هادهیگذاشته بودم و آنقدر نقشه کش

 .خواستین بود؛ اگر م آب خوردی آرش به راحتيشدنش برا

 صورتم باال ي شکم تَختم سر خورد و روينگاهش از رو. دمی را عقب کشخودم
 ..آمد

 تونم تو و خونواده ت را به خاطر پنهون ی اگه به خونه ت برگردم نمیمن حت- 
 ..کردن مشکلت ببخشم

 !ی ت کنم که همه عالم را به خاطر من ببخشفتهی شنقدری ادمیقول م- 

از سر ... وعده را قبال هم داده بودنی افتاد که اادمی. پرشدي لحظه اي برانگاهم
 ی توانست خوب و عاشقانه بگذرد اما نگذشته بود، آهی که میی روزهايافسوس برا

 .دمیکش

 ؟ی بدم که باورم کنيچه تعهد- 

 اگه فقط نکهی اشیاول...زای چیلیبابت خ..يدی مي تعهد محضرهی محضر و میریم- 
 و يدی حق و حقوقم رو می دستت روم بلند شه به صورت توافقگهی دکباری کباری

 بچه نی با وجود ایحت...دوم.. يدی بچه رو به من منی ای سرپرستی و حتمیشیجدا م
 !...يهر رشته ا هر جا و..اجازه دارم با فراغ بال درس بخونم

 ...زمیباشه باشه عز- 

 . گفتم تا راه نفسم باز بشودی جمله آخر را مدیبا.. بودری هنوز گنفسم

 ... با خونواده ت در ارتباط باشمیطی شراچی تحت هخوامینم...سوم- 

 . عاجز شدنگاهش

 !خونواده من ، عمه وشوهر عمه توئن..اما نگار- 

  و مشکل دارشون گرفتنوهی منو واسه پسر بي که با پنهون کارینه وقت- 

 . افتادری و شرم به زی فروتنتی با نهاسرش
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 .. مشکل دارهسای پرکردیاون فکر م..انم از ماجرا خبر نداشت و ندارهمام- 

 . آورده باشدادی را به ی باال اومد و نگاهش برق زد انگار موهبتسرش

 خوامینم..ستی نی دوا درمون جواب داد و االن مشکلنهمهیاما خداروشکر باالخره ا- 
 چقدر ی فهمیم... پدرمهي عمر اعتبار و آبروهیحرف .. بدونه نگاريزی چیکس

 ؟!مهمه

 شهی همشی هایشی با تمام مصلحت اندیمی اقلهیسا.  هم فشار دادمي را رومیچشمها
 و خواستی ناخواسته پدر مۀ بچنیا. ستی نياما چاره ا.  من خواهد بودیبر سر زندگ

 .سوختی طفل منی عاشقانه در تب و تاب انجوری اصلح تر از آرش که ایچه کس
 
 

 به آنها نگاه ری بودم و با تحزکردهی ری شناسستی زي تستهاي را رومیچشمها
 آن یدگیچی کشف کرده باشم ، هم از پی از عالم هستیقتیانگار که حق. کردمیم

 .دمی ترسی هوا رشته ام را عوض کرده بودم ، می بنکهی و هم از ابردمیلذت م

  ؟یینگار جان کجا- 

 و دی کشرونی خلقت بي و شاهکارهاقی تمام حقاانی آرش ذهنم را از ميصدا
 و رو شد و غرغر کنان ری مشامم نشست دل و روده ام زانی عطرش مي بونکهیهم

 .بلند شدم

 ... عطرو بنداز سطل آشنیبابا ا- 

 ام گذاشته بودم با ینی بي را روراهنمی پقهی ام را کامل نکردم و همانطور که جمله
 وارد هال کرد،ی نمدای پازی نییتشو به دسچگاهی که هی جمع وحالت تهوعياخمها

 از من بلندتر بود و ی افتاد که حداقل ده سانتيشدم وناغافل نگاهم به خانم بلند قد
 . د به تن کرده بویاهی سي عباکسرهی

 ... خانوم عشرت خاتونننیا..زم؟ی عزیخوب- 

 . افتادراهنمی پقهی شل شد و دستم
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 .. به بعد کنارت هستن که همه جوره کمکت کنننیازا- 

 که قامت بلند و استوارش یزن.  زن چرخ خورد بتی هي رويشتری با دقت بنگاهم
 صدا و ری قاب تصوانی انداخت که بارها می مي دل مبارزری زنان شادی دایمرا شد

 ورکجی و روشنش ي نگاه قهوه اانیم!.. و با صالبتوری بودم ؛همانقدر غدهی دمایس
 . زدیابهت مردانه موج م

  دخترمکمیسالم عل- 

 قطعا متعلق به جنوب ظی لهجه گرم و غلنی قامت استوار و انی نکرده بودم ااشتباه
 .کشورم بود

 . ادب لبخند زدمي رواز

 . جلوتر آمدیکم

 !.. مهندسي آقاینی دلنشۀچه زوج!  ماشاءاهللايوا- 

 ی جنوبشانی هم کي گرماای زن بود نی وجود اي دانم گرماینم.  هم لبخند زدمباز
 .بود که دلم به حضورش گرم شد

 ! توي شدفی چقدر هم نحیبنت- 

 .شدمی گذشت و من روزبه روز الغرتر می ام مي هفته از باردارده

 مادر خوش نی بدانم اخواستمیقطعا م.  زدم و نگاهم به چشمان آرش افتادلبخند
 به ي کردم و با اشاره ای و کوتاهی لبری زیعذرخواه.  استافتهیقامت را از کجا 

آرش پشت سرم روان شد و همزمان به . آرش اورا همراه خودم به اتاقمان کشاندم 
 .ندیعشرت خاتون تعارف کرد تا بنش

 که مجبور شدم دستم را کیآنقدر نزد..ستادی امیروبرو.  را پشت سرش بست در
 .ردی اش فشار دهم تا از من فاصله بگنهی سيرو

 ! عطر بدبوتنیابا - 

  بندازمش دوردمی قول مدی ببخشدیببخش- 
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 .دمی ام کشینی بي را دوباره روراهنمی پقهی

 ؟ي خانومو از کجا آوردنیا- 

 هاش ی اون با فضولدمی مقدسو بفرسته کمک حالت باشه دخواستیمامانم م- 
 خانم جا افتاده و کی نفر سپردم هی کردم و به ی دستشی خودم پکنهی ممونیروان

 . کنهیکار بلدو معرف

 یاز وقت!  کردهی خانم را معرفنی ای مهم بود بدانم چه کسمی دانم چرا براینم
 توانستمی که نمیحس.  جانم بودانی مرموز می مثل سوءظنیبرگشته بودم حس

 شده بودند و به زی تمی ناخوداگاه شاخکهای ولابمی بشی برای علتای کنم و هشیتوج
 . مشکوك بودمزیهمه چ

 ؟ي سپردیبه ک- 

 خوامی مگه من بدِ تورو م؟ي ندارنانی داره؟به من اطمی چه فرقزمیعز- 

 ...  بهيازیآخه من اصال ن- 

 ی و بتونی دورانو بگذروننی اتی راحت و بدون مسئولالی با خخواستمیم.. دونمیم- 
  رفته؟ادتی کنکوره گهی چند ماه دیدرستو بخون

 ي و بهانه هانی رفت و امد با خانه عمه را محدود کرده بودم ، عمه به عناوی وقتاز
 به سر درآوردن شتری و بشتری که از آبنبات محرومش کنند ، بيمختلف مثل بچه ا

 يای روزانه اش مدام جوي کرده بود و با تلفنهادای پلی ام تمایاز چند و چون زندگ
 . سر عمه باشدری زدینکار شای که اگفتی میحس. احواالتمان بود

  کرده؟ی خانمو معرفنیعمه صنم ا- 

 .دی کششی موهاي الی کرد و دستی پوفکالفه

 !...زمیعز- 

 . به اندازه گذشته ساکت نبودمگرید.  معترضش ساکتم نکردلحن
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 که شب خوابت گمیم!.. واسه بچه مون زهرهی کني خودخورخوامینم- 
 ادتی.. شی بوددهی بار من نبودم تو کارخونه دهی ؟ظاهرایشناسیشاهرخو م...ببره

 اومد؟

 ! شدزی رنگاهم

 هیگفت ...ستی نرانیاالنم ا... بگهکی زنگ زده بود تبرشمی بود دارم پدر مدهیشن- 
خونه تهرانش .. سالها براش کار کرده و االنم تو خونه شاهرخههیخانم مهربون

منم از خدا خواسته ..فرسته واسه کمک حال تو ندارم اونو بویگفت اگه کس...یعنی
 .قبول کردم

 خانه انی مسای از جنس پری اما انگار جاسوسدمی اش را نفهمییچرا.  کردری گنفسم
 و دونی داغ از دست دادن فرينام شاهرخ قطعا مرا به روزها..ام النه کرده بود

 . بردی مسای پریحضور ناگهان

 روحم انی روال افتاده بود، همان حس مرموز سوءظن که ميزروی که همه چحاال
 عی تمام آن وقاکردمیچنبره زده بود دلم را به جوش و خروش انداخته بود و حس م

 نی کار اتوانستی خانه ام و ارسال آن عکسها فقط مانی مسای پریمثل حضور ناگهان
 تند و ناخشنودش ي برخورد رونی اولن که در همایزن!..خانواده باشد؛ مادر شاهرخ

 .را نشان داد

 آدم قحط بود؟- 

 توانستم ی عطرش را نميبو.  صورتم خم شد اما با دست او را به عقب هل دادميرو
 .تحمل کنم

  نبود؟سای پریمگه دوست جون جون- 

 ... دوست من بوده هانی تریمیشاهرخ صم!..نگار- 

محرم رازت ! اروپاي درمان رفته بودي که براي مخصوصا بعد از اون دوره ادونمیم- 
 هم بوده نه؟
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 . رنگ تمسخر گرفته بوداری اختی کالمم بلحن

 رفتم ي ازدواج کرده بودم و به بهانه کارسایتازه با پر...آه نگار- 
 بهش سایاونم پر... بود اومدم اونجا، اومد سراغمدهیشاهرخ فهم...آره...اونجا

 کردم که فکر کرد واسه ي بازلمی براش في واسه درمانه اما طوردیفهم..رسونده بود
 ..کنمیمشکل چشمم دارم دوا درمون م

 . فرستادرونی را بشی ششهاانی سنگ شده مي از هواي و توده ادی کشیقی عمنفس

 از پدر و ری محرم دلت باشه غتونهی نمی کسچی هچوقتیه... باشه نگارادتی- 
 !مادرت

 به خواستی که با تمام وجود می دلم را به درد آورد ، دلي لحظه اي براشی صداغم
 آرام گرفتن و ي براي هنوز قراری ولردی کند و آرام بگهی موجود پر از خطا تکنیا

 . بودافتهی ننیتسک

 ی که مامانت دل خوشادتهی خب یول.... خواستم ناراحتت کنمینم..خوامیمعذرت م- 
 یعنی.. از شاهرخ و مامانشادیمن ز.. فقط بگم کهخواستمیم...یاز طرف.. نداره نایاز ا

 که نخوان ما هیعیطب.. بود خب دوستشون بودسایخب اونا هر دوتاشون دلشون با پر
 ... کهیی اون عکسهادی شایعنی.. ترسمیم..می داشته باشی خوبیزندگ

 . زبانم قفل شداری اختی که بنی زد؛ آنقدر گرم و دلنشی گرملبخند

 .دی ام خم شد و دوباره عقب کشیشانی پيرعت رو آمد و به سکینزد

 اصال بدونه عشرت خاتون از ی نداره کسیبعدم لزوم... اخالقها ندارهنیشاهرخ از ا- 
 هوم؟..کجا اومده

عمه  "یکس" دانستم منظور از یم.  به اجبار تکان دادميسر.  مانددمیی تاومنتظر
 . کندرهالكیاهرخ را با ت شفهی طاخواستی دلش میصنم است که بعد از اون مهمان

 . بکشمنیی اشاره کرد تا پاراهنمی پقهی زد و با دستش به یتی رضالبخند

 آهان- 
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 رونی از اتاق بکهی را نشانه گرفت و در حالمی لبهانباری شد واکی دوباره نزدو
 شل و مزاحم پنهوون ي هاقهی نی شهد و شکرو پشت اي لبهانیا:(  ، گفترفتیم

 ..) زحمتینکن ب

 !)جوون مردم دل داره آخه:( زدی و چشمکدی سمتم چرخبه

 کاشت ، دلم را گرم ی تنم مي پر محبت که با رفتارش روي غنچه هانی ایداغ
 رود خروشان محبت نی سرچشمه ادی بچه شانی دانستم وجود ای منکهیاما ا. کردیم

 سرچشمه از من نی ، ایی جا،ي مبادا روزنکهی از ادی لرزی مد؛ی لرزیاست ، دلم م
 .کمی تارییجدا شود و من بمانم و تنها

 !یراست- 

 ام را تماشا دهیسرش را داخل کرده بود و صورت رنگ پر. تکان خوردمشی صدااز
 .کردیم

 !رونی نشد از اتاق رفتم بهی ترسوندمت؟ من که دو ثانزم؟ی عزیخوب- 

 خب جانم؟..نه- 

 ...ای وقت دکتر داريفردا عصر- 

 .ره خورد دوباره گمیاخمها

  دکترم اون خانومه باشهخوامیمن نم..میقبال راجِبِش حرف زد- 

 !هینی نازنیلیخانوم خ.. آوردهای دکتر منو به دنزم؟همونیچرا عز- 

 که ي بارنی اش در آخریمی صمتی نهاینگاه ب.  خواستی جهت دلم آن زن را نمیب
در . دادی و سونو ، اعالم کرد ، به شدت آزارم مشی آزماي ام را از رويخبر باردار
 و من قادر کردی میی نگاهش ، خودنماتیمی صمتی بود که در شفافيزینگاهش چ

 . دادی آزارم می گنگنیهم. به خواندنش نبودم

 ؟ی دونستی مچیه!  کرده هارتی و بهونه گنی بدبیلی خی حاملگنیا..اخماتو باز کن- 

 ! عالم مشکوكۀ و به همریانه گ بهن،یبدب. گفتی راست مدیشا
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عشرت بانو ..رونی بایبعدم زودتر ب..حاال بخند...میخوای ما همه جوره خاطرتو میول- 
 ...بده تنها بمونه...روز اولشه

 ه؟ی چه جورشیساعت کار- 

 !شبانه روز- 

 .  باز ماندمهی از بهت ندهانم

 تکون ی تونی که نمیشی منی سنگنقدری اگهیدو روز د.. نگام نکنينجورینگار ا- 
؟ نکنه هنوز شروع ! اونم سفت و سختی مگه درس بخونستیبعدم قرار ن...يبخور

 ...رمی توپم برات بگی دو سه تا معلم خصوصخوامی؟مي شدمونینکرده پش

 ی به خاطر تمام دل مشغولای تشکر کنم ی محبت و همراهنهمهی اي دانستم براینم
 شکم ي ام را رویه بود، طبل شک و دودل رقم زدمی که چند ماه گذشته براییها

 سرم ي در هواي چند لحظه اشی بر آن بکوبم تا ارتعاش صدایبگذارم و هرازگاه
  کنم؟ی زندگاری هوشدی که بادیای بادمیبماند و 

 کجا بخوابه؟- 

 ...ياتاق آخر- 

 پس خودت مرتبش کن- 

 شما امر کن فقط.. به چشميا- 

 در یمنیانگار که اهر...ارانهیاما هوش...دی تپی ممی روزهانی با آرشِ ابی عجدلم
 . من باشدی خوشبختنیکم
 

 .  کاناپه انداختي خودش را روخسته

 مملو از کتاب و نروزهای که اي نهار خورزی دستَکم را کنار گذاشتم و از پشت مدفتر
 .ستادمی سرش ايجزوه و تست بود، بلند شدم و باال

 !یاونم به گرم.. از همسرت استقبال کن ؟یچرا معطل- 
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 . کردمیاخم

 ! ندارهتیخوب...بعدم .. خم شم اوال خوامینم- 

 .دیمنظورم را فهم.  به اطراف کردی خسته اش را باز کرد و نگاهي سرعت چشمهابه

 !خاتون رفته سر نماز- 

  موقع شب؟نیا- 

 ؟يتو خودت تا حاال کجا بود! هی مستحبينمازها- 

 نیتا ا:(  از لحن خودش ، اضافه کردمدی به تقل را بم کردم ومی را غنچه و صدامیلبها
 !)موقع شب؟

 نهی سيکنارش جا گرفتم و سرم رو. دی کشنیی را دور کمرم انداخت و مرا پادستش
 .قلبش هم انگار خسته بود.ضربان قلبش محسوس نبود تا بشنوم.ش نشست

  آرش؟يکجا بود- 

 !...دست رو دلم نذار..اوف- 

 . قرار گرفتمی موهاي روشی و لبهادی به سمتم چرخسرش

 سر تهران تا اون نیاز ا! شیراننده شخص...دررکاب بابا بودم..پدرم در اومد..آخ- 
 !سرش

 پس راننده ش کجا بود؟- 

 !رفته- 

 . اش بلند کردم و راست نشستمنهی سي را از روسرم

 کجا رفته؟- 

 برتش اونور یداره واسه دوا درمون م... داره ضی مرری مادر پهیظاهرا ..گهیرفته د- 
 !آب

 مهم بود اما فرعش هم می جهت برای بانی شای رفتن ناگهاني اصل ماجرانکهی ابا
 )؟! اونوررنی قحطه همه منجایدکتر ا:(  داشتتیاهم
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 يطهای محمی از حق نگذریول... رفتني بهانه برادمی شاای.. نهی جور تلقهیفکر کن - 
 ي بهتر نباشند حداقل برایکی اگه از لحاظ تکنی ، حتروهاشونی اونور و نیمارستانیب

 ! ذارنی مهی مایلی خضشونی مرهیجون و کرامت و روح

 . باال انداختمي اشانه

 ...شونی گراميالبته بال نسبت خانوم دکتر خودم و همکارها- 

 ؟! اصالشمی قبول مبی رقنهمهی با ایکنیتو فکر م- 

 !يظر من دکتر االنم از ننیتو هم!.. ، صد در صدیاگه زن من- 

 می موهاي را روشی حرکت لبهاکهی اش گذاشت و در حالنهی سي دوباره سرم را روو
 )حاال کدوم کشور رفته؟:(  کردم ، گفتمیحس م

 برات مهمه؟- 

 . نشان داده بودمي کنجکاوممیانگار فراتر از گل.  سوالش جا خوردماز

 ينطوریهم- 

 فتمی بدیمنم با... واال دونمیکجاشو نم..دهی کارش درست شه پریول..هنوز که نرفته- 
 جلسه و قرار نهمهی تهران و با اکی واسه بابا و گرنه تو ترافگهی راننده دهیدنبال 

 ..کنهی مرمیمالقات پ

 !یلی مورد اعتماد پدرت باشه ، سخته خانی که مثل شای کردن آدمدایپ- 

 اوهوم- 

 ؟يشام خورد- 

 ..ط بخوابم فقخوامیم.. ندارملی میول..نه- 

 نی دو تا تست بزنم و ایکیمنم :(  سر خوردم و گفتمرونی بازوانش به بانی ماز
 )مبحثو تموم کنم ، اومدم

 .دی تکان داد و خودش را به سمت اتاقمان کشيسر

 . برگه ها دوختمانی نشستم و نگاهم را مزی پشت ممجددا
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 یرفتن ناگهان. کردی پرواز مضشی با مادر مری من به سمت جوانة اجازی ذهنم باما
 یمیاما مگر اقل! ي مادر بود و بهانه قانع کننده ايماریب.  نبودبیاش چندان هم عج

 مگر قرار نبود بعد از اتمام درسش در کارخانه ردی زن بگشی خواست براینم
 ي روي لبخنداری اختی ب؟یمی اقليها یشیپس چه شد آنهمه صالح اند..مشغول شود

 شب لی آجۀ به اندازه کش رفتن پستیمی اقلي از خواسته هایچی نشست؛ سرپمیلبها
 . ، دور از چشم مادر، لذت داشتدیع

********* 

 پاهاتو بذارم تو آب نمک؟...دردت به جونم- 

 کرده تی را اذمی رفت و امد کوتاه تا مطب دکتر و بازگشتش ، آنقدر کف پاهاهمان
 . از همان مچ ، قطعشان کنمخواستیبود که دلم م

 ...ستی نيزیچ..ه خاتون ن- 

 ..یاهللا حافظت باشه بِنت- 

 گذاشته بود و نتهای از کابیکی که خاتون کنار ی کوچکچهی همان قالي زدم و رولبخند
 هی پشتم تکنتی ، نشستم و به کابکردی را مشی نشست و کارهای همانجا مشهیهم

 . را دراز کردممیدادم و پاها

 ..  مهندسيآقا- 

 ...)رفته خونه مادرش:(  از آنکه جمله اش تمام شود ، گفتمشی را خواندم و پحرفش

 ؟یعنی تو ۀعم- 

 دی کشی مرونی را بی ظرف ترشخچالی از داخل کهی بود و در حالستادهی سرم ايباال
 ي آن دو جفت مردمک قهوه اانی سرزنش را مری روانه ام کرد و من تی، نگاه کوتاه

 .دمید

 . دانستم تعمدا انجام نداده امی م برامدم کهي کارهی به توجکودکانه
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 رو ی پسرشو کرده بود ناخوشي دلش هوادونمیالبته من م.. کم ناخوش بودهی- 
 .منم نخواستم خلوت مادر و پسرو بهم بزنم وهمراهش برم...بهونه کرده

در .  کنارش قرار داد و کنارم نشستي االهی گذاشت و پینی سي را روی ترشظرف
 . بزاق دهانم به خروش آمدي تا رومیظرف را باز کرد اشتها

 داد،ی که مرتب شُر و کُرَّش می با دستانزدی برالهی از آنکه مخلفاتش را داخل پقبل
 . دهانم گذاشتانی را کَند و می از گل کلميتکه ا

 کند ، ی پندآموز نجوا مي داستانهاشی دهد و برای که به فرزندش غذا مي مادرمثل
 جمع شده که ی طفلنی تو همتیای که تمام دنینی بی ، می مادر بشیوقت:(لب باز کرد

 همه جوره رهی طفلت صغیوقت!.. ال؟ي بدی به کساتوی دنيحاضر...یتو بغلت گرفت
 کی اما ی محافظتش کنيخوای مهنوزم  بعد از قد گرفتنشیحت..ی کنیحفاظتش م

 بازم یهر چه کن...گهی دیکی یِ تو زندگدهیپر..دهی پرینی بی و میکنیآن چشم باز م
 ال ست؟هان؟ی بوده، مگر حرف کَماتیدن!..ي از ذهنت خروج بداتوی فکر دنی تانینم
 )؟يری بگاشوی دنیخواهیم... ماندهشی دانه طفل براکی نی تو همۀعم!.ال

 . رفتنیی سر خورد و پامی تمام از گلوی با تلخی ترشمزه

 !ی ظالم باشی که بخواههدیتو بع! گوهر بطنت روشنه... تو شفافهنیع! یبنت- 

 !خاتون..خب..نه- 

 عمه ت یخواهینم...دیبلند شو تا مهندس دور نشده بگو برگرده باهم بر... نگوچیه- 
 نه؟ی ببرتی صغی برجستگنی؛ اونکه هم خونت باشه، تو رو با ا

 ی حس نميریی تغچی هنوز خودم ه؟؟یکدام برجستگ. دی شکمم کشي را رودستش
 .شدمی روز به روز الغرتر منکهیکردم جز ا

 گذاشت و دستش را زی مي را که پر نکرده بود روی ترشالهی بلند شد و پخودش
 امدی مادرانه و نافذ بود که دلم نينگاهش به اندازه ا. دراز کرد تا مرا بلند کند

 . و بلند شدماندازمی بنی را زمشیرو
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 !یبرو بنت!.. هم کنارشیترش...ی فردا نوش کنذارمیشام امشبتو م- 

 . قدم تند کردم و به سمت تلفن رفتمکردی که هنوز درد میی پاهابا

 ؟ییکجا- 

 ست؟ی شده؟ حالت خوب نيزیچ- 

 !دلم واسه عمه تنگ شده..امی منم باهات بخواستمیم..نه- 

 نطوری عمه با من چه کرده و انی دانست ای دانم می نگاهم به خاتون افتاد که نمو
 . دانستی نمای کرد ی متشیحما

 ...بخشش از تو- 

 . گفت و به سمت آشپزخانه برگشتنرایا

  نگار؟یگیواقعا م- 

  نشدممونی زود برگرد تا پشیهر جا هست- 

 !عاشقتم.. به چشميا- 

 منتظرم- 

 . ذوق زده اش قطع کردم و به سمت آشپزخانه برگشتمي صداي را روتلفن

 ي اگهی از آرش بچه دری غ؟ی چیعنی!.. بچه براش موندههی نی عمه م ، همدیگفت- 
 دشون؟ی شناسی وقته میلیداشته؟ شما خ

 . گفتی دستش ذکر مانی ِ می گلحی نشسته بود و با تسبچهی همان قاليرو

 .. افته و وقتت کوتاههی ملیحرف طو...آماده شو - 

 یچیاز شما ه...می حرف بزندیراجب خودتونم با:(  تکان دادم و گفتميسر
 )نای و ادی چندتا بچه دارنکهیمثل ا...دونمینم

 . مطمئن زديلبخند

 !ی بنتندازه،ی لنگ بمی قصه ببافم که شهرزاد قصه گو به پاتیآنقدر برا- 
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 کردم نه با ی حس مزمی را با غراینیری شنی زن و من انیدلچسب بود ا.  زدملبخند
 ! وجود گرما بخشنی به همی بود ، حتنی که به همه کس بدبیذهن

 
 

 و خوردی فِر مییرای پذي که برای و مقدسیمی عمه ، اقليب روبرو معذی مهمانمثل
 . نشست ، نشسته بودمی هم میگاه

 ) باشلکسیر:(  زد و آرام گفتمی پاي روی دستآرش

 بود، قفل دهی برسد اما رسيگری جمله کوتاهش ، که قرار نبود به گوش دهمان
 . را شکستزبانانیدهان م

 ؟ی کم دراز بکشهی ارنی بالشت بهی بگم ي خوای کنه دخترم؟ می ت درد مییجا- 

 ی دل مشی مرد با پدرانه هانیا.  افتادیمی چهره پدرانه و دلواپس اقلي رونگاهم
 !برد و با اقتدارش ، زهره

 .. که اونم االنکنهی کم کف پاش درد مهینه فقط - 

خالص  او ي سر و ته به محبتهای بي کرده بود و مرا از دادن جوابهایشدستی پآرش
 ری را به زی عسليزهای از میکی ، کردی ملیکرده بود و همزمان که جمله اش را تکم

 . گذاشتزی مي را رومی و با وجود مقاومتم، پادی کشمیپا

 ...که اونم االن درستش کردم- 

 نزده ی حرفي و خوش آمدی جز سالمي درباري که تا کنون مثل ملَک التاجهاعمه
 . اش را بسته بود، لب باز کردیشانی پي روسرکیبود و با 

 پاشنه دار دی نباگهی االن دیدونیتو نم: گمی می ولما،ی بذار رو حساب بدجنسنمیا- 
 !ی که از خون خودمفی هان دختر؟ حیبپوش

 تهِ دی شاای و رمی خواستم به دل بگی تلختر از گذشته اما نمی تلخ بود حتکالمش
 ی که بدمی دی لو نرود، محبتاتشی داشت تا محتوی نگه مزی که به عمد رینگاه

 . لبخند زدماریاخت
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 رفته ، مجبورم پاشنه دار نای بابام افهیطا - رهیقد و باالم به ت!!  کهمیشانس ندار- 
 !بپوشم

 خنده و ي هاهی ته مای ام گرد شد و وقتی در مقابل حاضر جوابی به آنزشی رنگاه
 . اراده کش آمدی ، لبش بدی دور چشمم را دزی رينهایچ

 ! وامونده زبونِت به عمه ت رفتهنی تو روحت که هم قدت، هم ايا- 

 ! کردندوهیگلها جوانه دادند و درختها م... شکسته شدخهای

 قربون خودتو و اون یاله:(  و گفتدیسرم را به آغوش کش. شد و به سمتم آمدبلند
 ) ذره شده بود براتهی ت بشم دلم یتو راه

 بود ؟ اما هر چه ی معنا و خرافی بیفکرات ، مهمالت تنی اای دی کشی ، خون را مخون
 . اش گرم شدیبود دلم با مهربان

 زود ؟ی کجا گذاشتدمی اون لواشکها که اونروز براش خر؟يکجا موند! مقدس- 
 !ارشونیب

 مگر لواشک خور يهر زن باردار...کردی مدادی ما بيای در دنشهیکل... ام گرفتخنده
 !!!بود؟

چهره آرش شکفته بود . دی چرخیمی ناخواسته به سمت آرش و اقلي با لبخندنگاهم
 . جمع و نگاهش متفکریمی اقليو لبها

  اوضاع خوبه؟ نوه م خوبه؟جنسش معلوم شد؟گه؟ی میخانم دکتر چ- 

 باشه ی هر چیول..زوده هنوز مامان:(  و سرخوش گفتنی غرور آفری با ژستآرش
 !)تاج سر باباشه

 انشاال سالمت باشه- 

 .  جمله را گفت و بلند شدنی ایمیاقل

 .... تلفن بزنمدیبا- 

 . محتوا زدمی بي تکان داد و من لبخندي سرآرش
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 د؟ی کردي راننده تون فکري برایراست..بابا جون- 

 ریمگه غ.. م بشه يری پيبچه بزرگ کردم که عصا!  پدرسوختهگهی دیتو هست- 
 نه؟یا

عصا :(  کرد و گفتی بانمکمی که به چهره اش داد، بلند شد و تعظي با ادا اطوارآرش
 ) آماده اميهستم در خدمتگزار

 . از پله ها باال رفتیمی آنقدر به همان حالت ماند تا اقلو

 دور هم نجای اانی بزنم بگم شام بنای زنگ به داداشم اهیمنم بلند شم ..نگار جون- 
تو هم بپر گوشت تازه بخر تا مغازه !  مادرآرش،...می وقته دور هم نبودیلیخ. میباش

 ... کنفیها نبستن و بساط کباب مبابتو رد

 .  بلند شد و همزمان مقدس را صدا زدی معطلی بو

 ! کنشتری برنجتو بمیامشب مهمون دار!...مقدس خانوم!.مقدس- 

 يشاد.  اش باز کردیشانی پي را از روي راه روسرانی به سمت آشپزخانه رفت و مو
 . باشديتوانست مرهم هر درد یم

 پر از لواشک ، تنها شده بودم و ي اسهی بزرگ با کییرای آن پذانی بعد ، مقهی دقچند
 یبی خواست اما نهی مورد می بيدلم لبخند زدنها.  مشامم بودری شاد زي تکاپويبو

 ی بلند خوشي داد که مبادا با صدای ، زنهارم مداری بشهی همیتهِ ذهنم مثل مترسک
 . و از ناکجا آباد بر سرم هوار خواهد شددی را خواهد شنمیکنم که ماتم صدا

 شدی گرفت و بزرگ می حجم منمی با بزرگتر شدن جنینی بدبنی و ادی تردنی اانگار
 . نداشتمی روحاری ونی فرار از اي برای راهچیو ه

 آن کانال  کانالنیا " را برداشتم وباونی را برهم فشار دادم و کنترل تلوزمیلبها
 ی بي منظره هايمشغول تماشا. دمی کشرونی آشوب بنهمهیذهنم را از ا"کردن 

 از خواستیم. قطعا مادرم بود.  تلفنم زنگ خوردی شمال بودم که گوشيبای زتینها
 . مطمئن شوددورتها سابقه عمه بعد از آن کیچند و چون دعوت ب
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 و کنار گوشم دمی کشرونی تلفن را بفمی و از درون کنی زمي شدم و از روخم
 .گذاشتم

 !سالم مامان- 

 خانم نگار آزاد؟- 

 . فاصله دادمی را کمی خورد و گوشی تکانگردنم

 ...)دییبله بفرما:(  لب باز کردماطی احتبا

  باهاتون صحبت کننخوانی و منجانی ایی آقاهی- 

 .  افتادتی توان به فعالتی در نهامی شد و گوشهادهی درهم تنمیاخمها

 سالم- 

 ! شده بود گنگ بود و ناشناسدهیچی پتو پهی الهی الانی انگار مشیصدا

 !ری اون گرگ پي برایفیتو ح... نکننانی وقت به اون خونواده اطمچیه- 

 مخوفش به مغزم برسد اما بالفاصله غامی تا پدی طول کشهیچند ثان.  تماس قطع شدو
 کاش يا..  دستم شروع به ارتعاش کردي مثل انگشتهامیدهانم خشک شد و لبها

 ی تماس بنی از ايحالم به اندازه ا!  کنم اشتباه گرفته اندالی گفت تا خیاسمم را نم
 . بدهم ، تمام تنم به لرز افتادتش بخواهم وسعنکهیربط بد شد که بدون ا

 حالت خوبه؟- 

  نداشت و عمه به سمتمیفیحالم تعر. دی وحشت زده به سمت عمه چرخنگاهم
 .دیدو

 !نگار ،عمه! زمیعز- 

 .دمی لرزی بود و مشی دستهاانی مدستانم

 ... کمهی اریآب ب! مقدس- 

  شده خانوم؟یچ- 

 . شدری از پله ها سرازمهی سراستمانی وضعدنی با دیمیاقل
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  شده؟یچ - 

 .ختی بهم رهوی دونم ینم- 

 ی او را رها نمي نگاههاي بود و لحظه ازانی آویمی با سماجت به چشمان اقلنگاهم
 .کرد

 بود که به زور ته حلقم فرستادم ینیریشربت ش.  را مقابل دهانم گرفتوانی لمقدس
 .و حالم کم کم بهتر شد

 آرش کجاست؟- 

 ..نجای اانی و زن و بچه ش هم شب بدیگفتم عب..نایفرستادمش دنبال گوشت ا- 

 يخوب کرد- 

 . کنارم دو زانو زد و نشستو

  بابا؟یخوب- 

 . گرفته بودیمنظم تمی رنفسم

 ...خوبم- 

  بابا؟هوی شد یچ- 

 توانست گرگ ی مرد نمنیقعطا ا... و رو کردری پدرانه اش دلم را زتی نهای بنگاه
 . استتار شده گفته بودي باشد که آن صدايریپ

 . را به سمتش گرفتمیگوش

 .دی را نفهممفهومش

  بهت دادن؟ي شده؟ بهت زنگ زدن و خبر بدشی طوریکس- 

پس تنها . ری خای بزنم ی دانستم صالح بود حرفینم. به عمه انداختمی کوتاهنگاه
 ...)اشتباه گرفته بود حتما... دادي بدي زنگ زد و فحشهاي مردهی:( گفتم

 !! ...)ن؟یهم:(  جمع شدیمی اقلصورت
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 لی موبانی ایاز وقت:( عمه گفت "ي هاننی نبریخ" انی نگاهم را دور زد و مي الحظه
خداروشکر هم که ، هر ... شدهشتری صد برابر بضی مري آدمهايمتهااومده مزاح

 تا فرهنگ استفاده ش کشهی ده سال طول مشهی که وارد کشورمون مي ايتکنولوژ
 زنشو ادیاالن آرش م..صورتت بزن  به دست وی آبهیبلند شو بابا ...هم وارد بشه

و نگاهش را به ...)  نگويزیبه آرش هم چ..پاشو بابا..کنهی می قالب تهنهی ببينطوریا
 . صحبتم با شما هم هستي رویعنیسمت مقدس و عمه هم چرخاند 

 
 
 

 نی گوشم طنانی مبهی آن غري عوض شود اما مرتب صدامی تا حال و هوادی کشطول
 . انداختیم

 ، شوکه ام کند؛ درست ي خبررفتی شده بود که هر آن انتظار مي ام طوریزندگ
 شود،ی آسوده مالتی و خیگردانیه هر بار که چشم برم برنج کیِنیمثل پاك کردن س

 نی ندارد ای و انگار تمامشودی مدای هورهای زری آن زي ازهی ، سنگ ریبا تکان
 ! خسته کنندهيکنکاشها

آخر شب . آرش و پدرش گذشت ي و پچ پچ هایمی متفکر اقلي نگاههاری شب زآن
 نداره چون حتما دهی فای کرد وليریگی تماسشو پشهیم:( هم کنار گوشم زمزمه کرد

تو ..زمی نداره عزيریگی بوده ارزش پی روانضی مرهیبعالوه ..فکر همه جاشو کرده
 ) بهش فکر نکنگهیهم د

 زدم و نگاهم به سمت آرش رفت که انگار یمی رو به اقلی زحمت لبخند نامطمئنبه
 ة شدزی ري چشمهايوباز نگاهم تا رو.  عمه دل بکندي آمد از مادرانه هایدلش نم

 . باال آمدیمیاقل

 ! خودشهشی که دومهی بچه ننه اهی آرش نیا!  نی تو ماشنیبرو بش..برو دخترم- 
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در .  و مامان عقب نشسته بودندیبابا ، مجتب.  رفتمنی تکان دادم و به سمت ماشيسر
 ...) جلونیایبابا شما ب:( را باز کردم و سرم را داخل بردم

 می شادهی پمیخوایما م... بابانینه بش- 

 که يسخت بود نشستن و پشت کردن به پدر.  کردم و پدر را به جلو کشاندماصرار
 . کرده بودنهی هزمانی اش را برای و جوانیسالمت

 نی ادی بابا رو مجبور کندیخوایمامان نم:(  لب گفتمری کنار مادرم نشستم زیوقت
 )اره؟ی در باهویلباس س

 . از نهادش برآمدیآه

 ... محالهبایدل کندن از بچه تقر...شاالی خودت ایشیادر م ميدار- 

 که تا پر شدن یی منحرف کردن ذهن خودش با چشمهاي و برادی کشی باز آهو
 ستادهی بدرقه مان اي برایمی که اقلیی اشاره کرد؛ جارونی نداشت ، به بيفاصله ا

 .بود

 ! هاسچارهیدرد و غم واسه ما بدبخت ب...دهی می ها همه چیخدا به بعض- 

 و دونی منظورش به فوت فردی شانکهی منظورش چه بود اما دلم گرفت ؛ از ادانمینم
 .زنده بودن آرش باشد

 می مردم خبر نداریما که از دلِ زندگ! مامان- 

 . معترضم آتشش را سرد نکردلحن

 نی نشونی اعي تو محله هايدیتا حاال شن... لنگهيهر چه سنگه مال پا...نایحرفه ا- 
 ! کهادی اونجا ها زلزله نمگهیتا روستاها هستن د..؟ نه!ادیله بزلز

 ...غرق خواب بود.  نگاه کردمی و به مجتبدمی کشیقینفس عم.. نداشتم یحرف

 .. جونییزندا.. جونیی دادای معطل شددیببخش- 

 گاه به گاهش که با ي هایبا وجود مزه پران.  سوار شد و حرکت کردباالخره
 به او ی خوشي تفاوت داشت، پدر و مادرم روتی نهای ماه گذشته اش بتیشخص
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 نبود زهاست؛ی چیلی خری که ذهنشان درگدانستمی نخواهند منکهینشان ندادند؛ نه ا
 ی تمامچگاهی عمه که هیذات ي و افاده هاسی بود، فی مدی که بای در جمعدونیفر

 ! از رفتار آرش با منرشانی اخينداشت و دلخور

 ۀ ام و خانيخانه پدر!  بود؛ خانهیکی مقصد ختم شد و سرانجام ِ هر دو راه ، هربیمس
 ! اميهمسر

**** 

 !!چته تو دختر - 

 !آرش..آ....آ- 

 . توانستم حرف بزنمی که نمدی لرزی آنقدر ممی به لکنت افتاده بود و دستهازبانم

 . را به سمتش گرفتمتلفن

و دوباره به سمت من گرفت و همزمان گفت  "اَلو اَلو " بلند ي بار با صدانیچند
 .خاتون را صدا زد

 ! کم آب خاتونهی- 

 . اش گذاشتنهی سي را گرفت و سرم را رومیدستها

  گفت؟ی بود؟ چیک...آروم آروم- 

 .. گفتیم..یم... زن بودهی... بودی دونم کینم.. دونمینم- 

 !..)یبنت:(  گفتمهی آب وارد شد و سراسیوانی با لخاتون

 .دمی جرعه سرکشکی لبم گذاشتم و ي را رووانیل

 ! لرزوننی طفل را منیتن و بدن ا...خدا لعنتشان کند- 

 . با تعجب نگاه روشن خاتون را نشانه گرفتآرش

 ...نی عروس را با انی دومه که اۀدفع...ی دفعه ثاننیا...آقا...واال- 

م را باال  چانه ام گذاشت و طلبکار نگاهری و دستش را زدی حرفش پرانی مآرش
 .دیکش
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 به ی زدن که تو صالح ندونستی مي چه زِر؟ی نگفتيزیدفعه دومه؟ چرا به من چ- 
  هان؟؟یمن بگ

 جانم را به صورت خاتون دوختم و بعد دوباره رو به آرش ی سرزنش نگاه ببا
 .برگشتم

گفت که به خونواده ...اسممو گفت... مرد بودهی.. خونه شما زنگ زدن..  بارنیاول- 
 ...بازم همون حرف...زن بود..دو دفعه بعد..  نکنمنانیشما اطم

 قبل از آنکه مرا نگران حالش کند، از شی شدن دستها و برجسته شدن رگهامشت
 )؟یچرا به من نگفت!!! سه دفعه:( دی به هم چفت شده غري دندانهاياز ال. او ترساند

 تن و بدنم بلرزد ی سرنوشتم بود انگار که هرازگاهنیا. ک شده بود خشمی گلوآب
 ! ضعفي ترس چه از رويچه از رو

  خواستم ناراحتت کنمینم- 

 . چسباندواری کَند و به دمی مرا از جاادشیفر

 !ی گرفتمی من تصمي به جايتو غلط کرد- 

 .فت قرار گرانمانی هوا می به سمتم برداشت؛ آنقدر محکم که خاتون بیقدم

 !صلوات بفرست..ریفاصله بگ..ال ال!..یابن- 

 نگاه قرمزش را از من کند و به سمت خاتون چرخاند و به سرعت نگاهش نرم آرش
 . پر تالطمش آرام گرفته بوديای به من نگاه کرد ، دریشد و وقت

 آخه داره تن و بدن یضیکدوم مر... کهستی اون نریتقص... ندارمشیخاتون کار- 
 ؟! لرزونهیزن باردار منو م

 . انداخت و به سمت مبل برد و نشاندمی بازوری مان را پر کرد و دستش را زفاصله

 ...هیریگیتماسها قابل پ... مدت دست منهی بده تویگوش- 

 کرده فکر نکاروی ایضی هر مرگفتیم... ندارهدهی کردنش فايریگی پگفتیبابات م- 
 .. کردهنجاهاشمیا
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 دونه؟یبابامم م- 

 نگفتم که اون مزخرفاتو گفته.. گفتم فقط فحش دادیول..آره- 

 . شددهی به هم تنشی شد و ابروهازی رنگاهش

 نبود بابا خودیب..پس... برگشتمی وقتیپس بگو چرا اون شب رنگ و رو نداشت- 
 هی و برو ری و تلفن خاموش دست زنتو بگری بگی مدت مرخصهی گفتیمرتب م

 ..یطرف

 یانگار با خودش حرف م. آخرش آنقدر مفهوم نبود که خاتون متوجه شود جمالت
 .زد

 ه؟ی دکترت چه وقتي بعدتیزیو- 

 گهیدو هفته د- 

 . را به سمت خاتون چرخاندنگاهش

 هفته هیحداقل ..دی برداریهمه چ... سفرمیری فردا شب مدیآماده باش...خاتون جان - 
 ..میستی نيا

 !ی ابننمی عيبه رو- 
 
 

 کوتاه ي مملو از باغچه و درخت های بزرگاطیح. چرخاندمالی را دور تا دور ونگاهم
 به سمت ساختمان یچی و مارپی سنگي پله هااطیو بلند داشت و از گوشه به گوشه ح

 . پا گرفته بودندالی وۀدو طبق

 که در حال غروب بود و کم کم پشت ساختمان يدی را باال گرفتم و به خورشسرم
 گرم را دوست داشتم؛ ي رنگهانیخوشرنگ بود و من ا.  شدمرهی خرفتیفرو م

 . ام گزارش خطا داده بودقهی در مورد سلیظاهرا مجتب! ی از رنگ سرد آبشتریب

 ! تو هوا سردهایب- 

  آرش؟هی مال کنجایا- 
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 ... باباي از دوستهایکیمال - 

  خودتون؟يالی ومیچرا نرفت- 

 که دارشهی هم سالهاست دست سرانجایا... ظاهراکنهی مریبابا داره اونجا رو تعم- 
 ...کنهی می زندگیخونه بغل

 . کردمنیی باال و پايسر

 ...نجای امی اومددی عمی بار بچه بودنیآخر.. ورا بود انگارنی همادمهی شما هم يالیو- 

 مفهوم بود مقابل صورتم خم شد شی که معنایطنتیبا ش.  گرفت ی برق خاصنگاهش
 شی چند سال پدیشما ع..بعدم... و اونورِ شَهرهستی ننورای ما ايالی واوال که:( و گفت

 که بدجور با خنده هاش دل دی خانوم دلربا و جذاب بودهی..دای بچه هم نبودنیهمچ
 ...)بردیم

 و قلبم را کردی ، رنگ به رنگم مشی مدل نگاه کردنهانی حرفها و انی هم اهنوز
 .دادیتکان م

 ) کمهیبروعقب تر ...خب حاال:(  لب گفتمری افتاد و زری به زنگاهم

 ه؟ی مشکلش چگهیعطرمو که عوض کردم د- 

 و مرا به خودش دیچی را به سرعت دور تنم پشی خودم عقب بکشم که بازوخواستم
 . کردکترینزد

 !آرش..اِ- 

 . از برخورد نفسش قلقکم آمدکهیطور. کنار گوشم خم شدسرش

 ..بابا آرش- 

 )؟ي هوس نکرديزیزم؟چی عزیستیگشنه ن:( وا کرد من ، نجي توجه به تقالیب

 ... تومیفقط سرده بر...نه- 

 ... کهیدونیم.. گرسنه امیلی من خیول- 

 . زحمت سرم را فاصله دادم و با اعتراض نگاهش کردمبه
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 !شمای طالب تر میکنی نگام مينجوریا- 

 مرا به داخل ساختمان کهی و در حالدی بلند سرخوشانه خندي کردم و او با صدایپوف
 )کنه؟ی کار میبه نظرت االن خاتون داره باال چ:( ، گفتکردی متیهدا

 نیی باال پاي جمع و جور بود، انداختم و شانه اتی سوئکی به طبقه دوم که ینگاه
 .کردم

 معجون زهر آلود هی داره ای کنهی خوشمزه درست مي غذاهی داره ای گمیمن م- 
 !می بکشه و به افسانه ها ملحق ش که منو عشقموکنهیدرست م

 .کردی و رشد مدی کشی قد ممی از آرش روبرويدی جدبعد

 ! ي داري ايچه تفکرات فانتز- 

 شونیکیمثل خوردن دو تا خانوم خوشمزه که .. هم دارمي اگهی دثانهیتفکرات خب- 
 ! و مهمونش تپل ترشهی الغر میه

 ..پس دختره؟..اووه- 

 شک نکن- 

 از يزی چهی.. استراحت کنه یگفتی کاش به خاتون ممیدیتازه از راه رس...باشه- 
 ..گهی دمیگرفتی مرونیب

 رفت بهش بگم من ادمیالبته ...خورهی به درد نمرونی بي غذاگهیم..منم بهش گفتم- 
 ! واسه خودش درست کنهيزی چهیکه غدام همرامه ، 

 از رمی میدارم م:( اضافه کردطنتی را تنگ تر کرد و با همان ششی حلقه بازوو
 !)یگرسنگ

 سالن و يو دو اتاق که انتها... ی بزرگ تماما چوبییرای پذکی. می ساختمان شدوارد
 . آشپزخانه بوديروبرو

 ..چمدونو گذاشتم تو اتاق- 

 . از اتاقها کشاندیکی بهانه مرا به سمت نی به همو
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درست به . خودمان ، اتاق، سراسر تم قرمز داشت دی سفکدستیبر عکس اتاق - 
 . کودکانه باز شدي لبم با ذوق به لبخنداری اختی بکهیطور...رنگ غروب

 ...نجای چه خوشگله ايوا- 

 ِ ی کمرنگ نارنجي گلهاي رفتم و روواری بازوانش خارج شدم و به سمت دانی ماز
 .دمی اش دست کشيواریکاغذ د

 !واقعا؟- 

 .ه من دوخته شده بود متفکرانه بنگاهش

 واری کوچک کنج دنهیشوم.  به اطراف نگاه کردميشتری تخت نشستم و با دقت بلبه
 ، ینارنج -  ی مخلوط گلبهنهی و ساتن با زمری حريو حرارت دلچسبش ، پرده ها

 ي های توالت و پاتختزی آفتاب گردان با قاب زرد رنگ ، و مي بزرگ گلهايتابلو
 ..!قرمز رنگش ی رنگ دست بافت و رو تختی الکچهی قال،ییگردو

 !ادی کنه و خوشت نتتی تند اذي رنگهانی اکردمیفکر م- 

 .. قشنگهیلیخ!. نه- 

 هاله جانی ترس و هینوع.. بودیسکوتش طور خاص. اتاق را بست و کنارم نشستدر
 .دمیبه سمتش چرخ. اطرافش را احاطه کرده بود

 ؟یخوب- 

 ...دی کششی هاهی رانی مدت ، می اطراف را طوالنيهوا

 ؟" زمیعز":  یتا حاال شده به من بگ- 

 لحظه به یول.. گشتمی از پاسخ سوالش ميداشتم به دنبال خاطره ا... زدملبخند
 که با تلنگر کالمش حس شدمی از خاطراتم ، شرمنده تر می تهۀسیلحظه از ک

 . نگاه او جا گرفتانی و مدی ام پر کشیشرمندگ

 ...اما..ستمی که کردم مستحقش نییالبته من با خطاها- 

 .دی چرخی خوشرنگ اما شرمنده اش مي هاي گوانی منگاهم
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  ازت بکنم؟ی خواهشهی تونمینگار م- 

 .  نبودی زدن خواهشش چندان کار سختحدس

 و شروع ی کل گذشته رو فراموش کنشهیم...؟ي به من بدگهی فرصت دهی شهیم- 
 ؟ی بزنخی امروز تارنی از هممونویزندگ

 نو و دلچسب ی ِ شروعی در پشهی فطرت زنانه ام ؛ که همای صلح طلبانه ام بود ذات
 و مثبت انهی حس صلح جونی آنکه بخواهم به ای انداختم و بریسرم را به ز.بود 
 بله گفتن نه از سر نیمطمئنا ا.  سکوت کردمی عرض اندام بدهم ، لحظاتيفضا

 ِ قدرت مرد مقابلم؛ متعلق به خودم و  توانست باشد نه از سریاجبار خانواده ام م
 .کردمی مغی فرصتش را از خودم درستی بایافکارم بودم نم

 مشت کاغذو امضا هی اونا یول.. تو باشملی بار تعهد دادم که باب مهیمن - 
 !ی منو ببخشنجای از اخوامیم...بوده

 . به قلبم اشاره کردو

 ی و پدر نمونه فرزندم باشد؟قطعا ماهای مرد روتوانستی مرد منیا.  کردمنگاهش
 چقدر بود که یمگر زندگ... دروغ نبودزدی نگاهش موج مانی که میعشق..توانست

 نا مشخص، ی و در مکاننی نامعی در زمانگری دی فرصت عشقافتنی دیبخواهم به ام
 را نی و اخواستیاو مرا م.. بسپارم؟هندی آي ام را به باد هوسهای زندگیلحظات کنون

 ... بودافتهی دری فطرتم به درستدی سفيقو

 ..یمونی که پشنهیمهم ا- 

 . روشن شدي تا اندازه انگاهش

چه بهتر که کنار پدر ...زهاروی چیلیخ... از نو شروع کنمخوادیمنم دلم م:(  دادمادامه
 !)بچه م باشه

 مرا در بر عی نداد و سردنشی چکي برای اما مجالدمی اشک را در نگاهش دقطره
 . شانه اش قرار گرفتي سرم روگرفت و
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 آن خانه گذشت و انی دلچسبِ آرامِش، مي همراه با غروبهایی طالی هفته زندگکی
 با ی که دوباره متولد شود شاداب دل دادم و دل گرفتم و هرازگاهیمثل کودک

 و دی پدرانه آرش ، حس منحصر به فرد مادر بودن ، در وجودم جوشينوازشها
 . مانیدگ زنانی شد مي و گوهردیمان چرخخاتون پروانه وار دور

 یلی داشت که خرهی هفته ، جکی به اندازه همان مانی های انگار سهم خوشبختاما
 . و رو شدریزود ، باز هم ورق ز

 
 ؟ی چیعنی عکسها نیا- 

 که يدرست از لحظه ا. دادمی هم فشار مي را رومی درد گرفته بود و چشمهاسرم
باز هم ... در به داخل فرستاده شده بود ری از زیکی بسته باردی به خانه رسمانیپا

 . عکسها مرا نشانه گرفته بودندنباریو ا! عکس 

 . سر خوردمواری کنار دی گناهی بنی سر شد و در عمی عکسها پاهادنی محض دبه

 چرا؟!! نگار- 

 . لحظه ها نبودنی درد ِ ايسکوت اصال دوا. را باز کردم می چشمهاي زحمت البه

 بال و پرمو ری زانیشا.... ؟ گفتم که رفتم بهشت زهراادتهی...اونروز حالم بد بود- 
هم منو ... بودهی و سادگی روشننی به همهیقض!! نیهم..گرفته بود سقوط نکنم

 ... هم اونویشناسیم

 ي افسوس تکان داد و عکسها را جلوي از رويسر.  نبود، درمانده بودی عصبنگاهش
 دست عروس اربابش ي افتاد که راننده ایی انداخت و دوباره نگاهم به صحنه هامیپا

 ... سقوط نکندي داد تا با تلنگری قبر ها عبورش مانیرا گرفته بود و از م

 شی موهاي الی و با دست آزاد ، درمانده دستستادی به کمر پشت به من ادست
 .دیکش

 !کنهی مي داره با ما بازیکی- 
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 . در دست کنارم زانو زدي چند روز با آب قندنی ا مثل تمامخاتون

 . تکان دادمي متاثرش سري و در مقابل چشمهادمی نوشي اجرعه

 خراب کنه انوی شاخوادی میکی گفتمی هنوز تو دم و دستگاه بابام بود مانیاگه شا- 
 مزخرف هست ؛ اونم ي عکسهانی منظور از ارسال اهی فقط ستی حاال که نیول..

 !مونیخراب کردن تو و زندگ

 . زدمپوزخند

 !ختهیچقدر ابلهانه نقشه ر- 

 . شدمری غافلگکهی رنگ خشم گرفته بود طورشیچشمها. دی سمتم چرخبه

 ره؟ی راننده دستتو بگهی ي اجازه بددیچرا اصال با- 

 .برداشتم زی برداشتم و به جلو خواری دي ام را از روهی گران تمام شد و تکمیبرا

 یلی که ظاهرا خیی بود که حاال تو عکسهانمیاوال دستمو نگرفته بود و گوشه آست- 
 ی چنده وقتلویپست و مقام ک...بعدم..ستی گرفته شد ه ، مشخص نيهم حرفه ا

  هان؟ي فکر کردیتو راجبِ من چ...بعد تر از اون..يری از حال ميدار

 رو نهایمن بدتر.میای کوتاه ب کرد اما من قصد نداشتمینی نگاهش عقب نشیسرخ
 .کردی مرا قضاوت مي خنده داري عکسهاي بودم و او طلبکارانه داشت از رودهیبخش

 . مبل انداختي کرد و خودش را روی پوفکالفه

 !ومدهیآرامش به ما ن.... شانسنیلعنت به ا- 

 . قرار گرفتمشی شدم و روبروبلند

 نداره ی معنا مفهمومچی عکس مزخرف که هي سرهی به خاطر يتو واقعا دار- 
 ...آرامشمونو

 . معنا که ساکت شومنی را باال گرفت؛ به ادستش
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 غلط ِ اضافه نی فهمم پشت ای نمنکهیا...کنهی می غلطهی داره یکی.. نگار جوننیبب- 
 تو یمن به پاک... بکنمي کنه و گرنه من غلط بکنم بخواهم فکری اعصابمو خرد مهیچ
 .... و گرنه دارم مانیا

 ؟یو گرنه چ- 

 دفعه بچه دار هی بچه دار شدن مشکل داره و ي که سالها گفتن برایو گرنه به کس- 
 ! دارم بخدانانی به تو اطمای از همه دنشتری که من بنهیمنظورم ا...یعنی... شهیم

 .دمی کشیقی عمنفس

 ! بر سرمون آقادیمنت گذاشت- 

 . جا گرفتمشی بازوهاانی و مدی دستم را کشناغافل

 ...من نوکرتم به خدا..زمی نذار عزنی من ذره بي رو حرفانقدریا!....نگار! نگار- 

 . را به دندان گرفتشی گوشه لبهای و لحظاتدی کشیقی او نفس عمنباریا

 ؟.. قدم به قدم و با برنامهنطوری به من ضربه بزنه اونم اخوادی میک- 

 بی تجربه کرده بودم و عجشیز ب اشی که در هفته گذشته بی آغوشانی را مخودم
 . به دلم نشسته بود، جابجا کردم

 ...زمی عزمی که ما عاقالنه رفتار کننهیمهم ا- 

 . فوت کردمی موهاي را با صدا رونفسش

 . دلمزی عزدونمی دونم میم- 

 . کرد و بلند شدتی زد و مرا به کنار هدايلبخند

 هوس يزی چرم؟ی بگي دوست داريزی کنم چدی کم خرهی واسه خونه رمیم- 
 ؟يکرد

 . شکمم چرخ زدي نگاهش روو

 ..نه- 

 !!  ؟شهیمگه م - 
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 ... برام فقطری کم دوغ بگهی... واالشهیآره م- 

 ؟ی بخوابيخوایم- 

 . فکر نکنمی چچی زودتر از معمول بخوابم و به هخواهمیم- 

  پر تالطم موجییای درانشانی که مییچشمها.  بر هم نهادی و چشمدی را فهممنظورم
 ی رقم نمچی که هی ترساند؛ از عاقبتی نامطمئن و نگران را مرا مي نگاههانی و ازدیم

 ترسناك وجودش را در اطرافمان حس ی اش کنم اما مثل شبحینی بشیتوانستم پ
 .کردمیم
 

 از زی رزی که ريری جستند و از زمهری شان گرما مانهی آشانی دو تا پرنده که ممثل
 گرفتند، به دل ی پناه مکرد،ی خشک به داخل رسوخ مي ساقه هاي هادهی تکانیم
 آنقدر که می حل شوگریکدی در شتری تا هر چه بمی تا گرم بشومی زده بودگریکدی
 را در گریکدی هر چه هم تنگتر نکهی از تنمان را نلرزاند اما غافل ایی سرماچیه

 و کردی را پودر ممانی باالخره استخوانهاي نفوذي سرمامیدی کشیآغوش م
 ! شدی شل ممانیدستها

 شده بود که ینی دلنشي تنم طعمه کوچولوي تابستان بود و تمام گوشتهااواسط
 که حاال حرکاتش کامال ییکوچولو. کردی و در بطنم رشد مشدیهرروز بزرگتر م

 ۀ شده بود و به لطف عشق پدرانیمشخص بود و رنگ اتاقش گرم و قرمز طراح
 . نداشتي کمبودچی داشت و هزیآرش همه چ

 پدرش ي گاه دل پدرش خواهد شد و عاشقانه هاهی تکي دانستم روزی که ميدختر
 .دیرا در نگاهش خواهد د

 ،یاما مثل چوپان. شدی نوزاد هر روز سبزتر منی اي مان به لطف گرمایزندگ
 . مان را تار و مار نکندی گله زندگی تا گرگمی بودنی در کمارانهیهوش



 189 

 جی ها چشمم به اعالم نتاي آرش کنکور را داده بودم و مثل تمام کنکوريتهای حمابا
 . ام رقم بزنمي همت و تالش شبانه روزهی ساری زگری دکباری ام را ندهیبود تا آ

  من چطورن؟يسالم دختر ها- 

 ، کردمی و کوتاهِ کوتاه مدمی چی که با استرس از گوشه میی را از ناخنهانگاهم
 .دوختمگرفتم و به آرش چشم 

 ؟؟يرشدی پنقدری ایعنی- 

 !ی زنت باشي اگه بابایحت!  که نگوهی حس خوبهی گفتن ییبابا- 

 . هنوز به استرس دلم وصل بودمی اما لبهادی خندنگاهم

  ؟ادی جوابها منی پس ایکِ- 

 !صبر کن نگار جون!گهی دوریگفتن هفته اول شهر- 

چشمام دراومد اِنقدر اخبار ..ادی روزا منیاونو گفتن هم...گمینه اعالم رتبه رو م- 
 . و رو کردمری مختلفو زيشبکه ها

 .. بزرگهیهمون پنجاه تومن...ی تهران قبولنی تو که معلومه هم؟ی نگرانیاز چ- 

 يهر کدوم از اون بچه ها... کالغا رفتم امتحان دادمۀلیمگه با قب!!  آرشايساده ا- 
 ... نخبه بود خودش واالهیتازه نفس که کنارم بود 

 خودتو ادیز..ستیاتفاقا چندان هم عادالنه ن... رقابتههیقبال هم بهت گفتم کنکور - 
 نقدریحاال ا..ي برگردی اونور آب درستو بخونفرستمتی ميقبول نشد.. نکنریدرگ

 !ستی خوب نیلیحرص و جوش نکن واسه ل

 . گرد شدمیچشمها

 ! بودای که درشبیتا د!! ؟؟یلیل- 

 ... فردا بشه خاطره اصالدیشا- 

 !!!...  آرشيوا- 
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 و دی امروزش کشیلی لي روی سرم زد و بعد دست نوازشي روي شد و بوسه اخم
 ای یمی اقلیلیل!...هیمی آرش اقلرهی که از تنهی مهم اهی اسمش چستیمهم ن:( گفت

 ...)ی هر چای خاطره ای یمی اقلایدر

انگار که از آسمان . بود ی و ملکوتی الهی آرش همچون نشاني برای نام خانوادگنیا
 اسم نی از قدرت ای اش نوشته بودند و چنان احترامش را داشت که گاهرهیبر جب

 .دمی ترسیم

 شبها ی دونیبعدم نم!...يداریخاتونم خوابه تو هنوز ب....گهیبلند شو برو بخواب د- 
 !رنی گیناخن نم

 ؟ي شدیخرافات- 

 ...دیری ها گفتن شب ناخن نگیمی هست که قديزی چهیالبد ...زمینه عز!! خرافات؟- 

 . را بلند کردمنمی کردم و بدن سنگجای نامفهوم و بيغرولند

 آرش ، متوقفم ی گوشبرهی وي را به سمت اتاق نگذاشته بودم که صدامی پاهنوز
 که یی و بعد از گذر از عقربه هادی به سمت ساعت چرخزینگاهم قبل از هر چ. کرد

 .ت آرش برگشت به سمدادی شب را نشانم ممهین

 انگار که دلم را به تنم کوك کرد؛ی موقع بند دلم را پاره می آنهم بی زنگ تلفنهر
 در برود ، نگران به آرش چشم دوخته بودم و شی از کوکهایکیزده باشند و ناگهان 

 سفت و سخت کوك ای رها شوند ی بودند تا بدانند همگي دل معطل خبريکوکهام 
 . کنندمیدر رفته را ترم

 جواب دادن ، ي و حرکات کند و نامطمئنش برای اخم آلود آرش به صفحه گوشگاهن
 . را شل کرديگریکوك د

 . گرفتم تا محکمتر نگاهش کنمواری را به ددستم

 !!.....جانم؟...بله؟- 
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 غنچه بود و انگار تمرکز کرده بود تا شی گرفت اما لبهاي پوزخند معنا دارنگاهش
 . از کلمات طرف مقابلش را از دست ندهدی اِعرابیحت

 .دمی را به جلو کشقدمم

  آرش جان؟هیک- 

 .می گوی معنا که بعدا منی باال انداخت به ايسر

 ! دنبالت؟امی بکنمی که قبول مياونوقت چرا فکر کرد- 

 .زدی نگاهش موج مانی مشخندی و ری از ترس پنهانیمخلوط

 ) موقع؟نی اهیک:(  کردماصرار

 شد و رنگ صورتش ی که کم کم نگاهش طوفاندمی به باال کرد و ديره ا هم اشاباز
 .دیپر

 ! گفته که اصال قراره حرفاتو باور کنم ؟یک!!  موقع شب؟نی اي داریچه زر مهم- 

 بم و ي توانستم صدای شده بودم که حاال مکی قدم به قدم به آرش نزدآنقدر
 . اصال مفهوم نبودی دهم ولصی را از پشت خط تشخيمردانه ا

 !  به حالتي وای ولامیم!!  مزخرفکهیمرت- 

 .دی کوبگرشی مشت شده کف دست دی را قطع کرد و با دستتلفن

 و یشانی پي روي گشاد شده اش و برجسته شدن تک تک رگهاي چشمهایسرخ
 . جان کرده بودی را بمیگردنش ، پاها

 آرش جان؟- 

 . زبانم بند آمدي به سمتم نگاه کرد که لحظه اظی با غچنان

  شده؟یچ- 

 !)ي به سرم کردی چه خاکنمی ببرونی برمیم:(دی غری خفه اما طوفانیی صدابا

 . زدرونی لرزانم از خانه بي مثل باد لباس عوض کرد و در مقابل نگاه مبهوت و لبهاو
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 ده ها بار تمام خانه را نمی سنگي و با قدمهادادمی فشار مگریکدی انی را ممیانگشتها
 ي خبریاز شدت استرس و ب. نفسم کم آمد و به اجبار نشستمکهی طوردمیچرخ

 حجم می گلوری و تا زخوردندی ترس چرخ مۀ گردونانی معده ام ماتیتمام محتو
 .گرفتندیم

 رون؟یمهندس رفتن ب... تو ؟يداریب! یبنت- 

  که انگار پر ازینگاه.  شدم و به چهره خواب آلود اما آرام خاتون نگاه کردمبلند
 به سمتم قدم تند کرد و دستش را دور کمرم انداخت و مرا عیالتماس بود که سر

 .همراه خودش نشاند

 ...ای دادن؟ يخبر بد...چه شده؟! طفلم- 

 ! آنهم با دور تندخواستی حرف زدن مدلم

 ییبال.. بودشی گولّه آتهی... ترسمیم.. رفت سراغشختی زنگ زد آرش بهم ریکی- 
 خاتون دارم يوا.. بودی کدمی مرد بود نفهمهی..ارهین طرف ن سر اوییبال..ادیسرش ن

 ... از ترسرمیمیم

 ... کردن و رفته سراغشداشیپ...نکنه همون مزاحمو بوده...آرام..آرام- 

 از یکی سر ی تلفن عمومهی ازدنیفقط فهم... کنندایاونو که نتونستن پ..نه..نه- 
 ... باالارمی دارم ميوا..آشنا بود انگار...اون نبود...نه..زدهی شلوغ زنگ ميچهارراه ها

 ! نشونییباال پا..نکن.. طفلت سمهيبرا...يریآرام بگ...صلوات بفرست...یآرام بنت- 

. خواستی مي بود و دلش بازداریمهمان خانه ام هم ب. دمی شکمم کشي رویدست
 شی مثل مادرش پدمی شاای رفت یگرمی دی به سمتی و از سمتخوردیانگار سر م

 . افتاده که باالخره بر سرش هوار شده بودیبتی مصي به هول و والشیپ

 ... شب هم گذشتهمهین...بلند شو برو دراز بکش- 

 ... تونمی نمادیتا آرش ن...تونمیمگه م- 

 .. زنگ بزنهیحداقل - 
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 ..دونمیم... شدهيزی چهی دونمیم...دهیجواب نم...زدم...زدم- 

 . در هم رفتي خاتون با تاسف و همدردياخمها

تن مادر بلرزد بچه حالش !..ی تو مسئولادی سرش بیی بچه بالنیا!..یبلند شو بنت- 
 !یبلند شو طفل!..زهی ریبهم م

 و نگاهم را به دمیبه پهلو دراز کش.  رختخوابم جا گرفتمانی شدم و با اصرارش مبلند
 ساعت هزار نی ایِ که دلم از شوميوا... عقربه هانیا.. عقربه ها نیا. ساعت دوختم
 خاموش لشی کال موبانباریا... شدم و زنگ زدمیدوباره دست به گوش. تکه شده بود

 کردند ،مرا از جا يشروی پمی باالخره به سمت گلوکه  معده اماتیفشار محتو. ...بود
 .دمی اتاقمان پرسی سروانیپراند و با سرعت م

 ، آنقدر باران خورده ي را داشتم که با تند بادیزانی آمدم حس لباس آورونی بیوقت
 تنه سرد ي قواره ، روی بلند و بی شالهیبود که کامال در هم جمع شده بود و شب

تمام تنم جمع بود و با . دی کشی منی زمي را رونشیسنگفرش افتاده بود و بدن سنگ
 .تمام روحم حس مچاله بودن داشتم

 که آنقدر یتنها کس.. بودیمیماس گرفتن با اقل تدیرسی که به ذهنم ميزی چتنها
 . باشدعی وقاانی االن هم در جردادمیمحرم دل تنها پسرش بود که احتمال م

 شوم ، ی شبمهی بوق آنهم در ننیبا اول... سمت تلفنم رفتم و شماره را گرفتمبه
 . اش را جواب دادیگوش

 !...آرش...- 

 ی و نمگشتی برود به عقب بر م درشی که از جاي نکرد ؛ مثل فنرياری نفسم
 .گذاشت جمله ام تمام شود

 !!زم؟ی شده؟ نگار عزیچ- 

ت لفنش ...وحشتناك...یعصبان......رونیبه آرش شد و آرش زد ب... تلفن هی- 
 ... سرش اومدهیی بالهیمطمئنم .. ترسمیم.. بودی کدونمینم...خاموشه
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 مهربان شهر سی گمشده که پدر و مادرش را از پلی مثل کودکدمی که رسنجای ابه
شما ..دی کنداشیتوروخدا پ:(  همراه هق هقم شد و ادامه دادممی اشکهاکند،یطلب م

 ...)توروخدا...اد؟ی سرش نیی کجاست؟ بالدیدونیم

حتما ...ستی نيزیچ...کنمی مداشیپ..آروم...آروم باش عروسکم..باشه باشه دخترم- 
 دونمیاونم که من م... دی به دو کرده شایکیامروز باهاشون ... از کارگرا بودهیکی

تو آروم ...شتی پارمی آرشتو مگهی ساعت دهی.. سراغشونرمیخونه شون کجاست م
 ....باش فقط

 ...یی سرش و بالزنی بری ممکنه اونا بخوان دسته جمعیعنی- 

 . هقم اوج گرفتهق

 هیگفتم که ...اهل حرف زدنن.ستنیشرور ن..ستنی آدما نپی تنیاونا از ا..زمیعز- 
 ی آرش چقایدق...بابا جان.. ری کم آروم بگهیفقط .. آرش خونه ستگهیساعت د

 ؟ی بهم بگیتونیم..گفت پشت تلفن

 تلفن را قطع دوارانهی بازگو کردم و امشی برادیرسی مشانمیهر چه به ذهن پر- 
نند که زمان چقدر  عقربه ها بجنبند و بدانیکردم و به ساعت مقابلم زل زدم بلکه ا

 .کندی مشمی رشی کند آنها ري مهم است و چقدر قدمهامیبرا

 ؟یتو که نشست!...یبنت- 

 ...بگرده دنبال پسرش... زنگ زدمیمیبه اقل- 

 !دراز بکش جان دلم..باشه..باشه- 

 حلقم ي آرش را با تمام وسعتش روی خالي که انگار جای تختي کردم و رواطاعت
 ادمانی که شوندی نعمتها آنقدر در وجودمان حل میگاه. دمی کشدادند،درازیفشار م

 را خواهد گرفت و بانمی گری وحشتناکی چه دلتنگمشانی اگر نداشته باشرودیم
 را به بتی مصنی اشی پشیو پ  نداشتن آرش را حس کردممیآنشب با تمام سلولها

 . گفتمتیخودم تسل
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************** 

 ...  ساعت وعده داده شده گذشتکی

 ! و زارشانی ، فرو افتاده، آشفته ، پربهی آمد غريمرد...امدی نرشآ

 بود دهیقامتش آنقدر خم. تختمان جا دادانی را گرفت و اورا مشی بازوری زیمیاقل
 ی رنگچی بودند و هی دو کاسه خالشیچشمها. که شک داشتم بتواند صاف بخوابد

 .زدی هم در آن موج نمیاهی سیحت

 انی دو زانو مقابلش قرار گرفتم و دستان سرد و خراش خورده اش را میوقت
 پشت سرم یینگاهش به جا. که نگاه نکرد ، من بودميزیانگشتانم گرفتم، به تنها چ

 . سرخ و متورم شده بودهی که از شدت گرینه به چشمان!  جان اتاق ی بواریبه د..بود

 .دی لرزشی برامیلبها

 !آرش جان- 

 .امدیدر ن از او ییصدا

 . انداخت و مرا بلند کردمی دستش را دور بازویمیاقل

 .. کم استراحت کنههیبذار ..بلند شو...عروسم- 

 جا زل زده کی بلندشدم اما نگاهم به آن دو شمع خاموش بود که به همراهش
 ی میمی ام آمده بود؟ تنها اقلیچه به روز زندگ.  نداشتمی تماشاي برایلیبودند و م

 .لم را جواب بدهدتوانست سوا

 .نگاهم را خواند.  چنگ زدم و با التماس نگاهش کردمشی بازوبه

 ستی نيزیچ.. گمی برات ممی هم بخوریی ناشتاهی تو آشپزخونه نمی بشمیبر- 
 ..آروم باش..زمیعز

 آرشم بود نه هینه نگاهش شب!!  آرشم را گرفته بود؟ي جابهی غرنی نبود و ايزیچ
 ! پوستشةدی رنگ پریقامتش و نه حت

 . را خودش روشن کرد و مقابلم نشستيکتر.. نشستمزی مپشت
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دو ...همون بود که گفتم:( مقدمه شروع کردی حرف زدن دست دست نکرد و بيبرا
 زیباهاشون گالو... گفته بودن بهشي وريدر...سه تا از کارگرا دوره ش کرده بودن

 ...)شده بود

 !!! نبودنیا!  نبودنیا

 ی بۀ پوستنی نگاه خاموش و انیبه خدا که ا!!!ستی ننیا ":بزنم ادی فرخواستی مدلم
 "!ستی ننی اشیروح ، ماجرا

 تویتوروخدا واقع:(  التماس کردمي خفه اي مراعات حال آرش را کردم و با صدااما
 )دی به من بگقتویحق!!  قصه ستنایا...دیبه من بگ

 که در ی شروعِ حرفي برانباریا.  را بست و دوباره باز کردشی چشمهای لحظاتیمیاقل
 . و تاب گرفتچی ، تعلل کرد و دلم پکردینگاهش پنهان م

 ! توروخدا- 

نخواه !.. مرد مثل مردنههی ي از حرفها گفتنش برایبعض!.. قسم نخور دخترنقدریا- 
  حرفها جون بدمنی بار گفتن اریکه منم ز

 لب یمینه تا اقل دخترای گرفت و هر قطره اش پر شد ازالتماسیشی از زبانم پاشکم
 .باز کند

  دخترمگهیاجازه بده حالش بهتر شه خودش برات م- 

 از دیدونی حالم بهتر شه؟ مدیمن نبا! ؟یپس من چ:(  مالحظه آرش داد زدمی بنباریا
 ی استرس و بنهمهی از اشمی دارم آب مدیدونی به من گذشته؟ می چشبید

 )اد؟ی سرش بیی بالدی حتما با؟؟ی نداره، بچه م چبی عستمیمن مهم ن..؟يخبر

 .  را گرفتمی نگاهم کرد و دستهاپدرانه

 که ستی مهم ننقدرهایباور کن ا..شهی با گذر زمان حل مزای چیبعض... دخترمنیبب- 
 ... بذار آرشیکنی متی خودتو اذيتو دار
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 سرمان ي روح آرش باالی و مجسمه بی حرفش تمام نشده بود که قامت سنگهنوز
 .ظاهر شد

 . از آرشِ من بودی متالشيتنها پوسته ا.دمی روحش ترسی ببتیه از

 و ترسناکش ی خالي با همان دو گوی پدرش چرخاند و لحظاتي اش را روی خالنگاه
 . زدرونی شد و بالفاصله به سمت در رفت و از خانه برهیبه من خ

 مدت هی:(  ، گفتگرفتی بلند شد و همزمان که به سمت در پا مي به تندیمیاقل
فکر و ..منم همه جوره حواسم هست بهش..گردهیخودش برم..بهش فرصت بده

 )باشه؟.. نکنالمیخ

 !! به امان خدادی کردم بروی نمالیفکر و خ!! یمیبه حرف اقل... پوزخند زدمتنها

 !! وسعت گرفت؛ به بخت خودمپوزخندم

 به روزگارِ خنده يلبخند... شدلی مضحک تبدي بسته شد و پوزخندم به لبخنددر
 !دارم

 . بوددهی امنش خزي به پستویمیبه احترام اقل.  آمدرونی از اتاقش بخاتون

 . کردمنگاهش

 . شدلی تبدی عصبي به خنده البخندم

 ... برداشتي سمتم قدم بلندبه

 بلند ي و با صدادمیخند...ختمیاشک ر..ضجه زدم... دار شدهی گري ام قهقهه اخنده
 ...خدا را صدا کردم

 سرش برداشته بود و داشتم دو يشبح ترسناك ملحفه را از رو!  آمده بودبتیمص
 ..دمی دی اش را مینگاه خال

 نبود که در حلقم و می پاری زشی هازهی رزهی کوتاهم شکسته بود و ریِ خوشبختبلور
 و رو ری جا خوش کرده بود و هر نفسم خراش بود و وجودم را زمی نفسهاانیم
 .کردیم
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فکر کردم و .... بال و پر، در کنج خانه ام نشستم و سکوت کردمی روز مثل مرغ بسه
 به شهی ها هميچشم انتظار...اما... و چشم به در دوختم تا آرش برگرددختمیاشک ر

 .  انجامندیوصال نم

 رون؟ی بيای بنجای از ايخواینم! یطفل- 

 . خاتوني برامی های خودم بود و تلخي برامی و ناله هااشکها

 !)تنهام بذار:(  زدمداد

 لب گفت و دور سرم فوت کرد و ری زي و تنها ذکراوردی هر بار خم به ابرو نمثل
 .رفت

 مچم دردناك و خشک ي انگشتانم حفظ کرده بودم، مفصلهاانی را ملمی بس موبااز
 ی سخت شده بود و حتینی نشکجای که زنگ بزند تمام تنم از یشده بود مثل آهن

 . گذشته نبودی به راحتگری هم ددنینفس کش

 و آهم را کردی تنم مةدی محکم نثار پوست کشي لگدی مهمانم هرازگاهيکوچولو
 ی هستم که سه روز است مرا بي افتاد دلبسته و امانت دار مردی مادمی و کردیبلند م

 و بلند شدمی منیمگ بعد خشيلحظه ا.. کرده امي جهت صبوریخبر گذاشته و من ب
 آخر ي خاتون و حرفهاي اما نگاه هام کنکونی ام را کن فانهی تا تَرَك ِآششدمیم

 .کردی منصرفم مد،ی خری فرصت مشانشی پسر پري که برایمیاقل

 تواست ی نمي سدچی بود که هي به اندازه اانمی طغلی اما از آن روزها بود که مامروز
 ..ستدیدر مقابل خروشم با

 خروش سرد شود و نی تنم را به آب سپردم تا بلکه ازی شدم و قبل از هر چبلند
 سرد زشیاما ر.دیای بار بیمانی کنم که پشي تا مبادا در خشم و غصه کارابمی بامیالت

 .آب هم، خاموشم نکرد
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 ، پشت سرم جمع کردم و به دی رسی ممی را که حاال تا سر شانه هاسمی خيموها
 .دمیسرعت لباس پوش

 ؟یا بنتکج- 

 .دی چرخشی ذکرگوي نگران و لبهاي به سمت چشمهانگاهم

 ... دونمینم- 

 . تک کلمه هم نفس کم آوردمنی گفتن هميبرا

 ؟ییتنها- 

 !فعال که تنهام گذاشتن- 

 . کردینی آمد و با اخمم عقب نشمی گلوری تا زبغض

 ...می آیمن هم م- 

 . کوتاه زدمي زده باشد زهر خندي حرف خنده دارانگار

 د؟ی کنارم پر کنوی کيقراره جا- 

 . کردنی روشنش را غمگي تند و تلخم ، چشمهالحن

 ...تی وضعنیتو ا..تنها نرو...زمیعز!..یبنت- 

  نه؟ای تو سرم شده ی برم بفهمم چه خاکدیبا- 

 شده رهی ذخسژنی بود که حس کردم تمام اکنی سنگمی براي جمله به اندازه انیهم
 !چیسرم تاب خورد و نگاهم پ..  صرف کرده ام شی را برامی هاهی رانیم

 بود زانشی آرش آوراهنی که هنوز پیی گرفتم؛ همانجای جالباسرهی تۀ را به تندستم
 . مشامميو عطر تنش تو

 .دیچی و دستش را دور تنم پدی سرعت به سمتم دوبا

 ! دختر لجوجنیبش- 

 . آمدی روزها به کارم منی ادی که شايزیتنها چ!  لجاجت

 . کردمرهی را بستم و نفسم را ذخمی نشستم و چشمهاواری درکنا
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 نی ایِزندگ.. سه روز را هم در سکوت گذرانده بودمنی کرده بودم که هماشتباه
 تا بفهمد خواستی میدگی دریسماجت ، لجاجت و حت!! خواستی سکوت نممیروزها

 .چه بر سرش آوار شده است

 . بلند شدممی بند کردم و از جاواری را باز کردم و دوباره دستم را به دمیچشمها

 !زمی طفل ِ عزرمی بگنی ماشتیبگذار برا..صبر کن- 

 . را رها کردمنفسم

 ...باشه- 

 بار هزارم تمام سه شب ي دادم و براهی تکواری را برداشت و من هم به دتلفن
 یِشانی همه پردم؛ی رسی مجهینت کیهر بار و هربار فقط به ..گذشته را مرور کردم

 ی ذهنم را مثل رخت چرک؟یلیاما چه دل.. بودملشیمن دل..شدیآرش به من ختم م
 ادمی و چرك است خارج شود و دابه دادم تا بلکه هر چه زری فشار ممی دستهاانیم
مرا و .. ناغافل و آشفته ترك کرده استنطوری زده ام که آرش مرا اي چه گنددیایب

 !افرزندمان ر

  ال؟ای دختر ي جگرت بگذاري دندان باالیتوانی ساعت ممین... نداشتننیماش- 

چاره .  ولو شومابانی گوشه خدهی به هدف نرسخواستی مساعد نبودم و دلم نمحالم
 کردم و همانجا کنار در سر خوردم و نیی باال و پايسر.  جز قبول کردنش نداشتميا

 .نشستم

 !داغونم..خاتون- 

 ... فهممتیم- 

نهال دلم ، تازه تازه به عشق ... توانست حالم را بفهمدی مگر میکس! دی فهمینم
 رانشی از ناکجا آباد وي آرش ، شکوفه زده بود و هنوز جان نگرفته تندباديمحبتها

 .کردی مشی جداشهی از ردمی جنبیکرده بود و اگر نم
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 ِ دنیبدتر از د گناه و ی و بلی دلیرها شده بودم؛ ب...دی فهمی کس حالم را نمچیه
 ی را نمي خودسوزنی رفته بود و من انی بود که مقابل چشمانم از بيمرد
 چرا؟ به کدام جرم و گناه؟...دمیفهم

 !..طفلم- 

 انگار يداریبعد از سه روز ب.. بودمدهی خوابیقیانگار دقا.  چشمانم را باز کردميال
 افتاده بود فرمان خواب ادشی کرده بود و داری ثمر ، مغزم را بی بي تکاپونیهم

 .بدهد

 ... آمدهنیماش...بلند شو! یبنت- 

 . حال بودمی بلند شوم اما کرخت و بخواستم

 . بود و دستش را دورم حلقه کرددهی را به سر کشاهشی سيعبا

 . دادم و همراهش شدمهی تکشی را به قامت رعنابدنم

 نی ادب تکان دادم و به سمت ماشي از روي در صحنه سرشهی نگهبان هميبرا
 ...رفتم

 !نی مدل و رنگ ماشی جلب نشد؛حتزی چچی نگاه اول توجهم به هدر

 نی اتاق ماشانی می رنگی خاتون درب عقب را باز کرد و نور مهتابنکهی هماما
 . را حس کرد ، که قبال تجربه کرده بودمشی نگاهینینشست، وجودم سنگ

 او را شکار کرد و يرای گي بود که نگاهم باال آمد و چشمهانی ازبدنم داخل ماشیمین
 .  سالم کردیهمزمان به گرم

 رابطه او و خاتون را فراموش کردم و با ی لحظاتيبرا.  حضورش تکان خوردماز
 . به چهره اش زل زدمینیبدب

 . مرا به جلو هل داد و کامال سوار شدم و خودش کنارم نشستی به نرمخاتون

 -ش..نجا؟یا..اشم..ش 
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:(  او جواب دادي رابه حرکت دراورد و خاتون به جانی را برگرداند و ماششیرو
 ...)من خبرش دادم...یآروم طفل..بخواب! یچشماتو ببند بنت

 خاتون زل زدم و قی از کجا نشات گرفته بود به نگاه عمدانمی که نمی بهت و ترسبا
 را داشتم يحس پرنده ا....ور زدم مرداب نگاه مردانه اش را دگری دکباری نهی آانیم

 . شد ه بودری اسکی و تارقی عمی ، در باتالقای دردیکه به ام

 !خاتون - 

 ی و کمریتو فقط آروم بگ.. هستیحواسش به همه چ...شاهرخ خان ! ...ی بنتسیه- 
 !بخواب طفلکم

 !ینیریچه حس ش!! خواب

 از هر شی بدی که شايزیچ... نگاهش غرق شدم و تنم را به خواب سپردمي جادودر
 .کردی معی ام را تطمي خبری خلسه بزیچ
 
 
 باز شدند اما به می نشست ، چشمهامی بازوي که روی و دست نرمنی توقف ماشبا

 ، آنقدر از دیچی پی گوشم نمانی شاهرخ مي داشتم که اگر صدای خوابی بياندازه ا
 .ابمزمان و مکان فارغ بودم که بخواهم باز چشم فرو ببندم و بخو

 .. کهشهی نمرید...دارهی سه شبه بدیمگه نگفت... کم بخوابه خاتونهی دیبذار- 

 کوتاه به ي خاتون بلند کردم و نظري پاي شد و سرم را از رواری ذهنم هوشبالفاصله
 . دادم ، صاف نشستمصی اطرافم را تشخیاطراف انداختم و وقت

 ...ممنونم- 

 . بودنی ، همدی رسی که به ذهنم ميزی چتنها

 !)دی کم صبر کنهی:(  بشوم که شاهرخ گفتادهی را باز کردم و خواستم پدر

 . به شاهرخی به دروازه منزل شوهر عمه ام انداختم و نگاهینگاه

 . شدمشی حوصله منتظر ادامه حرفهای را بستم و بدر
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 گه؟ی ديای بدیخواستی منجایهم- 

 ! من بودي خانه صندوق پاسخهانی و همنجایهم..آره.. دانستمینم..احتماال!...نجا؟یهم

 ...بله ممنونم- 

 . داشتمیبیچه اضطراب غر.  نگاهم به خانه افتاددوباره

 نجاست؟ی آرش ادی کنیفکر م- 

 ، پرسشگر به نهی آانی نگاه نافذش افتاد که از میاهی سي رودی با تردمیچشمها
 .دمی مطمئن خاتون رسدگانینگاهم را چرخاندم و به سمت د. صورتم زل زده بود

 ! نکنيعجوالنه کار!...یبنت- 

 . باال انداختمي اشانه

 برم در کدوم خونه نجای از اریغ!  سرم اومدهیی بفهمم چه بالدیبا..نجاستیشوهرم ا- 
 را بزنم ؟

 . شاهرخ سرم را به سمتش چرخاندکالم

 . بوددهی بود و رو به عقب چرخدهی را به عقب کششی هاشانه

  بشمرشیگی من پدیاجازه بد- 

 اصال ؟توی منی زندگي تو کجامیخواستم بگو.  کش آمدي لبم با پوزخنداری اختیب
 ي آمد؟ي چه آمدي برا؟ي آمدی ک؟ي نبودرانی مگر خارج از ا؟یکنی چه منجایا

 ....تا

 ی مرد همان شاهرخنی آمد که اادمی.  شدداری خفته مغزم بي تمام سلولهاناگهان
 باشد سای همدست پردیهمان که شا.. استمی هایست که به ظنّم مسبب تمام بدبخت

 ی زندگي دانم االن کجای که نمردی را بگی ام را لجن مال کرده تا انتقام زنیو زندگ
 ...اوست

 موقع ام برمن ی ترس قبل از خوابِ بي کرد و همان فضاریی تغي اهی به ثانحسم
ام شبانه روزم را نشناخته با او گذرانده بودم در  که من تمیخاتون؛ زن. شدرهیچ
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 دشمن نی توانست مخرب تری کرده بود که مي مرا همراه مردیتی موقعنیچن
 !شی در لباس می آرش باشد؛ گرگیزندگ

 در را رهی دستگی خاتون فاصله گرفتم و خودم را به در چسباندم و با شتابزدگاز
 ام نهی داخل ساتی اما باز نشدن در چنان تکانم داد که حس کردم تمام محتودمیکش

نفسم به سرعت به شماره ..  در را قفل کرده بود؟یکِ. افتادنییاز جا کنده شد و پا
 . بود به خاتون و بعد به شاهرخ زل زدممبهوت  که وحشت زده وییافتاد و با چشمها

 -؟یچ...یعنی..ي 

 اومده شی مشکل پانی توسط خاتون در جريمن تا حدود:(  گفتنهی با طمانشاهرخ
 ...) آرش باشمریگیاجازه بده من خودم پ..هستم

 . در بودةری دستگي گنگ بودم ودستم روهنوز

 !)چرا؟:(  زدمادی بلند فري با صدابایتقر

 شی پي برخوردهی دیشا.. وضعهنیآرش هم حتما هم...ستیشما حالتون مساعد ن- 
 ..شه اوضاع بدتر ادیب

 )د؟ی درو باز کنشهیم:(  نشدم و با حرص گفتمقانع

 !..یطفل- 

 عمق نگاهش را بخوانم با تمام استرس و نکهی و بدون ادمی سمت خاتون چرخبه
 )؟ي زنگ زدنی به ای چيبرا!..یبه من نگو طفل:(  زدمي خفه اادیاضطرابم ، فر

 ي رو بازي مالحظه اچی هی که بکردمی خودم را بازنده حس مي اندازه ابه
 ی که ميزی چه اندازه درست باشد، تنها چایمهم نبود که چقدر اشتباه کنم .کردمیم

من زخم ، خورده ... اعتماد کنمی کسچی خواستم به هی نمگری بود که دنی ادمیفهم
 کی مرد و کی بود که نی اطالعاتم امتما! ی از کجا و از چه کسدانمیآنهم نم. بودم

 ...سایاحتماال شاهرخ و پر...ام بودند ی زندگیزن در صدد خراب

 !دیاحترام سن و سالشو نگه دار!آروم خانوم- 
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 خاتون حساس ي روکردمی از آنکه فکر مشیانگار ب.  شاهرخ متعجبم کردظیغ
 ... بر مايوا.. بوده و من و آرشکی اندازه نزدیرابطه شان ب... بر منيوا..بود

 .ی پر شد از اشک فالکت و درماندگي اهی به ثانمیچشمها

 ! رو باز کن لطفای در لعنتنیا- 

 ! انگاردی من توجه نکردضیبه عرا- 

!...) ری م فاصله بگیفقط از من و زندگ! ی گفتی چستیبرام مهم ن:( دمی حرص غربا
 !)درو باز کن:(  گرفتم و داد زدمینفس

 دیشا:( مزمان گفت در باز شد و هي تقه اي را بر هم فشرد و با صداشیچشمها
 !) انی مایاحمقها از بدو تولد احمق به دن

 ی در باز شده بود و منکهیهم.  نکردنمی متعجبم کرد اما خشمگمشی مستقنیتوه
 و به زحمت تعادلم دمی پرنییبه سرعت پا. دی ارزی مییای دنمیتوانستم رها شوم برا

 .را حفظ کردم

 هم به پشت کباری یحت. زنگ را زدم و وارد خانه شدم،ی ِ عصبی همان شتابزدگبا
 . کنندی رو شده بود چه ممی دشمنانم که تازه دستشان برانمیسرم نگاه نکردم تا بب

 
 ! تمام تنم هوش باشد و حواسخواستمیم

 ذهنم آماده نبرد انی می برگشته بودم مثل خروس جنگنی داخل ماشی وقتاز
 نشی حرکت نرم ماشانی ممی خسته بودم که پلکهايادی رزم زياما انگار برا.بودم
 مشت کرده بودم و می پايدستم را رو. کردمی اما به شدت مقاومت مشدی منیسنگ

 . گرفتمی ممی از ران پایشگونی ن،یبا هر افتادن پلک

 ... دونم رفته باشن سفری مدیبع- 

 ی هم که می من آنقدر کمبود خواب داشتم که هر بمبای نرم بود یی مثل الالشیصدا
 !ي دلنوازییِ چه الالگفتمیترکاندند، م
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 !طفل معصوم را به امان خدا رها کردن و رفتن- 

 . گرفتممی از پایشگونین.  مردانه او بودي تر از صدازی خاتون نرمتر و دل انگيصدا

 شمال...الشونیحتما رفتن و- 

 سر خورد و نهی آانی نگاهش را که از مینی شد و سنگدهی آهسته بود اما شنمیصدا
 . افتاد حس کردمنمی سنگي پلکهايرو

  شان؟ي نکردتیدر کارخانه رو...یاِبن..شما - 

 حلقه گوشم انی خواب از پلکم گذشته بود و تا مدی شاای زدی با خودش حرف مانگار
 .دی رسی نجوا مانند به گوشم مشی بود که صدادهیرس

 ... نرفتمي برگشتم اونوریاز وقت..کارم با کارخونه تموم شده- 

 . گرفتممی از پاگری دیشگونین

 "!  ؟ی مرد تقلبهیکارت چ" بپرسم خواستم

 . شده بودمی از پلکهانتری سنگمی لبهااما

 .... دنبال آرشرمیخودم م... رسونم خونهیشمارو م- 

 ... حال و روزشنیبا ا..فتدی و راه مکندیباز شال و کاله م!  قراره؟ی بینی بینم..ال ..ال- 

 .دی شنی آنها را مي نجوامی کج شد اما هنوز گوشهاشهیسمت ش به گردنم

 و رهسپار رمی بگینی توانستم ماشیخودم م..دی مرا به خانه ام ببرمی خواستم بگویم
 ام ی قدرت بدني از اندازه روشیانگار ب... فقط تکان خوردمیشمال بشوم اما لبها

 . را دوام خواهم آوردی خوابی سه شبانه روز بکردمیحساب کرده بودم و فکر م

 ؟!یبنت- 

 .گردنم را به زحمت صاف کردم.... باز شدمی پلکهای آنبه

 ... بخواب!..طفلم...؟یخوابی ميدار- 

 دنبالش رمیم..خودم..منو ببر خونه م:(  را بهم فشار دادم و شُل اما مفهوم گفتممیلبها
 ..)یم
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 می و نه چشمهادی شنمیشها نه گوگرید.  نهای جمله ام را به انتها رساندم ستی نادمی
 .باز شد

صورتش مقابلم بود ...چشم باز کردم.. نوازشش ، پوستم را سوزانديگرما
. زدی داشتنم دو دو مي برانی و غمگاهی سي هالهی غم داشت اما همان تشیچشمها...

 ی مشانمی پري موهاانی سبک از میمی و مثل نسخوردی صورتم مينفسش تو
 انیدو دستم م هر...خواب بود حتما...باورش نداشتم... شدنینفسم سنگ. گذشت

 از شدت ضعف میپاها. انداخته بودهی وجودم ساي تنش رومهی شده و خریدستش اس
 باز بود تند مهی که نی گرفته بود و با دهاني تندتمیقلبم ر... حس شده بودیو بهت ب

 رهی مرداب تانی ممیهاانعکاس لب.  بشوندی پر و خالمی هاهی تا ردمی کشیتند نفس م
 تازه رنگ یانگار که با خون.. سرخ بودمیلبها... کردم وحشت زده اشیچشمها

 قفل شده زیتقال کردم تا از کمند اسارتش خالص شوم اما همه چ... شده بوديزیآم
 .نگاهم...میپاها ...دستانم...دستانش..بود؛ نگاهش

 يه زدم اما نعره ام تنها ناله انعر... بزنم و خاتون را به کمک بطلبمادی فرخواستم
با ... آمد و نیی بزنم اما سرش پاادی دوباره گرفتم تا باز هم فرینفس.. بودفیضع

 که دمی اش را دهیبارها وبارها اما فقط سا..آرش را صدا زدم... زدمغیتمام توانم ج
 ...شدیدور م

 که عضالتم را تکان داد، چشم باز ی ناله ام همراه با تنشي زدم و با صداضجه
 اوردم و ادی و بعد کم کم فضا را به دمی نديزی چیاهیدر لحظه اول جز س.کردم

 . شدادهی پعی و سردی را به شانه جاده کشنی که آرام ماشيراننده ا

:(  گفتی خم شد و با نگراننی به داخل ماشمی را باز کرد و روبرونی عقب ماشدر
 ) االن؟یآروم...آروم.. خواب بوده فقط؟یخوب

 صورتم را پاك کردم نمیبا پشت آست... بودری غرق اشک بود و نفسم هنوز گصورتم
 حالم را دگرگون دنشید.. دیتنم لرز..نگاهش کردم... روشن تر شد می هادهیو د
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نگاهم را از او گرفتم ..کرد؟ی کابوسم چه مانی میو حت..ی زندگانی مرد منیا..کردیم
جلو ..ابمی چرخاندم تا خاتون را بچشم  به اطرافزدمیو همانطور که نفس نفس م

 .دینگاهم دوباره به سمت شاهرخ چرخ.  فرو رفته بودیقینشسته بود و به خواب عم

 ؟يخوریآب م- 

 . باال انداختميسر

 ...يکردیبدجور ناله م- 

 . کردخی خوابم بدنم ياداوری را بر هم فشردم و با میچشمها

 ؟یستیگرسنه ن- 

 . باال انداختمي هم سرباز

 نه خواب ي نه گشنه اي ؛ نه تشنه ای گرفتشی هم در پی نباتیالحمداله که زندگ- 
 !يدار

 ! زودتر از آرشِ منشد؛ی حوصله می مرد چه زود بنیا
 

 )م؟ییاکج:(  به او نگاه کنم ، زمزمه کردممی مستقنکهی را رها کردم و بدون انفسم

 ...میرسی مگهی ساعت دهی...وسط جاده- 

 )کدوم جاده؟! جاده:( دمی خواب بود هنوز ؛ پرسذهنم

 نی از ماشی و کمرش را صاف کرد و قدمدی کشرونی بنی را از داخل ماشسرش
 .فاصله گرفت

 یفهمی نگاه به اطرافت بکن مهی- 

 ... مطلق بودیاهیس... را دور تا دورم چرخاندمنگاهم

 ...جاده چالوسه- 

 ی مرد چرا مرا همراهنیا. ذهنم دوباره آشوب شده بود. دمی کشقی بار نفس عمچند
 ؟ی دوستای یدشمن..کرد؟یم
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 )چرا؟:( دمی نالبایتقر

 خم شد تا بتواند ی لبه در گذاشت و کميدستانش را رو.  آمدنی به سمت ماشدوباره
 . و نگاهم را بخواندندیچهره ام را بب

 شه؟ی راحت تر مالتی خينجوریا... دارمیکر کن با آرش کار شخصف! ...چرا؟- 

 . کامال ملموس بودشی حرفهاي تر از قبل شده بود اما تندیمی لحنش صمنکهی ابا

 ؟يچه کار- 

 خوبه؟...فکر کن ازش طلب دارم - 

انگار از .  داشتی حوصله بود ، نگاهش برق خاصی خالف کالمش که به شدت ببر
 . هدفمند دعوت کندي خواست مرا به مبارزه ایانگار م..بردی لذت می دوئل کالمنیا

 دای از روبرو هوینی نور ماشیهرازگاه.  شدمرهی گرداندم و به جاده مقابلم خچشم
 . گذشتی و از کنارمون مشدیم

 رمی بگيخوای ميزی رستوران هست چهی مغازه و یی چندتاهی ها یکی نزدنیا- 
 خوشگل؟واسه اون دخترخانوم ...يبخور

 قوم و ياما برا... بود حتمادهیشن... بودیعی طبدیشا!!  دانست فرزندم دختر استیم
حتما ... دی دانم حساس شده بودم شاینم... بودبی با فاصله او؟انگار عجیشیخو

 .. را خاتون به او گفته بود؟يگری ديزهایچه چ...خاتون گفته بود

 هوم؟ خوبه؟..وهیآب م- 

 . انداختمنیی پايسر

 . زد و سوار شديلبخند

 . کردداری خاتون را بی و به آرامستادی جلوتر ايلومتری کچند

 .. نمازخونه هستنجایا...شهیهوا داره روشن م!..خاتون جان- 

 خاتون ی توانستم لبخند قدردانی مدهی افتاد ، ندشی چشمهاانی که می برق نگاهاز
 .را حس کنم
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 ..یتشکر اِبن- 

 .دی سمتم چرخبه

 ؟یشی مادهیپ- 

 . تکان دادمنی به طريسر

 . شدادهی کرد و پی اما فقط پوفدی بگويزی کالفه شد و مطمئنم خواست چنگاهش

 !خاتون- 

 . را به عقب چرخاندگردنش

  خوب؟يدی خواب؟يداریب! طفلمریصبحت به خ- 

 آقا نی ایقراره تا ک:(و اضافه کردم) ریصبح شما هم به خ:(  حوصله جواب دادم یب
 )همراهمون باشه؟

 !دی که بایتا وقت- 

 . شدکی بهم نزدمیابروها

 .. و از شما جدا شمرمی دربست بگنی ماشهیپس فکر کنم بهتره - 

 ! نکن دختریکودک- 

 . هم گذاشتمي شکمم روی برآمدگي را باالمی دادم و دستهاهی عقب تکبه

 ارو؟ی نی از آرش داره ایچه طلب- 

 . شدادهی پی حرفچی هی و بدیچرخ صورتم ي با سرزنش رونگاهش

********** 

 ست؟ی ننجایا- 

 تکان داد و آرام دنده عقب ي کالفه اش کند ، سری راه و رانندگی خستگنکهی ابدون
 .گرفت

 مختلف چرخانده بودمش که خودم هم خجالت يالهای کوچه باغها و وانی مآنقدر
 .دمی کشیم
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خاتون ..رمی بگادی که آدرسشو میدی تو شهر نچرخادیز... هفتههیتو اون ..متاسفم- 
 اد؟ی مادتونیشما 

 .دمی خاتون را به کمک طلبعاجزانه

 ! از بر کردنیمنو چه به نشان! ...یبنت..ال- 

 اطرافم را با دقت یآنقدر خوش بودم که حت. خوردی خودم حالم بهم می دقتی باز
 ام به اندازه ی که تمام عمر خوشبختییالی کردن ودای پيتا برا. نگاه نکرده بودم

 يالیبه و. می نشوبی غريابانهای در به در خنطوری بود ، انشیغروب پشت پرچ
 يالی به همانجا رفته اند؛ وبودم  نبود مطمئني خبرچی و همیخودشان رفته بود

 .می کنشیدای پمی توانستیاما نم! دوستشان

...  کمهی دیاستراحت کن...خاتونم خسته ست... جونیی دايالی ومیبهتره برگرد- 
 ... کنمداشونی پي جورهی کنمی میمنم سع

 .  کردمی پوفکالفه

 رنگ باغ دی و سفي فلزيدروازه ها. کردتی شهر هداگری را به سمت دنیماش
 عمه ام ي را برانجای اگفتی میمی اقلمیبچه تر که بود.  عمه ام باز شديآرزوها

 ی دانم چقدر راست گفته بود اما تابستانش بینم.  باشدشیساخته تا باغ آرزوها
 !شباهت به بهشت آرزوها نبود

 گرم و ی شد و با او خوش و بشادهیشاهرخ پ.  تنومند و مسن در را باز کرديمرد
 ..انگار بارها با او مراوده داشته باشد.. کردمانهیصم

 به آنجا سر زده  چند ساعت قبل اولنکهیبا ا...دمی دی بار بود که او را منی من اولاما
 نی داخل رفته بود ، ایی شده بود و به تنهاادهی پنی چون شاهرخ از ماشی ولمیبود

 خوش بر و رو و سرخ ی آمد زنی مادمی..با تعجب نگاهش کردم.  بودمدهیمرد را ند
 ی زرق و برق دار عمه را مي که اگر لباس هایزن.  بودالی ونی اداری سرادیو سف
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 ي مرد قونیاما حاال ا...دی رسی او مي به پایشت که کمتر زن آنقدر جلوه دادیپوش
 . او را گرفته بودي و عبوس جاکلیه

 که ي سبز و بلندي درختهاانی باغ جلو رفت و از می شني سنگفرشهاانی منیماش
 شکل و ي ارهی را پوشانده بودند ،گذشت و دور استخر داری مسي بان روهیمثل سا

 آورد و ی مرور اسمش قلبم را به درد میحت! آرش..آه...محبوب آرش توقف کرد
 . کشاندی میکیر به قعر تاییبای زنهمهی اانی ام را از ميحس بصر

 . شدادهی همراهش پزی شد و خاتون نادهی پشاهرخ

 ! عروس خانمدیخوش آمد- 

نفس . خم شده بود که کنار پنجره امدی به سرعت به سمت مرد تنومند چرخنگاهم
 عرض خوش یمی بود؛ تا به عروس اقلدهی را دوی شنریحتما تمام مس.  زدینفس م

 !!د؟یآمد بگو

 . زدمی زورکيلبخند

 . شدمادهی باز کرد و من پمی را برانی ماشدرب

 نی براتون زمي و گرنه گاو و گوساله ادیاری مفی نگفته بودن که تشریدکتر بارمان- 
 . زدمیم

 !!شاهرخ پزشک بود؟!..؟یدکتر بارمان... جمع شدنگاهم

 ش به خاطر تعجبم بود مهی و نوری که نصفه ش به خاطر آفتاب تند شهریی اخمهابا
 گری کرده بود و با دست دبشی جانی میشاهرخ دست. به سمت شاهرخ نگاه کردم

 . زل زده بودشی پانیی به پای را به گوشش چسبانده بود و با اخملشیموبا

 ... نگفتن وااليزی هم چیمیدس اقلمهن- 

 . شدداری دوباره متوجه مرد سرانگاهم

 .  تکان داد و به سمت شاهرخ رفتيسر
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 دی گفتیزودتر م... واالهی خالخچالی..کنمی مدی خری شهر و کمرمیمن م...دکتر جان- 
 ...ویهمه چ

 . را از گوشش جدا کردلشیموبا

 ... فقطی محدود و جزئدی خرهی...می موندگار بشادیفکر نکنم ز! رستم جان- 

 ! رستم؛ي اسم برازنده اچه

 کوتاه و پهن يخاتون به سمت پله ها.  گفت و از شاهرخ فاصله گرفتی اطاعترستم
 . رفت و همانجا نشستيدر ورود

 کنه؟ی ها باز مبهی همه غري آقا درو برانیا- 

 شده بودم و کیمثل طلبکارها آرام به او نزد.  حضورم جا خورد و به عقب برگشتاز
 . بودمستادهیپشت سرش ا

 ...شناختی کدوم از مارو نمچیاونکه ه- 

 مستاصل دی شاای کالفه و ی با نگاهی فرو کرد و مدتبشی جانی دو دستش را مهر
 .صورتم را دور زد

 !گهی دشناسهیحتما منو م- 

 . باال رفتمیابرو

 نجا؟ی ادیمگه قبال اومده بود- 

  خانم مارپل راحت شد؟الیخ.. اومده بودمنای ایی دو دفعه با دایکیآره - 

 ..قبال..دهی خودش جدنکهیا- 

 به رحمت خدا رفتن و شونیا..ادمهی.. بودنجایبله قبال گالب خانم ا:( دی حرفم پرانیم
 !) آقا جاشونو گرفتننیا

 قبل کالمش هی چند ثانشخندی شوکه شدم که ري خبر مرگ گالب به قدردنی شناز
 .را فراموش کردم و با دهان باز به او زل زدم

 .. دو ماه گذشته ستیکی اتفاق واسه نی خب البته ا؟ی دونستینم- 
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 شود؟یمگر م.. مقابل صورتم نقش بستباروی خاطرات آن زن زتمام

  نبودری هم پیلیاونکه خ- 

 ... بودضیبنده خدا مر...کم سن و سال هم نبود- 

 ی مالی خی بود و همه بیکی نزدنیمرگ هم.دمی کشیقی نفس عمنی و غمگمتاسف
 ها یکی نزدنیاما تولد هم هم...می هستي انگار ابدمی اوردی به بار می و خرابمیتاخت
 !نجایهم..بود

 يای دننیانگار در ا... انگشتانمری بود زنجایتولد هم.. شکمم گذاشتمي را رودستم
 دور نبود؛ نه يزی چچیه... بودیکی نزدنی همزی با تمام وسعتش همه چضیعر

 يای دننی در ازیهمه چ..نه تولد و نه مرگ.. يماری و نه فالکت و بی نه بدبختیخوش
 !دم دست.. کنارنیهم.. بودکیپهناور نزد

 ..دیشیگرما زده م.. گرمهرونی بيهوا.. تودیبا خاتون بر - 

 . بردار نبودی شوخنجایگرما و رطوبت ا.. اوامرش را اطاعت کردمی نزدم ولیحرف

 !خاتون جان- 

 .دی سمت خاتون رفت و قبل از من به او رسبه

همون .. دنبال کارمونرمیمنم م..گردهی ساعته بر ممیرستم هم ن.. تودیشما بر- 
 ها زود شناخته بهی غرنجایا.. کنمداشونی تا پکنمی پرس و جو منقدریاطراف ا

 ..شنیم

 .میو بشالی کرد و بلند شد تا وارد وي تشکرخاتون

 ؟ي الزم نداريزیچ- 

 . سخنش با من بوديرو. دمی به سمتش چرخرفتمی از پله ها باال مکهی حالدر

 ... در هم بودمی اخمهاهنوز

 !دی دونستم پزشکینم- 

 . بر هم نهاد و دوباره باز کردی زد و چشمي خسته البخند
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و با . دی کشرونی ببشی جانی از می رفته را برگشت و به سمتم آمد و کارتيقدمها
 رنگش پنهان بود ، پشت کارت ي قهوه اراهنی پبی جانی که میخودکار کوتاه

 . رقم نوشت و کارت را به دستم دادنیچند

 معما یۀ روحمیینجای ای تا وقترهی برات بگیی چند تا کتاب جناسپارمیبه رستم م- 
 !طلبت ارضا بشه

 . رفتنشی زد و به سمت ماشروزمندانهی پي لبخندو

 ! حوصله بودیقعا ب مرد وانیا
 

 خودش لی بود؛ شماره موباسی سمتش دو شماره دست نوکی.. را نگاه کردمکارت
که چون ..  بود انگارتشیزی ،کارت وگریسمت د..يداریو تلفن ثابت خانه سرا

 يگریو البته کلمه د... ي اچ دی بود تنها توانستم اسمش را بخوانم و کلمه پیسیانگل
 .. آنهیشب يزی چای باشد یابیکه حدس زدم ترجمه اش بازار

از ذهن بسته ام خنده ام ...پس پزشک نبود.. داشت یابی بازاري مرد دکترانی اپس
 ! پزشک بود؟يمگر هر دکتر..گرفت

 !  ناشناخته بودیلی خیلی مرد نقابدار، هنوز خنیا
 
 

 تخت نشسته بودم و با دخترکم يآنقدر رو. نداشت ی آمد و تمامی کش ملحظات
 .. نه صدا داشتم ونه اشکگریدرد و دل کرده بودم که د

 ! طفلکيخودتو هالك کرد- 

 ...)کاش مرده بودم:(  گفتمي گرفته اي ام را با خشونت گرفتم و با صداینیب

 اش را به چهارچوب داده هی تکنهیدست به س.  شددای در هوۀ شاهرخ در آستانقامت
 و اهینگاهش مثل بختم س..نگاهش کردم . کردی ممی درهم تماشايبود و با اخمها
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 بار نبود که با اخم نی اولنی توانستم نگاهش را بخوانم و اینم.  بودیمثل وجودم خال
 .رفتی و مدادی تکان مي کالفه سرو کردی را تماشا ممی هاي آمد و هایم

 ! بخور آخری طعامی دونیآب!..یبلند شو بنت- 

 ..رهی منیی پايزیمگه چ..شهیمگه م- 

 . از تاسف تکان داد و از کنارم بلند شدي سرخاتون

 و دوام ندتی خواهد ببی ات نمی شوهرت ، مردت ، همه زندگي شد بشنوی ممگر
 !ياوریب

 و آرش زنگ زده بودم که جوابم را یمی اقللی رفته بود و من آنقدر به موباشاهرخ
 از من تارو شیاما قلبم پ. آرش شوميای و جوستمیخواسته بودم محکم با.داده بود

 . پودش را از دست داده بود؛ زار زدم

 دلخوشم کرده بود، دلخوشم کرده ي تا اطالع ثانوطیتنها به تحمل شرا.  نزدیحرف
و ! اوردی سرم بیی باشد و بالکینزد نکهیبود که آرش فعال دور باشد بهتر است تا ا

 خبر، مفصل ی شدم که منِ از همه جا بی مصلحتنی اشِی رشیآخ که من ر..من
 سرم یی بالدی که چرا باچرا؟ آخ که تمام تنم داغ شد که.. اش بودمیحرکت

 ..آه..اوردیب

 ... اما نبودندافتمی دست از پا درازتر برگشته بود و گفته بود شاهرخ

 ..  باشنديگری دي جادیدم که امکان ندارد که نبا بودهی غرمن

 ... آرش از من رو برگردانددی زده بودم که چرا باادی برداشته بودم و فرزیخ

 ... کرده بودمهی زده بودم و زار زار گرغی محابا جی بودم و بدهی من خروشو

 ..دادمی چنگ و دندان نشان مشی ام بودم و براانهیخراب آش..آه.. من و

 گذشت که ی معی دور کند افتاده بود اما روزگارم آنچنان سري دلم روي برازمان
 ام را جمع کردم و چطور به خانه عمه هی چطور برگشتم ، چطور اسباب و اثاثدمینفهم

 ای کرد ي شاهرخ برادردی آی نمادمی... سرد آنها شدمي کونیام رفتم و خانه نش
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 شاهرخ امانتش را باز پس ای ادم خاتون را من فرستدی آی نمادمی ،یدشمن
 ي برادی آی نمادمی...يگری دای دمی جواب کنکورم را خودم ددی آی نمادمی...گرفت

 ! آرش را به عزا نشستمیِ مرامی ببتی مصای ام جشن گرفتم یقبول

 هی همساي که به اندازه پسرهايبا پسر..با پسرش... آمدیمی دانم که اقلی مفقط
 که دی بار دوم صالح دي برایمیاقل. حرف زدند ..نشستند ...آمد... بودبهی غرمیبرا

 ی خاليبه دو گو..مینشست..میرفت... بروند و حرف بزننديعروس و پسرش گوشه ا
 ...دینگاه کردم اما دلم نلرز

 متاسفم- 

 م؟ی های و از تمام نفس تنگمی بود سهم من از تمام ضجه هانی همن؟یهم

 باران خورده سنگ شده بود و محال یمانیکه دلم مثل س بودم ختهی اشک رآنقدر
 . افتادمی فطرتم به جانش مشهی و با تکردمی میبود بشکند مگر آنکه خودزن

  شمال؟دنبال من؟ی رفتدمیشن- 

 . اش دوخته بودمی خالي هاشهی را به شنگاهم

 ... کردلی تعطریبابا اونجا را به بهانه تعم... شاپ کارخونه بودمیتمام مدت تو کاف- 

  بود؟نی همحاتشیتوض

 ...نگار متاسفم- 

 ) بود؟یگناه من چ:(  خفه ام زمزمه کردمي کنم با صداانی آنکه بخواهم طغیب

 . کردنتریتعلل کرد و نگاهم را سنگ... افتادری به زسرش

 ستیمال من ن.. دخترنیا.. بچهنیا- 

 فکم  حرکت شد و عضالتی بمی چشمهاۀگردون.  خشک شدی بدنم به آنيرگها
 .قفل کرد

 ...کردینگاهش از من فرار م. باال آمدسرش
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 مغزم ي هاي ناهموارانی ذهنم و مانی به هم دوخته شده بود و تمام کلمات ممیلبها
بچه مال او ...دی رسی به زبانم نمی اعرابی حتای حرف و چیه....پنهان شده بودند

 !!  بود؟یمگر شدن!! نبود؟

   بودم؟فی کثي کارانتیپس در نگاهش خ!! انتم؟یخ!  بود پسنی من همگناه

 کردم و ی می زندگسای کنم با همون پري خواستم واسه بچه مردم پدریاگه م- 
 ..میکردی بچه را قبول مهی یسرپرست

 . را داشتم که به سرعت در حال ذوب شدن بودی شمعحس

 ... هایمیاز اقل... از خون خودمخواستمیمن بچه خودمو م- 

 به ذهنم مخابره یامی و نه پدی رسی به مغزم میژنینه اکس...گار اندمی کشی نمنفس
 ! و ساکت نشسته بودمدمی شنیداشتم تهمت م...شدیم

 ! بزنی حرفهی- 

 دای و روحم پختیتمام تنم ذوب شد و فرو ر... گر گرفتکبارهی وجودم به تمام
 ....) دروغه:( نعره زدم...بلند شدم...شد

 . خوانده بودشی پشیانگار عکس العملم را پ. زدیفی خفلبخند

 !می ثابت کنزوی همه چکی ژنتشی آزماهی با می تونیم..ستیدروغ ن- 

تو ..؟یتو و ک! د؟یثابت کن:( دمی نالخوردی به هم می که از شدت لرزش عصبیی لبهابا
 ) ِ بزرگ؟یمیو اقل

 . کردنیی باال و پايسر

 ... مردماننی ای پستة به اندازیفاعسقوط از ارت... در حال سقوط بودقامتم

 !!)تهمته:(  نعره زدمگری دکباری

 )ختمی ری به پاش ممویزندگ... کاش بچه من بوديا:( دی دردمند نالنباریا
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 برابر نی و چندشدی همهمه ذهنم اکو مانی ممیصدا... به قطع و وصل افتاده بودنفسم
 به زیهمه چ.. به حرکت افتاده بودندلی و وساوارهایتمام د. دیچی پی گوشم مانیم

 ! جانی مرده و باءی از اشیحمله دسته جمع.. برداشته بودزیسمتم خ

 ! دروغگویِعوض! یعوض- 

 .دی چشمش غلطانی مشیاشکها

 ... مامانمیحت..مطمئن باش... کنه ی نمدای درز پیی جاهی قضنیا- 

 گونه اش انیم هوا مشت شد و ي چنان رودی لرزی اراده من می که بییدستها
 . افتادنی زمي توالت سقوط کرد و روزی کوتاه مهی چهارپاينشست که از رو

 . صورتش گذاشتي بلند شد و دستش را رویلی می اکراه و ببا

 ...ی کنرونی ت بی منو از زندگیلی به هر دليخوایاگه م!...یمیازت متنفرم آرش اقل- 

 و حرف رمی و از ترس آنکه مبادا بمدمی کشهیتند تند نفس به ر... کم آمدنفسم
 کور رونی بی و پرتم کنی بهم بچسبونی انگهی ي خوایاگه م:(نزده باشم اضافه کردم

 .....) شرفمي باشه پایمتیبه هر ق! يخوند

 يدستم به لبها.. شد و دورم را گرفتتی کبری قوطکی اتاق به اندازه ي فضاتمام
 یسقوط.. را تمام کند اما سقوط کردم و حرفشستدی تا کمکش کند نادیلرزانم رس

 !می هایبه عمق شرف تمام زنانگ

************ 

 ! شد انگارتوافق

 با پدرم زدند و مرا خواستند نی سنگیآمدند؛ گپ..کردمی دور تند دوره مي را رولمیف
 . داشته باشدی توانست برگشتنی که بعد از آن سقوط نمیرفتن..تا به خانه برگردم

 ی با آرش زندگستمی عنوان حاضر نچیبه ه:(  شکستمکباری سکوتم را تنها روزه
 ...)کنم
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 یمیاقل...عمه چشم و ابرو نازك کرد.. شکستوانیمادرم استکان و ل... زدادی فرپدرم
 ...آرش اما سکوت کرد... که برگردممی داد تا معامله کنمتیق

 شی حرفهادنی تاب شن که جسم و روحمي را گرفته بودم درست از لحظه اممیتصم
 مغزم تلنبار کردم و دلم را له ي غرورم را جمع کردم و روي ، خرده هااوردیرا ن

 )ییجدا: ( کردم و محکم گفتم

 تو نقدریآرش ا:(  و گفت دی کشي را خرجم کرد و مرا کنارشی باز پدرانه هایمیاقل
 ) ببندهزی همه چي چشمش رو روتونهیو بچه رو دوست داره که م

 ..) کنمی اثبات مموی گناهی و بشمیجدا م:(  زدمادیفر..قهقهه زدم.. زدمپوزخند

 ای شی اما باز پدرانه هادیای بنیی بلند نشده بود باال رفت تا پامی روچگاهی که هیدست
 را يزی چچیه:(دی گرفت و با حرص غریشی پظشی بر غشی هایشیمصلحت اند

 ..)فتهی ت میی تشت رسواکیت ساده ژنشی آزماهیبا ..ی ثابت کنی تونینم

 . صورتش چرخانده بودمانی خشم و اشک متی را با نهانگاهم

 .. تونم آبروتو بخرمیاما م- 

 دانست ی و مخوردی صورتش مي خفته ، رویی سوزان اژدهاي مثل خرناسه هانفسم
 . زن خفته آغاز شده استنیدوئل ا

 میسکوت کرده بود تا مرا به نقطه تسل.  فشاردی هم مي روی را به نرمشیلبها
 .برساند

اما !.. و آبروتو ببره؟ادی بیکی ی نه؟ انتظار نداشتادی باال بي گندنیقرار نبود همچ- 
تو هم ..در ازاش... مسکوت بذارمزوی تونم همه چیم... اورد ی شد و مدارکدای پیکی

  ندارهیآرشم که مشکل... تی سر زندگيبرگرد

 شکمم انی که مي کرده بودم و با درددنی شروع به خندی و مفتضحیب حالت عصبا
 و ی جور فرار عصبکی... انداخته بودمرونی بود خودم را از آن اتاق بدهیچیپ
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نشستم و سکوت .. اميخانه پدر...فرار کردم و به خانه ام بازگشتم!..کیستریه
 ...رسدگذاشتم همه بتازند تا زمان تاختن من هم ب...کردم

 خانه کی نزديدر محضر..میجدا شد... با اشک و آه و زخم و درد گذشتزی چهمه
 ...مان

 زشی همه چدی عمل که رسي ادعا داشتند خانه آرش به نام من است اما پانکهی ابا
 . هم به نام من نبودي ازهی شن ری از آب در آمد؛ حتیتقلب

 شهی هر روز تشانیمها که حاال پدر و مادرم با زخم زبان و اخي خانه اانی مبرگشتم
 . زدندی ام مکرهیبر پ

 
 و دی جوی که روحم را می بودم و مثل بختدهی دندان کشری را زمی پهلو دراز و لبهابه
 . و به چمدان کنج اتاق زل زده بودمکردمی را گاز گاز ممی لبهاکردی مشیر

 ؟يداریب- 

 .دی چرخی به سمت مجتبي به کندنگاهم

 و عرق کرده رهی تند آفتاب ، تي گرماری روزانه زياز باز. کردی تاسف نگاهم مبا
 .بود

 ..  آوردنوی انای عمه اةرانند- 

 زی خمی ندنشی دي چرا به هوادانمی است و نمانی لحظه فکر کردم منظورش شاکی
 او هم از قماش من است ؛ هم طبقه و زخم خورده از طبقه کردمی حس مدیشا.شدم

 !مرفه تر

 او را ي جای و مرد مسنستی در کار نیانی که ماههاست شادآوردمای به سرعت به اما
 .گرفته است

 .دمی دراز کشدوباره

 . را به سمتم گرفتي آمد و بسته اکتری نزدیمجتب
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 ..  هایلعنت- 

 قرار بود و ی روزها همراه دلم بنی هم ایمجتب.  رفترونی را گفت و از اتاق بنیا
 روحش یۀ ساری زي اانهی موذۀ بوتچیرو بود و ه. خواندمی را از نگاهش منیا

 روزها نی و اکردی اگر غصه داشت ابرازش مدادی بود نشانش منیاگر خشمگ.نبود
 یغم خواهرش را با مردانگ ي شکست بزرگم بود او هم عزايکه دلم ماتم سرا

 . نگاهش نگه داشته بودانیکودکانه اش م

 به ارمغان می برازینم بعد از گذشت ده روز چه چ را به سرعت باز کردم تا بدابسته
 .فرستاده اند

 که طبق یی باشد همانهاستی بای بود که میی نبود؛ همانهای کار سختحدسش
 به عنوان نفقه ي اانهی ماهزی دفترچه حساب با وارکی شده بود؛ يتوافقمان ، محضر

 کرده هی که به لطف هم خون بودنمان مهري آمدن بچه و چهارده سکه اایتا به دن
 و میهم خون..می بدهنی تضمهیبا مهر  کهمیستی نبهیغر" زم،یبودند و به گفته عمه عز

 ، خانه را به نام دخترم زده هیهرچند که آرش جدا از مهر.. سرم جا دارديدخترم رو
 نگرانِ قسط ِ مادر و شهی که وعده اش چشم و دلِ هميو کجاست خانه ا .."است

 که من تاجش بودم که حاال يپدرم را پر کرده و کورشان کرده بود و کجاست سر
 ! به اندازه دلِ تنگش جا داشتیهم خون ِ عمه کنج اتاق دختركِ

 و روزها را به سکوت دلخراش گذرانده بودم زی حزن انگيداری شبها را به بآنقدر
تنها نفس .  دل تنگ و غصه دارم خرج کنمي نمانده بود تا برامی برای آهیکه حت

 پرت ی و دفترچه و چهارده سکه را داخلش چپاندم و بسته را به سمتدمی کشیقیعم
 . شدنی نقش زمتشای خورد و تمام محتوواریکردم و بسته به د

 را به اتاق بکشاند اما مادرم به ی آنقدرها نبود که کسواری برخوردش به ديصدا
 . چهارچوب در ظاهر شدانی اتاق عادت کرده بود و مانی می ساعتيدنهایسرك کش
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به سمت بسته .  حتما خبرش را به گوشش رسانده بودیمجتب.  به بسته افتادنگاهش
 پاك کردنها و ي سبزجهی که مدتها بود سبز رنگ شده بود و نتییرفت و با دستها

 ی بسته را بررسة سفارش داده شده بود ، دل و رودي سبزلوی کلوی کيخرد کردنها
 .کرد

 ن؟یهم- 

 . به سمتم باال آمدنگاهش

 نه؟ی باخته شون همیحق زنها از زندگ- 

 شی شبانه ام راز مخوف تهمت خوردنم را براي هق هق هاانی بود که مي روزدو
 بود و گفته دهی ترکی کسی بود و از غصه باوردهیدلم طاقت ن. گفته بودم

 شی بنمی سرزميمرد بود و مردانه ها. نزند یقسمش داده بودم به پدرم حرف...بودم
 بنگرد یاو هم مرا به چشم دمیترس. از آنکه مطمئن شوند عادت به قضاوت داشتند

پس هر دو از ترس قضاوت مردمانمان ، .  نگاه کرده بودندیمیکه آرش و اقل
 .میسکوت کرده بود

 ه؟ی چنیا- 

 انیباره م و دودی گذشت و به سمت نگاهش چرخشی دستهاي از رونگاهم
 . بودانشانی که چند برگه تا شده میی برگشت جاشیانگشتها

 نامه ست انگار- 

 دی روزگارم عبرت نگرفته بودم که دلم لرزي هاي هنوز از نامردای عاشق بودم هنوز
 را در دلم يدی نامه، چراغ امنی دفترچه ، انی و اهی مهرنی با وجود ای حتدیکه شا

 ... دیشا..روشن کند 

 ..از آرشه- 
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آرشِ من؟ دلم چنان به تکاپو افتاد که ..از آرش؟.. سرعت بلند شدم و نشستمبه
 ی که از سر دلتنگی گذشته را فراموش کردم و با اشکي هفته هاظیتمام خشم و غ

 .افتاد به سمت مادرم رفتم

 . ثابت شدمی چشمهاي مادرم رونگاه

 ؟ی جدا شیودت خواست رفته خادتی ؟ي جدا شدی رفته واسه چادتیچت شد؟ - 
 داشتنت تقال نکرد و بهت ي رفته براادتی ازت گذشت؟ ی رفته آرش به راحتادتی

 ؟ی بزرگنیاونم به ا..تهمت زد

 !کردندیزنها چه زود فراموش م!... آمدادمی

 . دادمهی تکشی شانه هاي جا گرفتم و سرم را روي شکسته ای مثل کشتکنارش

 . گذاشتمی زانوهاي نگاهش، نامه را روانی می اخمبا

 .... دنبالشیفتی و بی سرِ خرتو کج کندمی نوشته باشه اجازه نمیهر مزخرف- 

 . و بلند شددی کشرونی سرم بری اش را از زشانه

 . دادم و نامه را باز کردمهی تکواری را به دسرم

 سالم "

 نی خوشبخت بشم فکر انباری با خودم عهد کردم ای شد؟وقتينجوری چرا ادونمینم
 ی عمر بدون بچه زندگهی من بچه دار نشم و قرار باشه نکهیا. کردمیزها رو نمرو

من به . رو بخوام بزرگ کنمي اگهی مرد دۀ بود که بچنی قابل قبول تر از ایلیکنم خ
 که نهی اتی فکر کنم اما واقعنی از اریغ  تونمی داشتم و هنوزم نممانی تو ایپاک

 کنم هر چند ی وضع زندگنیو محاله بتونم با ا! من مردم نگار.  افتاده ي اگهیاتفاق د
 که حق با نمی بی مکنمیکه پدرم اصرار داشت تورو نگه دارم اما از هر طرف نگاه م

کنم کار ی م حس می بار تو زندگنی اوليبرا. بودی نشدنی زندگنیتوئه ادامه ا
 نیپدرم اصرار داشت ا.  پدرم بود با نظرری که مغای انجام دادم ؛ کار درستیدرست
 را حفظ کنم اما غرور من شکسته بود و محال بود بتونم کنارت دووم یزندگ
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 چه ی دونی که انگار تو نميبچه ا. دمی بچه رو دنیاونشبِ مزخرف، من پدر ا.ارمیب
 گرفتن بچه ش اقدام ي زود براای ریکه د يپدر...جور از بطن تو سر درآورده

از همه طرف !  من خنده داره من چوب دو سر سوختمیزندگ!اره خنده د...کنهیم
 ..ضربه خوردم

 به من نرسه یچکسی که دست هی قبرستونهی دیشا... کجادونمینم... نگاررمی مدارم
 منو ی زندگي هاهی بود که پای تنها کسی حتای نفر و نی اون اولدیکه شا... پدرم یحت

 تونم از ی بگذرم نمزیمن از هر چ... هایمیاز اقل...از خونَمه..اما پدرمه...شل کرد
 ...خونواده م رو برگردونم

 ي پدرم طالقت دادم در واقع براتی اگه بدون رضای نامه را برات نوشتم که بدوننیا
 فاصله  از پدرم خواستم از تونکهیو ا...ی بشتی اذنی از اشتری بوده که نخواستم بنیا

 سخته که از گناه عروسش یمی اقليبرا...ی و بذاره تو حال خودت باشرهیبگ
 چی هستیقرار ن.. مونهی خودمون مشیما پ قصه..اما خواستم رهات کنه ....بگذره

 اگه بچه ت رو دوست نکهیو دوم ا.....دمیقول شرف م.. قصه خبردار بشهنی از ایکس
 مرد چه نی که ای ندوندیشا.. شودی سراغش ناپدادی پدرش بنکهی قبل از ايدار

 !..ستی که در سرش نزهایچ

 !ی باشموفق

 " آرش

 !!! امروزم بود؟ةری محتوا و داغون و آشفته جی باتی چرندنیا!! ن؟یهم

 شدیمگر م. دمی فهمی مردمان را نمنی ايچرا حرفها! دی لرزی بدنم از خشم متمام
 پدرش را بشناسند شدی خبر باشم؟ مگر می در بدنم باشد وخودم بيگری مرد دۀبچ

 ! ظاهراشدیانگار م..و من ندانم؟

 . بودمدهی ام ندی مرد در زندگنی تر از ادروغگو
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 یی شکم برامده ام نشست جاي دستم رومی روزهانی حرص بلند شدم و به عادت ابا
 غوطه ور انشی مشکوك میتی با سرنوشت نامعلوم و بدتر از آن با هویکه کودک

 . زدمرونی و از اتاق بدمیلباسم را پوش.بود

 کجا؟- 

 و کم ری من ،پی زندگبتِی و مصینیخانه نش.  پدرم نشستةدی صورت تکي رونگاهم
 .حوصله اش کرده بود

  قدم بزنمخوامیم- 

 .دیچرخی صورتم مي روظی با غنگاهش

بغض کردم و .خواستی نگاهها را نمنی بود و دلم ای بارانی به اندازه کافمی و هواحال
 ...) قدم بزنم نه؟دیبا..پاهام ورم کرده:( گفتم

 ای کرد ی نمشی مادرم باردار بود چه کارها که برای آوردم که وقتی مادشی دیبا
  زده بود؟یخودش را به فراموش

 جانی همسر هي بود و محبتهايباردار! بود و نازشيباردار..  حرفم را خوردمادامه
 شلوغ پشت يابانهای خي تکاپوانی مردش که مي بود و بازوهايباردار! زده اش

 ي نگران همسرشهی بود و نگاه هميباردار! کردی نشست و حفاظتش میکمرش م
! ی و دلدادگي ناز و دلبرر بود و هزار هزايباردار!  دی چرخی صورتش مانیکه م

 يده بود و به جا همراه مانده بود، که ورم کری که آنقدر بیی با پاهانجایآنوقت؛ من ا
 ی منی که به اي نگاه عتاب گر پدرش بود ؛ پدرغی تری عاشقانه همسرش زينگاهها

 ! چه کندهی در و همساانی و شکم برامده اش موهی که حاال با دختر بدیشیاند

 که شبانه روز خِفت دلم بود از ی بر هم فشرد و من با بغضی ، لبدی شاي سر ناچاراز
 .. گرفتی صورت مدی بانهای از اشتری که پیخروج.  زدمرونیخانه ب
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 به کراستی دست بلند کردم و ی تاکسنی اوليبرا. ماه بودوری عصر خنک شهرکی
 قلب ي رفتم که بارها در مطبش همراه آرش صدايسمت مطب خانم دکتر

 . ..می بوددهیدخترمان را شن
 
 

 . شدنیی صورتم باال و پاي سابق روی با همان مهرباننگاهش

  بهت بگم؟دی بای خوب آخه االن من چدختر- 

 . مالحظه و مدارا نبودي ساعت جانیامروز و ا.  کردمزی را رنگاهم

 !قتیحق- 

 اش با ی صندلی اش خواباند و به پشتنهی سری هم قالب کرد و زانی را مشیدستها
 . زدهی بر من حرام شده بود ، تکشهی که انگار همیآرامش

 يری قراره دختر خوشگلتو تو بغلت بگي که تو به زودنهی اقتیحق- 

 .کردی آرامش کالفه ام منگاه

 ؟یدختر من و ک- 

 ؟ی چیعنی- 

 دادی شکمم اجازه می بر آمدگکهییتا آنجا. قرار گرفتمزشی مي شدم و روبروبلند
 .مقابل صورتش خم شدم

به دوست جون !شهی من به شما ختم مي همه سوالهانمی بی مکنمی فکر میهر چ- 
 ؟! واقعا دکتره اصالدونمی که نميهر سابقم به خانم دکتر پدرشویجون

 . فرو رفتیکی تاریۀ ساری زد و نگاهش زپوزخند

 ! مدرك من؟ای خانه ونی من و همایاالن موضوع دوست- 

 !گری وقتها بود دنی چپ مال همی علکوچه

 خراب شده نیتو هم...ي که ازش خبر داريزی چهی!!  هستيزی چهی:(  گفتمیحرص
 ...) من سر من اومده حتمایی بالهی
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 !مواظب حرف زدنت باش دختر جون- 

 بود که ی من مقابل چشمانزیحاال نگاه ر.  خم شدمشتری شکمم فشار آوردم و ببه
 . و ترس گرفته بودبیرنگ فر

 ..کنمی متیازت شکا- 

 ام ی تجربگی بود و با تمام بدهی از قدرت بود؛ ترسي مفتضحانه اشی نماپوزخندش
 .دمی را فهمنیا

  اونوقت؟یبه چه جرم- 

تنها ... و رو کردمری نت و کتابخونه محلمون تمام مطالب را زی کامل تو کافکروزی- 
 ؟یبگو چرا و از ک!..تو به من بگو... راه هست که منِ بدبخت تو دامش افتادمهی

 ییقدرت جادو... آدمم مثل توهیمنم ! ام؟ی من کيتو فکر کرد!... دختريخل شد- 
 ... ندارم که

 . زده بودی خودش را به نفهمای دی فهمینم

 ي بازی وجدان باشم که با سرنوشت کسی بنقدری اتونمیمن نم!....یستیتو مثل من ن- 
 .کنم

 ! ..؟يکدوم باز!  نه؟یخونی کتاب مادیز- 

 توان ی ، حتمی که من با نفس زدنهاخواستی میی زن توان باالنی دك کردن با ادك
طاقتم تمام شد و با تمام زورم داد . شتن بدن لرزانم را هم نداشتمسرپا نگه دا

 !) تونستیشوهر من نم!! حامله شدميمن از کدوم گور:(زدم

 مقابلم يگری که حس کردم زن دختی بلند شد و چنان صورتش به هم رباالخره
 .ستادهیا

 !یی هرجاۀکیزن!..ی منو گرفتقهیدامنت لکه داره اومده - 

 شرافتم ي تهمت را از رونی توانستم ایچطور م.  خشمناکم گرد شديچشمها
 !بردارم
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 !رونی حراست کشون کشون بندازتت بزنمی گورتو گم کن و گرنه زنگ ماالی- 

خم شدم و دستم .  و تاب خوردچی دلم پانی متمی هوی تنگ شد و وروجک بنفسم
د و قدرت  کريشروی رانم پي کشاله هاي تا رويدرد موذ.  شکمم نشستيرو

 . را گرفت و ناچار نشستممیپاها

 . موضوع رو مطرح کنمنی بهتر باشه با پدرشوهرت ادیشا- 

 . را کنار گوشش گذاشتلشی به حالم نداشت و موبایتوجه

 يدستم را رو.  ام نشستنهی قفسه سي و رودی باال کشمی عضالت پاهاانی از مدرد
 يدانه ها.  لرزانم حس کردمي انگشتهاری را زشیقلبم گذاشتم و تپش جنون آسا

 بود که تند تند کلمات ی و نگاهم قفل زنخوردی ام سر مقهیدرشت عرق از کنار شق
 را کنار گوشم ی آمد و گوشمتم که به سدمی و دکردی مفی ردیمی اقليرا برا

 .گذاشت

 ستیمهم ن!... که اون بچه ، نوه منهنهی مهم ا،یستی نای ی عروسم هستستیمهم ن- 
 ي داري ت حس بدي نسبت به گندکاریلی که اگه خنهیمهم ا..یکنی فکر میکه تو چ

 که تو شکمت ی اوني چه نخوايتو چه بخوا.. به منشی و بدشیاری بای به دنیتونیم
 !....هیمیهست اقل

 و همراهش شدندی اتاق ، خم و راست مۀ قائميای دوران گرفته بود و تمام زواسرم
 .شدی منیی معده ام باال و پااتیمحتو

 گهی مرد دهی که بچه کنهی رو باور می حرف زنیک... استدهی فای کردنت بتیشکا- 
 ستی خودمون محفوظه و قرار نشی قصه پنیقبال هم بهت گفتم ا...تو شکمشه

آرش نخواست، به ....ی که تو زن آرش بمونیبه شرط...می کندارشی هاداریها
 ربزرگش پدشیکه دخترت پ..م؟ی بذارگهی شرط دهیپس چطوره ...درك
 !هان ؟...بمونه
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 ي را به رومی شد گوشهای اما مگر منمی را نبواری را بستم تا دوران در و دمیچشمها
 قانون یمگر مملکت ب!! ردی دخترم را از من بگشدیمگر م.. ببندمیمیمزخرفات اقل

 !!...بود

 !! ...)یفی کثيِچه باز:(  زدم و لب باز کردمزور

 ...) نکهی اي؟ برا!ی چيبرا:(  گرفتم و اضافه کردمینفس

 همه بگن نکهی ايفقط برا:(  ام گفتمي انرژي دوباره گرفتم و با ته مانده هاینفس
 )؟!! اجاقش کور نموندهیمیاقل

اونم فقط به !..نهی عروسش توطئه بچي برايچقدر خفت بار که مرد:(  زدمپوزخند
 !)خاطر دهن مردم

 ي بکن و دست از پوآرو بازتویوب کنار مادرت زندگ خيبرو مثل دخترها- 
 داره که جونم بده حرف ی به من بدهنقدری که روبروته اي دکترنیا...بردار

 مطمئن ای بردار ي بازستی بکن و دست از آرتتوی برو مثل آدم زندگایپس ...زنهینم
 یچی پرو بالتو قشهی هميبرا  ورمی گی نوه مو ازت می تو دست و بالم باشادیباش ز

 ! فهم شد؟ریش...کنمیم

 تنم مانده ي از پوست روي ادهیتمام وجودم بخار شد و چروک... بخار شد می گلوآب
 .. سوزاندی آمد و تنم را میبود که با هر دم و بازدمم کش م

 نگاهش انی نگاه کردم که کم کم آرامش می به زنری از دستم رها شد و متحیگوش
 . گشتی نشست و دوباره به موضع قدرتش باز میم

 . برداشت و بالفاصله قطع کردمی زانوهاي را از رویگوش

  دختر خانوم؟يقانع شد- 

 ام را ی شمع زندگشدی می که اگر عمليدیخاموش از ترس تهد... خاموش بودنگاهم
 .کردیخاموش م
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 مکالمه نیود و ا بی که پشت نقاب پدرانه اش مخفي بود و هزار هزار ترفندیمیاقل
 آنهمه می که براي پدرشوهرشدیباورم نم.. گذاشته بودشیتمام ذاتش را به نما

 می روبرونی چننی اکردی مرمی غافلگي اهیمحبت خرج کرده بود و هر روز با هد
 !همکارتر از روبا...اما بود...قرار گرفته باشد

 .دمی حالم را باال کشی و بنی را به لبه مبل گرفتم وبا زحمت بدن سنگدستم

 ؟!يدی که خودتو به گند کشی رفتنشی دریتا کجا ز- 

 روز هی ومدی نمدمی که روز اول دییبه اون موش کوچولو:(  زد و زمزمه کردپوزخند
 اگه یحت...مونمی نمی کسنی دری زچوقتیمن ه!... داره دخترشیزبونت ن!..ببر بشه

 !) هستمنشونی دری فکر کنند زگرانید

 که یانیشا... انداختانی شاادی جمالتش بود که مرا به انی می چه شباهت دانمینم
 .بردی ماتم می که گاهزدی از موضع قدرت حرف ميطور

 . پشت مطبش نشستمی صندلي روی و لحظاتدمی کشرونی نزدم و بدنم را بیحرف

وروجکم انگار به خواب رفته بود و . کردمی قوا مدی و تجدکردمی نفس تازه مدیبا
 . نداشتیی تکاپوگرید

 !انیشا! انیشا

 همراهم ییاو هم آنشب کذا. شدی ذهنم پررنگ تر مانی مهی به ثانهی که ثانيمرد
اما افسوس که او .. ردی توانست کمکم کند تا فکر خرابم آرام بگی او مدیشا...بود

 ..هم بار سفر بسته بود

 کرده بودم ، ی مخف که پشت پلکمی افتاد و قطره اشکری و مستاصل سرم به زغمزده
 .دیراه باز کرد و بار

 ی پدرش چه کسدانستمی آمد و من هنوز نمی مای دخترم به دنگری ماه دکی کینزد
 ...شدیانگار م! ... ؟شدیم!  که پدرش آرش نباشد؟شدیمگر م!..است
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 صدا اشک ها پوست داغم را نوازش ی دادم و همانطور که بهی را به پشت تکسرم
 : را مرور کردممی تمام روزهاداد،یم

 نی از بزرگتریکیتک پسر .. توانست بچه دار شودی که هرگز نمیآرش""
 ماند و ی که ابتر می که قرار نبود داشته باشند و نسلیو وارث...ثروتمندان کشور

 که صبورانه چشم انتظار ی زنسایپر... شان داشتندی نام خانوادگي که رویتعصب
 یی که بعدها از جایزن..فت ررونی آرش بی از زندگیی نازافرزندش بود و با تهمت

 زی را تمی که پا به خانه ام گذاشت و شاخکهایزن...بچه دار شد و راز آرش برمال شد
 یآرش.. ام را تکان دادی زندگتی هر چه کرد در نهادانمی ؟ نمری تحقایلطف ..کرد

 که دوستش ییسای طالق دادن پري تا پای مشکلش حتنی پنهان کردن ايکه برا
و ... نامش کندي را فدازشی همه چتوانستی آرش میعنی نیا...بود  رفتهشیداشت پ

 جسور و سای که به اندازه پريدختر.. ها افتادیمی که ساده ساده به دام اقلينگار..من
 يدختر... شدی مجانزدهی هیمی رنگارنگ اقليای که با هدايدختر..خودساخته نبود

 ساز ي بازیمیاقل!...نیهم..بود نی انتخابم هملیدل..ستان آنها دانی بود میکه موم
 صورتش داشت و منِ ساده و کم تجربه محال ي نقاب روهی بود که هفت اليماهر

 ي هاي کدام از بازچی از هدی که شایو آرش... دهمصی ها را تشخهی النیبود بتوانم ا
 که یو آرش......کردی و هرگز خرابش نمکردی اش میپدرش خبر نداشت اما همراه

 که آمده بود تا همه ی کرد و ناشناسکونی مان را کن فیناشناس زندگ  تلفنکیبا 
 ی میمی که اقلرفتی مشی پي آنطورزیکه اگر نبود االن همه چ.. را خراب کندزیچ

 ""..خواست

 درد گرفته ي خزعبالت گنگ و افسانه انیذهنم از مرور ا.. دوباره تنگ شدنفسم
 خودم نکهی داستان را بشنوم و باور کنم ، چه رسد به انی اي روزشدینمباورم . بود

 . اش باشمیقربان

 ست؟ی نیکاف- 
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 . متعجب به او زل زدمی به سرعت باز شد و با نگاهمیچشمها

 !ي تا دست از آبغوره گرفتن بردارادی سر اون طفل معصوم بیی بالهی حتما دیبا- 

 . گرفتم و بلند شدمرهی را به دستگدستم
 
 

 . گرفتم و بلند شدمرهی را به دستگدستم

 !نجا؟یا!...شما؟- 

 ....اومدم دنبالت...رونی بي زددمید...اومدم دم خونه تون- 

 اش یزلی دتی که ذهنم با فعالي بپرسم آدرس خانه مان را چطور بلد بودخواستم
 ي نگاههاریرا از ز که مي آوردم و مردادی را به دونیبه کار افتاد و مراسم فر

 . و همراهم شددی کشرونی بگرانید

 شده که يزیچ:(  گفتمنمی فنی فانی را با کف دستم پاك کردم و ممیاشکها
 ..)دیخواستیم

 و مرا همراه خودش کرد و در همانحال دی کشرونی دستانم بانی را از مفمیک
 ...)تلفنت هم که خاموشه...خاتون دلواپست بود:(گفت

 روحم ،وجودم را ی گرسنگانی مي آش نذري خاتون مثل بخار گرم و خوش بوادی
 .گرم کرد

 من خوبم- 

 .کردی و نگاهم نمدی چرخی به اطراف مسرش

 !یمعلومه خوب- 

 بود که کنارم بود یی نداشت ؛ مهم قدمهای تفاوتکرد،ی مشخندمی رای گفتی مراست
 .دمی فهمیو من علت حضور گاه به گاهش را نم

 شنینگرانم م.. زودتر برگردم خونهدی بادی بدفموی کشهیم- 

 . چرخاندسمی خي چشمهاانی با تعلل نگاهش را می و لحظاتستادیا
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  دخترت خوبه؟تیوضع- 

 . نگاهش کردمگنگ

  اومده؟شی دخترت پي برای مشکل؟يزدی زار مي اونجوری داشتی چيبرا- 

 . تکان دادم و بغضم را به عقب فرستادمنی به طرفيسر

  مگه؟ستیدکتر معالجت ن- 

 بود و به ما زل ستادهی که پشت در اتاقش ایبه زن. سر به پشت سرم اشاره کرد با
 .زده بود

 . کردمنیی باال و پاي را دنبال کردم و کوتاه سرنگاهش

  شده پس نگار؟یچ- 

 دشمنانِ شناس و ناشناسم ، بغضم ۀ همهمانی دوستانه بود که مي به قدرلحنش
 . شدي جارمی و اشکهادیترک

 ..میبر..میبر- 

 . بردلشی را پشتم حائل کرد و مرا به سمت اتومبدستش

 رسونمتیمن خودم م- 

 مورد اعتمادم چگاهی که هبهی غرنی نشستم و گذاشتم دلم به ای مقاومتچی هیب
 .نبوده، گرم شود

 را مقابلم گرفت و همزمان که ي را به حرکت دراورد و جعبه دستمال کاغذنیماش
 ؟دلتنگتی سر به خاتون بزنهی خوادیدلت م:(  ، گفتداشتمیگه دستمال برمچند بر

 ...) بود

 .شدی مسی و باز صورتم خکردمی نداشت را پاك می که تمامییاشکها

 کجاست خاتون؟- 

 ) منۀخون:(  و پاسخ داددی و بم بود اما شنفی بغض دار و شکسته ام ضعيصدا
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 به صاحبش اعتماد ی به اندازه ارزنی بگذارم که حتي پا به خانه اخواستی نمدلم
 شدی مدای ام پی زندگانی می چطور و از کجا هرازگاهدانمی که نمیبه شاهرخ. ندارم

 بود که تمام قفلها و تمام گره ها ی همان ناشناسدی که شايمرد.شدیو دوباره گم م
 . دانستمی ، نمگرداندی را مي بازیحساب  چه نفع و چهي و روشدیبه او ختم م

  برم خونه موندیبا..هن- 

 ی بلکه سبک تر شی کم حرف بزنهی يخواینم!  حالِت؟نیبا ا- 

 !)؟یحرف..چه ..چِ...نه:( آمدرونی بمهی نمهی و حرفم ندی لرزمیلبها

 !ختهی بهمِت رنجوری که ايزیهر چ- 

  ندارمیحرف...ندارم..نَ- 

 سکوت کرد و من فرصت کردم خودم را جمع و جور کنم و ی کرد و لحظاتیپوف
 . خاموش کنمقهی چند دقيچشمه جوشانم را حداقل برا

 ؟يدی آرشو ددایجد- 

 او خودش را ای مرد حرف بزنم اما گونی ام با ای راجع به مسائل شخصخواستمینم
 . دانستی حرفها منی تر از ايخود

 د؟ی پرسی می چيبرا- 

زر ... نداشتيحالت عاد...باهام حرف زد...داغون بود...مشیدی دشیسه روز پ- 
 .. زدادیمفت هم ز

 و به زدی از آرش من حرف منکهیبه ا... نسبت به کلماتش حساس شدمناخوادگاه
 . حساس تر شدمکرد،ی از کلمات قشنک استفاده نمنکهیا

 . شدمری باهاش درگیحت- 

 ي که گره اییبا اخمها. شدمرهی که باز مانده بود به او خی تر نشستم و با دهانراست
 .ستادی و ادی زد و آرام به سمت راست کشدی کنارم را دنهیمحسوس داشت ، آ
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چه .  شدرهی جز شماتت نبود به من خيزی چشی که معنای و با نگاهدی سمتم چرخبه
 شاخ و شانه می هم برابهی غرنی اي چشمهای کرده بودم که حتیکار اشتباه

 اش قصه تهمتش را رو کرده ي عادری غي همان حالتهاناینکند آرش م! دندیکشیم
  مرد هم مرا قضاوت کرده باشد؟نیباشد؟ نکند ا

 !سهی که بتونه دو خط نامه برات بنوکشتیداشت خودشو م- 

 . هم به طعم نگاهش اضافه شدشخندیر

 !یسی همون دوخط رو هم بنوی تونی نمیسی مشت دروغ بنوهی قراره ی وقتیول- 

 دمی فهمی و نمدی لرزی داشت ممی شد اما دستهاکی منجمد و بهم نزدمیابروها
 ! کدام زلزله رفته امشوازی به پنباریا

 د؟ی دونی میچ... یشما چ- 

 ! دخترتتی دنبال هونجای اي اومدي راه افتادنکهیا- 

 که به ي حالِ مثال خرابش قصه اش را گفته بود همان قصه اانی گفته بود؛ پس مپس
 به حال يگریپس گفته بود تا مرد د..ده بود که بازگو نکندشرفش قسم خور

 ! از گذشته متهم کندشی دل بسوزاند و مرا بشیفالکتبار و زن خائنش ، برا

 نشی به کف ماشنی سنگي شد و مثل وزنه اری سرازمی پمپاژ قلبم به سمت پاهاتمام
 یی کرد و با صداخی بار نگاه شماتت بار و سرزنش کننده اش ریچسباند و صورتم ز

 )دروغه..همش ...دروغه:(  تر از تنفسم بود لب زدمفیکه ضع

 نقدریاگه دروغه چرا ا! دروغه ؟! دروغه؟:(  گفتظی قرمز شد و با غی به آنرنگش
 )؟ي نکردتی چرا شکا؟ي نکردتیثی اعاده ح؟چرایساده ازش گذشت

 . و زبانم خشک شده بودکردی رشد ممی گلوانی مبغضم

 !..نگار- 

اگه جوابش همون شد که اونا ...؟ي ان ايثابت کنم؟با د.. يچه جور:( دی چرخبانمز
 ...)گنیم
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مملکت قانون داره ...ي خبری کردن که تو ازش بی غلطهی یعنی نیا...خب بشه- 
 .. روشن شههی تا قضيریگی ش رو میِ پنقدریا

 ..رهیگیبچه مو م... کردندمیتهد- 

 !ی زد؛ دردناك و عصبپوزخند

 و دمی کشی نمکاشی که اي از سر ناچارینفس...دمی کرد و منهم نفس کشسکوت
 .دادمیجان م

 فوت کرد ، رونی که به بی و با نفسدی سر و صورتم چرخي روی جور خاصنگاهش
 .دیزبانش چرخ

 کجاست و گهی که نمی قبرستونهی...رهی مرانیفردا از ا.... آرششی پبرمتیم- 
 ، ی بدوندی و تو هم بادونمی که من مییاون حرفها برمت و تموم یم... بدونمخوامینم

 ...ازش بپرس

 من بود؟ ی زندگي مرد کجانی مامور عذاب؟اای مرد الهه نجات بود نیا.  خوردمجا
 ای پروراند؟ دوست آرش بود ی با من و چه در سر می داشت از همراهیچه نفع

 ! و رو کرد؟ری اش را زیدشمن قسم خورده اش؟همان که با عکس و تلفن زندگ

 و دی ، همان روح ناسور هم پر کشدی ، بعد از آنهمه شک و تردی کشف ناگهاننی ااز
اون ..عکسها..اون..پس اون...پس:(  و به زحمت گفتمدی لرزمیلبها..ختیدلم فرو ر

 !)کار ِتو بود..کارِ...ی بدبختنیا...روونهی ونیا...ناشناس..اون...تلفنها

 بر هم نهاد و ی و چشمدی کششی هاهی رانی میقی از من گرفت و نفس عمنگاه
 . دی کشابانی خانی را به منی مضاعف ماشیتنها با حرص.  ندادیجواب

 ... را جمع کردم تا داد بزنمتوانم

 ! مگه؟ی هستیچرا؟ تو ک- 

 از کنار گوشش گذشت و فقط می خفه و بغض آلود بود که مثل نسي خرناسه اتنها
 .پوزخند زد
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دلم .. دی باری خون مدی کارساز نبود؛ باگریاشکها د... بد بود، خراب ترهم شدحالم
دستم .. زدن نداشتمغی توان جیحت...دمشانی فهمی بود که نمی مردماني نامردیزخم

 تنها دی آیمهم نبود چه بر سرم م. دمی هوا آنرا کشی قفل شد و برهیبه دستگ
 از در قفل شده و نگاه يا تقه اتنه اما!..نی نباشم همی لحظاتي براخواستمیم

 . شدبمی نصیخشمناک

 !... نگاري نوبری ذهن فندقنیتو با ا- 

 بدنم ي شنوند و تک تک اعضای نممی حس کردم گوشهایجت..دمی را نفهممنظورش
 .از تنم جدا شده اند

 ! تی مرد زندگنی نامرد تري نگه دار براتویانرژ... دخترریآروم بگ- 

 ی تنه ام را به صندلشی با فشار پشت بازوکهی بعد دستش را دراز کرد و درحالو
 . و به سمت مقابل چفت کرددی کشرونی ، کمربند را از کنارم بدادی مهیتک

 کمم تو اشک هیحداقل ! ي و سکوت که استادی زبونیتو ب... کم خوددار باشهی- 
 ! خوددار باشختنیر

 نمانده ی جسم خالنی اي برازی چچیانده بود؟ ه می مانده بود؟ مگر آهی اشکمگر
 .بود

 
 

 باال یی خدادنی دي که برامی نام بلند باال و مشهور هتل روبرودنی دي نه براسرم
 ی ام را سرانجامی و مطمئن بودم برزخ زندگکندیآمد که حتم داشتم مرا تماشا م

 .خواهد داد

 703اتاق - 

 ستبرش جمع شده بود ۀنی سي که مطمئن رویی پشت سرم نگاه کردم و به دستهابه
 . شده اش صعود کردزی و رقی نگاه دقيو تا رو
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 نی محاله اکنهیفکر م.. من دوست مورد اعتمادشمکنهیفکر م...ستیمنتظرت ن- 
 حبس کنه عدالت نجای اگه خودشو اکنهیفکر م.. لو بدمیسوراخ موشش رو به کس

 رونی از اتاقش بیتموم سواالتو نگرفتبرو و تا جواب ...رهیگی مدیخدا هم اونو ند
 ..شهی اونم سبک مينطوریا...این

!  و بسخواستمیفقط جواب م... تنفری حتای تشکر ی بود حتيزی از هر چی خالنگاهم
 .کردی زود پدرش را طلب مای ری که دی کودکيآنهم برا

 )؟ی هستيتو کدوم طرف باز:(  جنباندم و گفتملب

 .دمینفهم.. منزجری حتای طلبکار و دمی شد ؛ شازتری رنگاهش

 ! خانم مارپلی باشدهی فهمدیتا حاال با- 

که بفهمم دور تا دورم دشمن قسم خورده .. که بفهممخواهمینم.. فهممینم..دمینفهم
 .. مسلخمنی ایِ و من قربانختهیر

 . نگاهم را از چشمانش کَندم و به سمت هتل رفتميدی ناامبا
 

 .دی نگاهم کرد و کنار کشمات

 چند ی هتلمی خانمانها بود تا مقی بهی نامرتب شبشی آن همه ته رری بود و زدهیتک
 !ستاره

 ..گفتم زنشم... منتظر باشمیگفتن تو الب.. اتاقتامی ذاشتن بینم- 

 . اما مثل سابق بدنش استوار و مردانه بوددی لرزی مشی چشمهاۀحدق.  کردمنگاهش

 ...زن سابقت البته- 

 میمرد روبرو.  پر شدمیچشمها.  کلمه دردناك بودنی به کاربردن امی هم براهنوز
 ي هازهی شد تا هر روز سنگ ري آمالم باشد اما چه شد؟ جمره اۀ کعبتوانستیم

 ! ام را به سمتش پرت کنمیسرخوردگ

 نجام؟ی ايدی از کجا فهمد؟ی نامه م به دستت رس؟يخوای میچ- 
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 رهی کرد و به جلو خم و به من خهیک تشی پاهاي را روشی تخت نشست و آرنجهالبه
 شکمم متوقف شد و پوزخند ي قِل خورد و رومی اشکهاينگاهش از رو. شد

 . نقش انداختشی لبهاي رويزجرآور

 !بزرگ شده- 

 . نکردمشی صداانی به درد میتوجه

 ...رهیگی روز سراغ باباشو مهی و حتما شهیبزرگترم م- 

 .دی لرزنگاهش

  بگم؟یبهش چ- 

 انی و از مدی فشار داد و پوست سرش را به عقب کششی چشمهاي را روشیانگشتها
 . خودآزار، انگار جسورترش کردشی نمانی رد کرد و همشیموها

 !مشکل توئه- 

 ي نامردگرشی من و سمت دة سرش عشق سرخوردکی رزم ، که نیا.  گرفتمنفس
 کوتاه نحالیا اب.  می طفل توانش را نداشتنی اندازه نابرابر بود و من و ایبود ، ب

 .امدمین

 ...ي رذل نبودي بودیتو هر چ- 

 . زديدییتنها لبخند تا. دی چهره اش دوانی می از نگاهش گذشت نه خشمی برقنه

 شهیمرد ، رذل که سهله ، نابود م.. کنه انتی به مردش خی زنیوقت- 

 . من پوزخند زدمنباریا

 ...ي مزخرفو باور ندارنیخودتم ا- 

 به سمتم یقدم.. تر شد و صدا گرفتقیلبخندش عم...بلند شد... زدلبخند
لبخندش تا شروع ... روحم گذاشته بودي که روي بود مثل دردنینگاهش سنگ..آمد

 نبرد را واگذار نکنم ؛ نبازم ؛ کردمی می مناسبت وسعت گرفت و من سعی بۀ قهقههی
 که هر یی زانوهايودم رو بادهستیا... نشودروزی ام پی و دلتنگاورمی دلم کم نشیپ
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 رنگ ۀ هفته عاشقانکی خوشم مقابل همان ي مقابل آرش روزهادادمیآن احتمال م
 ...غروب شمال ، خم بشود و سقوط کنم

 بگو چه به روزگارم اومده؟...می که باهم داریبه خاطر حرمت نسبت- 

 ... کردی کمند عقلم از او فرار مریاما هنوز روحم ز.  مان را صفر کردفاصله

 قرار اما یآخ که فاصله اش تا دل ب... خم کرد و نگاهش پر از خواستن شد سر
 . کردی کم ملومتریداغدارم لحظه به لحظه ک

 الله گوشم انی دستانش از مي شالم فرو رفت و سرمازانی تاب آوانی مدستش
 ياهای مال مرد روتوانستی سرما قطعا نمنیا... رفتشیگذشت و تا مغز تبدارم پ

 .من باشد

سرم را .  مردانه و جسورش کم آوردمي اما در مقابل انگشتهادمی را عقب کشسرم
 . انداختمی لبهاي روییباال گرفت و نگاه آشنا

 ...دادمی من جون مکردی رو مال خودش منای ایقطعا اگه کس- 

 ی عصبۀ بود که آن خنده و قهقهی و غمزده شده بود و لحظاتکی تارنگاهش
 .خاموش شده بود

من :  جملههی.. جملههی تونه با گفتن تنها ی میکی ی داره وقتی چه فرقیول- 
 بگذرم ؛ از تو، از حرمتمون ، ینه نگار، من ازهر چ...اونارو مال خودش کنه...پدرشم

 باشم که ي ای پابند زندگتونمینم... گذرمی نمی حس لعنتنیاز خودم و ا..از آبروت
 غمزه مال خودش کنه ، شبها هی و تورو با سهبر مبادا پدر بچه ت سر نکهیاز ترس ا

 باشم که پدرم خواسته با لطف منحصرش گل ي ای تونم تو زندگینم....رو صبح کنم
 ... بزرگ و با اعتباریمیبه نفع اقل...یاونم به نفع ک...و بلبلش کنه

. شدی مشتری شکم برامده ام بي بود و حاال تماس تنش هم روخی هنوز شیدستها
 پشت سرم واری آمد تا به دمی قدمهایِ و آنقدر پامدی عقب رفتم اما کوتاه نیقدم
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 لومترهایک..کردی مینی دل داغدارم سنگي رويادی وجود سردش زۀمیحاال خ. دمیرس
 . عشقِ گذشته ام وا بدهمیسادگ  در مقابلدمی ترسی و مشدندی مکیبه صفر نزد

 ...ی پرستی م کهیتو رو به اون!  کرده؟ حرف بزنکاریبابات چ- 

 محاسباتم نقدریا...اما تو زرد از آب دراومد...دمی پرستی رو مسای فقط پري روزهی- 
 دست از پا خطا یمی وارث اقلدنی به شکم کشي برادمی که ترسختیرو بهم ر

 که یی نگاه مردهادمی دیوقت...دمیترس.....پول پرست بود طماع و جاه طلب بود...کنه
پسش زدم ..دمی ترسشتری مونه، بیره می ها روش خقهی بهش بچه بدن دقتونستنیم

 دمیاما د...خون خوردم تا ازش بگذرم... اون بخواد منو پس بزنهکهیزودتر از اون
 چشمم نکهیتا ا.. سوال برهری زمی عمر مردونگهیگذشتن از اون راحت تر از اونه که 

 يتو شد..زنهیم پس نیطی شراچی داشتم منو تحت همانی که ايافتاد به نجابت دختر
 ... منۀقبل

 خبر، ی خدا بهیاما :( خراش خورده و بغض آلود اضافه کردیی گرفت و با صدانفس
 ...) منو به دل دارهنهی که بدجور کیکی... فاش کردشتیرازمو پ

 !حقمه آرش.. بدونمدی با؟ی؟کیک- 

 .ختی گونه اش ري نگاهش سر خورد و روانی از میاشک

 بخت من یاهی عمر به سهی و يدیاگه بگم دل به دلش م.. معبودتشهیاگه بگم م- 
 ! دوست دشمنمیشیم...دیخندیم

 !!) بشم دوست دشمنت؟دیچرا با:( دمی حرص غربا

 . دادهی ام تکیشانی پي اش را رویشانیپ

 ... نکردمیچون در حقت مردونگ- 

 غرقم شتری که لحظه به لحظه بیی چرخاندم تا از اسارت هواگری را به سمت دسرم
 . شانه ام افتاديسرش رو. رها شومکردیم

 ... به من بگوتویواقع...رونی بمی هم رفتیحاال که از زندگ...کنمیالتماست م- 
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.  کندمیتکان خوردم تا رها. کردی مینی سنگنمیری شانه خاطرات تلخ و شي روسرش
 که لرزشش را حس ییلبها.  نشستمی لبهايسر بلند کرد و دوباره به تماشا

 . هم از ترس نگرفتن جواب ، نبض گرفته بودندمی لبهایحت...کردمیم

 ..کنمیالتماست م- 

 ....ي خبری و بیهوشیدو روز ب....همون خانم مهربون...کینیتو همون کل- 

 ناله یفی ضعيبا صدا. کندمی کله پاتوانستی بود و تعللش مدهی به لبم رسجانم
 )آرش..توروخدا:( کردم

خراب ... کرددییتا.. بابام رفتمشیپ... اونشب بهم گفتنکهی دونستم تا ای نممنم- 
 ...شدم

 ...آرش توروخدا- 

 مرد هی نمونه از هی... نداشتیزحمت خاص... ِ سادهي آوی ي آهی...یی نمونه اهداهی- 
 اهدا تونستی اون خراب شده ميِ اقهی دقستی تو شعاع بی که هر کسخواستیم

بذار ..بذار رو حساب عشقش... منو پدر کنهیمتی به هر قخواستیبابام م...کننده باشه
 تونمی که نه میهر مزخرف... هایمیاقل بذار رو حساب اعتبار..رو حساب غرورش

 ... کنمموی ازش بگذرم و مثل آدم زندگتونمیهضمش کنم نه م

 تا بتوانم تا دمی جنگیانه م اما سرسختدی لرزی ممی شل شده بودند و زانوهامیپاها
 . را بشنومشنامهی نمانیآخر ا

 ؟یاز ک- 

 ... دارهیچه فرق- 

 رنگ و ی بي لبهاي روی دستش را از دور گردنم آزاد کرد و انگشت نوازشکی
 همراه بابام بشم و به تونستمینه م..فکر کن :( و با حسرت اضافه کرددیلرزانم کش

 ری و براش شمشسمی رو در روش واتونستمی دل خوش کنم نه مي اهی بچه عارنیا
به خاطر خانواده ... هایمی اقلبار کرد به خاطر من بود به خاطر اعتيهر کار...بکشم
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 شهینم....اما ... یتو پاک..ی گناهیتو ب... لطف دردناك بودهی... وارث نَمونهی که بيا
زخم زده اما به به غرورم ..... رها کنم و برمتونمی فقط مسمی تونم روبروش واینم..

 عتبار اخوادیغرور م...شهی میمی روز اقلهی... بچهنیا... هایمیخاطر غرور اقل
 ...)خوادیم

 نتوانستم خوددار گری آمد آنقدر که دی و باال مخوردی هر کلمه اش خونم جوش مبا
محاله !شهی نمیمیاقل:( دمی پر شد و با تمام توانم غریباشم و آستانه خشمم به آن

 ي رو تا ابد رویمی اقلهیحسرت .. نامردت بگو ي به اون بابانویا.. بشهیمیبذارم اقل
 یاز زندگ..تو از من ..تو...رذالت تو و بابات بشه محاله بذارم به.....ذارمیدلش م

 مقابل نکهی اي فقط برای به من بزنیتونستی که می تهمتنی اونم با بدتریگذشت..مون
 اون ثروت نکهی ايبرا.. اسم و رسمتون خراب نشهنکهی اي فقط برا،یستیپدرت نا

 عمرت تو آخر تا..بسوز...یمیازت متنفرم آرش اقل.... وارث داشته باشهتونیکوفت
 ..) خوب بسوزی زندگهیحسرت 

 مرا ی آزاد شوم اما با ولع خاصشی دستهاانی به او دادم و خواستم از می محکمتکان
 .... منتقل کردمی وجودش را به لبهاي و سرمادیدر آغوش کش

 نفرت جمع تی ، با نهادی تپی مشی قبل تبدار حضورش بود و براهی که تا چند ثانیدل
 را می بار با حرص لبهانیحالم بد شد و از او کنده شدم و با شالم چند...و مشمئز شد

 که ناموزون و یی ماند و با قدمهای شالم باقيپاك کردم آنقدر محکم که رد خون رو
 نگاه خاموشش بدنم را از ری در را باز کردم و زشدی مدهی کوبنی زمينا هماهنگ رو

 .... انداختمرونیاتاق ب

 .... راهرو گرفتم و خودم را به آسانسور رساندموارهی را به ددستم

 ی زدن و ضجه زدن خالغی سوزان بود که انگار تنها با جي مملو از بخارذهنم
 به گوش ادمی که فرییجا...ای اعماق دردمیشا..ابانی بکی.. ی خالي فضاکی..شدیم

 به ی مرد حتنیآخ که ا..یمیاقل... توطئه را هضم کنمنی که بتوانم اییجا.  نرسدیکس
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 وجودم انی که می گناهیبه طفل ب ی پسر حتنیو ا...پسرش هم رحم نکرده بود
 از گرفتیعقم م...آخ... پدرش را فاش نکردتی ، رحم نکرد و هوکردیرشد م

 حد توطئه گر نی تا اتوانستندی که مياز مردمان نامرد..روزگار مزخرفم
 ... کجارکانهی زي بازنی کجا و اشی آالی نگار ساده و بیزندگ...باشند

 با ي ارهی انداختم و نگاه ترونی محسوس خودم را از آسانسور بی نفس نفس زدنبا
 .لم آمدشتاب به استقبا

 .... حالتنی کم بشهی- 

 ی منفجانی هنهمهی نگه داشتن اي برایاما من توان.  کردی اشاره می مبل الببه
 . سکوت کنمنی از اشی بتوانستمینم..زدمی نعره مدیبا..زدمی ضجه مدیبا...نداشتم

 ...نجایاز ا...ببر..منو...نه- 

 درشتم را به همان اتصال بند کلی کتش کردم و تمام هزانی دستم را آواری اختیب
 .کردم

 دورم حلقه شد و مرا در بر اطی با احتشی داشت انگار، اما باالخره بازوهادیترد
 . کردتمی هتل هدارونیگرفت و به ب

 می برای رمقچی کرده بودم و هي روادهی نشستم انگار ساعتها پنشی ماشانی میوقت
 زدمی نعره مدی بود که بامی گلوانی ماهمی به وسعت بخت سينمانده بود تنها غده ا

 . نشودیتا سرطان

 ..لبهاتو پاك کن- 

 . به سمتم گرفته بودیدستمال. دی کنده شد و به سمتش چرخشهی از شسرم

  کرد؟تتیاذ- 

 . لبم بودي اش احتماال به خون خشک شده رواشاره

 ناخواسته ی با خشونتکردمی که انقباضش را حس میی را گرفتم و با انگشتهادستمال
 .دمی کشمی لبهايرو
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 ... سواالتو جواب بدهدی شاییگفتم تنها..اما .. بهتر بود تنها نفرستمتدیشا- 

 ي رگهاانی که از مي و دردشدی مرتری انقباض عضالتم لحظه به لحظه فراگموج
حس انجماد و ...شدی مشتری بهی به ثانهی ثانشدی منتشر ممی پاي رانهايگردنم تا رو
 ي فک قفل شده و لبهاانی که از مي که با ناله اکردیطاقتم را تمام مدرد آستانه 

 نی چنان نگران کردم که با شتاب ماشرا  فرستادم ، نگاهشرونیخراش خورده ام ب
 چطور تا آنجا دوام دانمی کجا بود و نمدانمی که نمییرا به حرکت دراورد و تا جا

 تا بلکه دمی را جومی لبهاياریخت ای و از شدت درد در سکوتدمیچیآوردم، به خودم پ
 .... خالص شومبتی مصنیلحظه جان دادنم زودتر برسد و از ا

خانم ..بند ناف دور گردنشه:  جمله ترسناكکی..  دارمادی که به ییزهای چنیآخر
 ام ینی بي که روی که پوستم را شکافت و ماسکیو سوزش سوزن! دی کنجیدکترو پ

 جمله ترسناك نیو دوم...دندیچرخی که با شتاب دورم میقرار گرفت و سبز پوشان
 ...میفرصت ندار...کنه  نامه رو امضاتی پدر بچه رضادیبگ: اما دردناك

 اهی سيایفرزند عجول پا به دن... نشد ادی ماند و فری باقمی گلوانیآن غده م... تمامو
ماندم تا ..ماند.... و رها نشدخواستی میی که دلش رهايو مادر...مادرش گذاشت 

 ...دای ناپیمی ش از وجود خودم بود و نمهی را به آغوش بکشم که نیطفل
 
 

 شیانگار نه انگار که هر دو پا. را بسته بود و با آرامش به خواب رفته بودشیچشمها
 اش در ي چهار شبانه روزي هم خسته بود و بستردیشا. درهمِ من استيایوسط دن

 . عجولش ، خواب آلوده و کرختش کرده بودي قدمهامنی آنهم به مارستانیب

 .. چشم ببندیبگذارش کنار و خودت هم کم! طفلم - 

 صورت فرشته کوچکم کنده شد و به سمت خاتون ي از روی مفرطی با خستگنگاهم
 .دی چرخمیرعنا

 .. دراز بکشیکم...بگذار زخمت جوش بخوره! ی بنتيخم ماند- 
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 قی زخم عمای دلم ری زیاکثردوازده سانت حدای ی زخم ده سانتگفت؟ی زخم را مکدام
  قلبم؟يرو

 مرتب را حس نکرده ي هاهی دلم جمع شده بود که هنوز درد آن بخانی درد مآنقدر
 روحم شکاف دردناك افتاده بود که سوزشِ برش ي هاهی الهی الانیآنقدر م...بودم

 . گم بودانشی از پوست شکمم مهیهفت ال

  تختشيبده بذارمش رو- 

 ي به جانم وصل بود، گرفت و روي ای شد و کودکم را که به طرز باورنکردنخم
 . کنارم گذاشتيننو

 ومدن؟ی ننایمامانم ا- 

 وسط شهر چقدر ي هفتاد متري آپارتمان اجاره انیمگر ا.  معلوم بودپاسخش
 به خواستمیم. دمیاما باز هم پرس.  و من نفهممندیایوسعت داشت که مادر پدرم ب

 را بدون مادرم گذراندم و دستها و یخی هفته تارکی کنم اگر چه يراداویخودم 
 . همراهش را نداشتم اما چشم انتظارش بودميچشمها

 ...االنه که برسند- 

 پس رتی ش؟یستی گرسنه ن؟ی نوش جانت کنارمی بیطعام:( دی شد و پرسراست
 !) های کني غذا خودخوري اگه به جارهیم

 که دی رسی به نظر مدی حجم کوچکش بعنیدم با ا لباسم نگاه کرری زی برآمدگبه
 . طفل معصوم داشته باشدنی اي برای کافری حاال هم شنیهم

 میری خشک بگری شدیبا- 

 دیفقط با..يای کوچولو بر بنی که خودت از پس اکنمی متتیتقو!..حرفش هم غلطه- 
 ! هایحرف گوش کن

 چی شد و هی ذهنم گم مانی هنوز از همان بخار سوزان پر بود و همه صداها مسرم
 .شدی به مغزم ارسال نميدی مفامیپ
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 که یاتاق.  رفترونی از اتاقم بي کردم و خاتون با لبخندنیی باال و پاي تنها سرپس
 ةپرد... ننو کیتخت تک نفره و .  خانه؛کی مهمانسرا بود تا کی اتاق هی شبشتریب

 ی آبیو موکت.. واری دي قاب و نصب شده روی بي قدنهی آکی رنگ و رو و ی بۀدراپ
 .رنگ و پا خورده

 ورودش هم ، توان استقبالم ي در ابتدای که حتي دختری جمع شد از شور بختدلم
 دخترم رهن ي توانستم برای ميمگر با چهارده تا سکه چه خانه ا... قدر بودنیهم

 . گرفتنش به سرش نزندالی خيکنم تا انقدر از معرکه دور و ناشناس بماند که مرد

قرار بود بعد از .  زنگ در که بلند شد ناخوداگاه تپش قلبم سرعت گرفتيداص
 که به نمی ببي با خانواده ام ، آنها را در خانه ای تماس تلفنکیچند روز و تنها بعد از 

 ی آنها گران تمام مي براي خودسرنی کرده بودم و قطعا اهیکمک شاهرخ ته
 !  مثل شاهرخي ابهیآنهم با وجود غر.شد

پدرم رو .  مملو از کدورت و خشم بودشانی که انتظار داشتم نگاه هاانطورهم
 طفل چند روزه ام حواسش هی گري برود که صدارونیبرگرداند و خواست از اتاق ب

نگاه دخترکم . را معطوف آن گوشه کرد و همراه مادرم به همان سمت پا تند کردند
 دلشان را نرم دیچشم مادرم چک  که از گوشهی آنها بازشد و قطره اشکيکه به رو

 پدرانه اش يای پدرم گذاشت دني بازوهاانی مادرم ، نوه اش را میتر کرد و وقت
 . ناخواسته نگاهم کرديانگار کامل شد و با لبخند

 نه نجمه؟.. ستی مجتبی بچگهیشب- 

 !ی بود راستامدهین!..یمجتب

 ظهر ۀآنهم کل! نما؟یس..د رفته اننمای مان به سهی را گرفتم و گفتند با همساسراغش
 شاهرخ ۀ نگاه متفکراني تا باالخره رودیروز سه شنبه؟ نگاه متعجبم دور اتاق چرخ

 فوتبال نی به مرتب بودن زمفای بود و مثل ناظر فستادهی چهارچوب در اانیم.نشست
 مالقات سرشار از کدورت و سرزنش با نی اباشد  تا مطمئنکردی ام نظارت میزندگ
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 جمع نی در ای خود او بوده که مجتبدیپس قطعا صالحد...ردی پذیصلح انجام م
 تیری ام را مدانهی مخفی هفته ، تمام زندگکیهمانطور که . حضور نداشته باشد

 ۀان ِ مردی دفعه هم خواسته تا کودکنی ها دور بمانم ، ایمیکرده بود تا از نظر اقل
 . کار دستمان ندهدیمجتب

 به ی روبراه خواهد شد و بعد نگاهزی معنا که همه چنی باز و بسته کرد به ایچشم
 مخاطبش پدر و مادرم بودند، خاتون را کهیجمع مشغول با کودکم انداخت و در حال

 رمیشبم م... دنبال کارامرمیمن دارم م! عشرت خاتون:(مورد خطاب قرار داد و گفت
 ...) دی بهم زنگ بزندی داشتيکار...خونه م

 ..رمنهار بخور بعد برو پس- 

 ...نه عجله دارم- 

 . بعد به سمت پدرم رفت و دستش را مردانه فشردو

 داده بودن شما رو به تیخاتون به من مامور..با اجازه تون جناب آزاد- 
 ..شمی مرخص مگهی کردم و دفهیمنم انجام وظ..دخترخانومتون برسونم

 ي ، رورفتی م را که انتظاريری جمله و انتخاب کلمات مودبانه اش ، تاثدمانی چنوع
 به خاتون از اتاق خارج يپدرم گذاشت و با احترام از او تشکر کرد و او با اشاره ا

 و کندی چند روز سفارش منی مثل تمام ادانستمیم. شد و خاتون همراهش شد
 .کندی اش مانه مردي های دلواپسی چاشنیمنی اي هاهیتوص

  شد؟داشی چطور پاروی نیا- 

 .کردی نگاهم مینی کرده بود و با بدبکی سرش را به گوشم نزدمادرم

 ) نگفت بهتون؟يزیخودش چ:(  زمزمه کردمآرام

 هی ی تو خواستنی و واسه همرهی نوه ش را از تو بگخوادی میمیفقط گفت که اقل- 
 ..ی کنی زندگیمدت پنهون

 ... آرششیاونروز منو برد پ- 
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 .  کرده بودریقلبم گ چهی درانی میانگار استخوان...دی کشری آوردن نامش قلبم تبا

 از یلی توانستم خیقطعا با حضور او نم. دی به سمت پدرم چرخی با نگراننگاهم
 گردنش ي رورتشی بود و از همه مهمتر مرد بود و غماریرنجور و ب. حرفها را بزنم

 ها خون به پا کند و تار و پود یمی اقلانتی خدنی با شندمی ترسینبض داشت و م
 گرم شود ی قطبخی نید زمان بگذرد تا ای دانستم بایم. مان را از هم جدا کندیهست

 را ی نه کسکهی شود طوري مان جاری زندگانی مقتشیو کم کم ذوب شود و حق
 .غرق کند و نه بسوزاند

 .. برات مامانگمیم- 

 . با چشم به پدرم اشاره کردمو

 ؟ي شدرتی غی بدرنقی ایعنی ده؟ی جوون داره منیخرج خورد و خوراکتم ا- 

 .دادی و طفل معصومم را تکان تکان مکردی نگاهم مظی با غپدرم

 نی تو ایختی که رهیاثاث - اسباب ،يدی با فروختن سکه ها مشتویبه فرض که پول پ- 
 ؟پولي بدي قراري از کدوم خراب شده انارویا... و پوشک بچهریخونه، ش

 مانت؟ی و زامارستانیب

 . بکندتشی نتوانسته بود پدربزرگش را نرمِ معصومقهی از چند دقشتری کودك بظاهرا

 ...فعال قرضه بابا- 

 .. نرفتمي بشرچی هنی دری سن و سال هنوز زنیمن به ا!  که قرضهيتو غلط کرد- 

 .. هاشنوهی خانمه منیا.. جان آرومدیعب- 

 بده؟ اونم دی بای مهربانتر از مادرو کهی دانیپول ا:(  به سمت مادرم رو کردي تندبه
 )قرضه؟

 ي صدانکهی اي گذاشت و مادرم بالفاصله کودکم را بلند کرد و براي را کناربچه
 . اش بلند نشود ننو وار تکانش دادهیگر

 . لبه تخت نشستي رومی به سمتم آمد و روبروپدرم
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پس چطور شده ..ستی ننای خواهرم اشی پسره مگه قوم و خونیهم.. جوونکنیا- 
اصال اون ..کنه؟ی ها محافظتت میمیکه اون شده محرم اسرار تو و داره از وجود اقل

 چه کاره صنمه هان؟

 ی حتيتهای حماي خودم هم برای اما حتدمی فهمی و مکردمی را درك مشی هادغدغه
 که به مغزم يزیاصال به او اعتماد نداشتم و تنها چ.  نداشتمی شاهرخ پاسخيِظاهر
 پدر بچه ام ی حتدی همه معماها او باشد و شادی کلدی بود که شانی اکردیر مخطو

 فکر نیو هم... فرزندش استي او برايا ، در واقع پدرانه هتهای حمانیباشد و ا
 رهی با سوءظن و اخم به او خشهی نگاهم هماری اختی که بکردیآنقدر مرا آشفته م

 .زدی و او تنها پوزخند مشدیم

سر ... به گردن اون آقا دارهي حق مادریی جوراهی... عشرت خاتوننیهم..بابا جون- 
 کمک به يخود آرش خاتونو اورد برا..می خاتون بود که باهم آشنا شدنیهم
 .. از اون موقع منم نتونستم از خاتون دل بکنمگهید...من

 . پوزخند زدی با تلخپدرم

 تیحکا...کنهی مي سرور کفتار م براشزه،ی و کوپالش برالی بشه و ری پی وقتریش- 
 ...ی با بچه طرفيفکر کرد...منه

 . و دوباره سر بلند کرددی کشی انداخت و با افسوس آهری به زي بعد سرو

 ی زندگبهی غرهی نی دری نشدم که بذارم نوه و دخترم زرتی غی بنقدریهنوز ا- 
 .. دست به نوه من بزنهتونهی نمي نکره اچیه... خونهایبساطو جمع کن و ب...کنن

 شوهرعمه رو نیبابا به خدا شما ا:(  و با التماس گفتمدمی چسبشی دستهابه
 بچه رو نی ادیباور کن..هم ذاتش خرابه هم پول و قدرت و روابط داره...دیشناسینم

 سرکار و رمی خودم مگهیبه خدا از ماه د..توروخدا ..ارهیهر جور شده از دستم در م
 می عزت نفس حالشهی ممی حالرتی غمبه خدا من... بمونمی کسنی دری زذارمینم
 ...)شهیم
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 .دی اش کشنهی سيسرم را رو.  شد ری سرازمی اشکهااری اختیب

 نوزادو از مادرش هی بتونن ی راحتنی که به همهیمملکت قانون داره مگه الک- 
 !رنیبگ

تو ... پستهیمیاقل... ندارم بابايبه قانون مانونش کار:(  لحن بغضدارم جواب دادمبا
 رنیبه خدا اگه بچه مو ازم بگ... بمونمنجای ادی بذاردمی قسمتون مدونیرو به روح فر

 ...) خاكری زرمیمنم م

 کنه بده ستی تا حاال برات خرج کرده لیهر چ:( را نوازش کرد و آرام گفتمیموها
 ...)داره ی سود خوبی و بفروشی جمع کنی کارتون خالدمیشن...به من

 انی ميریاستخوان شکسته قلبم جابجا شد و ت.  انداختهی قلبم ساي دوباره رودرد
 .سرم را بلند کردم.کتفم نشست

به جون ... ذارم بدهکارش بمونمینم...دمیبابا من خودم تا قرون آخر پولشو م- 
 .. فقطدیبه من فرصت بد...خودتون قسم

 که حس کردم قلب او هم تکه پاره است که نفس قی آنقدر عمدی کشیقی عمنفس
 . دهدی صدا منطوری ادنشیکش

 می زانوهاي و رودی کشرونی اسکناس بي دست فرو کرد و بسته ابشی جانیم
 .گذاشت

 ... نوه میچشم روشن- 

 .دی به سمت مادرم چرخبعد

 دهی داغ که درست از وسط قلب رنجورش جوشیاشک.  بودی مادرم اشکيچشمها
 . زده بودرونیبود و ب

 و تند تند ذکر بگم سمی وامانی که پشت در اتاق زاي اون لحظه ايچقدر برا- 
 ... مادری کس و بیب... شد؟ دخترمیاما چ.. کرده بودمیالبافیخ

 . افتادی منیی و پاخوردی اشکش تند تند سر مي هاقطره
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 ... پدرسوخته عجله داشته خبنیا..گهی شده دییهوی...آبغوره بسه خانوم- 

 داشتنش تا ابد ي برادیپدرش هر که باشد با...ییچه کلمه به جا و با معنا! پدرسوخته
 ..بسوزد

 ؟ی گذاشتیاسمشو چ- 

 نی مدت انیچرا در تمام ا!!...اسم.. شده باشمداری هفته از خواب بکی بعد از انگار
 با ي ذوق تولد هر نوزادنکهی اي برادیشا.  بودماوردهی نادی به یموضوع مهم را حت

 مقوله نی از اي تصورچی و منِ تنها ، هي و منِ فرارشدیوجود پدرو مادرش کامل م
 .نداشتم

 بود که در گلو ي اثرات همان غده انایقی دنهای کشری تنیا...دی کشری هم قلبم تباز
 .مانده و نعره نشده بود

  اجق وجقا که مد شدهنیاز هم.. بذاری اسم خارجکهی گمیمن م- 

 . پر اخم پدرم به صورت مادرم دوخته شدنگاه

 ... مد شدیمگه هر چ- 

 .. فکر نکنهی دم دستادمیخواستم بگم ز..خب حاال- 

 .دی به سمتم چرخشانی هر دونگاه

 ...دآلرام- 

 شهی همخواستمی آرامشم خطور کرد؛ مۀ بود که به روح آشفته و تشنی اسمنیاول
 . بوددهی که مادرش هرگز نچشيزیچ.  آرامش باشدهیا مشهیدلش آرام و هم

 ... قشنگهیلیخ...مبارکه انشاال- 

 .دی صورت دآلرامم خم شد و اورا بوسي بلند شد و به سمت مادرم رفت و روپدرم

 ... باشهریانشاال که عاقبت به خ- 

 . رفترونی از اتاق بعی و سردی گونه اش غلطي رویاشک
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:(  گذاشت گفتی ممی پاي طفل کوچکم را روکهی به سمتم آمد و در حالمادرم
 !)ی نظر باباشم بدونيخواینم

 . باز کردن قفل دهانم تا حرف بزنمي برادیشا.  حرف را زدنی چرا ادانمینم

 کدوم بابا؟- 

.  کردمفی تعروستهی کله و پکی شی برادانستی مدی گرفتم و تمام آنچه را باینفس
 فتدی صورتش بي بود که محال بود تا ساعتها از روی اش دهان بازمانده و اخمجهینت

 .زدی ميدی فشرده بود که به سفگریکدی که آنقدر به یو انگشتان

 ..ننی روز خوش نبیاله... بکشهشیخدا دودمانشونو به آت..خدا لعنتشون کنه- 

 ننی نبچوقتی بچه رو هنی که انهی نابودشون کنه اتونهی که ميزیتنها چ...بسه مامان- 
 ..حسرتش بسوزنو تو 

 .کردی منی لب نفرری و زدادی حرص سرش را تند تند به اطراف تکان مبا

 عالمه چاله چوله هی هان؟ حتما يری براش شناسنامه بگيخوای مياالن فردا چه جور- 
 ..گهی داره دیقانون

 شکسته و تاخورده ي استخوانهانی ، ای تنفسي گره هانیا... رها کردمی نفستنها
 ... نداشتند انگاریآخ که تمام... نشدهادی فري غده هانی قلبم ، اانیم
 
 
  هنوز؟يدینخواب- 

هر  "گفته بود ... کرده بودی مادرم نگاه کردم که خودش مانده بود و پدر را راهبه
  ..." رفته جمکراندیی سراغم را گرفت بگویک

 ...گهیدالرام که خوابه تو هم بخواب د- 

 ساعت چنده مگه؟- 

 ..میده و ن - ده - 
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 کوتاه ياز همان زنگ زدنها. بلند شد ی زنگ کوتاهي نزده بودم که صدای حرفهنوز
 .شاهرخ تا مبادا دالرامم خواب باشد و بدخواب شود

 شاهرخه- 

 .دی مادرم به هم رسياخمها

 نجا؟ی اادیهر شب م... خونهرهیمگه نگفت م- 

 در خون تک تک زنان و مردانم النه داشت و انگار محال ی خاله زنکي سوء ظنهانیا
 .می متفاوت داشته باشی تصور ، برداشتنی بدون اي در مورد زن و مردمیبود بتوان

 !..نه مامان جان- 

 خواد؟ی میپس چ- 

 . بلند شدممی سرم انداختم و از جايشالم را رو.  نداشتمیحرف

 تو کجا؟- 

 گه؟ی شده دی چمینیبرم بب- 

 ي انگار باور کرد که منهم به اندازه اهی بعد از چند ثانیهنوز در هم بود ول شیاخمها
 يدی تپه تپه برف سر بلند کند و اطراف را دریبزرگ شده ام که کبک وجودم از ز

 .عاقالنه تر بزند

 ..مینی ببمیبر- 

 و خاتون و شاهرخ را در حال پچ پچ می جمع و جورمان رفتییرای سمت هال و پذبه
 .میدید

 ..سالم- 

 .دی به سمتم چرخمی صدابا

 ... کردمدارتیببخش ب- 

 !)خوابهی دختره که نمنیا.. می بودداریب:(  من مادرم جواب دادي جابه

 . خالصانه کش آمدي شاهرخ با لبخندلب
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 ... مامانشقهی به سلنیآفر..االن خاتون بهم گفت !..دالرام کوچولو؟- 

 . در هم فرو رفتشی جهت اخمهای باز بمادرم

 ... خوابهمیاون طفل معصوم که دا...گمینگارو م!...نه پسرم- 

 نگاهم تاب ي نگاهش تا روشدی شاهرخ محو مي لبهاي که لبخند از روهمانطور
 . کرددای خسته ام را پيخورد و چشمها

 ؟ي داریمشکل- 

 . باال انداختمي اشانه

 ...نه- 

 !) بخوابهذارهی مگه مالیفکر و خ:(  باز پاسخگو شدمادرم

 می بوددهی که خری ست دست دوممی ني از خاتون فاصله گرفت و روهرخشا
بعد به مادرم نگاه کرد و مودبانه و با لحن ..)  کارت دارمنی بشایب:( نشست و گفت

 )البته با اجازه شما:(  اضافه کردیخاص

 رمیم:(  دل نگران است با اکراه گفتدمی فهمی منکهی باال انداخت و با ایی ابرومادرم
 ..) دالرامشیپ

 ...) ارمی و بزمی بري چاهیمنم :( هم رو به مادرم گفتخاتون

 که مثل ي ارهیبه چشمان ت.  مبل مجاورش نشستم و منتظر به او چشم دوختميرو
 با شی هالهی تي روشنهاهی و سادی کشی مرداب نگاهم را به اعماق خودش مکی

 .ی معلق باشانشانی ساعتها مخواستی و دلت مکردی مي ات بازيحس بصر

  روز بعد از تولده؟15 حداکثر زمان شناسنامه گرفتن یدونیم- 

 نیا.  هم فشار دادمي را رومیچشمها. امروزم بودي هم پس ، همفکر دغدغه هااو
 اش کرهی توانست بر پی جور نمچی بود که فرهاد ذهنم هیستونی مثل بمیمقوله برا

 . نداشتی و خالصشدی مرشیذهنم ساعتها درگ.  بزند و رها شودشهیت

 ... دونستمینه نم- 
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 ..دمی فهمدایمنم جد- 

 من به اسم خودم انجام دادم مارستانوی بصی ترخيکارها:(  گرفت و ادامه دادینفس
 تولد یاما گواه.. کنهداشی نتونه پی راحتنی دنبال بچه افتاد، به ای وقت اگه کسهیتا 
 ...)کننی قباله ازدواجشون صادر مای با شناسنامه پدر و مادر و قی تطبقیاونو از طر...

 دلگرم کننده از مقابلمون گذشت و حرف ي و همراه با لبخندي چاینی با سخاتون
 . تمام رها شدمهیشاهرخ ن

 در ي ، چه افکارهی در ساشهی مرد همنی تمام وجودم گوش بود تا بدانم انکهی ابا
 نیا.  شدمی پاری بافت ززی افتاد و نگاهم محو موکتِ رریذهنش دارد اما سرم به ز

 سرنوشتش ي از رولشی می شده بود که بییموکت هم مثل من پاخور ِ قدمها
 هیچقدر احواالت من شب...و فردا  و امروز موکتیی روز دمپاکی. ...گذشته بودند

 ! جان شده بودیاجسام ب

 کوچولو خبر نی ای محل زندگی از وجود و حتیمی زود اقلای ری دی بدونخواستمیم- 
 ...شهیدار م

 شما که خودتون د؟یکنی کمکم ميچرا دار:( دمی هوا پرسی فکر و بیب.  باال آمدسرم
 !)یمی با اقلدیشیقوم و خو

 اما به سرعت به خودش مسلط شد و خونسرد دمی مردابش را دي مردمکهالرزش
 )؟یکنی فکر میتو چ:( گفت

 دونمینم- 

  کار، کنارت باشم؟يِ جانی تا همي ، چطور اجازه دادیدونی نمیوقت- 

اما همان ته مانده .  چون مجبور بودممی ام شرمزده شدم و خواستم بگوی کسی باز
 .  غرورم مانع شديها

 ..به رابطه ش با شما اعتماد کردم... باشهي آدم بدتونهیخاتون نم- 

 .دی اش کشینی بانی میقی عمنفس
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ه به نفعم تموم  دارهی قضي کجایکنی نگار؟ فکر میکنی فکر میدر مورد من چ- 
  قدم به قدم کنارت باشم؟خوامی که مشهیم

 تکه نی که آخری ام از سر حس مثبتی کسی نه از سر بنباریا. هم شرمزده شدم باز
 . کردبمیجمله اش و لحن نرمش ، نص

 . افتادمی پاری دوباره به زنگاهم

 ...در مورد شناسنامه- 

.  استدی در ذهنش چه بود که حس کردم تعللش از سرِ ترددانمی کرد نممکث
 .دمی صورتش باال کشينگاهم را تا رو

  باشه؟یمیدالرامت اقل.. يخواینگار م- 

 پلکم سرعت ریجمع شدم و اشک تا ز... نداشته بچه م سوختتی هوي برادلم
 .گرفت

 ... باشهخوامینم...ستی نیمیاقل- 

 که شمرده شمرده بر ی داد وبا کلماتهی تک مبلی و به پشتدی کشيگری دقی عمنفس
 . دهانش کردخی ، مرا مراندیزبان م

 اگه بزرگتر کنمیکه فکر م.. تورو داشته باشهیلی بدم که بچه فامیبی تونم ترتیم- 
 یلیاجازه بده اسم فام....نکهی اای... نکهی اایو .. نداشته باشه براشیبشه صورت خوش

 هوم؟.... دالرام باشهيمن رو

 را آنقدر فشار می وجودم خم شدند و گلوي و مخوف بود روکی تارهی چه ساهر
 کمک دراز ي برای ناله کنم بلکه دستتوانمی تنها میی رهايدادند که حس کردم برا

 ....شود

 . خارج شدمی از گلوی تنها آهاما

 به یحت.. کنهداشی پتونهی نمی به راحتیمی اقلينطوریا... یول... سختهدونمیم- 
 ... باشهی دنبال دالرام بارماندی بارسهی نمفکرشم
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 !!یدالرام بارمان!! ی مزخرفبی ترکچه

 زل زده شی داغم به لبهاي و با چشمهاگرفتی حجم ممی گلوانی نشده مادی فرغده
 .بود

 ...  شناسنامه شوتونمی و من مهی هست که البته قانونیی ترفندهاهی- 

 ! )؟يریکه دخترمو ازم بگ:( دمی نالشی جمله هاانیم

 تار و پود حنجره انیزور زدم و از م.  شد و در لحظه اول متوجه منظورم نشدساکت
تورو ...هیمی اقلۀلی حنمیا:(  خانه کرده بود ، اضافه کردمشی رونی سنگي که غده ايا

 جور نتونم ثابت کنم مال چی هگهی که ددیری کلک دالرامو ازم بگنیفرستاده که با ا
 و جونم را از دیبهم بزن..ی با شاهرخ بارماننباریا... گهی دانتی انگ خهیبعدم ...منه

 )هان؟..دیریمن بگ

 ، دستم را گرفت شدی به سمتم دراز ماطی با احتشهی که همی جلو خم شد و با دستبه
من دارم :( باالتر بود ، گفتاری من بستی خرۀ فوق دوستانه که از آستانیو با لحن

به روح تنها دخترم ... به تو و بچه ت نرسهي نامردچی که دست هکنمیتمام تالشمو م
 !)قسم

 . نگاهش وصل شدمي روشنهاهی باز به سامهی نی نگاهم متوقف شد و با دهانلرزش

 از نام و نام ریغ! چی هبای تقردانستم؟ی مرد چه منیروحش؟؟ من از ا! دخترش؟
چقدر ...دانستمی نمزی چچی که به دستم داده بود هیتیزی و کارت ویخانوادگ

 ؟! و خام باشماطی احتی بتوانستمیم

 که مثل دخترم تا خورمیقسم م..رمیاجازه بده شناسنامه دالرامو به نام خودم بگ- 
 ...آخر عمرم ازش محافظت کنم

  بهتون اعتماد کنم؟دیچرا با- 

 . معنا دار زديلبخند

 !چون دلت بهم اعتماد کرده- 
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 رها شود اما حلقه اش را محکمتر شی انگشتهاانی تا از مدمی سرعت دستم را کشبه
 .کرد

پس دلت به من اعتماد کرده اما ... خب ؟يمگه به رابطه خاتون با من اعتماد ندار- 
 ارهی در مي کله کوچولو بازم داره خانم مارپل بازنیا

 یِِلی اسم فامۀ سخاوتمنداني اهدانی فهمم ایاصال نم..دونمی از شما نمیچیمن ه- 
 ی و چه نفعهی از سر چبه؟یرحمه؟ از سر محبته؟ از سر فر از سر تی بارمانبیعج
 ؟! شما دارهيبرا

 ی منیری شي روح دخترانه من هزار معناي زد که برایی هم از همان لبخندهاباز
 و طعمه ی پناهی جسم بزرگسال و زنانه ام حس بيتوانست داشته باشد اما برا

 !.شدن

 یفعال که م... میاز خودم از زندگ..برام وقت بذار و ازم بخواه برات حرف بزنم- 
البته مدتهاست که قصد ...نجامی مدته کار و بارمو اونطرف آب رها کردم و اهی ینیب

 انتقال کارامو به سرانجام يدارم کارها..نوری اامیدارم از اون سمت کنده شم و ب
 دهی حداقل ده سال براش زحمت کشدی برر از اونوشهی کامال نمی ولرسونمیم

 !ی بدونيخوای که می بپرس هر چنجام؛یاما حاال که ا...بودم

 .دمی کشرونی بشی انگشتهاری را از زدستم

 از چوقتیچطور ه!  کنم؟ي نخواسته بودم در احوالش کنجکاوچوقتی هچطور
 جواب کی دیهمه اش شا!! خاتون درباره اش پرس و جو نکرده بودم؟ چطور ؟

 ي او خودش جای او داشته باشد ولي براییجاداشت؛ ذهنم شلوغ تر از آن بود که 
 ! ام باز کرده بود انگاری زندگانیخودش را م

 گمی بکنم نگار؟ شناسنامه رو منکاروی شد؟ ایچ- 

 د؟ی کنی منکاروی ای چيبرا- 
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 که ترسناك بود و من ندانسته ینگاهش پر شد از حرف.  سمت صورتم خم شدبه
 .ترسش را حس کردم

 ۀ بچه معاملنی تو و ای که سر زندگيفکر کن اون نامرد...فکر کن بچه خودمه- 
 !... کرده منميپرسود

 روغن نخورده خشک یی برهوت ، مثل لوالنی بزاق دهانم بخار شد و زبانم از اتمام
 .شد

 دل خواهدی روحم باز شود و هر آنچه مچهی لوال را بچرخانم و درنی اخواستمیم
 کرد و تنها ی فقط تق و توقی بزنم ، نعره بکشم اما با خشکادی ، فرمیتنگم بگو

 )را؟..چِ:(  نامفهوم از آن خارج شديزمزمه ا

 يزیرو حساب هر چ..بذار رو حساب جبران کردن..یبذار رو حساب خودخواه- 
 ..ی از بدخواهریغ

 ) نه؟یستین..سی خودت ن؟یشناسیم..شیم..پدر دالرامو ...تو :(  زدمزور

 ... نه؟این پدرش باشم  ميدوست دار- 

 پشت نی ازاشی را بمی نتوانستم اشکهاگری که ددی آنقدر لرزمی چشمهاحدقه
 . شدمزیسد مقاوتم شکست و سر ر.  کنمی مخفمیپلکها

و من .دی بگوخواهدی چه مداندیمطمئن بودم م.  صورتم چرخاندي نگاهش را رویمدت
 نبض گرفته بود و همراه بارشش ي اهی انتظار چند ثاننی بار همری زمی چشمهایحت
 .دی تپی،م

 ..)پدرش منم نگار:( مصمم و مطمئن لب زدبالخره

 ..شدی نمباورم

 و شبها راحت ریآروم بگ... نکني خودخورنقدری و اریآروم بگ...ریحاال آروم بگ- 
 ...با آرامش بچه رو بزرگ کن... بخواب
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 سوختمی مدی مردم بای مدیبا کردمی اعتراف سقوط منی بار اری زدیبا...شدی نمباورم
 گونه ي و با تمام چهارستون لرزانم روستادمیا..ستادمی اما فقط اشدمیو خاکستر م

 .دمیاش کوب

 که یبلند شد و با چشمان.  انگشتانش مهار شدانی دستم به صورتش نخورده، ماما
:(  لب گفتری قبل ، زي لحظه هاتی روشن داشت و نه شفافهی نه تلولوء ِساگرید

و دستم را انداخت و با شتاب از خانه ) مبارکه..رمی گیشناسنامه شو به نام خودم م
 . رفترونیب

 
 

 که به یی تا بتوانم اشکهادادمی پنجره اتاقم فشار مۀ خاك گرفتۀ لبي را رودستم
 ریزحمت کنترل کرده بودم و تا زمان خواب مادرم مهار کرده بودم ، همچنان اس

 ي مادرم بفهمد که چه بر سرم آمده و چگونه مردی حتخواستمینم.  دارماراده ام نگه
 نی بچه ام سبز شده و حاال کمترو  منی زندگانی منی نقطه زمنیاز دورتر

 ...درخواستش تعلق نامش به طفل معصوم من است

 . اتاق چرخاندگری ام گردنم را به سمت دی گوشبرهیو

 که ی از کسری توانست باشد غی نمی مزاحمچی از دو شب گذشته بود و هساعت
 . کالم ترسناکش کرده بودریساعتها مرا اس

 ام ارسال شده بود ی که بعد از مدتها به گوشیامی پنی را برداشتم و به اولیگوش
 .دادی محی و مکالمه را به نوشتن ترجدادی نمامی پچگاهیآرش ه.  شدمرهیخ

 "...؟يداریب"

 ! توانستمیمگر م... توانستم بخوابمی ممگر

 "! مونده مگه؟یحرف"

 با شتاب ه،ی شدن بقداری ام زنگ خورد و از ترس بی بعد ازارسال ، گوشبالفاصله
 .دکمه را فشردم
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 ؟يداریچرا هنوز ب! ی راحت بخوابدی باهی چهی قضیدونیامشب که م- 

 . هم فشار دادمي را رومیچشمها

 یمی که شما که همدست اقل باور کنمدیچرا با! اونهمه دروغو باور کنم؟دیچرا با- 
  جبهه مخالفش؟ي حاال شديبود

 هی:( دمی پرشی جستجوانی بود اما من مي دنبال چه جمله ادانمینم. کرد سکوت
 !)کنهی معلوم موی همه چکی ژنتشیآزما

 . را با تعلل شکستسکوتش

  نه؟ای ی کنی با آرامش زندگيخوایم- 

 !! کند؟ او؟ی آرامش را به من ارزاننی قرار بود ایچه کس.  زدمپوزخند

 برهی زمان می و درخواستش و مخلفاتش حداقل دو ماهي ان اي دشیپروسه آزما- 
 ! دخترستی نای سادگنیبه ا..

 .شودی بند پوزخندم ، زهر کالمم ناخواسته متصاعد مپشت

 مثل شما ي اهی که زبر بار حرف آدم چندالنهی اگه دوسال طول بکشه بهتر از ایحت- 
 ...برم

 .دیچی پی گوشانی نفسش ميصدا

تو ... توام نه دشمنترخواهی که داشتم قسم خوردم که خيزی چنیمن به با ارزشتر- 
 ؟ي دالرامت به دروغ قسم بخوري رویتونی م،ياالن مادر

 طالب صلح بود، فرو شهی روحم که همی بستني از رویِ شکالتی ام مثل روکشِیتلخ
 ؟! از فرزند مگر وجود داشتزتری عزیچه کس.  ختیر

 افتاد ادتی شد که ی چ؟ي سود کردي رو چه معامله ا؟ي کردنکارویچرا با من ا- 
 ؟ی دور بزنکتوی و شری من بشقیرف

  شدممونیفکر کن پش.... ساده ستیلیجوابش خ- 
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 جمله که نی روحم ذوب شد و حس کردم در برابر ای تمام بستننباری شدم و اداغ
 ندارم تا ابراز کنم چی خانمان سوزم ساده است ، ناتوانم و انگار هي بالي برايادیز

 !جز نفرت

 . نزنمادی را به دندان گرفتم تا فرمی را به هم فشار دادم و بعد لبهامیدندانها

 !ی شاهرخ بارمانریفاصله بگ!!...ری من و بچه م فاصله بگیفقط از زندگ- 

شناسنامه ش رو فردا ...یور کن دخترم دی منو از زندگیتونینم:(  گفتی معطلیب
 )ارمیبرات م

  ؟ دخترتو؟يخوای میچ! یلعنت! یلعنت- 

 !آرامش دخترم و مادرش رو...نه- 

 !میما آروم..تو دور باش - 

 ...می زنیبعدا راجبش حرف م- 

 . گفت و تماس را قطع کردی کوتاهری شب به خو

 که نگاهم ی تنها وقتمدی نخوابای دمی اصال خوابای آای چطور خوابم برد و ستی نادمی
 وخواستم از دمی پرمی دالرام افتاد چنان با وحشت از جای خاليبه ساعت و بعد به جا

 هال انی مياتاق خارج شوم که تنه ام به چهارچوب در برخورد کرد و با آخ بلند
 )کجاست بچه م؟:(مدی و همزمان وحشت زده پرسدمیپر

 به من زل زده ی بلندش که راست شد تازه متوجه جمع حاضر شدم که با نگرانقامت
 . به دهانش بوديری ششهی مادرم بود و شي دستهاانیبودند و طفل کوچکم که م

 ! ریظهر به خ- 

 .کردی نگاهم می بود و با حالت خاصستادهیا.  سمت شاهرخ چشم چرخاندم به

 . به سمت مادرم نگاه کردمدوباره

تو هم ... خشک بدم بهشری کم شهیگفتم .. کنمدارتی بومدیبود دلم نگرسنه - 
 يریجون بگ
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 .کردی نگاهم می بود و با مهربانستادهی آشپزخانه اانیم. دمی سمت خاتون چرخبه

 ... صبحانه بخورایب! ینی عایب- 

 ی که درست وسط زندگي ابهیغر.  شکار نگاه شاهرخ شدمی چشمهادوباره
 گرم زیی که با حضور دالرامم مثل ظهر پاي ایزندگ.  من قد علم کرده بودیظهرگاه

 . انداختی مرد به تنم لرز زمستان منیو مطبوع بود اما حضور ا

 و دمشی کشرونی آغوش مادرم بانی از میحی توضچی هی سمت دخترم رفتم و ببه
 . ام فشردمنهیبه س

 ؟يدیخواب بد د- 

 !) کابوسهی:(  گفتمظیغبا . کردی متمی شاهرخ اذيخونسرد

 ..)شناسنامه شو دادم دست نجمه خانوم:(  تفاوت گفتی رو برگرداندم تا بروم اما بو

 را داشتم که قصد داشت به ی وحشيحس گاو.  بستمي لحظه اي را برامیچشمها
 روزگارم انی کله مکی خواستی مرد تا کجا منیا.  اش کندی قرمز طوفانۀزورِ پارچ

 ؟!اوردی اش را به ابرو نی و خم اشتباه نابخشودنستدیبا

 مادرم بلغور کرده و شناسنامه را به دستش داده که ي برازی چه چنمی تا بببرگشتم
 . کردیشدستیمادرم پ

 دست فک و ينجوریا.. نگار جان ي کرديخوب کار...آقا شاهرخ لطف کردن- 
 ...رسهی خوشگل خانوممون نمنی عمه ت به الیفام

 ...)رهی جلوشو بگتونهی کارم نمنیا....کنهی بخواد مي هر کاریمیاقل:( فتم حرص گبا

 ی که مریبه تاخ:(  گفتشی جای بي برداشت و با همان خونسردی سمتم قدمبه
 ی بچه رو از دست پدر مادر قانونهی نفر بخواد هی که میبعدم مگه قانون ندار!...ندازه

 !)ارهیش درب

کدوم قانون؟ همونکه گذاشت شما شناسنامه رو به اسم خودتون :( دمی طاقت غریب
 !!)؟ی قانونری اونم غدیریبگ
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 . که سرم را باال گرفتمکیآنقدر نزد. قرار گرفت می روبروکامال

 ... بدم که چطور شناسنامه رو به اسم خودم گرفتمحی توضدونمیفعال الزم نم- 

 و یاهی و سیکی کشاند؛ تاریش م به چشمانش که مثل مرداب مرا به قعر خودلعنت
 !وحشت

 یگفتم که مراحل قانون!...ي ان اي دشی دنبال درخواست آزمامیاالنم حاضر شو بر- 
 ...ستی نی سادگنی داره و به اادیز

 سند خواستیم.  قدرتش را هر طور شده به من ثابت کندخواستیم.  تر شدم یعصب
 بار نامش بلند شوم و قد راست ری نتوانم زگری را به دست داشته باشد تا دیقانون
 .کنم

 !)الزم نکرده:(  خشم لب زدمبا

 )؟یعنی ی گذشترشیاز خِ:(  را باال انداختشیابرو

 !یلعنت- 

 !دادمی مادتی کوچولو آداب معاشرت هی و گرنه نجاستی که مادرت افیح- 

 . چکه کرد اما همانجا با خشونت خشکشان کردممی چشمهاری عجزم تا زاشکِ

 ... بهرحال حاضر شو- 

و بعد دوباره رو به ...) با اجازه تون ..نجمه خانوم:(  به مادرم کرد و مودبانه گفترو
 . کردنمی آتشيچشمها

 بچه نیاگه قراره من پدر ا...نکهی هم ای عوض کنیی هم هوارونی بمی برخوامیم..- 
 ... کنهی زندگنجای اخوادیباشم دلم نم

 نهی و همانطور که دالرامم را به ساوردی طاقت نینی سنگنی بار به اری زگری دمیزانوها
 با شتاب و نگران همراهم خم شد و کهیطور. زانو فرود آمدمي فشردم رویم

 ) شد؟یچ:( دیمضطرب پرس

 ...)دمینم...چکسیبه ه..بچه مو:( تنها تکه تکه گفتم. حرف بزنمدادی اجازه نمبغض
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 ) حرفم تموم شه؟یگذاشت..رهی قراره بچه تو بگیک:(  پوف کردکالفه

 .دی به سمتم آمد و سرم را به آغوش کشی با نگرانمادرم

 گهیشاهرخ خان م..زمیعز..آروم ... توي کم طاقت شدنقدریچرا ا..زمیعز...دخترم- 
 ... کنهدای شماها پي مناسبتر براي جاهی

 . حرف هم گران بودنیا

ش بلند کردم و با اعتراض  انهی سي و از رودمی کشرونی دستانش بانی را از مسرم
 . شدمرهیبه مادرم خ

 !! منت آقا باشم؟ری عمر زهی دیحاال با- 

 که ی درجه از صالبتنی بعد رو به او که دو زانو مقابلم نشسته بود ، کردم و با آخرو
 بار منت تو ری زرممیبم:( در من وجود نداشت ، بغض دار اما شمرده گفتمچوقتیه
و بعد به ...) بدون تو...بدون مزاحم..می کنی می جا زندگنیمن و بچه م هم...رمینم

 .دم و در را پشت سرم قفل کردمی اتاقم خزانیضرب بلند شدم و م
 
  

 
 
 

 و من به در اتاقم زل دی مکی عشقم را مةری آغوشم داشتم و او آرام شانیدالرام را م
 چی هيه رو آمد بی آن بود و دلم نمي که دو ساعت تمام رویزده بودم و به قفل

 جور حس تملک کی ی جور خودخواهکی!  جور خساست محضکی.  باز کنمياحد
 !گری کسِ دچیمن باشد نه ه ي تنها براخواستمی اتاقم که ميبه دالرام و فضا

 ! منيبایفکش خسته شده بود طفلک ز. دی را غقب کشسرش

 معده اش انی شانه ام گذاشتم و آرام به پشتش زدم تا هر آنچه مي را روسرش
 امروزش نی کند و از همی امن من خالي شانه هاي راحت روالی با خکندی میاضاف
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 گذارمی می او خواهم رفت و حتي بار تمام بارهاری هستم که زیبفهمد من تنها کس
 . کنمینم ی را لکه لکه کند اما شانه خالتمیتا لباس عاف

 دارد و ازی نتگرمی و حماي قوي من به دستهاي از شانه هاشی افتاد که دخترکم بادمی
 حفاظت ي برای دستای شی و اشکهای دلتنگي وقتهاي برايتنها شانه ا! من چه دارم؟
 ؟!دنشیو قدرت بخش

 . حنجره ام تاب خورد و گرم شد و رها شد اما دلم گرم نبودانی مثل آه منفسم

شتم و  گذاشیآرام سر جا.  که به خواب رفته استدمی را جابجا کردم و ددالرامم
 ياتورینی مي و دستهایشانی پي که تنها مخصوص مادرها بود ، روي بوسه انینرمتر

 . به سمت در رفتم و آهسته قفل را چرخاندم و خارج شدمنیاش نشاندم و پاورچ

 ي مبل به خواب رفته بود و خاتون مطابق معمول سر سجاده اش بود و بوي رومادرم
 کیبه ساعت نگاه کردم نزد.  هال را پر کرده بودي خوش عطرش فضايقورمه سبز

گرسنه بودم اما قبل ! چهار بعدازظهر بود و من هنوز نه صبحانه خورده بودم نه نهار
 نگاهش کرده ظی قبل با غی ساعاته را داشتم کي دست مادردنیاز آن عطش بوس

سه باران  بوی را به نرمفمی و دستان ظریشانی پي رفته بود او هم روزادمیبودم و 
 امنش را به من ي قشنگ آرزو کرده و شانه هاي طومار طومار قصه هامیکرده و برا

 . استدهیبخش

به اتاق .  نشدداری خورد اما بیتکان. دمی سمتش رفتم و آرام دستش را بوسبه
 . انداختمشی آوردم و روشی برايبرگشتم و ملحفه ا

  تو دختر؟یستیگرسنه ن- 

 .دمی سمت خاتون چرخبه

 ... تازه!  های نکندارشیب- 

 ) غذا بخورمرمیم...نه:(  حرفش پچ پچ کردمانیم
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 گرد به اتاقم ي فلزینی سکی زی اشتها برانگاتی به سمت آشپزخانه رفتم و با محتوو
 .برگشتم

 !؟ی بنتيبهتر- 

 که انگار ي ايلقمه را قورت دادم و با انرژ. نشستمیروبرو.  بودستادهی سرم ايباال
 دوباره خوامیم:(  دخترم و بوسه مطبوع مادرم گرفته بودم ، گفتمي نفسهاانیاز م

 محکم و استوار که نقدریا.. خودمو بسازمندهی آدیبا!....درس خوندنو شروع کنم
 ) کنکور سال بعد خودمو آماده کنمواسه خوامیم...ارهی کم ني احدشیدخترم پ

 . کنار هم جفت شدشی لبخند زد اما بعد اخمهااول

 !ی بنتي دراومدتو که قبال- 

 .. انصرافیعنی نیا...رتبه م اومد اما انتخاب رشته نکردم- 

 ... انتخاب رشتهي باشه برای راهدیخب شا- 

 امی شهر در بنی همستیباشه هم معلوم ن- 

 ...خب- 

 مثل آرش ی آدمونی مو مدندهی از آي ذره ای خواهم حتینم!....بعالوه خاتون- 
 .. خوامینم!...من تو خونه اون درس خوندم با امکانات اون ...باشم

 یمنت! ...نوش جانت!..یونی حقت بود عدیهر چه در اون خونه به تو رس!..آرام!! یبنت- 
من خودم شاهد درس خواندنت بودم ...ستی او نونی ات مدندهی هم آچیه...ستین

 !خودت بوده و بس زحمت ۀجینت...آنهم با آن مشقت و پشتکار

 کیمثل .  اعرابها و کلماتش خو گرفته بودمی بعضظی و تلفظ غلشی به گوچقدر
 .! بود که کنارم داشتمیچه نعمت! نی و دلنشی محلیِقیموس

 .دمی بار بوسنی اولي اش را برایشانی هوا پی شدم و ببلند

 !یممنونم که هست- 

 . کش آمدي با لبخند منحصرلبش
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 ! می چرخی ؛ گرد گل ممیما پروانه ا- 

 .دمیخند

اگر هم نشد .. کردي بشه کاردیشا... سنجشرمی حساب فردا اول وقت منیپس با ا- 
 ... که گفتمکنمی رو ميهمون کار

 ...خدا پناهت باشه انشاءا- 

 ...و....شما حواست به مامان و دالرام باشه..فردا تا برم برگردم ظهره- 

 !) بشهکی دالرام نزدی قدمهی به ی حتخوامینم! شاهرخ..و :(  گرفتمینفس

 .ستدیمطمئن نبودم به خاطر من مقابل شاهرخ با.  به او نگاه کردمدی با تردو

 ... اما من امانتدارت هستمیکنیهر چند که تو در موردش اشتباه م!... امنالتیخ- 

************ 

 آن یعنی. دم تمام راه را تا خانه انگار پرواز کرده بودمی گنجی پوست خودم نمدر
 دهی را به من بخشینیری شی چند جمله اش چه زندگنی دانست با همیمرد عبوس م

 به مدت دو روز شیرای وي فالن و فالن براخی در تارتیسا":  که گفتنیاست؟ هم
 زده جانیبال در آوردم و آنقدر ه "دی انتخاب رشته کندیتوانی و شما مشودیباز م

 . پر گرفتمرونی رفت تشکر کنم و از اتاقش به بادمیشدم که 

 . قفل خانه ام چرخاندم و وارد شدمي چرخ دنده هاانی را مدی و کلدمی در رسپشت

 ام ي توانست شادی هم، نممی روزهانی چهره عبوس و متوقع مهمان ناخوانده ایحت
 .را خراب کند

 سالم- 

د و جوابم را داد و دوباره  قامت بلندش بلند شدنی به رخ کشي براای احترامم به
 .نشست

 آغوشش برداشتم و انی توجه به او به سمت مادرم رفتم و دالرامم را از میب
 ینی معخی تارهیقراره تو :(  و با ذوق گفتمدمی و بعد گونه مادرم را بوسدمشیبوس
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 تو اون زمان انتخاب رشته تونمی اطالعات داوطلبا باز بشه منم مشیرای وي براتیسا
 خبر نی ادنیتا نگاه شاهرخ را از شن دمیدرجه چرخ180و ) نه؟... هیعال!..کنم

 را به خاك بکشم فانی به من قدرت داده بود تا تمام حرتی موفقنیانگار هم. بخوانم
 .نمی ام را در نگاه او ببیی قدرت نماجهی نتخواستمیو من م

 ...گمی مکی تبرهی عالنیا- 

 . باز شدرتمی نگاهش ستاره باران شده بود و دهان حکی تاربمردا

امشب ... شما یشام قبول....گمی مکی تبري مادرنیبه دالرام به خاطر داشتن همچ- 
 ! رستوران شهرنیتو بهتر

 .دی به سمتم آمد و مرا در آغوش کشخاتون

 ...خدارا شکر- 

 . روشنش بودي هالهی روشن تهی هنوز بازِ سارتمی حدهان

 . شاهرخ برداشتمي ام را از رورهی را عوض کرد و نگاه خمی دالرام هواهیگر

 با خودم عهد کردم تا امشب رفتمی به سمت اتاقم مکهی را تکان دادم و در حالدالرام
 لب شم،ی پشی پیِ مرد نقابدار را نفهمم ، به شام قبولنی ای و بم زندگری، تمام ز

 !نخواهم زد
 
 
 . بودمرهی را پر کرده بود ، خی پشتي های صندلي که تمام فضاییدهای خربه

  کمه؟يزیچ- 

 نشی وارد ماشی مصرفکباری ینی سانی می آب طالبوانی را باز کرده بود و با دو لدر
 .شدیم

 . تکان دادمنی به طرفي سمت جلو برگشتم و سربه

 ؟يهنوز دلخور- 

 . چشم گرداندمشهی نازك کردم و به سمت ششی برای چشمپشت
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 ..ادای اداها بهت نمنیا..اووه- 

 . رامقابلم گرفته بود و منتظر بود بردارمی آب طالبوانیل

 ستمیداخل آدم ن...ادی اداها به من نمنی ادونمیم:(  حوصله برداشتم و تلخ گفتمیب
 !) چوبکهی تهیشدم مثِ !  ناز و کرشمه داشته باشمهیکه آخه مثل بق

 ! دختر خانومنیچقدر هم دلش پره ا- 

 بشر مگر نیا.  ستاره باران بودبی که امروز عجییبه چشمها.  لبخندش نگاه کردمبه
 بود اما دهی و شندهی ها و نق و نوقم را دیچقدر صبور بود که سه ساعت تمام بدخلق

 . بوداوردهیهنوز خم به ابرو ن

 چه نهی خرت و پرتارو ببنی چپ چپ نگاه کردن فکر کن اگه دخترمون ايبه جا- 
 !هکنی میفیک

 !!! شد و عضالتم منقبض شد؛ دخترمونکی اعصاب بدنم تحرتمام

 یحی جسارتش توضنی اي نشستم و منتظر به دهانش چشم دوختم تا براراست
 .بدهد

 ! هاشهیگرم م..بخور- 

 را وانشی لاتی کله تمام محتوکی ، شی جای بشهی همي خودش با همان خونسردو
 . کردیخال

 )؟ي دوست نداریآب طالب:(  را پاك کرد و گفتشی دور تا دور لبهای دستمالبا

 . شدکی به هم نزدمیاخمها

 و کردندی جاتون وسط پاساژ نبود و اگه مردم مارو نگاه نمیاگه اصرار مزخرف و ب- 
 خرت و پرتا نی کندن ، محال بود بذارم ای مثال پدرونه شما ماقی اشتيدل از تماشا

 تمام و کمال پولشو ي به زوددی مطمئن باشدیدیحاال هم که خر..دیرو بخر
 گردونمیبرم

 . زدپوزخند
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باشه ! ه؟ی و ننو و چهارتا دونه اسباب بازری کرنی اخم و تخمت به خاطر همنیپس ا- 
 .. به حسابمزی سرکار بریدرست تموم شد و رفت

 . ترم کردی عصبشی صداتمسخر

 ؟!دی دقم بدرونی بيمنو آورد- 

 می کندی که واسه دخترمون خررونینه آوردمت ب- 

 !)؟؟ اون فقط دختر منه!دخترمون:(  داد زدمبایتقر

 !دی دارفی تشرمی البد حضرت مریآهان پس جنابال- 

 اتی تمام محتواری اختی دانم تا چه حد از آستانه خشمم فراتر رفته بودم که بینم
 و با بهت نگاه او انگار تازه متوجه خبطم شدم و دمی اش پاشنهی سي را به رووانیل

 .ه و مستاصل به عکس العمل او چشم دوختمشرمند

 نگاهش ذوب تر ری زهی به ثانهی و من ثانشدی نگاهش از منِ عاجز کنده نمي الحظه
 انحصار ي از خشمم و حق مادرتوانستمینه م. نفسم به شماره افتاده بود . شدمیم

 !می جایطلبانه ام چشم بپوشم نه از رفتار کودکانه و ب

 ! ادب شده انگاری بيادیکودك درونت ز- 

 اش دور نماند و رهی قورت دادم که از نگاه خیی را با چنان ضرب و صدامی گلوآب
 .ضعف مرا شفاف تر کرد

 با حرص به هوی که ی آبوانیاون ل... مالحظه بودهی بنقدری انگار از قبل هم همیول- 
 !ادمهی خوب یلی خدوی کس ندچی و هي کردیپشت لباس اون بنده خدا خال

 که انگار زدیاز کدام خاطره حرف م.  شدزی شد و نگاهم رکی به هم نزدمیابروها
 ! هم محرمانه ومشترك بوده استیلیخ

اون ... شمالشونيالیتو و...شی دو سه سال پنیهم...یی و زنداییسالگرد ازدواج دا- 
 ی خدماتيروی دست نی دختر خانوم محجوب که وقتهیو ... پر زرق و برقیمهمون

 رنگش يری لباس سراپا شي روبردی که به اون سمت میطره از شربت و چند قدیلغز
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 و بعد دست به دی پاشچارهیاون ب  به پشت لباسوانشوی با حرص ته مونده لخت،یر
 !دلش خنک شده بود آخه.. نشست و لبخند زدنهیس

 نی اياداوری ناشناخته باز مانده بود و ةری جزکی ي به اندازه دهانه غارهادهانم
 ام ، دهی او را ندچگاهی کردم هی که من گمان میخاطره و از مهمتر حضور شاهرخ

 ِ ی شرمنده ام کرده بود که کت و شلوار آغشته به طالبی بهت زده و حتيبه اندازه ا
 ! برگشت به همان زمان و همان باغوشماو را به کل فراموش کردم و تمام ه

 نی باشد تا بتواند استادهی اتوانستیکجا م و رو کردم تا بدانم او ری ذهنم را زتمام
 پوف شد و شتری کنکاش کردم خاطراتم بشتری بی اما هر چندیصحنه محرمانه را بب

 رنگم را هم به خاطر يری مدل لباس شی بعد حتي به هوا رفت و لحظه اشتریب
 .اوردمینم

از تماس  بودم و بعد دهی مهمون ناخونده بودم که تازه از سوئد رسهیاون شب من - 
 ... منو کشوند اونجاکراستیبا آرش ، 

 ! بشر به ناخوانده بودن عادت دارد پسنیا

 شده بود، به دهانش زل زده بودم لی که سانت به سانت به گوش شنوا تبدیکلی هبا
 ی بعد با بدجنسي را خواند و سکوت کرد و لحظه ااقمیاما انگار اشت.تا ادامه بدهد

 !) قصه فردا شبیباق:( گفت

االنم :(  را روشن کرد و با شتاب به حرکت دراورد و خونسرد ادامه دادنی بعد ماشو
 باهاش ي چه جوردونمیاونم من م...خوادی کوچولو مهی تنبهی کودك درونت نیا

 !) کنمهیتسو

 که حاال کم کم با نگاه کردن به سر و ی تصنعی را جمع و جور کردم و با اخمخودم
من :(  شود، گفتملی به لبخند تبددمی ترسی می حت وشدیوضع او کمرنگ تر هم م

 دی بادی از من به خاطر داشتي تجربه انیبعدم شما که همچ... ندارمایباهاتون شوخ
 ...)می عصباندی که نبادیدونستیم
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مگه مغز خر ... ندارمی مثل تو شوخییابدا با دختر انتقامجو:( دی حرفم پرانیم
 !)خوردم

 . حواله ام کردی نگاهمی نو

 لباسارو تو لگن با چنگ و بالتون نی ادی کشی من ، زحمت مۀ خونمیریاالنم م- 
  پوشمی و من مدیکنی هم خشک شد اتو میوقت.. خشک بشهدیندازی و مدیشوریم

 اندازه شوخ نی آمد تا ای پهن و شکسته نمي و آن ابروهاکی تاري هالهی آن تبه
 .ه باال انداختم تفاوت شانی بنرویاز ا. طبع باشد

 ! حتمادی هم نداریی لباسشونی و تو خونه ماشدی دست لباسو دارهی نیباور کنم هم- 

 ! خانومهتهیتنب...فکر کن ندارم- 

 . را برگرداندممی باال انداختم و روي کردم و باز هم شانه ایپوف

 مکالمه اش ي صداي پوزخند زد و بعد از لحظه اای کرد و حس کردم لبخند نگاهم
 .دیچی پنی اتاق ماشانیم

 میای مرترید.. که وحشتناکهکمیتراف.. کشهی کم طول مهی دامونیخر...سالم خاتون- 
 قرار فردا یول...باشه واسه فردا..هی منتفی شام امشب با شرمندگهینه قض...بله...خونه
 یلیمادر دخترم خ!..نه... بچهلی وساي سرهی..اوهوم..... شرمندهدیببخش...هیقطع

 خداحافظ..چشم!..دی خريزی واسه خودش چشهیسرتقه نم

را به  "دخترم" لفظ ی کالمش ، وقتي اش در همان انتهاي اجبارخی حرصم از توبتمام
 ظیو با غ!  از همان کلمهری را فراموش کردم غزی ، قلنبه شد و همه چبردیکار م

 ...)گهی کس دچیدالرام فقط مال منه و نه ه:( دمیتوپ

 !)ادی خصلت هم بهت نمنیا!! .. نگاريدی بددی ندیلیخ:(  زدلبخند

 ! خصلتم بهم اومدنی اومد و اادتونی يزی چهی دی شادیتو خاطراتتون سرچ کن- 

 سال و کی چطور ی همه حاضر جوابنی و با ایی حس انتقام جونهمهیمن موندم با ا- 
 !ي ها بودیمی مثل موم تو دست اقليخرده ا
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 ي راه باز کرد و تارهامی تلخم به سمت گلو خاطراتانی از ناکجا آباد و از مبغض
 يسخته از خود!  بودنياونا خود:(  خش دار شدمی ام فالش نواخت و صدایصوت

 براشون گارد نکهی چه برسه به اکننی که دارن لهت میسخته اصال باور کن! خوردن
 !)يریبگ

 . تر شدي جدلحنش

  خبر داشته باشه؟ي نامردنهمهی عمه ت از ایکنیفکر م- 

 ... خوامم بدونمینم... دونمینم- 

 ... و تمامشدهی بچه دار نمسای که پرنهی دونسته هاش اتینها...نداره- 

 !بدبخت عمه م- 

فقط ...خواستمی و ناله نميزار... فرو افتاد اما به سرعت خشکش کردماشکم
 ! دخترممنی روشن و اي فردادی آنهم به امخواستمی و حرکت رو به جلو میستادگیا

 رو در حقم کرده و ی رذلتی نشستم که خودش نهای کنار آدمشهی باورم نمهنوزم- 
 !دهی مممیحاال داره دلدار

 ادعا هی بقای ادی که به نظرمستی اونطور نای قضاشهیهم!...ساده نباش نگار- 
 ی باشدهی خوب فهمنوی ادیتو که االن با...کننیم

:( دمی مقدمه پرسی به اشک و غصه ندهم بی ذهنم را منحرف کنم و مجالنکهی ايبرا
 سر زنت اومد؟ زنده ست؟ یی مرد؟ چند سالش بود؟ چه باليدخترت چه جور

 ) کجاست اصال؟؟يطالقش داد

 ..)من ازدواج نکردم اصال:( دی کشیقی عمنفس

 ي مشترك و همخانه اي های آمد زندگادمی اول با تعجب نگاهش کردم اما لحظه
پس .  استری تولد بچه ، در آنطرف مرزها، فراوان و همه گ بایبدون ازدواج و حت

 . سوالم را بدهدی تکان دادم و منتظر شدم تا پاسخ باقيسر
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 لباسامو چنگ و يهمون موقع که دار...کنمی مفی خونه م برات تعرمی شو برسهیبق- 
 !یکنیمال م

 . بوددهی چگری دي توطئه امی براي جديانگار جد.  گرد شدچشمانم

 ؟!امی من همراهتون مدیچرا فکر کرد- 

 !؟يایچرا ن- 

 ۀ توطئهیمگه عقلم کمه که خودمو بندازم تو دام :(  زدمی محکمپوزخند
 )؟! وآرشیمی اقلي عکساموبا شما بفرستن براندفعهیقراره ا!...گهید

 ..  توي از آرش که عکسهادمیشن- 

 . شودهی خاطرات مزخرف واگونی اخواستمینم. دمی حرفش دوانیم

 !دی دارزخبریانگار شما از همه چ...دیتمومش کن- 

 ادمی یگاه:(  زدم و اضافه کردمي ای و لبخند عصباداوردمی به يزی ناگهان چبعد
 ی حاال که همه چی دونم چرا حتینم..دی خودتون اون عکسهارو برامون فرستادرهیم

 اون دختر بلوند و يعکسها!..دیدی از آرش شندی بگدیرو شده بازم اصرار دار
 نقشه هی و با دیای بپاچه که بعد بونمی زندگدیخواستیم... وسط قبرستون منويعکسها

 وسط نی فهمم نفع شما ای نمکنمی دو دو تا چهارتا می هر چ؟؟یواقعا چ!! ؟ی چدیبش
 های آلن دولن بازنی اگهی تونست به شما بچه بده دی میهر زن!!  بوده؟بچه؟؟یچ

 )!..الزم نبود که

 هی... و فروش پرسود بودهدی خرهیفکر کن :(  حوصله گفتی رها کرد وبینفس
 !)تمام.... گرفتمی مبلغ هنگفتهی فروختم و یمیوارث به اقل

 .دمی حرص خندبا

 از خون خودشون دی کشتن که وارثشون بایاونا که داشتن خودشونو م!! وارث؟- 
 ... نکنه! دی داریمی با اقلی نسبت مخفهینکنه !..باشه



 278 

 یمی با او رابطه داشته باشد و شاهرخ فرزند اقلیمی خاله اقلشدی بود مگر ممسخره
 !!!باشد

رسما داشتم ..دمی خندي بلندتري از سر حرص و عجز با صدانباری کردم و اسکوت
 .شدمی موانهید

 !اری به خودت فشار ننقدریا! بسه خانوم مارپل - 

 بار چندم به او لعنت ي برادانمیم و نم و لوچه خندانم را جمع و جور کردلب
 خوابم ببرد و ی الکی الکنطوری همي را بستم تا بلکه لحظه امیفرستادم و چشمها

 دور توانستمی می حتای را هم ببندم و می گوشهاتوانستمی مکاشیا.  بکنمیی قوادیتجد
 .. اطرافم نگرددي فضاانی مش نفسی بکشم که حتی بتونيواریتا دورم د

 
 
 ام را از هم باز کردم دهی به هم چسبي پلکهای شدم و وقتاری هوشنی توقف ماشبا

 . به خواب رفته اممیای دنۀ خبر از گوشه گوشی ست بیقی دقادمیفهم

 یونی بلند و اعي و ساختمانهارونی به بمی به مرد کنارم نگاه کنم چشمهانکهی از اقبل
 ای که کنار جو و ی کهنسالي درختها دار وبی و شکی باري هاابانیبه خ. اطرافم افتاد

 .شدی مدهی اطراف ديبر فراز خانه باغها

 اجازه عقلم ، کنارش آرام ی که بيمرد. دمی نشستم و به سمت شاهرخ چرخراست
 ي جاتر از خونسردی بیلی که خیتیامن.  بودمدهی خوابلشیگرفته بودم و در اتومب

 . را بسته بودمی او ، در وجودم حس کرده بودم و چشمهايها

 !ساعت خواب- 

 م؟یسادی وانجایچرا ا- 

 ستی خوردن نی واسه آب طالبگهیقطعا د- 

 . به لباس نافرم و بدظاهرش اشاره کردو
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 حرکت کودکانه شرمنده ام کرده بود ، نی که ایی ابتداي عکس همان لحظه هابر
 . در وجودم نبودیمانی از پشی رنگچی هنباریا

 ! نرفته کهادتی..ي بشوردیو با گندنیا!  شو خانومادهیپ- 

 ی در آن نمي ستاره اچی که اکنون هی بود مثل همان مردابي خشک و جدلحنش
 .دیدرخش

 !ستمی نیگفتم اهل شوخ- 

 . زدپوزخند

 ! کردن با تورو دارم؟ی حرکت زشتت ، توهم شوخنی در مقابل ايچرا فکر کرد- 

 دور آن می رفت و انگشتهای صندلي و به سمت لبه هامی دستم به کنار پاهاناخوداگاه
 .مشت شد

 من محاله پا تو خونه شما بذارم- 

 ! خونه من چه خبره؟ قراره لولو بخورتت؟يفکر کرد- 

 بود و يشروی مداوم در حال پي و سرزنش هاری تحقي کالمش تا سمت و سولحن
 .کردی متمی اش داشت اذیتلخ

  پس؟هیچه اصرار- 

 !ینی مجازات رفتار بدتو ببخوامیم- 

 . کردمیپوف

 !ه؟یمعذرت بخوام کاف- 

 !یمونی گه که پشیچشمات نم- 

 . نگاهم را به اطراف چرخاندم.  دروغ نبودماهل

 خوبه؟.. بشممونی پشندهی ساعت آهی تا کنمی میسع- 

 !کیاز موضع قدرت و با همان نگاه تار. زدلبخند

 ! شوادهیپ- 
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 . شدم مثل خودشسخت

 !دی بکني منو مجبور به کاردی تونینم- 

 فرمان و ي دستش روکی و دی اش جابجا شد و به سمتم چرخی صندلي روکامال
 . ام گذاشتی صندلی پشتي را روگرشیدست د

 من به خاطر دالرام ي چه نخوايچه بخوا!...می حاال حلش کننی از همویزی چهیبذار - 
 فی و ضعزونی آدم آوهیو عادت ندارم تو ارتباطاتم مثل ..مرتب با تو در ارتباطم

 یلیمرزها رو خ... گردونش منمي اگه بشم بازای شمی رابطه نمهی وارد ای...رفتار کنم
 هرگز اجازه ی ولکنمی متی و طرف مقابلو رعام خودي و چهارچوبهاشناسمیخوب م

 که براش وقت گذاشتمو معلق ي خاله زنک و بچه گونه رابطه اي با رفتارهادمینم
  بدم؟يشتری بحی توضایروشنه ...نگه دارن

 ی در زندگی روشنم کرده بود که اعرابمی مستقریمودبانه و غ!  روشن بوديادیز
 ي عقب نشست و گوشه امی خوب بود اما دخترانه هادی شانیو ا... اش ندارمیشخص

 ...غمبرك زد

 امی تا برم لباسمو عوض کنم و بنیحاال هم بش- 

 . شدي شد و وارد ساختمان بلندادهی بالفاصله پو

 سرد و ي در ناخوداگاهم چه بود و چه گذشت که حرفهادانمی بود و نمری به زسرم
 دلم افتاده بود ، دلم ي که روی غمیۀ سارِی حوصله کرد و زی اش روحم را بیمنطق

چند . دالرامم خواب بود. را برداشتم و شماره گرفتمیگوش.  تاب دخترکم شدیب
 .ردم با مادرم حرف زدم و تماس را قطع کيجمله ا

.  بودیکی و شیونیمحله اع. حوصله تر از ساعات قبل به اطراف چشم چرخاندم یب
.  بودانی در جريادی زي خانه ها ، قطعا داستانهاي طاقهاانی و موارهای دنیپشت ا

 زده ابانی ، سر ِ خی جوان ناکامي که براي تلخ مثل حجله ا؛ی زندگيداستان ها
 یی مدل باالنی پشت رل ماشکه  خوش پوشي مثل قهقهه دخترنیریبودند و ش
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 و انتظار کردی نگاه مي به در خانه ای و هرازگاهزدینشسته بود و با تلفنش حرف م
 ...دی کشی را میکس

 ي چشم انتظارتوانستمیکاش منم م...کاش منم بلد بودم بلند بخندم.. جمع تر شددلم
 -  و اگرکاشیو چقدر ا.. بلد بودمیکاش من هم رانندگ.. عاشقانه را تجربه کنميها

 و من به خاطر دی رسی ذهنم بود که از کوچک و بزرگشان به نظر محال مانیمگر م
 کنم تا بتوانم با قدرت از او حفاظت ققوجود دالرامم حاضر بود تمامشان را مح

 ....کنم

 . کنارم خوردشهی به شي اتقه

 نییپنجره را پا. زدی ضربه مشهیشاهرخ بود که با انگشتش به ش.  خوردمتکان
 . انداختمی پاي رویلونینا.دمیکش

 ..ببر خونه تون بشورشون...لباس چرکها- 

 نداشته باشد، پنجره را تا اندازه ی حسچی که هی را به دست گرفتم و مثل رباتلونینا
 نگاهم رهی خی را نداشت ولحظاتي خونسردنیانگار انتظار ا.  دمی باال کشيا

 !)ه؟یچ:( دمی دست پرسسرم را به سمتش چرخاندم و با اشاره.کرد

 رمیم..دمی در فهميجلو... جا گذاشتملمویموبا:(  کرد وگفتنیی باال و پاي سرفقط
 )ارمیب

 ی ترشيبو.  عقب پرت کردمی صندلي را رویلونی ناسهی باال انداختم و کي اشانه
 .زدی و حالم را به هم مدادی میطالب

 ي لباسهاانیم.  شدانی بلند و طاقدار ساختمان نماة دروازانی بعد قامتش از میقیدقا
 چند سالش بود؟ انگار هم یراست...دادیاسپرت و آزادش ، کم سن و سال تر نشان م

 .. از من بزرگتر بودی ده سالیعنی..دوره آرش بوده است

 . را پشت فرمانش انداخت و حرکت کردلی نشست و موباکنارم

  بود؟دهیپوش ی که لباس فرم آبيدیاون آقارو د- 
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 . استفهام نگاهش کردمبا

 و نی امیی جوراهیهم نگهبانه هم ... و تورو بهش نشون دادمرونی لحظه اومد بهی- 
 !ي سهرورديآقا.. ساختمونریمد

 ! نشان داده بود؟بهی مرد غرکی چه مرا به يبرا. کردمی گنگ نگاهش مهنوز

 ش؟یدیند- 

 !نه- 

 تو شهیهم....کنمی رو برات اس ام اس منجایآدرس ا...؟یکنی نگاه مينجوریچرا ا- 
 اگه ی حتنجای اي هم گفتن هر موقع اومدي سهرورديبه آقا! نگه داروی ستیگوش

 !  واحدو بده بهتدكی دیمنم نبودم ، کل

 . گره خوردشتری بمیاخمها

 ...دی بای چيبرا- 

 !ی تو خونه م سرك بکشیواشکی بار هی دلت خواست دیگفتم شا..ينطوریهم- 

من فضول مردم :(  خودش جواب دادمتی را باز کنم با همان جدمی اخمهانکهی ابدون
 !)ستمین

 یلی و خی چشماتو باز کندی بايری بگادیخوبه !..اطهیاحت! .. ، دقتهستی نیفضول- 
 !ستی نیدنی که دییزای اون چیحت..ینی ببزهارویچ

 چرخاند ی گفتن داشت و لقمه را دور تا دور قامت بلندش مي برای که حرفمطمئنم
 . پرداختیو به اصل مطلب نم

  قراره من بدونم؟ویچ- 

 . رها کردینفس

 امن ي جاهی ی بدونرونی بی ازخونه ت بزني مجبور شدیلی اگه به هر دلنکهیا- 
 !ي بهش پناه ببریتونی اطراف هست که منیهم
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 خودت و یالبته شما سوپر من:(  بزنم ، شتابزده اضافه کردی حرفنکهی قبل از او
 ) گفتماطیمحض احت!..یسی وایمی اقلي تنه مقابل مزاحمتهاهیره قرا

 را می هم فشردم و روي رویپس تنها دندان.  را خوانده بود و جواب داده بودحرفم
 .برگرداندم

 ....ی راستدهای خرنیدر مورد ا- 

 .نگاهش کردم.  کردمکث

 براش دارم و نه ینه منت...به خاطر دل خودم... به خاطر وجود دالرام گرفتمنارویا- 
من ذاتا عاشق بچه ها .. داشته باشمی طلبای ادعا و شهی باعث مدهای خرنی ایحت

 ...  حساب گرفتمنی هم رو همولوتیو...هستم

 !ولت؟یو- 

 دختر هی...هیجری پوست ، اهل ناهی دختر سهی... اسم دخترم بودولتیو!..دخترم- 
 شهر رها ي ها بود که توهفت هشت ماهه که به خاطر خرافات پدر و مادرش هفته

 هزار هزار ها بودن و ولتیمثل و... تو وجودشهطونی و شمنهی بدگفتنیم...شده بود
 اون صحنه را ی شدم وقتیروان...ودم اونجا بي سفر کارهی يبرا...هستن متاسفانه

 یمردمش م...فاجعه بود... حال شده بودی بهی بچه گرسنه که از شدت گرهی...دمید
 اونور نوریعادت داشتن انگار که بچه هاشونو ا..اوردنی خودشون نمي و به رودنید

استخونهاش .. بلندش کردمابونی داغ اون خنی زمي سمتش و از رودمییدو...بذارن
 مختلفو يچند هفته اونجا بود تا تونستن عفونتها..مارستانیبردمش ب.. بودستم دریز

 داشت یدوندگ...بران کنن جي حدهی تا نشویتامی وياز بدنش پاك کنن و کمبودها
رسوندمش به دو .... پرستار مهربون گرفتمهیبراش ... خودمشی بردمش پیول

 وحشتناك چند ماهه ی زندگون و امالح و همنیتامی وياما همون کمبودها.... یسالگ
 ...رفتش و نموند... طفلم را از پا درآوردابونیکنار خ
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. کردمینقبض صورتش حس م عضالت می گلو و حتانیورم بغض را م.  شدساکت
 از همان صحنه ری غدی دی نمزی چچی شده بود و انگار هرهی جا خکی به شیچشمها

 . دردناكيها

 .دی را کنار کشنی سرعت ماشبه

 ؟ي بلدیرانندگ- 

 . چپ و راست کردميسر

 !ری بگادی دانشگاه ي برنکهیقبل از ا- 

 . نگاهشهی درست شب؛ی حسچی هیب.. کالمش خشک شده بودطعم

 . کنارم جا گرفتی آب معدني بعد با دوبطری شد و لحظاتادهیپ

 .دی را سر کشيگری گذاشت و دمی پاي را رویکی حرف ، چی هیب

 ...سرنوشت بچه ها برام مهمه- 

 آورد ادامه ی را به حرکت در منی ماشکهی گذاشت و در حالي را کناريبطر
 ي دارن اما منم به سهم خودم برای هزاران هزار بچه مشکالت وحشتناکدونمیم:(داد

 ...)سرنوشت دالرام برام مهمه.....ذارمی اطرافم وقت ميبچه ها

 ) تازه اون که دخترمه و حسابش جداست:(  کالمش کردی چاشنيپوزخند

 و ولتی وزی داستان غم انگریصورتم هنوز تحت تاث.  به سمتم انداختی نگاهمی نو
 .به نگاهش وصل شده بود بود و سخت و پابرجا گری ديولتهایو

 ي جور اداهی...ي و رغبته نه دلسوزلی از سر مکنمی دالرام مي برايهرکار...پس- 
و چون قصد ...ادی چه نادی چه تو خوشت بدمی مای دننیدارم سهم خودم را تو ا... نید

 خرت و پرتارو ازت نی پول ایندارم باعث آزارت بشم هر وقت هر جور تونست
 خوبه؟...کنمیقبول م
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 خودم و دالرام کنده شده بود يای بود که تمام حواسم از خرت و پرتها و از دنیقیدقا
 اش یبه اعماق زندگ...هیجریبه اعماق ن...ولتشیبه دنبال و.... او بوديایو به دنبال دن

 ...شی به خلوت هایو حت

 )شما چند سالتونه؟:( دمی ربط پرسی مقدمه و بیب

 .  تعلل کرديظه ا سوالم جا خورد و لحاز

 ... وهشتستی بکینزد- 

:( انگار ذهنم را خواند و اضافه کرد! پس از آرش کوچکتر بود.  من جا خوردمنباریا
 هی دوم بود و مهیآرش هم که ن... خوندم و با آرش همکالس شدمیدو سالو جهش

 ...)  اومدرتریسال د

 . از او کوچکتر بودی حساب سه سالنی با اپس

 !اوهوم- 

 ! اون حرفو بزن؟ی بگی که پشت بندش چيدی سن منو پرس؟نیهم- 

 ...دمی پرسينطوریهم...یچیه- 

 در سکوت ی به ادامه صحبت نشان نداد و لحظاتیاقی باال انداخت و اشتيابرو
 . کردیرانندگ

 ؟ي داري کارت برنامه ايبرا- 

 . سوالش نشدممتوجه

 .. کهیعنی- 

 ؟ي بگردي کارپی قراره دنبال چه تیعنی- 

 ياونهم البد برا..دینکنه قراره برام کارم جور کن:(  با تمسخر لبخند زدماری اختیب
 !) باشم هان؟ی قسمتهی ری مددیخوای و مدی داريزی چيکارخونه ا!.. دالرام؟يرضا

 !) نزاکتهی ادب و بی بیلیکودك درونت خ:( مالحظه گفتی و بخشک

 ! حوصله تر و جسورتر بودی اطرافم بي مرد از تمام مردهانیا. .. گرد شدچشمانم
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 ت ی معرفتونمیم...کنهی مي معلول نگهداري هست که از بچه هاهیری موسسه خهی- 
 خودت شی پي و ساعات کاري دالرامم ببریتونیم...یکنم و اونجا مشغول ش

 ..جا واسه اونم هست...باشه

 ...) ندارمزهاروی چنیمن اعصاب ا..ممنونم:(  درنگ گفتمیب

 ...یخوددان- 

 از لذتها یلی باشم که نقص عضو دارند و از خیی ساعتها کنار فرشته هانکهی افکر
 .کردیمحرومند ، تمام وجودم را پر از درد م

 
 

 . شددای را بغل کرده بودم و نگاهم به در بود و باالخره قامتش هومیزانوها

 رونی اش بدهی انگشتان کشانی کردم و روزنامه را از می شدم و سالم کوتاهبلند
 .دمیکش

  خاتونیمرس- 

  گفت فردا لباسا آماده ستییخشکشو- 

 .دمی خزي چرخاندم به گوشه ای دست مانی که میکی تکان دادم و با خودکار بيسر

  و خودم نشستم؟یی بگه چرا لباساشو دادم خشکشوارهی در نيحاال لوس باز- 

 . به جمله ام اضافه کنمی نگاهم کرد که مجبور شدم کلماتيطور

 ...به خاطر اون.. آخهکتاتورهی کم خشک و دهی- 

 !....ینه بنت- 

 . نشست و به دنبال مادرم نگاهش را چرخاندکنارم

 دهیکنار دالرام خواب- 

 . زديلبخند

 مدت تا سر نیتو ا.. دونمی اطرافم نمي از آدمهایچیمن ه.. دیخاتون به من حق بد- 
 ری منو درگنقدریا..ب دارن که نقایی دور و اطرافم پر شده از آدمهادمیچرخوندم د
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 خود یحت.... فکر کنمزهای از چیلی فرصت نکردم به خی ها کردن که حتينامرد
 د؟ی نداردی من؟بچه داری تو زندگدیمد بپرسم از کجا اوکنمی فرصت نمیحت...شما

 ...  تون چطوره؟ چه برسه که شاهرخ خانتون کهی شخصیزندگ

 . حساس بوديادی شاهرخش انگار زيرو.  جمله ام تمام شودنگذاشت

 منو نیهم!..ستنیاما همه مثل هم ن! قبول... اطراف بهت بد کردنيآدمها- 
 ضیاما مر... بودبایخواهرم ز...چندسال چشمم دنبال شوهر خواهرم بود...نیبب

من ماندم و غم خواهر و عشق شوهر ... و بعد هم تمامدیدو ماه تب کش...شد
به ... اش را نشون کردالهدختر خ...تاد به دنبال زن گرفتن افدیبه ماه نکش...خواهر

 ی از همه جا بۀ بدنام کردن اون دخترخالي تا پایحت..همه در زدم تا منصرفش کنم
 مرد باخدا دستم رو هی که شدمیداشتم تو فاضالب گناه غرق م... رفتمشیخبر هم پ

 اون ي برا منورهیبزرگ عش... مون بودرهیاز عش...خواستگار بود...گرفت
اما .. بزنم تا زن اون مرد نشمشیک بود خودم رو آتینزد... کرديخواستگار

 شوهر خواهرم ی و چشمم هنوز پکردمیکم محلش م...زنش شدم...نشد
 ي اگهی دزی مرد با محبتهاش از من چنی ادمیدوماه نگذشته بود که د...رفتیم

و پنج سال کنارش با سر و  ستیب...می کردیزندگ...يافتادم به توبه و زار...ساخته
همه ...سه بار بچه دار شدم اما هر بار نماندن و سقط شدن... کردمی زندگاالگردن ب
چه ...ری بگيگری دختر رو رها کن و زن دنی پاش نشستن که اریعالم ز

 شهرم دووم ونی مرد من میوقت...گفت حکمت خداست و به پام موند...کرد؟
 مشغول هیری خسسه موهیکوچ کردم و تو ...غمباد بود برام اونجا موندن...اوردمین

تا ... از اون خانهرونی فروش بي بچه ها هم براي هم براکردمیغذا درست م...شدم
 و درشت زی گذاشت ری که هر وقت قدم به اون موسسه مي شدم خاتون مردنکهیا

 که کردیه به چه چه م بنقدری اخوردی دستپخت منو می و وقتشدنیدورش جمع م
 شتری که بیبه پسر جوون...کم کم بهش خو گرفتم... تافته جدا بافته امکردمیفکر م
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 رو تو اون موسسه يادی گشت ساعات زی برمی بود و وقترانیمدت سالو خارج از ا
 روز کی... داشتیحس خوب...بردمی خاتون لذت مگفتی بهم منکهیاز ا... گذروندیم

 رفتم اقی و با اشتگهی دیکیبساط آشپزخانه را دادم به ... کنمیخواست که با او زندگ
 ...شاهرخ شد پسرم.

 . کردسکوت

 ی حضور پررنگنروزهای بود که اي چشمانش هم پر از عشق به مردسکوت
 بوده و ي دلداده مردي روزمیبای سخت بود که خاتون رعنا و زیباورش کم.داشت

 توانستی می عشق گاهيروین.. استدهی ها چسهی دختران از او، دس دور کردنِيبرا
 سازنده که تا نقدر آی گاهای پرتت کند و یآنقدر مخرب باشد که به اعماق پست

 . ات کندیملکوت همراه

 ...نطوریکه ا- 

 . زد و بلند شدمی پاي رویدست

اما همه ...ن کند بتواند آدمها رو مهربادی دو کلمه بانیهم...عمر کوتاه... کوچکایدن- 
 !میانگار خواب

 ي هايازمندی نانی سرم را منکهی اش کردم و با ای چشم تا درگاه آشپزخانه همراهبا
 بود که زمزمه خوب بودنش ي مردی اما تمام حواسم پکردمی منییروزنامه باال و پا

 تا ابد لکه یمی با اقلی که با همدستيمرد.. من بودي آشکار با دانسته هايدر تضاد
 .  ام نفوذ کرده بودی زندگانیم  گذاشت و با جسارتمی آبروي رويا

 مهد یاز کارگر ساده گرفته تا مرب...دمی کشی ها خط می آگهشتری تند دور بتند
 ... کودك

 بود شی روي شماره اش را حفظ نبودم اما برگه ای سمت تلفن خانه رفتم که حتبه
 . آن نوشته بودي روکه دست خط شاهرخ بود و شماره را
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 زنگ زدم و ی دانم به چند آگهینم... گفتم و شروع کردمي.. گرفتم و بسم اینفس
فرصتم محدود .  دالرام مرا بلند کردهی گريآدرس چند جا را نوشته بودم که صدا

 گذاشتم ی مدی نباکردمی خودم دست و پا مي براي کارعتری هر چه سردیبود و با
 ي پرداخت نفقه دوران باردارنی آخروزالبته هن. شاهرخ بمانمنی دری زنی از اشتریب

 . کنمنی ام را تامي ضرورحتاجی ماتوانستمی مرهیام مانده بود و هنوز از آن ذخ

 و ی همراهنروزهای سپردم که اي دادم و دوباره به دست مادرری را شدالرامم
 نی و با چنددمیسپاسگزارانه دستش را بوس.  را در حقم تمام کرده بودتشیحما

 ... زدمرونی مختلف از خانه بي آدرسهايبرگه حاو

******** 

 .ستمی مغازه اش بانیتری وانی چنان براندازم کرد که انگار قرارست منیی باال تا پااز

 ؟یتا حاال پشت صندوق نشست- 

 جوابش را بدهم نگاهش را دور تا دور فروشگاه بزرگ کت و نکهی بعد قبل از او
 یی معلومه که چه آدمهانجایاز ظاهر ا:( اش گرداند و همزمان گفتیشلوار فروش

و نگاهش ...) نجای اي برادی ساده ايادی کم شما زهی...خب... رفت و آمد دارننجایا
 .دی تن و بدنم چرخيدوباره با همان دقت رو

 . قدم تند کردمي بعدی آگهي تکان دادم و براي سرتنها

 !..ی برنج جابجا کنی گونیتونی مگه مفی ظريو باال قد نیشوما با ا...نه دختر جان- 

 شروع به کم کردن وزن کرده ی از مدتها حواسم به خودم معطوف شد از کبعد
 اندازه الغر نی گذشت ای نممانمی از زاشتری بي چند هفته انکهی با ایبودم که حت

 !شده بودم

 ..میبعدم ما دنبال کارگر مرد بود- 

 دینگفت..دی نگفتيزیتلفنم کردم چ..ارگر ساده رستوران کدی فقط زده بودیتو آگه- 
 !دی خوایمرد م
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و !)  دادنتمهی نصفه نی آگهنیمراد خاك تو سرت با ا:( دی به اطراف چرخنگاهش
حتما خود چشم ناپاکشم جواب تلفنو :(  زد و اضافه کردی الکيبعد لبخند

 !) هم هست االني چه گورستیمعلوم ن..داده

 . تکان دادم و دست از پا دراز تر از رستورانش خارج شدميسر

 شش دی بامی روزا عروس داریگاه... ازنه صبحه تا هشت شبمونیساعت کار- 
 هم به سر ی به سر و وضعت برسدیهم با.. پر از رفت و امدهنجایا...ی باشنجایصبح ا

 ی جارو کنشگاهوی هفت هشت دفعه کف آرای مجبور باشدیروزانه شا...نجایو وضع ا
 ي ندارم بچه هاي شلوغ بازاعصاب من.. ياری با خودت بدینهار هم با..ی بکشیو ت

 تومن 5ازت ..شتری ازشون چشم بشنوم نه بخوامی شناسن فقط می اخالق منو منجایا
 ؛ خوامی می امروز مرخصدونمی نمي آگهی دی کار کننجایاگه قرار شد ا..رمیگیسفته م
 ...می بچه م مدرسه داره ؛ نداره، ندارضهیبچه م مر.! .می ندارخوام،یفردا م

  دارمرخواری نوزاد شهیاما من - 

  معلومهستی خي هانهیاز سر س- 

 حرفش چنان خجالت زده شدم و چنان جا خوردم که تمام حواسم معطوف از
 کرده بود و رهی و رنگ روشنش را تدی چکی از آنها میکی که از يری شد و شمیمانتو

 آنرا ي سر کردم که رويبا سرعت شالم را باز کردم و طور.کردی مییدنما خواریبس
 .ردیبگ

برو ... طفل معصوموی ش کنی خشکری شيخوایم...خوادی مادر مرِیاون بچه، ش- 
بعالوه من آدم شناسم تو ... که تمام وقتت رو پر نکنهي کارهیبرو دنبال ..دختر

برو .. دنی ت مي فرارنجای ايدو روز نشده زبون درازها..یستی ننکارهیا
 ..برو..دخترم

 . زحمت لبخند زدم و از آنجا هم خارج شدمبه

 . صورتم چرخاندي که پر کرده بودم نگاه کرد و بعد نگاهش را روی فرمبه
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  شدنوهی بي برای جوونیلیخ- 

 آمد همان ی مثال مهربان ، به چشم مۀ جامعنی که در ايزی چنیلعنت که اول!  لعنت
 ی انگار توجه تمام نااهالن را به سمتش میود و مثل چراغ چشمک زنکلمه مطلقه ب

 .دیکش

 . صورتم سخت شدعضالت

 ! شدنی آبدارچي برایفی حیلیو خ- 

 يشروی فراتر از محدوده صورتم پی و گاهدیچرخی ممی چشمهاي خندانش رونگاه
 . بار خودم را جمع و جور کردم و صاف نشستمنی چندکهی طورکردیم

 !ي کاربهتری و حتی باشی داشتي راحت تری زندگیتونیم- 

 که از شدت حرص ي قبح کالمش آنقدرها هم سخت نبود اما مثل مجسمه ادنیفهم
 .خشک شده بود به او زل زده بودم تا کالمش را تمام کند

خب ... تو خونه ميای و بی فراهم کنم که تو شرکت کار نکنیطی برات شراتونمیم- 
 دی خانوم بامیمر... رهی خونه م رو بگری خدمه پيزم دارم که جا نفرو الهیمنم تنهام و 

 ...بای زيروی نهی...رهی جوون جاشو بگيروی نهیکم کم بازنشسته بشه و 

 .دمی مخابره کرد و مثل فنر از جا پرامی اعصابم دستور قتمام

 .دی اش چرخغهی و صورت شش تی جوگندمي موهاي روي به تندنگاهم

  شد؟یکجا؟ چ- 

عقب . دیچی سرم پانی اش مي آالرم خطر در اتاق کوچک ادارنباری شد و ابلند
 .  بزنم که انگشتانش دور مچم حلقه شدرونی و خواستم از اتاقش بدمیکش

 ؟يچرا ترش کرد- 

 . پس رفته بود و زبانم قفل کرده بودمی صداظی شدت وحشت و غاز

 دستم داشتم با لحن  رها کردني که برایی و در مقابل تقالدی را جلوتر کشخودش
 !) دلش اومده تورو طالق بده؟يشعوریکدوم ب:(  گفتيمشمئز کننده ا
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 با خشم و ترس او را به عقب هل دادم که قامت بلندش تاب خورد و تعادلش چنان
 زدم و به ي بلندادی که مرا هم همراه خودش بکشد فرنیرا از دست داد و قبل از ا

 . خودم را رها کردمي اهیثان

 پر کردن ي که براي شده بود و حضارزی خمی نادمی فري که از صدای بهت منشانیم
 ی که بیی گفتنهای منقطع و با عوضيفرم استخدام آمده بودند با نفس نفس زدنها

 . زدمرونی نشست از شرکت جمع و جورش بی لرزانم مي لبهاي رواریاخت

 لبه جدول نشستم و تند تند ي شرکت روی سست شده بود و همان دو قدممیپاها
 شدو ی شارژ نمزی چچی با هختنی قلب انگار جز با اشک رنیاما ا..نفس تازه کردم

 آرام ی بشوم اما دلم کمنی عابري و منظر تماشازندی اشکم برياجازه دادم قطره ها
 .ردیبگ

 که ي ای آگهنی بلند شدم و به آخرمی سبک شدم از جای کمی وقتقهی از چند دقبعد
 نمانده می برای رمقنکهیبا ا... آموزشگاه بودکی یِان اطراف بود نگاه کردم؛ تلفنچهم

 نسبتا يری مسیِ راه افتادم و با طادهیپ. کردمی تمام مدی مورد را هم بانیبود اما ا
 .دمی به آموزشگاه رسیطوالن

 .  نشستمری مديروبرو

 ...دیخب از خودتون بگ- 

 . نبودي خبرقی فعال از پر کردن فرم و گرفتن اطالعات دقانگار

 ی پررنگی مشکيجوان نبود اما موها.  شدمرهی اش خرهی گرد و نسبتا تنکی عبه
 .داشت ؛ انگار رنگشان کرده بود

 ... کار پاره وقتمهیدنبال - 

 کدوم مد نظرتونه... صبح و عصرفتیش...فتهی دو شنجایا- 

 . گرفتمینفس

 ...ر باشه صبح بهتدیشا- 
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 ؟ی ش کنیبانی و پشتی کنی طراحتی ساي بلد؟ی کار کننترنتی با ايبلد- 

 . صورتش تاب خوردي با بهت رونگاهم

 ! بلد باشه؟زاروی چنی ایمگه الزمه تلفنچ- 

مگه قراره چند ! .. کهدی تلفنو برداری فقط گوشستیقرار ن... پرسمیالبد الزمه که م- 
 ...دی کنیابی برام بازارنترنتی اقی از طرخوامیم. خطها زنگ بخوره هان؟نیدفعه ا

 . داشتي حاال هم سر ناسازگارنی مرد ترشرو همنیا

و از ) ستمی بلد نزاروی چنی وقتتونو گرفتم من ادیببخش:(  شدم و کوتاه گفتمبلند
 . رفتمرونیآموزشگاه ب

 یصورت افتاده بود و تن و بدن و ری به زی که هي شده بود و سردی ناامی که هيدیام
 ی داغ و طوالنيرهای شده بود و مسدهی کشي نامناسب عده اي نگاه هاری به زیکه ه

 ستادهی ای ختم نشده بود، آنقدر خسته ام کرده بود که حتي اجهی نتچی که به هيا
 . بخوابمتوانستمی اتوبوس هم مانیم

 که داشت ی خسته و روحی و با جسمدمی سرِ شهر به آن سرِ شهر رسنی از ابایتقر
 آموخت، وارد ی ناکام مانده، مي خواسته هانی همي را الباليکم کم مقاومت و صبور

 .خانه شدم

 بود یانگار او تنها کس.  دنبال مهمان ناخوانده مان بودملی دلی ام بی تمام خستگبا
 بازگو شی وقفه تمام خاطرات امروزم را برای و بنمی کنارش بنشخواستیکه دلم م

انگار دلم .  تکان دهدي منظورش بزند و سری بيا از همان لبخندهاکنم و او تنه
 سنگ صبور ، دل خوش کنم و تمام کی  خاتون مثلِي به پسر قصه هاخواستیم

 بود که ي با نامردی تنها همدستدیجرمش شا.. را بر سرش هوار کنممیغرولندها
 ! نداشتمي به جرمش هم اعتمادیحت! ... بود؟یجرم کم..دی ام را از هم پاشیزندگ

 سرشان بشوند، کمر ی خستگمی آنکه مادرانه های را در آغوش گرفتم و بدالرامم
 . پرداختمفیهمت بستم و به انجام وظا
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 ؟ی ساکتنقدریچرا ا- 

 . زدم و پوشکش را بستمشی التهاب پوست پاي را روی سوختگپماد

 ! دنبال کار بدوئَمدی تا چند وقت بادونمینم- 

 ...ی پات کنی کفش آهندیبا... دخترمنهیهم- 

 . وارد اتاق شد و کنارمان نشستشی با شربت خنک عرق نعناخاتون

 .. از بابت کودکت آسوده ستالتیحداقل خ! یخداروشکر که مادرت هست بنت- 

 . اطرافمری نظی محدود اما بي آدمهانی بود؛ حضور همی بزرگنعمت

 مادرم کهیطور. دی باری لبخندم میرکت از تک تک اعصاب حی زدم اما خستگلبخند
 يبرو تو اتاق کنار:(  گفتکرد،ی با او خوش و بش مکهیدالرام را بغل کرد و در حال

 ...) دو ساعت بخوابیکی

 . کشمی مي درازهی نجایهم- 

چند ! بلند شو مامان..ی بخوابمی ذارینم!  می ؛ رفت و امد دارنجاستی دالرام الیوسا- 
 ... ادی هم آقا شاهرخ مگهیساعت د

 تکان دادم و ي آوردم و تنها سرادی شام را به هی چه؟ اما قضي بپرسم براخواستم
 .بلند شدم و به سمت اتاق رفتم

اما مثل تمام لحظات امروز، .  را بستممی و چشمهادمی تخت خاتون دراز کشيرو
 ی کوتاهچی هبایقر ام ، تی از لحظه ورودش به زندگنکهیا.  رفتیذهنم به دنبال او م

 داغدار ي همان راه پله هاانی آغازِ حضورش مۀ نقطدیشا..دمی از او ندي ایو دشمن
 که مرا از ی و دستختی فرو ری ناحق مجتباتت بار شمری روحم زیخانه مان بود؛ وقت

 در آشفته ی حتایو ... مرد بودنی ، همدی کشرونی مردم بۀ مالحظی بي بار نگاههاریز
 نکهی با من همراه شده بود و کمک حالم بود؛ الومترهای شدن آرش تا کبیبازار غ

با !  من؟تاردر عوض رف... و عاقالنه بوددهی آمد سنجی که از دهانش در ميهر کلمه ا
 میروح صلح جو!.. طلب بودی ام ، کودکانه و دشمني اعتمادی و بیتمام سرخوردگ



 295 

 ي به مردهای خوشي روچی ذهنم، پنهان شده بود و هي اعتمادی بواریپشت د
 دیاما شا!.. بودمدهیکم نخورده بودم و کم نکش! حق داشتم؟... دادیاطرافم نشان نم

 ی تر و نرم تر مدهی سنجی کمدی بود ، باربانم خاتون مهنِی که اميدر برابر مرد
 !دانمینم....آه...بودم

 اما ذهنم خسته تر از آن بود که بگذارد تن خسته ام دمی پهلو و آن پهلو چرخنی ابه
 دیبا..کردمی عادت مهی رونی به ادیبا.  ساعت تقال بلند شدمکیناچار بعد از . بخوابد

 دای پی شدم تا بتوانم کار مناسبی آماده مری روز ماراتن سخت و نفس گنی چنديبرا
 نی با همی بودم که حت من بچرخد اما مطمئنلی مي روتقرار نبود تمام کائنا. کنم

 آغاز می برانی و اشومی رو به جلو دارم با کائنات همسو می ولی الك پشتيحرکتها
 . بودیدلچسب

 
 ...زدی شانه اش گذاشته بود و آرام به پشتش مي دالرام را روسر

 ...فیلباستون کث- 

و همزمان نگاهش ..) از برگ گلم پاکتره... دارهیچه اشکال:( دی حرف مادرم پرانیم
 . گرفتمشی ام را از او و پدرانه هارهینگاه خ. دیبه سمتم چرخ

 ه؟ینوبت واکسنش کِ- 

 نی کودك من در احی تفرنی اولنیا.  را درون ساکش گذاشتمازشی مورد نلیوسا
 . بوددهیچی درهم و پيایدن

 ...یدوماهگ- 

 سی بنويزی چیخچالیتو هم رو در ... کردمادداشتی ممیمن تو تقو.. نرهادمونی..- 
 چه خبره؟....

 . بودمپشی بود که به زحمت مشغول بستن زیمی اش به ساك حجاشاره

  نگار؟ چندتا پوشک؟يداریچقدر لباس بر م- 
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 باشد و منِ مادر يزی چازمندی مبادا کودکم ننکهیوسواس ا.  گرفته بودمانگاروسواس
 . را نداشته باشمازشیقدرت برطرف کردن ن

:(  ، گفتکردی شان می تند تند خالکهی ساك را از مقابلم برداشت و در حالمادرم
 !) بسه ماماننایهم

 از يسر. به تجربه اش اعتماد داشتم.  و مطمئن مادرم نگاه کردمی عسلي چشمهابه
 .بابت تشکر تکان دادم و بلند شدم

 ..رمیگی خودم آروغشو مدشیبد- 

مت مخالف چرخاند تا دالرام از دسترسم دور شود و لبخند  اش را به سشانه
 . زديمحجوبانه ا

 ! بچهي کمم باباهی- 

 نی لرزاند اما جنس ای دلم را مشی چون و چرای حس تملک بنیا...دی لرزدلم
 .کردی تفاوت وحشتزده ام منی شد و ایاضطراب کم کم متفاوت م

 نگاه پر ینیرعت به اتاقم رفتم و سنگ به شدت دخترانه ام را از او گرفتم و به سنگاه
 .دمیاز لبخند و مهر خاتون را تا آستانه ورود به اتاقم به دوش کش

 ی حداقل کم،ی کردم تا کمي مختصرشی دقت آرای و تند و بستادمی انهی آيروبرو
 که ختی فکر حالم را آنقدر بهم رنیاما هم... کودکم ، هماهنگ شومةبا پدر برازند

 پاك کردم و شالم را مرتب کردم و از اتاق ي اهیهر آنچه نقش زده بودم به ثان
 .خارج شدم

 رنگش نشسته ی کت اسپرت و شکالتي که رويدی با عجله و شرمزده لکه سفمادرم
 آنکه بخواهد مقابل مادرم مقاومت کند، دالرامم را باال ی و شاهرخ بکردیبود پاك م

 .دی که نگاهش به سمتم چرخکردی ميبا او باز و کودکانه کردی منییو پا

  ؟يحاضر- 

 . می از خانه خارج شددی تپی جهت می که بی بعد با دلی تکان دادم و لحظاتيسر
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 ده؟ی رنگ و روت پرنقدریچرا ا- 

 ي هایی به تواناي اعتمادی بي از رودی شاای عادت ودی شاي از من مادرم از روقبل
 !)رنگ و رو براش نمونده!..از صبح در به در کار بوده بچه م:( من جواب داد

 کم دلشوره هی:(  مادرم توجه کنم جواب خودم را دادمحاتی آنکه به توضیب
 دای پیمی که امروز فرداست که سر و کله اقلکنمی اما حس مدی شاهیالک...دارم
تنها شانس من ...هی کمانمی زاخی تاردونهی و اون مشهی ماه داره تموم مهی بایتقر...بشه

 ...) بچه بودنی اومدن اایهشت ماهه به دن

با وجود شناسنامه و با وجود قانون حضانت نوزاد توسط مادرش ، ...نگران نباش- 
 ... خودش را ثابت کنهومتی قي جورچی بتونم هدونمی مدیبع

 !ستیاون که دنبال قانون ن- 

 ... نکنای قضانیفکرتو مشغول ا... چاه داره هم راه وی قانونری غي راه هایحت- 

 ! دستم بکشن و ببرن؟ری خونه م و بچه مو از ززنی دفعه برهیاگه - 

 شهی زود مجبور مای ری اگه ببرن هم دی حتی در ثانستی برنامه ها ننیاوال که اهل ا- 
 !..برش گردونن

 حی تفرنی هم چون اولدیشا.  حلقم بودانی دلم ملی دلی خواست آرامم کند اما بیم
 خوش بگذرد استرس خواستمی چون مدیشا.  استرس داشتمشیدخترم بود برا

 بخش شاهرخ دود نانی کاش با همان لبخند اطمي که همه اش ادیو هزار شا..داشتم
 .رفتی و به هوا مشدیم
 
 
 
 ...واسه دالرام خوبه..ستی ني خبرونیاز دود قل... بهترهنجایا- 

 ، به جلو کردی به خاتون در راه رفتن کمک مکهی در حال را گفت ونی اشاهرخ
 . کردنديشرویپ
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 .  و درختان کوتاه و بلند انداختمی رنگي به اطراف و چراغهاینگاه

 رودخانه در دل انی جري بخواهم به تندنکهی بود و بدون امی پاری به زحواسم
 ) دالرام کم نباشه؟ست؟لباسی کم سرد نهی:(  بکنم، گفتمی توجهیکیتار

نه :(  رفت او را از بغلم گرفت و گفتی قربان صدقه دالرامم مکهی ، در حالمادرم
 پل رد يو جلوتر از من به دنبال شاهرخ و خاتون از رو...) ایب...خوبه هوا...مادر

 .شدند

 شدی مدهی کشي جهت تمام حواسم به اعماق رودخانه ای بودم و بستادهی ابتدا اهمان
 جانم انداخته انی مرموز می اطرافش ترسی بتني هاوارهی کوبنده اش به ديکه صدا

 موقع یلرز ب. دمی را دورم حلقه کردم و خودم را در آغوش کشمیدستها. بود
سرم را به .کردیاستخوانم نفوذ م  تا مغزی کوهستانمهی ني در آن فضایتابستان

 به باغ ی گروهایوج زوج  که زیی کدام از آدمهاچیاطراف چرخاندم و متوجه شدم ه
 تی جمعياهوی و تمام هندی آی اطراف آمده بودند، به سمت پل نمنی ايرستورانها

 دیشا.  ، متمرکز شده است نیی کوتاه آن پاينهای تر و پشت پرچنییچند قدم پا
 .می نشستی شلوغ میِ هم در همان سمت و حوالما بهتر بود

 خوفناك رودخانه يکاش حداقل چند المپ فضا.  افتادمی پاری نگاهم به زدوباره
آغوشم را محکمتر کردم و با اکراه قدم بلند . کردی را روشن ممی پاریخروشان ز

 . همراهانم دور نمانمی از باقنی از اشیکردم تا ب

 سردته؟- 

 . درنگ باال آمد و قدمم متوقف شدی بنگاهم

 ؟یعنی ستیسرد ن- 

 . باال انداختي اشانه

 ابدا...نه- 
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 و نازك من قطعا ی نخيدر مقابل مانتو.  رفتمشی به سمت کت نسبتا ضخنگاهم
 . بوديپوشش محافظ تر

 نی از اچیه!.. و بندازم رو دوشتارمی نگاه نکن که مجبور بشم کتمو در بي جورهی- 
 ...ادی ها خوشم نميلوس باز

 تشی مرموز شخصي هاهی الانیانگار باز هم م...ی بود نه شوخي کالمش نه جدطعم
 .فرو رفته بود

 اش را ی که ساده ساده زندگي نگاريبرا.  خودم سوختي ناخوداگاه دلم برااما
 اش محافظت ی زندگي او را از سرمای کُتچی هی حتای و ی دستچیباخته بود و حاال ه

 .کردینم

و از کنارش ) ستمی ها ني لوس بازنیمنم محتاج ا:(  گرفتم و سرد گفتمینفس
 را کند کرده می ارتفاع پل ، قدمهای حتدی شاای غرش رودخانه و يما صداا.گذشتم

 . بترسميزی موضوع ناچنی بود که بخواهم از چنبی عجمیبود و برا

  شده؟يزیچ- 

 درهم مرا تماشا یی بود و با اخمهاستادهیهنوز ا.  به پشت سرم انداختمینگاه
 .کردیم

 د؟یای بدی خوایشما نم- 

  نگار؟ي داریگفتم مشکل- 

 پل هم ياصال رو..ان؟ی رستوران نمنی از آدمها سمت اچکدومیچرا ه...فقط..نه- 
 ..انینم

 ؟ي جاده نشديمتوجه اون درِ ابتدا..هوم؟! ه؟ی ملک خصوصنجای ايمتوجه نشد- 

 نقطه نیدر ا! ..؟یملک خصوص.  شدداری بي ام با تلنگري اعتمادی بۀ خفتياژدها
 ... مادرم؟!  بود ؟ دالرامم؟یمیمدست اقل هي که روزيکنار مرد! کور شهر؟

 )نجا؟یچرا ا...چرا..چِ.... شهرهنی رستوران تو انهمهیا:( دمی پرسدی تردبا
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 تا ته نگاهش کباری يسرم را باال گرفتم تا بتوانم حداقل برا. به سمتم برداشتیقدم
 .را بخوانم

 ..می راحت ترنجایا- 

 چرا؟..چِ- 

 ... ی و شلوغاهوی وسط شهر هست نه هینه آلودک- 

 . مقابل صورتم خم شد و با دقت نگاهم را رصد کردی کمبعد

  نگار؟ي داریمشکل- 

با .. رودخونه پر سر و صدانیمن با ا..خب..آره:(  درنگ و معترض پاسخ دادمیب
 ...) مشکل دارمنجای ایبا خلوت.. هوايبا سرما.. پامری زیکیتار

 ؟ی چگهید- 

 ....گهید- 

 .دمی کشهی آنجا را تند تند به رری نظیب يهوا.. کم آوردمنفس

 ...با شما مشکل دارم...با شما...گهید- 

 . شددهی باال کششیابرو

 !مشکلتو بگو! بگو ...با من؟ خب - 

  بخواد حل شهیکی نی مشکالتم حل شده که اهیبه فرض که گفتم مگه بق- 

 و با سرعت رمی دستت رو بگهیکاف... و سرما که قابل حلهیکی رود و تاريصدا- 
 خوبه؟... بهتدمیالزم شد کتم رو هم م..می پل رد شنی و از امییبدو

 ...ستی نيازی ممنون نیلیخ- 

 ؟یکنیناز م- 

 که با حرص کردی می مرا طوفانششی مدل گوای کلمه حساس شده بودم نی ابه
 !) ندارهیتی کلمه سنخنی تنم با اي کدوم از سلولهاچیه!...ریخ:( گفتم

 !خوشم اومد از جمله ت! ي داري اي قواتیمعلومه ادب- 
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 دانستم درد خشمم از کدام عصب سرچشمه گرفته یخودم م.  را از او گرفتم نگاهم
 کردم ی بود که حس مي از مردمیدرد من ، درد ندانسته ها.  داردانیو در بدنم جر

 . در حال رشد استی غده سرطانکی شده است و مثل شترینفوذش در روحم ب

  نگار؟هیمشکلت با من چ- 

 . بودمرهی ، خشدی مدهی که به زحمت دي و به خروش رودخانه امی پاری زبه

 ؟ی ساکت بمونيخوای میتا ک- 

 .دستانم هنوز دور تا دورم را گرفته بود.  را باال گرفتمسرم

 ... تونم بهتون اعتماد کنم اماینم- 

 هوم؟!..ی که اعتماد کنخوادیاما دلت م- 

 امشب هم دیبا. شدی مشتری جانم بود لحظه به لحظه بانی که مییسرما... نزدمیحرف
 امشب را زهر ي ظاهریِ بشنوم که خوشی حرفدمی ترسیم. کردمیبا سکوت گذر م

 مثال خوش آنقدر کم داشتم که ي لحظه هانیاز ا! گریکم داشتم د. مار کند
 . را هم از دست بدهمنی همخواستمینم

 بود، نشست و در می شانه هازانی ام که آوی کوچک ِدستفی کۀ بدني رودستش
 يتا سرما نخورد:(  برد، گفتی مشی و مرا همراه خودش پکردی قدم تند مکهیحال

 ...) به خونهمیبرس

 هی ملک ارثنیا:( اما مهلت نداد و ادامه داد!!! خونه؟: می و بگوستمی باخواستم
رده بودن به پدرم ارث  عموش بوده و چون همه بچه هاش ميبرا...مهیپدر
 ..)ادی خوشت مینیبب!.. شهري باالیی دنج و روستاي جاهی...دهیرس

قرار !! خونه؟:(  و با بهت گفتمستادمیمقاومت کردم و ا!.. خفتهي هم همان اژدهاباز
 !) رستوران؟میاینبود ب

 رید...االن احتماال دالرام همه رو خورده... گرفتمنیی پاي رستورانهانیغذا را از هم- 
 ..می مونی گشنه ممیبجنب
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 . آورد و مرا به راه انداختفمی به کي دوباره فشارو

 !!شم؟ی مریچرا من مرتب دارم غافلگ- 

 ، چون ی کنیچون کنکاش نم..ی پرسیچون سوال نم:(  تعلل پاسخ دادی و بساده
 که يافکار..یکنی می افکارت زندگي توي چون دار،يریهنوز تو ذهن خودت درگ

 رودخانه ي از روکهیو در حال..)  دور و برت ناخوش احوال شدهيبه خاطر آدمها
 ي اش را رورهی تيدابها و مرستادی ، امی آن قسمت گذشته بودکیمخوف اما بار

 .صورتم چرخاند

 به لطف دخترمون کنمی فکر منمی و ایشی خودت خارج ملهی کم کم از پيالبته دار- 
 باشه

! خنده دار بود ؟ نه!!.. ذهنم اکو شد؛ دخترمونانی متی مالکي هم آالرم هاباز
 با او نداشته ی نسبتچی که پدر فرزندت باشد و هی باشيدردناك بود که کنار مرد

 !یباش

 !با همه دردسراش.. بدمکی ژنتشی خوام درخواست آزمایم- 

 . زدپوزخند

 و اون برگه محکمه پسند يری بدون اگه جوابش رو بگیول... بکننکارویحتما ا- 
اگه االن هر چند روز ..ی دالرامو از من دور کنی تونی جور نمچی هگهیدستت باشه د

 ادیچه خوشت ب..مونمی مششی شبانه روز پگهی زنم اون موقع دی بهتون سر مکباری
 چشمام جم يجلو از ذارمی و نمکنمی مدت عقلمی بر خالف میالزم باشه حت!..ادیچه ن

 !.دیبخور

 .شدی اش کنده نمی و طوفانری از نگاه متغي لحظه انگاهم

 ! ی هاشو خودت پرداخت کننهی تمام هزی سر کار تا بتونيالبته بهتره اول بر...و - 

 )کنمی منکاروی ادیمطمئن باش:(  جرات نداشته ام را جمع کردم و محکم گفتمتمام

 .استی ری لبخندش صادقانه و بنی که حس کردم ابی زد و عجلبخند
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  مونمیمنتظر اون روز م- 

 تازه کردم و ینفس.  بلند فاصله گرفتیی جلوتر از من راه افتاد و با قدمهانباری او
 ي پوستم نشسته بود در تداخل با سرماي بحث آزار دهنده رونی که از اییگرما

 .بدنم قطره قطره سر خورد و حس رطوبت تمام جانم را فرا گرفت

 ؟ی هستیمعطل چ- 

 .کردی بود و به پشت سرش نگاه مستادهیا

 .دمی تند کردم و به او رسقدم

 مادرمو همراه خودتون دی که به چهره تون داریی نقاب دو رونی با ادیچطور تونست- 
 ؟! نکنهتشی حضورتون اذکهیطور..دیکن

 ) براش گفتمقتویحق:(  به من نگاه کند، ساده گفتنکهی ابدون

 . انداخته بودپی رپی نفسم را به ریی باالسر

 ه؟ی چقتیحق- 

 تی تقويچطوره برا.. گذروننی می دوره افسردگهی اکثر خانوما مانیبعد از زا- 
 !ي ورزش روزانه تو برنامه ت بذارهیروح و جسمت 

 . نکردمیتوجه.  بودمی قطعا به نفس نفس زدنهامنظورش

 ه؟ی چقتی حقدمیپرس- 

 ي بکري نور هالوژنها فضاری بود که زییال رو مة جادچی هم نگاهش به پهنوز
 . بوددهیآفر

 قدرت دارم که نقدری و ای امکانات مالنقدری بود که من انی مادرت اي براقتیحق- 
 بود که نی اقتیحق.. ها حفاظت کنم یمیبتونم تمام عمر از تو و دخترت در برابر اقل

 آدم هی بد و بدتر، بد را انتخاب کردم و خواستم پدر بچه نگار من باشم تا نیگفتم ب
 خواستی را منیمادرت هم... بودنی گفتم هممادرت ي که برایقتیحق!... تر یعوض

 ....بشنوه
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 هم ، به نفس نفس زدن می ناخنهای سرم و حتي کلمات موهانی ادنی بار شنریز
 رمقم کرد که مجبور شدم لحظه ی آنقدر بژنی به اکسی دسترسيتقال. افتاده بودند

 .ستمی بايا

 ؟یخوب- 

 که می بگوشی توانستم برایکاش م.  دهمحی توضشی توانستم حالم را برای مکاش
 ! خوبمي آرمیخوب بودن را چه جور معنا کنم که به او بگو

 -ه؟یکه قراره من بشنوم، چ... کهیقتیحق..ح 

راست شدم و به .  غلبه کنممی پاسخ دهد خم شدم تا بر نفس زدنهانکهی از اقبل
 . شده بودیانگار عسل.  نبود کی تارگری تلولوءِ نورها، دریز. چشمانش نگاه کردم

 بذاره ، ازش ری ت تاثندهی تو حال و آنکهی و بدون اي رو بشنوقتی حقیتونیم- 
 ؟يبگذر

 . به سلولم گوش شدسول

 .. تونمیم... تونمیم- 

. نمیبا دستش اشاره کرد تا بنش.  که کنار راه بود رفت و نشستی سمت تخته سنگبه
 زی خانمان برانگي داشت، گردباداجی گفتنش به نشستن احتي که برایقتیقطعا حق

 .خواستی ممنگاهی پهن تر از نشی گاههی به طور حتم تکدشیبود که شن

انگار قصد . دیمتم چرخبه س.  به سمتش رفتم و با فاصله از او نشستماطی احتبا
 کردی نگاه ممی به وسط چشمهامیمستق.  شود و حرف بزندرهی خیینداشت به ناکجا

 . معذب شدمکهیطور

 االن نی شروع شد که مثل همیی تو از جای زندگونی مقدمه من می حضور بقتِیحق- 
 و ییهمون سالگرد ازدواج دا... دلچسب و پر از رقص نوریکی تارهیاما ... بودکیتار

 ...ییزندا
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 ی کالمش را بخوانم و کارش را ساده تر کنم ولی کرد انگار انتظار داشت باقسکوت
 لی تسلط نداشتم و منتظر سمی هادهی و به شندی تپی ممی گوشهاانیمن قلبم م

 ی و به خواسته او از آن مدمی شنی مدی که بایقتی بودم، حققتی حقنی ارانگریو
 !گذشتم

 و تیمعصوم..تی اونهمه جمعونی مدهی رنگ و پوشيریبا اون لباس ش... دختر هی- 
 چشم شتریاز همه ب... کشوندی ها رو به سمتش میلیمالحت چهره ش چشم خ

اما حس .. آرشیِلیگذاشتم رو حساب حس و حال فام...شهیی دختر دادمیفهم..آرش
 که ي دختربه  بشم والی خی کردم بیسع... فراترهيزی چگفتیمردونه م م

 وانوی اون لاتی محتویمخصوصا وقت... نشم اما نشدرهی داشت خيدرخشش منحصر
محتاطانه در موردش سوال کردم گفتم .به سمت آرش رفتم...دیبه سمت خدمه پاش

 خورده ینیریدست پاچه شد و بعد گفت که ش...خوامیم -برادرم-  شهرام يبرا
 هی...به صداقتش شک کردم...ا شده بودجد سای ماه هم نبود که از پرهیتازه !...میهم

 خاتونو نباریا.  کنمدای از خونه اون دختر پیهفته از اون قصه گذشت و تونستم نشون
قصه پرس و ...مادرش گفت نامزد پسر عمه شه و تمام.. خونه شونيفرستادم جلو

 ...و پرونده بسته شد.. من همونجا تموم شديجو

نگاهش را از من گرفت .  که گر گرفته بود به او زل زده بودمی دهان باز و با صورتبا
 .و به اطراف چرخاند

 باعث شد نی کرد و همی خاتون خودشو معرفی ولاوردیمادرت خاتونو به جا ن- 
 ...مادرت به من و خاتون اعتماد کنه

 .دی نگاهش به سمتم چرخدوباره

 شد به خاطر خاتون ادی سر و کله م پهویاگه ... قصه مال اون وقتها بودنیا- 
سه .. تفاوت باشمی تونستم نسبت بهش بینم...گزارش احوالتو مرتب داشتم...بود

 آوردم با ی نمادی اسم تورو هم به ی حتگهی گذشته بود و من دهیسال از اون قض
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 نیا.. تفاوت باشمی به اوضاع بنسبت  تونستمی به خاطر احترام به خودم ، نمنحالیا
 حس و حال ينه از رو... قدم شدمشی پي دارازیم به کمک نشد که هر جا حس کرد

 ... که به خودم داشتمي و هوس، تنها از سر تعهدي و هویجوون

 از قی عمی بار در دلم موجِ حسرتنی اوليبرا. ... خم شدری را بستم و سرم به زدهانم
کاش .. گرفتی نممی ام تصمی زندگيکاش آرش برا.  گرفتانیازدواج با آرش جر

 مرفه ی زندگمیکاش مادرم از هول حل.  کردی نمی خورده معرفینیریبه دروغ مرا ش
 .نست دای مرا عروس عمه ام نمشی پشیبا آرش پ

 !نیمنو بب- 

 . باال آمدینی با سنگنگاهم

 واسه خودت فکر و نکهینه ا... شددای از کجا سر و کله م پی گفتم که بدوننارویا- 
درست چند سانت با ...نجامیا..من هستم ..ی تلخ تر کننی و روزگارتو از ای ببافالیخ

 نجامیمن ا...ستی نشی حضورم اون خاطره سه سال پلیتو فاصله دارم اما قطعا دل
و تو هم .. به تو ي و رها از هر تعهدد آزانجام؛یمن ا...چون پدر دالرامم

 ي قونقدری و دوست دارم ای که از قضا مادر بچه مني زن آزادهیتو هم ...نطوریهم
 خودم ی آسوده دنبال زندگالی که بتونم هفته ها دخترمم را به تو بسپارم و با خیباش

 ؟يمتوجه شد....باشم

 بود، دهی پررونی بمی پلکهاانی اجازه من از می که بی پنهان کردن قطره اشکيبرا
د کردم تا فرصت  را تنمی انداختم و بعد به ضرب بلند شدم و قدم هاریسرم را به ز

 بود، پاك دهی جهرونی دلم بي عاشقانه هاي را که از ناکجایکنم آن قطره اشک لعنت
 .کنم

 ) بدونم؟دی هست که باي اگهی دزیچ:( گفتمی معطلی شد و بهمراهم

 نه فعال- 

 . کردمشتری را بسرعتم
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 ؟! هات هنوز ناسورههی بخيالزمه بگم که جا.. ری سرعت نگنقدریا- 

 دمی شنی را نمقتی حقنی اما اشدی تمام وجودم ناسور مکاشیا.  نکردمیتوجه
 باشد اما هشدارِ تند فراموش کردنش ، آنقدر نیری توانست شی که میقتیحق

 . مانده بودی باققتی حقنی از ای بودش که تنها زخمدهیخراش
 
 

 رنگ با نقش و ی الکمی و سقف کوتاهش، گلی چوبيرهای و تی کاهگلواری و ددر
 ش،ی روی شده ، طاقچه بلند و چراغ نفتي پته دوزي های و پشتی اهلواناتینگار ح

 کی خانه ، روحم را از قالبِ ي حداکثر چهل متري مطبوع خاك مرطوب و فضايبو
 شده برد ونی پاپي با موهااله هشت سی خارج کرد و به سمت دخترکدهیمادر درد د

 سمت تپه به آن سمت علفزار باال و نی گوسفندان از اانی آفتاب و مغی تریکه ز
 کردم ی آمده بود که هرگز فکر نمی ناخوداگاهانی خاطره از منیا. دی پری منییپا

 .اورمی بادی به يروز

 نه نگار؟..درست مثل خونه عمو جعفرم- 

 .دمیبه سمت مادرم چرخ.  سوال را کردنی چشمانم را خوانده بود که اانی مبرق

 ...ری به خادشی...آره مامان- 

 . به سمت خاتون رو کردمادرم

نه تا بچه داشتن ... مادرم بودنيعمو.. بودندیزن و مرد خوب...امرزتشونیخدا ب- 
 .... و دکترلی شدن از معلم گرفته تا وکي کاره اهیاالن هر کدوم ..

 .رمی سفره نشستم و دست دراز کردم تا دالرام را از مادرم بگپشت

 ... با دست و بال باز چند لقمه بخور فعالتو...من دو سه تا لقمه خوردم- 

 یی روستاي با فضای تناسبچی شدم؛ هرهی سفره خاتی و به محتودمی را پس کشدستم
 ! مخلفاتی با تمامی رستورانيچند نوع غذا. نداشت

 دستتون درد نکنه- 
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 نشست نگاه کنم ، مشغول ی آنکه بخواهم به شاهرخ که کنارم می را گفتم و بنیا
 .شدم

 ی بدهد ، سرش را به سمت مادرم چرخانده بود و با دالرامی جوابنکهی هم بدون ااو
 . کردی خبر بود ، خوش و بش می بای دنيکه مانند مادرش از همه جا

  مال شماست پسرم؟نجایا- 

 از من و شهرام ، دو سه تا از ری و غدهی پدرم ارث رسياز طرف عمو...نه در واقع- 
 ..برنی ملک ارث منیاعمو و عموزاده هام هم از 

 بود که حس کردم به سمت من کیآنقدر نزد. از کنار گوشم بلند شدشیصدا
 جابجا شدم و از او فاصله یپس کم.  دهدی مادرم به من جواب مي و به جادهیچرخ

 .گرفتم

 .. با صفاستیلیخ- 

 ...کنمی فکر منطوریمنم هم- 

 واسه من ِ ادهی ش زي روادهیباصفاست اما پ:(  کرد و گفتي تک سرفه اخاتون
 !)رزنیپ

  شما شدم خاتونةشرمند- 

 . سرش را به سمت مادرم چرخاندخاتون

 ! اما جوان بودم و فرز..می آمده بودنجای دوبار ایکیقبال - 

 ازبشقابم مانده یمی از نشی هنوز بنکهی کردم و با ای دهانم خالانی را ميگری دقاشق
 . قاشق را به زحمت فرو دادمکی معده ام پر شد و همان يبود اما فضا

 دستتون درد نکنه- 

 . ماندی جواب می کردم که احتماال باز هم بي بار دوم تشکريبرا

 ن؟یوا هم- 
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دالرام را از دست مادرم گرفتم و از سر سفره بلند .  به مادرم انداختمی کوتاهنگاه
 .شدم

 .. جا ندارمگهی خوردم دادیهله هوله ز- 

 ! ؟ي خوردی چيتو از بعدازظهر که اومد- 

 !غصه ، افسوس، حرص و از همه مهمتر حسرت: می بگوخواستمیم

 هستم که ینی ؛ که مادر ِ نازنستمی مادرم نتی مسئولی دختر بگری افتاد که دادمی اما
 داشته باشد و به داشتن شی عالم را به جان بخرم اما او آسايحاضرم تمام حسرتها

 . مثل من افتخار کنديمادر

 ...)رمی بگمی رژخوامیم:(  لبخند زدمپس

 . نگاهش پر از سرزنش بود. دی سر شاهرخ به سمتم چرخباالخره

 !يدی مریشما بچه ش- 

 ی داشته باشهی بندی باگهی دگنیراست م:(  کردلی بندش مادرم حرف او را تکمپشت
 ! ) نهای ی برسونيبه اون بچه مواد مغذ

 نکرده بودم که یان رانده بودم ، دفاع بر زبينطوری که همي خودم و فکرهنوزاز
 خوام ی خانوم باشه نمنیخاتون حواست به ا:( گفتي سرد و جدیلیشاهرخ خ

 !...)رهی بگمی رژخوادی که مونی قلیخودش و بچه رو بکنه ن

 ی به کسمی مابانه اش ، تندم کرد و دهان باز کردم تا بگوکتاتوری خشک و دلحن
 بار چندم تملکش را نسبت ي براخواهدی حرفم می افتاد که در پادمی ندارد اما یربط

پس دهان بستم اما تاب ماندن در خانه را نداشتم و با شتاب . به دخترم به رخ بکشد
 .دم دلچسب خارج شتی نهایاز آن خانه ب

 شده بود و نور ماه نی چواری خشک درختان، دي اطراف خانه با شاخه هايفضا
سر بلند کردم و مهتاب را مهمان نگاهم . اش افتاده بود ی خاکاطیدرست وسط ح

 .کردم
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  رامی به بعد تمام عاشقانه هانیاز ا "

 .. به مهتاب خواهم گفتفقط

 ي شبها به آسمان بنگرستی کافتو

  ها با زبان اشارهستاره

 "*  آن را به تو خواهند گفتهمه

دالرامم با .اه کردم ام نگی زندگة انداختم و به صورت مهتاب خوردنیی را پاسرم
 و خوش رنگش را به ي قلوه اي به صورتم زل زده بود و لبهااهشیچشمان گرد و س

با عشق نگاهم را ..طفلکم گرسنه بود انگار. دی مکی و زبانش را مدی کشیداخل م
 همه ازش،ی و نی با تمام ناتوانکه یفی صورت نرم و لطيرو.  صورتش چرخاندميرو

 . ام به نفس گرم او بند بودیزندگ

 بعد از شدیمگر م!  بودیمگر اصال شدن...ردی او را از من بگی بگذارم کسشدی ممگر
 ..!او زنده بمانم

 بگذارم و بدن گرم او کنارم نباشد و صبحها نی زمي شبها سرم را روشدی ممگر
رم را  او روزگاهی گري صدای بشدیمگر م... فرشته گون او باز نشودينگاهم به رو

 شد؟ی مگر مکندی مي او مادري برايگری باشم و بدانم دست دشدیمگر م..بگذرانم

 بزرگ و خفقان آور که یبغض.  جمع شدمی گلوری تا زکلمی به اندازه تمام هيدرد
 کرده ی داند زهر مار ِ قی که نميمثل وامانده ا. افتی ی نمنی هم تسکدنی با باریحت

 تا دمی سمت و آنسو کشنی نا مرتب به ایی کند ، قدمهای را کجا خالشی گلوریتا ز
 که ی اما مستاصل تر از لحظات قبل با بدنابمی غده حجم گرفته بنی اي برايچاره ا

 انیدالرامم را م..کردمی خودم را رها مدیبا...دمی کشیاما نم. بودمستادهی ادی لرزیم
 که ی بلند از همان راهییابا قدمه...ختمی ها گرختهی ام فشردم و مثل افسار گسنهیس

 به چهره ینگاه. دمی و بلند دکی همان پل باريآمده بودم ، گذشتم و خودم را رو
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. هنوز هم با همان نگاه گردش به صورتم زل زده بود. معصوم فرشته ام انداختم
 . عرق مرطوب و براق شده بودي که از قطره هایصورت

با .  پل رد شدمي از رومی پاریآور ز توجه به جوش و خروش وهم ی تند کردم و بپا
 به چشمم آمد و دلم زی آمتی عبور موفقنی بود امی و گلونهی سانی که ميتمام درد

 را بدهم که نی ادی توانستم به دخترم نوی بابت که منی جهت گرم شد؛ گرم از ایب
 ! گذر خواهد کردي سالمت و قوي وجود او از هر خطريبداند مادرش برا

 حالم دمی رستی جمعانی می جاده قدم تند کردم و وقتنیی پاي سمت رستورانهابه
 هی را به ری پاکي هوامی نفس نفس زدنهاانی و مدمی کشیقینفس عم...انگار بهتر شد

 .فرستادم

 ..خدماتِ... داخل رستوراندییشام حاضره بفرما- 

 . شدمرهی آن رستوران خری دربان پبه

.  دمیاز نگاهش ترس.  آغوشم بود زل زدانی که میطفل هم کالمش را خورد و به او
 . ها بدهدیمی طفل را بشناسد و خبرش را به اقلنیانگار که حس کنم نکند او هم ا

 . کردم و از او گذشتمی آغوشم مخفانی را مدخترم

 ...شام حاضره.. دییخانم بفرما- 

 با لبخند و گریکدی يزنان و مردان دست در بازو.  رستوران هم گذشتمنی کنار ااز
 کردم و درست ی طنیی را به سمت پایبیآرام سراش.  گذشتندیخنده از کنارم م

 .ستادمی آژانس اکیمقابل 

 . لب خدارا شکر کردم وداخل شدمریز

 ری کودکم را شی از نگاه نامحرمانهی نشسته بودم و مخفلی اتومبانی بعد مي اقهی دقو
 . دادمیم

 یزرك کم حجمتر و کم حجمتر شد آنقدر که وقت به خانه ام آن غده بدنی رسبا
 ، پاك ِ یزنگ در را زدم و پدرم در را باز کرد تمام وجودم از هر گونه سرطانِ ترس
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 را به جان تی و عطر تن امندمی آغوشش خزانی زده ها میمثل قحط. پاك بود
 .  و بهت پشتم حلقه شدیدست پدرم با نگران.دمیکش

 ... شو نداشتمهیکرا...نهییآژانس پا- 

 ! که تو نگران نباشیعنی. لبخند زدی نگرانبا

 . آسانسور شد و من وارد خانه ام شدمسوار

 !...ی آبجيکجا بود!...اِ- 

 یخی تاري کاخهاي آغوشم چشمانش به اندازه چلچراغهاانی مي نوزاددنی بعد با دو
 .، درشت و ستاره باران شد

 ؟!! شدمییدامن !! يوا.... اومدایبچه ت به دن...يوا- 

 .دی کشرونی دستانم بانی با عجله دالرام را از مو

 ذوق یی خندان به دای بود و با چشمانداری روزها خواب نداشت؛ بنی هم ادالرامم
 . شده بودرهیزده اش خ

 . سمت اتاقم رفتمبه

 . دی تپی ام منهی سانی قلبم مهنوز

 . را کندم و به سمت تلفن رفتملباسم

 در ي شماره اچیه.  جانم بود ، نبض داشتندانی که میبار استرس ری انگشتانم زیحت
 . از شماره خودمریذهنم نمانده بود غ

 بوق قلب من يبا هر صدا. چشم دوختممی پاری را گرفتم و منتظر به فرش زشماره
 .گشتی اولش باز مي و دوباره به جاشدی کنده منهی از سکباریاز 

  جون؟یبله مجتب...از خونه مونه..- 

 . قرار گرفتی ، دلم کمدیچی پی گوشانی مادرم که ميصدا

 !منم..مامان- 
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 میگفت!  از ترس کهمیمرد! ؟؟ دختره نفهم!ییخاك به سرم تو اونجا!! نگار- 
 ....  پسر که داشت سکتهنیا.. سرتون اومدهیی بالمیگفت..دنتونیدزد

 . و سرد شاهرخ بلند شدی طوفاني کالمش صداانیم

 !؟ بودی چه حماقتنیا- 

 . ندادمیجواب

خودتو با ... واسه خونه تون به پا گذاشتهیمی هفته ست اقلکی!  کم فکرةدختر- 
 !ری تو دهن شیحماقتت انداخت

 بود، فرو دادم و دهی دهانم رسانی که تا میقلب.  افتادی اتفاق منی زود اای رید
 ) شب و روزمو با ترس سر کنمنکهی باهاش روبرو بشم تا ادمی محیترج:(گفتم

 ! موقع تی بحاتی ترجنی با ایکنی غلط میلیتو خ- 

 از چشم مادرم ينطوریا! خوب بود... مادرم مرا به چوبه ناسزا کشانده بودۀ مالحظیب
 . افتادیهم م

 !ي خراب کردزویهمه چ- 

 .دی هوا جلوتر کشکی دلم کهی زد طوری موج میقی خروشش افسوس عمتهِ

 ...شدمیداشتم خفه م..بوددست خودم ن- 

 حی توضیستیمجبور ن:( دی حرفم پرانی هم خسته و شکست خورده مدی و شانرم
 !)يبد

 . تماس را قطع کردو

 تلفن زیکنار م.  شده بودنی اما خاموش سنگی کوه آتشفشانکی به اندازه سرم
 .نشستم و چشمانم را بستم

  بابا؟هی چهیقض- 

به شانه ها و . دادی فرتوت تر از سنش نشان ماری که بسيرمردیبه پ. کردمنگاهش
 شده ی کم حجم و استخوانی ستبر و تنومند بود و حاال تنها عضالتي که روزییبازوها
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 انگشتان انی آرش مي حلقه نامزدی بود که وقتییاما چشمانش همان چشمها. اند
حاال هم نم .  شده بودك دخترش ، نمنایدخترش نشست از شوق خوشبخت

 . که از چند و چونش خبر نداشتي غصه انم..داشت

 ... بابادینیبش- 

 . صورتم چرخاندي نشست و نگاهش را رومی روبروپدرم

 به آنها انداخت اما با ی نگاهمیپدرم هم ن.  رفتی به سمت دالرام و مجتبنگاهم
:( دی مهمتر بود و بالفاصله دوباره پرسشی نوه اش ، غم من براینیریوجود تمام ش

 )  بابا؟هی چهیقض

 هیقض!  منتش بودی آغوش بهیقض!  و کم جانش بودکی باري بازوهاتی امنه،یقض
 و من ي اش بود همانها که از سر جهل بود ونه از سر نامرديهمان اشتباهات پدر

 ! اشتباهات بودمنی همی حتۀچقدر تشن

 ...مفصله- 

 ...بگو دخترکم- 

 نی از اشتری و بدیاریبطاقت ...دی قضاوتم نکنخوامیم.. از تونخوامیقول م- 
 !دیروزگارمونو داغون نکن

 رگ ي دستم رواری اختی برجسته شد و برتشی غيمردانه ها..دی ترسنگاهش
 ییخطا... شده يدر حقم نامرد:( برجسته گردنش رفت و با التماس گفتم

 )دی عاقالنه رفتار کندنشی بعد شندی قول بدیول...نکردم

 حرف ي پدري دختری شدم و به سمت اتاقم رفتم تا همراهم شود و در خلوتبلند
 .میبزن

 ! یآبج- 

 . راه متوقف شدمانیم

 ؟ی راستهیاسمش چ... کرده انگارسی جاشو خنی ایآبج- 
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 )دالرام( ؛ی به پدرم انداختم و بعد رو به مجتبینگاه

 ...رمی بگلی براش وسارمیم! ستی که همرات نیچیه- 

 اش او را به سمت رفع يبود و تاب انتظار نداشت اما همان مهر پدر با من نگاهش
 .دی دالرامم کشازین

 .. حرف نگفته دارمونی کامهی..دیزود برگرد- 

 دراز ي حرف ، گوشه انهمهی ادنی تکان داد و من خسته از به دوش کشيسر
 . و چشمانم را بستمدمیکش

 که در ینی جاسوس و خبر چي چشمهاادی. حرف شاهرخ افتادم ادی بالفاصله اما
 . بودندنمانیکم

 . دمی را به سر کشي شدم و چادربلند

 حواست هست بهش ؟- 

 دی نپرسی تکان داد و حتي ذوق زده و متعجب از حضور دالرام بود که تنها سرآنقدر
 ! کودکانه اش را فراموش کرده بودياو هم مردانه ها. رومیکجا م

 کردم ی طعی صدا اما سریپله ها را ب. نسور نشدم باز گذاشتم و معطل آسامهی را ندر
 نبود ی شلوغابانیخ.دمی کشی سرکرونی باز کردم و به باطیدر ساختمان را با احت. 

 در حال تردد بودند اما هر چه چشم ی و عابرانشدی رد میلی اتومبیگاه گاه
  پارك شده و خاموشلی اتومبکی انیم  مرد ازکی رهی از نگاه خيچرخاندم خبر

 .دمیند

 چشمم منتشر شد که در هی شبکانی ميزی و در رابستم اما به ناگاه چدمی کشداخل
 آن رد شده بود و دوباره بالفاصله در را باز کردم و تمام يلحظه آخر چشمانم از رو

 . و به او زل زدمدمی پررونیقد ب
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 بود؛ چند قدم آنطرف تر ی قبلي درست همانجالچرشیبا و...  دستفروشيِ صدرآقا
 نشسته بود و بساط آدامس و پفکش را شدی متصل مابانمانی که به خي کوچه اانیم

 .پهن کرده بود و به من زل زده بود

 ی پشتابانی رو به خشهیهم!  سمت نیو نه به ا!!!  موقع شبنی بود اما نه تا اشهیهم
 پلک ی بود و حتخیش م صورتينگاهم رو.. نبودي خونه اچی نشست و رو به در هیم

 کند و ي را بازی پول نقش جاسوسی توانست با کمی که ميازمندیمرد ن.  زدمینم
 صدا نشسته بود و به در خانه ام زل یب. ند به او شک نکنابانی خی کدام از اهالچیه

 . فرق داشتشهینگاهش با هم...قطعا خودش بود! زده بود

 یی باند آدم ربانی با سر دسته مخوف تریی گرفته بود که گوي تندتمی چنان رقلبم
 .جهان روبرو شده ام

 نورش به هر جان ی بي بار نگاههاری و زدمی قدم سستم را به سمتش کشنحالی ابا
 .دمی بود به او رسیکندن

 !ستی تهران ني جاچی آدامس ها هنیبخر از ا- 

 یمن او را م.م تا لب از لب باز کندادی نمی و مجالشدی منیی ام باال و پانهی سقفسه
 . بوداوردهی انگار او هنوز مرا به جا نیشناختم ول

 ! برویستی نداری دختر جون؟خرهیچ- 

بهش بگو کور :(لب باز کردم..نفسم را جمع کردم.. کردم بر خودم مسلط باشمیسع
 )محاله بذارم به خواسته ش برسه..خونده

 لحظه هم کی ي برای گرفت و حتی تفاوتی تر شد اما بالفاصله رنگ بقی دقنگاهش
 ...متعجب نشد

 که با دی کشرونی کتش بنی آستي تو در توانی از می زد و بعد عکسي پوزخندتنها
 . نشستمنی زمي سست شد و رومی دست و پادنشید

 !بهتر از عکست.. انگاریخودت- 
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 . پس رفته بودنفسم

 ... نکن دخترمي بازریبا دم ش- 

 . عق زدن هم نداشتمي برایی دخترم گفتنش عقم گرفت اما هنوز نااز

 ... دو لقمه نونم وسط سفره م نبودنی گرفت همی بده اگه دستمو نمرشیخدا خ- 

 !) پسترمردیپ:(  کردمزمزمه

 ... می داريادی راه زيری اونو؟ تا پای ؟یگیمنو م- 

 .ردی ام بگهی مانده بود گرکم

 خدا لعنتتون کنه- 

 ! پِخ نکنه بهتیبده هواتو داره کس- 

 اش را خام ی گوشش خوانده بود که شکارچانی می نامرد چه مزخرفاتیمیاقل
 ! کرده بودشیدروغها

 ي که همانجا پارك بود گرفتم و بلند شدم اما جمله بعدینی را به کاپوت ماشدستم
 را ی نبود به طور حتم سقوط دردناکنیاش چنان شوکه ام کرد که اگر همان ماش

 .کردمیتجربه م

 از راه برسه و بره تو ي ابهی و شدم چشم دکتر که مبادا غرنجامیسه هفته ست ا- 
 بده خواسته گربه ن؟یحقشه لعن و نفر...که مبادا دل تو بلرزه... خونهنیکوك ا

 ي سر دست و دل بازياونم فدا... شوهرتنهی کم فقط بدبهیحاال ...شاخت نزنه
 110 زدم زنگ... تون بودخونه  دور و بری هنی ماشهی شی هفته پهی نیهم!..ش
 زن ي کرد گم و گور شدن در به درهاچشونی که گشتش اومد و سوال پنیهم

دو تا مغازه ... امشبنی و همشبی دنیهم.. نامردها بازم اومدن یول!...خراب کن
 و دنی ترسنایتا اونا رفتن ماش... احتماال دزدننای گفتم اشونیدارو فرستادم پ

 .. هستمايباندمزیواسه خودم ج..رفتن

 ! توانستم ببندمشان به دهان او زل زده بودمی رقم نمچی که هی چشمانبا
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 ؟!نیبدب!! شوهرم؟؟!! دکتر؟؟

 بلغور کرد و می براخواستمی مرد ساده؟ آنقدر ساده که هر چه منی شاهرخ بود اآدم
 نی همیمی اقليآنقدرساده که مطمئنم کرد چشمها! زرنگ استکردیفکر م

 .ندی بی و نمدهیاطرافست و او قطعا ند

 حالت خوبه خانوم؟- 

 ییلوی وزنه ده ککی ة که انگار هر کدام به اندازیی هایی نگاهش کردم و با دمپاتنها
 .وزن داشتند، راهم را برگشتم وخودم را به درون خانه ام انداختم

 
  

 
 
 

 و دل دی چرخیپدرم دورم م. دمی شنی نمزی چچی زد و هی با من حرف میمجتب
 دهیتنها دالرامم را به آغوش کش. دمی شنی نمچی و باز هخواندی اش را مي پدريدلها

 ی خواب شوند تا آشفتگری اساهشی تا چشمان سدادمی وقفه تابش میبودم و ب
 اش ی پدربزرگ مدعشیپ  ساعتکی نی که درست همندیتا نب. ندیمادرش را نب

 بودند یالزبی تي هانی شاهیمی خبر رسان اقليشبانه به خانه مان آمده بود کالغها
 .... شاهرخ هم به دور مانده بودنديکه از چشم خبرگزار

 ی سنجاق کرده بود پالکراهنشی پي را روکادی بود و پالك درشت و قطور ون آمده
و عمه ام با .  کنار گذاشته اند ي روزنی چني وقت است برایلیکه معلوم بود ، خ

 شده بود و رهی به مادرش خلی دلی بیظی بود و با غدهی گوشه چشم ، او را بوسیاشک
 و نندی کرده بود تا همه ببزی آوادرش به دست ميبا همان محبت آشکارش دستبند

 . مادرشوهر از جان گذشته به به چه چه کنندنی ايبرا
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آمده !  خاتونينه خاتون با او بود و نه جوان قصه ها.  بود دهی نبود و تازه رسمادرم
 چی هشانی توزانه به هر دونهیو جز نگاه کبود و از حضور آنها خشکش زده بود 

 . بودامدهی نشی لبهاي تا رویکالم

 روحم را لگد مال رانهی کردند و ساختمان وی خالظیغ...ختندی رنهیک... آمدنددشمنان
 ...کردند

هنوز داستانم را ...طوفان شد... شدزی پدرم سر ري صبورگی و با رفتنشان درفتند
هنوز از داستانم و ...  بودنددهی حرفم بودم که آنها رسنایهنوز م... بوددهیکامل نشن

 بفهمد چه دیای بود شوکه بود و تا بشانیی قدرتنماي آنها که تنها برایشیاز حضور نما
رفتند و پدر .. بر دالرامم زدند و رفتندي کردند و بوسه ایکند، سالم

دستم را .. داد یدالرام را گرفت و به دست مجتب..برخاست تا بشنود ...برخاست
 . بهت ترسناکم ، به سمت اتاقم کشاندانیگرفت و مرا م

 . آمدی و دنبالمان مدی کوبی دستش مي رومادرم

 ...  تیهوشی تو بیگفت.... بچهنیا!...داستانتو تموم کن- 

 .دوباره سر بلند کرد.. افتادنیی پاي لحظه اي و سرش برادی کشیقی عمنفس

 .دی لب گزمادرم

 .نگاه کردم سمت مادرم به

 ...)الیواو!...؟یگفت!  دختر؟یگفت:(  نگاهش شماتتم کرد و گفتبا

! خواست تو بود؟ ... تونستی آرش نمیگفت... عمل بچه دارت کردنهی با یگفت- 
 خب؟...خب...ستی بچه آرش نیگفت...؟ !نبود

 . گرفتمنفس

تمام  که اگر دمیدی را میی و من تنها شانه هادی دی رنگ سرخ پدرم را ممادرم
مادرم رگ برجسته پدرم را ... کندتمی توانست حمای مدی دانست شای را متیواقع

 يمادرم عرق ها... توانست پشت و پناهم باشدی دستانش که مي و من پهنادی دیم
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 تر نگاه مردانه و پدرانه نیی پات و من چند ساندی دی پدرم را میشانی پيدرشت رو
 ...دی تپی من مي که برای و من قلبدی دی او را ميمادرم نفس زدنها...دمی دیاش را م

االن سکته ! خاك به سرم الل شو دختر!!  تو آخر پدرتو نگاری کشیخاك به سرم م- 
 !کنهیم

 !) ساکت شو:(  و نعره زددی به سمت مادرم چرخظی با غپدرم

 دانستم یلب باز کردم و هر آنچه م...خواب بودم انگار... اش تنم را نلرزاندنعره
به ... به گردنم حق داشتمیبه اندازه شمارش تک تک سلولها... گفتمی مدیبا. فتمگ

 . گفتمی می گفتم به چه کسیاو نم

 انی که هنوز دالرامم می مجتبدنی مادرم و دوغیو ج...دمی و سقوطش را دگفتم
 . بودشیبازوها

 برداشتم و صورت بنفشش را به سمت خودم زی ترس به سمت پدرم خبا
 ....چرخاندم

 و دی کشی مغی وقفه جیمادرم ب... توانستم نفس بکشمی نمی قفل شده بود و حتفکم
 هی بلند گري گذاشته بود و با صداي دالرام را گوشه ایمجتب...دی کوبیبر سرش م

 به یه مجتب کدمینگاه کردم و د... کردمی اما من مثل مجسمه تنها نگاه مکردیم
 مهی ني هاهی که همسادمیخواست د  راهرو نعره زد و کمکانی و مدیسمت در دو

 بدن پدرم بلند ي که مادرم را از رودمی و ددندیخواب و پا برهنه به سمت اتاق دو
 که دمید..دندی آمدند و مرا کنار کشی پوشاندی که سفدمید...کردند و بردند

 که دمید... که بر سر پدرم جمع شده بودنددمید..خوردی سرم تکان مي باالشانیلبها
 ...دمید....بردند او را
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  سومفصل

 
به مهتاج :(می گوی بوسم و می شوم و گونه اش را می مدهی قد به سمتش کشتمام

 ي بپرابونیمبادا اونور خ.. ت کنه ادهی در خونه ت پيخانوم گفتم که حتما جلو
چشمش ...) در ضمن اصال.. منم اومدمی بکنی استراحتهی و يرتو بخورتا نها...نییپا

 گذاشته با نی از ماشرونی را بشیپا کی کهی افتد و در حالی مشی هایبه همکالس
 ی منیی پاعیو سر..)  حرف نزنمي ابهی غرچیبا ه...دونمیخب خب م:( دی گویعجله م

 گرفته باشد کج کج به سمت دوستانش ادی کردن را ی خداحافظنکهیپرد و بدون ا
آنقدر .  چرخد ی و کامال به سمت آنها مکندی من حواله مي هم براي رود و بوسه ایم

 .شودی تا وارد مدرسه اش مکنمی مهشنگا

 کشم و تمام حواسم مثل هر بار ی مرونی پارکم بي زنم و آرام از جای را جا مدنده
 به اطی مدرسه است و با احتي روبروییالی ساختمان دو طبقه و ويمعطوف تابلو

 نگاهم عیسر.کندی آنجاست و نگاهمان مشهی مثل همدانمیم. کنمیپنجره اش نگاه م
 .دهم تا از آن منطقه دور شومی پدال فشار مي را رومی چرخانم و پایرا م

 یپالکم زوج است و امروز م. شومی مکی رانم تا وارد محدوده طرح ترافیآنقدر م
 شومی مجتمع منگی وارد پارکی پشتابانیاز خ.  کنميشروی پشتری بيتوانم تا اندازه ا

 زی لنگی پارکی سنگنی زمي ندارد و رویفیو مثل هر بار که پارك کردنم تعر
 و کشمی را میدست. کنمی و بعد ترمز مزنم ی مقابلم مواری به دی ، ضربه آرامخورمیم
 .شومی مادهیپ
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 نی رود و کم مانده است با صورت به زمی پاشنه دارم م کفشری بلندم زيمانتو
 يمهای سالها که به تصمنی و مثل تمام اشومی مزانی آونمی ماشنهیبخورم که به آ

 مد دای که جدي بلند و و جلو بازي که مانتوکنمی عادت کرده ام ، درجا عهد میناگهان
 مجبور ينطوریا.  را استفاده کنمی قبليهاشده را کنار بگذارم و همان مدل مانتو

 را می مانتوي ام رها کنم تا جلو بازنهی سي روزانی و آورمی هم بگينبودم شال بلند
 شکل مادر خواستیم...شانیدی تقلي هاقهی دخترها و سلنیامان از دست ا. بپوشاند

 نمکی اش مادهی مدرسه اش پي جلویاز همان مانتوها بپوشم و وقت..دوستش باشم
 و پاشنه کفشم کمتر ز ده سانت زمی صورتم بري رنگ شده ام را رويار موچند ت
 رفتار لشی باب می و مدترفتمی پذی را میکی هر ده مورد خواسته اش نیب....نباشد

 . بخورمنیاوه کم مانده بود با صورت به زم.. مانتو نیاما ا..فتدی تا از سرش بکردمیم

 .شومی وارد مي و از در کناررومی و از پله ها باال مکنمی را مرتب مخودم

 . راندی را بر زبان می همان حرف قبلشومی وارد منکهیهم

  داده آخه؟نامهی به تو گواهیک- 

 نظر دارد از ریتمام ساختمان را ز.. اندازمی کوتاه می نگاهزشی مي روتوری مانبه
 و دنیی پانهمهی ازاشودیخسته نم.  گرفته تا پشت در تک تک واحدها رانگیپارک

 ؟!چشم گرداندن

 .زنمی مي اش بوسه ایشانی سالها بر پنی و به عادت ارومی سمتش مبه

 چه خبر؟- 

 .کندی اشاره مزشی کنار مي زند و تنها به بسته های نمیحرف

 زنم و به سمت ی کمرم گره مي و روکنمی جمع می را با کالفگمی بلند مانتويدستکها
 .. شان هستمی و در حال بررسشومی منی روم و کنارشان پخش زمیبسته ها م

 اد؟ی خوشش مزای چنی از ایک!  داغوننیلی که خنایا- 

 . دهدی مهی اش تکی صندلی به پشتنهی به سدست
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 ی بيقوی مشت عروسک رهی...گهی دنیبب... شرکت وارد کننده کار نکننیگفتم با ا- 
 !نیاصل چ!..دستت بخوره لنگو پاچه شون کنده شده..تیفیک

 .دهمی تکان مي اشانه

 ...عوضش ارزونه- 

 ... خودت نبودي اون عروسکهافیح- 

 .. بود انگاری دردناکای و نیریخاطرات ش... زنمی ميلبخند

  امروز؟ادی کجاست؟ نمیمجتب- 

  که؟ادتهیچهارشنبه ها کالس دارن ...مامانتو برده امامزاده- 

 تر از آن قی سختم ، سوار کرده ام اما ذهنم دقی روزها اگر چه نه سال را بر جواننیا
 .کنمی را فراموش نميزی و چکندیروزها کار م

 د؟ی در مغازه رو باز کندی خواینم...پس خوب شدم اومدم...خب- 

 االن ؟ساعت هشت صبح؟؟- 

  بابا؟دیای زود منقدریپس چرا ا- 

 . استزاریاز خانه نشستن ب.  دانمی را مجوابش

 يرو.  ام دو به بعد استي روزها ساعت کارگری و بر خالف د چهارشنبه استامروز
و هر چند . کنمی و با حوصله آنها را خارج منمی نشی کنار بسته ها و کارتنها منیزم
 زن ی تا دکتر و حتییای از پر درفی همه فن حري های باربنی انیی پاتیفی از کقهیدق

 .کنمی میباردار ، نچ نچ

  بافتن اون عروسکها تنگ نشده؟يانگشتات برا- 

 . استزشی مي روتوری مانانیهنوز سرش م.کنمی لبخند نگاهش مبا

 ..نشونوی که دوربستندی معترض نگهی ديبابا واحدها- 

 . پردی حرفم مانیم
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 شونی اداري واحدهاتی دوازده ساعته چشمش به امنیکیاز خداشونه - 
اگه من ..ستمو بوس کنه  کم مونده بود دشی دکتر ملک دو روز پنیهم..هست

 گردن کلفت اخر وقت رفتن تو واحدشو و اگه مشکوك هی ش با ی بودم منشدهیند
 و دو تا م زنگ درو زدنکهیهم...نشده بودم االن تا سر حد مرگ کتکش زده بودن

 .. تازه چک اولو خورده بودیطفل..رونیلگد حواله در کردم دو تاشون زدن ب

 چرا آخه؟- 

 ... خواهرش نظر دارهیعنی هی ملک به منشگفتهی ماروی- 

 . پردی باال ممیابروها

 ...ادی ت باشه ناتو در نیتو حواست به منش- 

مثل نگارِ نُه ده ... خودمی است ؛ مثل جوانيدختر ساده ا.  رودی مي شادی پحواسم
 !شیسال پ

 ... آزاره بابایب- 

 .... شومی مشغول مدوباره

 ...جوع کن باردارهارو مری باربنیبابا ا- 

 .... هاشوني اسباب بازنیتف به ذاتشون با ا- 

 و نی دهم و همانطور که عروسکها را دست چی تکان مقی به نشانه تصديسر
 ی مي ای قالب بافي عروسکهاادی دهم ، ی و در قفسه ها جا مکنمی ميقسمت بند

 يکارفرما به مدد ی ام باز کرده بود و وقتی از زندگيافتم که با هر گره ام ، گره ا
 رفتم و شی پی ،فراتر از بافندگمری بگادیدلسوزم توانستم راه و رسم بافتنش را 

 شیبعد از دو سه ماه طراح عروسکها.  بافتمشی براي خالقانه ايمدل ها و طرحها
 ام را ی و پاره وقت نه تنها توانسته بودم خرج زندگی کار خانگنیشده بودم و از هم

 ي کوچک در مرکزي گذشته ،کم کم مغازه اي سالهانی که در گذر هماورمیدرب
و دلم با .  بودرفتهی را پذتشیشهر اجاره کرده بودم و پدرم مسئول  قسمتنیتر



 325 

 که بعد از حمله ترسناك ِ آن شب ، تا مدتها ي ایخوش... اش خوش شده بودیخوش
 . رنگارنگ گم شده بودي و تاب نسخه هاچی و پمارستانی بي راهروهاانیم

 ...رو نذار اونجااونا- 

 گری شده و رنگارنگ است که دی قالب بافي همان عروسکهانیتری اش به واشاره
 انی که میزن - ی از خانم اقبالی قدردانمنیتنها به .  ندارم دشی در تولیمیسهم عظ
 شی زدم و برای می طرحیهرازگاه -  و کمک حالم شد افتمی ها يازمندی نيبرگه ها
 .کردمیارسال م

 طرف مطب دیای و بدی جمع کننجاروی که کم کم بساط اکنمیبابا دارم پول جمع م- 
 ... ومی مغازه بزرگتر اجاره کنهیخودم همونجاها 

 امی و بکیمنم جون ندارم بکوبم تو تراف...کترهی به خونه م نزدنجایا..الزم نکرده- 
 ..اونور شهر

 ...آخه- 

تو ... ستگهی حرف دهیخودته  به خاطر رفت و امد تیاگه سخت.. آخهیآخه ب- 
 ...نوری اایبفروش ب

  بفروشم؟ویچ..هیجاری ؟ الحمداله که هم خونه م هم مطب استویچ- 

 خونه امیاونوخ من ب!!  نوری ايای نميتو که ملک ندار!  هوشتنیبه ا...تبارك ا- 
 .. اونورامی بفروشم بمویزندگ

 ... اصالیچیه...دی زنی اونور انگار راجب دو تا قاره حرف منوری ادیگی منیهمچ- 

 . رومی کارتنها مگری و به سراغ دنمی چی را معروسکها

 ی را راه مي گذري هاي کشد و همانطور که مشتری کم کرکره مغازه را باال مکم
 .کنمی و مرتب کردن مغازه پر ميری و گردگدنی وقتم را با چی ، باقمیانداز

 ...امروز تا هفت مطبم....رمبابا من ب- 

  نه؟شهی ملی امروز زود تعط؟یبچه م چ- 
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شبم ... سرهی خونه رمیم.. مدرسه نازدهیتا .. رفته باشه خونهدی باگهیاالن د..آره- 
 .. شماشی پامیاحتماال ب

 از در خارج اطی بلند و مزاحمم با احتي بوسم و با مانتوی اش را میشانی پدوباره
 . امروزم اضافه نکنمي را به روزمره هاگری دی تا تجربه سقوطشومیم
 
 

 رونی و از خانه بکنمی ام را به او گوشزد میمنی اي هاهی توصنی آخرشهی هممثل
اما .  آذر ماه هنوز آنقدر سرد نشده که مجبور باشم خودم را بپوشانميهوا. ..زنمیم

 فاصله چند خواهمیم.  کرده امضی تعوي ترمی را با مدل کوتاه تر و ضخمیمانتو
 . اندازه ورزش را به خودم بدهکاربودمنیحداقل ا.  برومادهی تا مطب را پابانیخ

 اسپرت و ي به فکر ست کردنش با کفشهانکهی را به دوشم انداخته ام و بدون افمیک
 یخوب است گاه.  رنگم بوده باشم ، خود به خود هماهنگ شده استيسورمه ا

کار . و حواسش به رخت و لباس مادرش باشدی و مد پرست داشته باشقی دقيدختر
 عالمه ادا و اصول و کی با آنهم... جفت کرده بودمی را او برامیکفشها...اوست

 شوخ طبع است يادیبر خالف من او ز. زنمی هوا لبخند میب! ی و سلطانزی کنشینما
 ! سخت خواهد شدیو به گمانم پا به پا آمدنش کم

سرم . دارم و بر عکس گذشته حواسم به همه اطرافم هستی را بلندتر برممیقدمها
 هم گری ماند اما مانند دی چشمانم دور نمرهی از داي جنبنده اچیباالست و گذر ه

 اما ذهنت آنقدر از تو دور یزنی و قدم می هست که هستی در زندگینوعانم لحظات
 دهی به باال کشزی نتی و گوشهاهاشده که جسمت هم به سمتش پرواز کرده و چشم

 بر ی رفت و وقتی و ذهنم مرتب تا گذشته مکردمی مری سالمیدر خ...شده اند
 نی از اي کرد؛ گوشه ای خانه مي باز هم جلد جسمم نبود و هر بار گوشه اگشتیم

 یگوشه تر و م... گوشه تر یکم... برج و ساختماننهمهی از ايگوشه ا...شهر درهم 
 .  مدرسهکی نزدییالی ساختمان دو طبقه ون به همادیرس
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 ... سالهانی اۀشیمثل هم!  زی که دورادور حواسش بود؛ به همه چیی چشمهابه

 نور ری مدتها بود که زکشی مصمم بود و مرداب تارشهی که مثل همیی چشمهابه
 .شدیمهتاب هم ستاره باران نم

 !سردت نشه؟- 

ذهن مرا .... چرخمیبه سمتش م.. ستمیا ی و مشودی ماری زودتر از ذهنم هوشمیپاها
 جز ي هم چاره اياری کرده است اما در هوشارمی اش کنده و هوشیالی خياز ماوراها

 !اسارت نگاهش ندارم انگار

 رسم و قبل از غرق شدن یبه مرداب نگاهش م. چرخانمی صورتش مي را رونگاهم
 . دهمی گردانم و به راهم ادامه میدر تالطم چشمانش، رو برم

 ..نه هوا خوبه- 

 را از گری چرم و بزرگش بند است و دست دفی دستش به ککی.  شودی قدمم مهم
 و همان یشگی فرو برده است؛ همان ژست همبشی کتش رد کرده و در جریز

 ! مردانه اشیبرازندگ

 .. تو بازار اومدهی قاچاقي هاتیونی ي سرهی- 

 ... استزی به همه چحواسش

 ؟! بخرمتیونیقراره مگه چندتا - 

 زود ای ریحواست به قاچاقا باشه چون د...ادی ش می برقي مدلهاي به زوددمیشن- 
 ..ی کننیگزی ها رو با اونا جای آبنی ادیبا

مثل ...نگاهش تا دور دستها گسترده شده است .  اندازمی ممرخشی به نی کوتاهنگاه
 . رودی جلوتر از من راه مشهیذهنش مثل فکرش که هم

  مگه؟هی دندون پزشکزاتی شما فقط دنبال تجهیشرکت بازرگان- 

 رهی مزادی مرغ تا جون آدمری از شیفتی واردات و صادرات بتی تو کار ترانزیوقت- 
 ! بارهاتيتو
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 . دهمی تکان ميسر

  واسه خودش درست کرده؟ییاون چه مدل مو- 

 ... افتمی منشیزبی و تاری هوششهی همي نگاههاادی اما شومی متوجه منظورش نماول

 چشاش ي روينطوری دو ساعت تموم باهاشون ور رفت تا اشبید... مدهگهیم- 
 .. که خراب نشندیتا صبح طاقباز خواب..فتنیب

 ! واسه رو مد رفتار کردنکهی کوچیلیخ- 

اومد خونه دوباره سر و شکل .. سر صف ناظمشون خفتش کرده بودی دونم ولیم- 
 .. کرده بوددای پزادیآدم

 .. افکارنیبا ا.. بزرگ شنينطوریدوست ندارم بچه ها ا- 

 ... است اماکی هم به هم نزدمانیدوست داشتنها...کشمی میقی عمنفس

 ؟ی قراره صبح به صبح چِکش کنیتا ک- 

 )؟!ی دونی جوابشو می وقتی پرسی می چيبرا... بودنیقرارمون هم:( دی گوی متلخ

 شمی متیاذ...کنمی می جفت چشم زندگنی چندهی ساریانگار دارم ز- 

 و سرش ردی گی قرار ممیروبرو.  گذاشته امشی خط قرمزهايدست رو. ستدی ایم
 .دی آی منیی پامی چشمهاي و تا روکندیرا به سمتم خم م

 رو شمی بختک مياری دبه در بياما اگه بخوا...ستنی به من مربوط نگهی ديچشمها- 
 ... تیزندگ

. کندی مقی تزرمی رگهاانی جنون آسا می جور دلگرمکی... ترسانَدمی نمشیدهایتهد
 .کاش بختک شود و بر سرم خراب شود

 ... اگه گذاشتم.... نرفتهادتیاون روزارو قطعا - 

 ....)هشت نه سال گذشته:( می گوی حوصله می حرفش بانیم

 !!کمه؟- 
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واقعا کمه؟ :( کندی اضافه مي دهد و به تندی دست به آن دست منی را از افشیک
 که اون نهیمهم ا!  داره چقدر گذشته یچه فرق!!  سال دوازدهای نه سال ایهشت سال 

 هم بگذره از حق و حقوقم گهی سال دستیب....دختر هنوز شناسنامه ش به نام منه
 )امیکوتاه نم

 .ستمی آن نگار ساکت و مالحظه کار نگرید. شومی هم تند ممن

 بچه نی با ای صنمچیهمون که نشون داد ه!!  هنوز؟ي دارشتویبرگه آزما- 
 باشه ادمیکه !... چشممي ذاشتم جلوی و مکردمی شما بودم قابش ميمن جا...يندار

 ... دادمي ماه بازنی زنو چندهیچطور 

 .شودی کنده نممی لحظه هم از چشمهاکی اش ی طوفاننگاه

 ! بزرگ شده بودسایاگه اون شناسنامه نبود االن بچه ت تو بغل آرش و پر- 

 ام ی قدرنشناسخواهدی مای را به رخم بکشد یمیبوتر قد پرواز عاشاقنه دو کخواهدیم
  ؟اوردی بمیرا به رو

 . نکردمی پس توجهم،ی او بودي ِ بازی من و تمام احساسات خفته ام زخماما

 ...رمی بعد از چند سال حضانتش را ازت بگتونستمیم- 

 و شناسنامه ی تولدو به نام خودت صادر کنی گواهی تونستي دونم چه جورینم- 
 کرده ی متکنی پدر دروغهی منو به ی بره دالرامو و حتادمی شهی نملیدل....اما...يریبگ

 تو ي بابام نبود هنوزم داشتم خودمو با دروغهاي ها و اصرارهایاگه دوندگ....يبود
 ... زدمیگول م

به ... قبل برگشته بودي اسم پدرم به سالهادنی دانم با شنیم. دی عقب کشنگاهش
 خواستم چشم عقلم را ببندم و با ی که دلم به حضور او خوش شده بود و مییزهارو

 ی دخترانه ام مياهایاما رو..یافتنیگر چه او سخت بود و دست ن...دلم راه بروم
گرچه ورق به نفع ...شی آزماي هابرگه دنیاما با رس...توانست به او دل ببندند

 که از او خورده ي اي من و بازیم برگشت اما سردرگهی قضنی او در ایخوش مرام
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 شدیمگر م.... را عق زدم و برگرداندممیبودم آنقدر مرا چرخاند که تمام خواسته ها
 از شدی دل بست که به دروغ خودش را پدر فرزندم خوانده بود؟ مگر ميبه مرد

 ، دروغ گفته بود؟مگر می حفاظت از داشته هاي کند که به قول خودش برال ديمرد
 شد به ی مگر ماورد؟ی پر در مدنشی کرد که دخترم با دی چشم پوشي از مردشدیم

 گفت؟ کم ی می دروغ بزرگدشی به صالحدخواستی اعتماد کرد که هر جا ميمرد
 هم نباری که بخواهم ام بوددهی ندبی بودم و آسدهی نکشانمی اطرافيدهایاز صالحد

 ! بگذرم و ببخشمشگری دي ابهیاز غر

 ی پدرت بگذارم هرگز از دخترم نمي تونستم خودمو جایو نماگه مرد نبودم - 
 ...گذشتم

 . دهمی جلو منهیس

 ....  من هرگز حاضر نبودمکردی اگه بابامم قبول میحت- 

 . تا ادامه ندهمردیگی را مقابل صورتم مدستش

 که چشمتون دنبال ستی نیمنطق:(کنمی اما دوباره لب باز مکنمی سکوت مي الحظه
 ....) باشه کهيبچه ا

 تخته سنگ که ایمگه چوبم ... مثل دختر خودم تو بغلم گرفتمشکسالی کینزد- 
 هوم؟!بتونم فراموشش کنم

 که مدتهاست مثل خوره در روحم ي از فکرشودیحالم ناخوش م.. چرخانمی مچشم
 . راه انداخته استي نابود کننده ايباز

 در مقابل شهی را بزنم اما اقتدارم هم جنبانم تا مقتدرانه حرفمیلب م... امامی بگودیبا
 . نرم استيادی مرد زنیا

 .....فتهی نگاهش به شناسنامه م مي عمدای ی زود اتفاقایرید...شهیداره بزرگ م- 

 ی بلعد انگار؛ به لکنت و گم کردم کلمات می لرزانم را مي مردمکهاقشی نگاه دقبا
 ..افتم
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 زهی چهیاسم شوهرم ... بدم که از کجا اومدهحیتوض..چطور براش..چِ...يچه جور- 
 ...گهیزدی چهیاسم پدرش 

 که مهمان حنجره ام شده ، یبا بغض... داردی بچه چه سرنوشتنیا... کشدی مری تقلبم
 ..) چطور بهش بگم...گهی دزی چهی تشیهو:(  دهمیخش دار ادامه م

 هر جور شده ير دانیواسه هم... متهمت کنهانتی به خی ترسیم:(  پرسدی مآهسته
 ) هان؟ی پرّونیمنو از دور و برش م

 از ذهنم پاك شهی همي شوم براۀ واقعنی بکوبم و اواری سرم را به دخواهدی مدلم
 .شود

حداقل دخترم .. به خواسته هاش برسهیمی اقلگذاشتمی موندم و می زن آرش مدیبا- 
 ! داشتتیهو

 !) ت دور شدن از اون خونواده بودیتنها کار درست زندگ:( دیگوی ممطمئن

 و آنقدر شوندی می بغض کم کم بارانمی حجيابرها. دهمی به اطراف تکان ميسر
 .بزرگ شده ام که نگذارم ببارند

 ...موندمی زن آرش مدیبا- 

 ... با وجود مخالفت پدرتی حتکردمی خودم عقدت مدیبا- 

 ی و باز مرودی میسنگ تا ته قلبم شهاب کهی اما دردناك است طورزنمی مپوزخند
 .گردد

 ستاره چطوره؟- 

 یۀ قرمز شبکي رگه رگه هانی ؛ از اعماق تا همکندی نگاهم را دوره میلحظات
 . امی بارانيچشمها

 .شودی ممی تنهايدوباره همراه قدمها.  رودی کشد و از مقابلم کنار می میقی عمنفس

 !خوبه- 
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 ي که آنقدر با درد روینیری ظاهرا شۀ تک کلمنی همي براشودی جمع مشی برادلم
 . شديزبانش جار

 
 ستاره چطوره؟- 

 یۀ قرمز شبکي رگه رگه هانی ؛ از اعماق تا همکندی نگاهم را دوره میلحظات
 . امی بارانيچشمها

 .شودی ممی تنهايدوباره همراه قدمها.  رودی کشد و از مقابلم کنار می میقی عمنفس

 !خوبه- 

 ي که آنقدر با درد روینیری ظاهرا شۀ تک کلمنی همي براشودی جمع مشی برادلم
 . شديزبانش جار

پدر مادرش .... شکر دارهي که فعال زنده ست انگار جانی همیعنی: ( دهدی مادامه
 )دوارندیهنوز ام

  بود متاسفميتصادف بد- 

 تونهی نمفتهی دخترش بي برایخودش پشت رل بوده و اگه اتفاق...شهرام داغونه- 
 ..خودشو ببخشه

مگر چند بهار را تجربه . دی آی و شهرام به درد منی پنج ساله نازنة ستاري برادلم
 رفته ی عمرش به خواب زمستاني برفهايدی سفانی اش میکرده است که زندگ

 مادرش يدلم برا... بودامدهی هفته هنوز به هوش نکیبعد از گذشت .است
 از دو روز در شی که برنقد بودند اما نه آدهی دبیهر دو آس!  پدرش يبرا...سوزدیم
 . بمانندمارستانیب

 ؛ مانند شودی گذشته کند مکی دور و نزدعی سرعت گذرمان از وقایلحظات
 گذشته هی به ثانهی کلمه به کلمه و ثانری که او هم مثل من درگدانمیم. مانیقدمها
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 ي هالهی هفته قبل و آن تصادف ترسناك و چه از دورترها و منیاست ؛ چه از هم
 .دی را به اسارت کشمرد نی پنج سال اکی که نزدی دادگاهيزندان و پله ها

 ..خوامیشناسنامه تو م- 

نگاهش همچنان به . شودیسرعتم کندتر م. خورمی مقدمه اش جا می حرف باز
 .کندیروبروست و کمتر به من نگاه م

 تا اسم آرش ازش پاك شه خودم شی تو آتشی بندازياگه خودت جرات ندار- 
 کنمی پاك برات جور میِ المثنهی و کنمی برات مارونکیا

 ام يانگری خفته عصي خوکهی است طورختهی آمری درد و تحقی گفتارش با نوعلحن
 .شودی مداریب

 ؟! تون جعل سندهینکنه شغل اصل- 

 . پاسخش را بخورد و سکوت کنددهدی محی که ترجیعنی.کندی میپوف

 ست؟ی نی قانونری غنکاریا- 

 که نبودش قانونو خدشه دار کنه؟ ی کنکاری تو شناسنامه ت چیمیقراره با اسم اقل- 
بزرگتر که شد داستان ! نی همهی چه نامردفهی و طاری از تنهیقراره فقط دخترت نب

 خوبه؟.... بده بهشسی بنوی کتبشویزندگ

 ي بحثهاای رمقش کرده است ی ستاره کوچکشان خسته و بياداوری دانم ینم
 . مانجهی نتی و بیشگیهم

 ؟یشی میراض...دمی هم خسارت مونیلی زندان و چند مرمی سال براش مهی تینها- 
 ... من که به زندون رفتن

 ..باشه باشه- 

دلم .  دوره کنمگری دکباریدوست ندارم خاطراتش را .  برمی حرفش را مادامه
 سر پا ماندن و دور ماندن ي برامی دست و پا زدنهاانی که ماورمی بادی به خواهدینم

 نگی در هولدی ، خبر آوردند که او را به جرم فساد مالیمی اقلياز دستها و چشمها
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 که همه نگاهها اورمی بادی خواهم به ینم. ند بود گرفته ایمی سرش اقلکی که یبزرگ
 خواهمینم... اعتبارش ناگهان فرو افتاد و تکه تکه شدسی شد و تنداهیبه سمتش س

 شد و پنج سال تمام شتری و بشتری از او بي دوري که فشار پدرم برااورمیب ادیبه 
دلم ...شود  ماجرا به نفع او تمامنی ایی و جزای و حقوقي ادارندی تا فرادیطول کش

 .  او شدبی نصیمی زهر آلود اقلری تنی که اولدیای بادمی خواهدینم

 !یشی ممیهنوزم زود تسل- 

 است که دهی نفهمیعنی.  چرخانمی ممرخشی ني روظی و با غکنمی را تند منگاهم
 ؟!! خواسته اش شده اممی ِ خاطرات آن روزها ، تسلياداوری از یی رهايبرا

 ؟ی کنکاری چيخوایم- 

 . اندازدی به من نمی نگاهمی نیحت

 ...تونمی منمی خودم نگهش دارم بعد از اشی پیاگه تونستم تا هشت نه سالگ- 

 خواهمی داده ام اما نميگری دانم منظورش به شناسنامه ام بوده و من جواب دیم
 . بکشدشی پیلیبحث زندان را به هر دل

 .ستدی ای و بعد مکندی میتعلل

 اتمام حجت کند و خوادی که انگار مستینگاهش طور. می چرخی مگریکدی سمت به
 . وداع کندخواهدی هم مدی شاای

 ،یقانون حضانت بچه تا هفت سالگ...دی به نفع تو چرخطیخدا خواست و شرا- 
 تو یرقانونی غي آوی ي از آیمی اقلقی همون رفمانی که همون دکتر زنان زایمدارک

 ش ی زورکيهمکار... داشته باشهیمی اقلي براییجمع کرده بود تا به موقع ش آتو
 باعث نهای ، همه ایمی اقليماری بمترو از همه مه....با من و دادن اون مدارك به من

 ..... بشهکی نزدیشد نتونه به دخترت حت

 .ردی گی می و نفسکندی دست به آن دست جابجا منی را از انی سنگفی آن کدوباره
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 را یمی اقلي که مثل معجزه تمام خباثتهايبچه ا!...بچه آرش... مهمترنهایو از همه ا- 
 همه ش به نایا... بزنهدیبا یی زده و چه گندهایی برد چه گندهاادشیدود کرد و از 

 .... که ممکنه موندگار نباشهی دونیم....اما.. روزگارهيباز...دینفع تو و دالرام چرخ

 !! معجزه

 . زنمی پوزخند ماری اختیب

 .  زندیاو هم پوزخند م.  فکرم را خوانده استانگار

 الی خنی خودتو با ایپس الک! نه تو و آرش.. بودسای بچه ، قسمت آرش و پرنیا- 
 !ومدی نمشی پاناتی جرنی اي،خام نکن که اگه زنش مونده بود

 ي براخواستی که آرش گفته بود اگر مدی آی مادمی.  دومم دردناکتر استپوزخند
 که تمام ی رود که درست زمانی نمادمی!  ماند ی مسای کند با پري پدرگرانیبچه د

 ي شبها از هراس چشمها ام سوار شوم وی بر زندگیی کردم تا به تنهایتالشم را م
 به دست آوردن ي که آرش برادمین نداشتم ، شی خواب درستشی و آدمهایمیاقل

 ی کند و حتي دخترش که از ناکجا آمده بود پدري قول داده تا براسایدل پر
 خبر نی ادنی که چطور بعد از شنرودی نمادمی...ردیشناسنامه اش را به نام خودش بگ

 که یی سالها جمع کرده بودم و استخوانهای در طزی رزی که ریتمام قدرت.. نابود شدم
 شد و ی متالشی به چشم بر هم زدنی محکم کرده بودم ، همگمی هایسخت در پس

 لهی مریهمانطور که درگ... دل داغدارمي براي دوره نقاهت عزادارکیمن ماندم و 
ه و چشم  چشمم به درس و دانشگاکی بودم و ی رنگي و کامواهای قالب بافيها
 سای دوم پري باردارران در همان دوي ان اي دشی آزماکی به دخترم بود، با گرمید

 ي برا؟؟ی کيمعجزه برا!.. رخ دادی تکرار نشدني او ثابت شد و معجزه اي، وفادار
 يدرست از همان لحظه فشارها!.. موهبت باشدنی اقی که شک داشتم الیآرش

 دخترم ی شبمهی بود که بخواهد نادی نفوذش آنقدر زنکهیبا ا.. کم و کم تر شدیمیاقل
 که دکتر همدستش و شاهرخ داشتند راهش را یی ، اما آتود کنرونیرا از کفم ب
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پس شاهرخ را روانه زندان کرد و داشت دست و بالش را به ...دشوار کرده بود 
 دی را عقب تر کششی و پادی شان باری بر زندگی که موهبت الهکردیسمتم دراز م

 با منشاء ینسرطا... بر بدنش نشستبی غریت.. لذت ببردهی هدنیاما نتوانست از ا..
 داشته و نداشته اش در پس ِ آتش ي زد که تمام نقشه هانشینامشخص چنان زم

 . درد ، ذوب شدنیا
 
 ! معجزه نبودنیحقش ا- 

 ونقشیبه نظرت ال!... منی تو حتیحت...فتهی ِ همه آدما معجزه اتفاق میتو زندگ- 
 شی دالرامو پیتا بتون... تو بود نه اوناي معجزه برانیبعدم ا..م؟ی و هستمیبود

 !يخودت نگه دار

 قابل هضم ری غمی اندازه هم برانیهم.  کنمی را فلسفمی ندارم دغدغه هادوست
 .رمیگی دارم و از او فاصله میپس قدم بر م. است

 . چرخمی و به سمتش مستمی ایم. استستادهی اهنوز

البته تو خونه ...نمتونی سر ببهی خواستمیم... خونه به خاتون سالم برسونیبرگشت- 
 ..دمی رسریاما د..ت

گردونه شانس !! خانه ام؟.کنمیبا تعجب نگاهش م.گردمی رفته را به سمتش باز مقدم
 که ی آخر بدشانسایشانس بود !!  بود که قرعه به نامم افتاده بود ؟دهیچطور چرخ

 . به خانه ام بازشودشیابعد از سالها پ

 نجای سر راهت اومدم و داشتم از ای اتفاقي فکر کردنکهی ایعنی نگاه متعجب نیا- 
 ی قراره تا ابد منو از دالرام مخفنکهی اایهوم؟..!دمی تورو دهوی شدم که یرد م

  کدومش؟؟هوم؟یکن

به اندازه همان .  اندازدی میاضی ري معلمهاادی گفتن، تکه کالمش است اما مرا هوم
 . استری و سختگقیها هم دق
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 ...ی باشانی در جرخواستمیم...ی دبرمی مدت مهیدارم - 

 ام ی زندگي مردهایِ ناگهاني هوا تمام خاطرات رفتن های و بردیگی هوا دلم میب
رفتن .. شدنشبیرفتن آرش و غ.. رفتن آرش به آلمانند؛ی نشی مدگانمی دانیم

 بود که من پنج بیعج!...رفتن خودش..باز هم بود؟...دادنش و از دست دونیفر
 بودم تا تبرئه دهی کشيانتظار  او چشمي زن وفادار و متعهد براکیسال تمام مثل 
 ! منی به زندگیبه کجا برگردد؟ به روزگار خودش و نه حت...شود و برگردد

 ... ستاره ستتیمنظورم وضع...طی شرانیتو ا- 

 . لرزدی ممردمکش

 ...کنهی نمیبودنم کمک- 

 !دهی میبه شهرام که دلگرم- 

 .شودی صورتش سخت معضالت

 تجربه نی اکباری... تونم باشم و رفتنش رو تماشا کنمینم... مورد ضعف دارمنیتو ا- 
و گرنه ... نباشمدمی محیترج!.. کردن پشت شهرام ی خالمتی به قیحت...رو داشتم

 ...فتمیزودتر از شهرام از پا م

 و سرش ردیگی میتند تند نفس.  باران داردلیانگار نگاهش م. افتد ی منیی پاسرش
 . آوردیرا باال م

 ! سر خونه تونهی امی خاتون و دالرام مدنی ديبرا..فردا شب پروازدارم- 

 فقط دالرام و شود؛ی جمله اش حواسم از او و برادرزاده اش منحرف مدنی شنبا
 !!خاتون؟

 ...مهم رو در رو شدنش با دالرام است..مهم آمدنش است..ستی نمهم

 نای خونه بابام امی قراره برمیستیما امشب خونه ن- 

 ..نمی بیاتفاقا پدر و مادرتم م.. اونجاامیباشه م- 
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مگر قرار ست چه مدت آنجا بماند که حاضر است بعد از . شودی گرد مچشمانم
 ي با همان ته مانده هاي که به تندي با پدرم روبرو شود با مردگری دکباریسالها 

 ! کرده بود و او متواضعانه گوش سپرده بودرونی دخترش بمی او را از حرشیروین

 ! هستمی مفسد مالهی که کنهی االن مثل سابق فکر نمگهیقطعا د- 

 بود که ي وجود مرموزشی کرد اما هنوز هم شاهرخ برای فکر نمنطوری اگری دنه
 . گرفتی خدا موش نمي رضاي بود که برايز هم گربه اهنو.  زدینشناخته پسش م

 .. اصال به دالرام بگم.... که دیمگه قراره چه مدت اونجا باش- 

 !شهی نگاهش مصمم و مقتدر است ، مثل هممرداب

 هی دیشا... گسترش بدمشتری کارمو بتونمی نرمتر شدن مي تا حدمهایحاال که تحر- 
 ..در مورد دالرام...دونمینم... سالکی دمی شاایماه اونجا باشم و 

انگار آنقدرها هم که نگاهش مصمم است خودش .  چرخاندی به اطراف ميسر
 .ستیمطمئن ن

 ی گفتیتا حاال راجب پدرش چ:( دیگوی ، مکندی دوباره نگاهم را مال خودش میوقت
 ) بهش؟

 و میم نداشتبا هم تفاه:(دهمی داند ، مردد و دل نگران جواب می جوابم را منکهی ابا
پس کامال از وجود !! نیهم:( دیگوی دردناك میکودکانه با ذوق..) مارو ترك کرده

 ...)يکردی مینی بشی روزهارو پنی چرا؟ چون ا،ي نکرددشیباباش ناام

 .شومی می و عصبتند

 !تی شناسنامه اي؟البته بابا! آقاستنی بهش بگم بابات اهوی- 

 شی نماياز همان ها که برا. زندی جا و حرص درآرش می بي همان لبخندهااز
 .دهدیقدرتش ارائه م

 ...مونمیفعال بابا لنگ درازش م- 

 .دهمی هم فشار مي را رومیچشمها
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 ..نمشی امشب ببخوامی هر طور شده میول...کنمی می معرفگهی اسم دهیخودمو با - 

 .شودی خم ممقابلم

 !امیکوتاهم نم- 

 .ردیگیفاصله م و از من کندی قدم تند مو

 دارم که ینیری و خسته هستم اما ته دلم استرس شیعصب...کنمی را تماشا مرفتنش
 . کنمهشی توانم توجینم
 
 را چک ییرای بار چندم ظرف و ظروف پذي عذاب آور برای جور دستپاچگکی با
 . رودی باال مواری دي شکل رویلی کنم و همزمان سرم تا ساعت مستطیم

 ؟یشونی پرنقدریچته تو؟ چرا ا- 

 استرس نی اخواهمیم. کنمی و دوباره باز مکنمی کف دستم جمع مانی را مانگشتانم
 . اگر راه خروجش را گم کرده از سر انگشتان لرزانم خارج شودیلعنت

 دی کندی به خصوص تاکیبه مجتب...دیحواستون باشه به اسم صداش نکن!..مامان- 
 ...که

 .. سالشه ماشاالستی که بستی بچه نگهیاونم د...گفتم گفتم- 

 .کندی متی هداییرای و مرا به سمت پذگذاردی را پشت کمرم مدستش

 هوم؟....هی کافدیهمون دکتر صداش کن...به دالرام گفتم همکارمه- 

شتاب زده جمله ام را .  گذاشته استری کالم شاهرخ بر زبان الکن من هم تاثتکه
 )باشه مامان؟:( کنمیاصالح م

 ال مانند و بزرگمان را تماشا ییرای و دور تا دور اتاق پذستمی ایم.  دهدی نمیجواب
 نی ورود اي برازیمرتب بود واقعا؟؟ واقعا همه چ... مرتب استزیهمه چ...کنمیم

 !! دخترم مرتب بود؟یمرد به زندگ

 !ادی شام بیگفتیم- 
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 نی اش را با همهیناراحت است و کنا.  چرخمی تلخ مي صدانی سمت صاحب ابه
 .کندی ام میحرف حال

 !بابا- 

 ...)  اتفاقنی زود اای رید:( دهمی اعتراض ادامه مبا

 را راهنشی پقهی کهیدر حال.  استدهی رنگش را پوشي و سورمه ای و شلوار رسمکت
 . نسبت به گذشته ها سرحال تر شده است.دی آی به سمتم مکندیمرتب م

 ؟!!کدوم اتفاق!...سیه- 

 یی تونیا:(  دهدی که تنها من بشنوم ادامه میی آورد و با صدای مکتری را نزدسرش
 !)ي خودت باز کردی همه اتفاقا رو تو زندگيکه پا

 ام ی آرش را به زندگیلی خاطره ورود تحمخواهمینم. ردی گیدلم م! ستی انصافیب
!) ونمی بهش مدیلی که خدی دونیم..بابا:(میگوی گزم و آرام می میتنها لب. مرور کنم

 ظی با غکهیطور.  استدهی کالم را از من شننی صراحت انی بار است که با انیاول
 مردمکم انی بندد و مقتدرانه میدر را م. دبری کشد و به اتاق خودش میدستم را م

 . کنملی زند تا حرفم را اگر جرات دارم تکمیزل م

 از گذشته است اما به همان اندازه هم مالحظه کار تر ادتری روزها دل و جراتم زنیا
پدر است و تمام دغدغه .  اش را ابراز کندیتی تا نارضاکنمیپس صبر م.شده ام

 . مجاز استشیها

هان؟ هنرش !  طفلکو به دروغ به اسم خودش گرفتنی اۀ چون شناسنامیونیمد- 
 که االن شناسنامه ت  کرده و گرنهونی آره؟ معلومه که تورو مداشهی دغل بازنیهم

 ی ننه بزرگ پدربزرگ واقعهی بچه نیبه اسم خود اون آرش نامرد بود و حداقل ا
 ...دهی بو مفی پفی پادی دنبالم نی کسگهی مرهی که راه می خانوماینه اون رو! داشت

 !؟؟یواقع- 

 !؟یعنی زند یهنوز هم در ذهنش پول حرف اول را م.  شومی مکالفه
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 !!..خواهر بدبختم که بماند... با اون مردك داشتی نسبتهی که حداقل نهیمنظورم ا- 

 . اوردن خواهرش دردناك شده استادی دلش از به ردیگی مینفس

 از اون گند اختالسش تو اون میبگذر.. خوردهيادی زي گه هایلی آقا خنیاصال ا- 
 ...شرکت که

دن کلمات عادت  حرف زدن و رها کرمهی نمهیبه ن. دهدی به اطراف تکان ميسر
 . دارد

 هی کرد، حتما ری دادگاه گي گناه تو زندون و پله هایبه فرض که چهار پنج سال ب- 
 ! انگو بهش زدننی بوده که ايزیچ

 و ری حرفها زنی مهتاب کامل است که دلم از اای انصاف شده است ی پدرم بامشب
 .شودیرو م

 !بابا- 

 .شودی تر می ، طوفانکندی معترضم ساکتش نملحن

!  ي شدی ،کسيدختر واسه خودت دندون پزشک شد...استغفرال... بابائو زهرِيا- 
 !هنوزم سرت تو برفه

 که بعد از ي مردنیا. و منتظر است حرف بزنمکندیسکوت م... افتدی مری به زنگاهم
 که مادرم آفتاب لب بومش ستی همانستادی صاف ومحکم مقابلم انگونهیگذر سالها ا

 بود ، به عقد آرش شی موهوم که پدر ناتوانم ناخداي اندهیآ خواند و از ترس یم
 شغل دلخواهش و منی رفته و به پوستش ری زی مرد که حاال آبنیا. محکومم کرد

 آن تصادف و یدگی ، از خمشوندی که وارد مغازه اش میسر وکله زدن با کودکان
 . است تنه به قضاوت نشستهکی نی چننی خارج شده است ، اي کارگریدست تنگ

اگه ..اما..کردی می به دروغ خودشو پدر دالرام معرفدینبا..قبول دارم ..اشتباه کرد- 
 خوشحالم که دالرام حداقل تو شناسنامه ش یلی من خیدونیبابا م... کردیاونکارو نم

 چه دی موضوع رو فهمنی بار انی اولي برایمی اقلی وقتدی دونینم...ستی نیمی اقلهی
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تمام نقشه هاشو نقش برآب کرده ... بود ازشم انتقانی بدترنیا... شدیحال
اگه اون اطالعات و ..اگه شاهرخ اون پزشکو تحت فشار نگذاشته بود...بعدم....بود

 ... شاهرگم بودي رویمی اقلي گرفت االن پای که جمع کرده بود ازش نمیمدارک

خودشو  اونور لگن، نوری نداره بخواد پاشو بذاره ای جونگهیاون پست نامرد د- 
 ! کنه چه برسه که بخواد رو شاهرگ دختر من پا بذارههیتخل

 ... بگذرهری امشب به خدیبذار- 

 گذارد و ی کاره ممهی گذارد و بالفاصله کالمم را نی کمرش مي را رودستش
 ی مرضهی نمی؟ نکنه ا!نهی داره که دالرام اونو ببي مردك چه اصرارنیا:( دیگویم

 ...)نقدری اگهی رو وداع میگرفته داره دار فان

 !)خدا نکنه!..بابا:(  پرمی حرفش مانی ترس و شوك مبا

 . چرخاندی ممی چشمهاي و روکندی مزی را رنگاهش

 . بدهمحی توضدیبا

 ...دونهی دخترم ميخودشو بابا- 

  که؟ستی ني اگهی دزی احتماال چن؟یهم- 

 . فهممی را ممنظورش

 ی دو سه سال اتفاق منی بود تو هميزی خالص شده، اگه چهیدو سه ساله از اون قض- 
 نه؟..افتاد

 کارا رو نیوقت ا.. کنهستی زنه کارهاشو راست و ریدو سه ساله داره زور م- 
 ..نداشته که

 .شومی دهم و تلخ می جلو منهی منم که سنباریا

 ذارم ی و نمکنمی گذشته رو مرتب باز و بسته مي وقته که پرونده هایلی ، خدینیبب- 
 رقم ي طورشوی زندگخوادی دالرامم مثل من باشه دلم نمخوادی دلم نمی بره ولادمیاز 

 ...خوامیم... کنهي خودخوری برگرده به گذشته و هیبزنم که ه
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 جمله را نی بار چندم است که از زمان تولد دالرام انیا. کنمی را جمع مقدرتم
 . بار آخر باشددوارمیام...استفاده کرده ام

 چوقتی هخوامیم...دهی که به من آرامش مهیزیتنها چ.... نباشهیمی که اقلوامخیم- 
 ... دارهانی تو وجودش جری پستي خون چه آدمهانهیبرنگرده به گذشته و نب

 ... بفهمهدی روز که باهی- 

اونروزا اگه زنده بودم ... بدهی زندگلی تشکخوادی دختر منی روز اهی!! ..اما نه امروز- 
 به خاطر دالرام دمی محیترج!! هرگز...اما از االن تا اون موقع...گمیبراش داستانشو م

چه بخوام چه نخوام .. نباشهیمی سقف برم اما اون اقلهی ری با دشمنم هم زیحت
 !بی با فریحت... لطفو به من کردنی اکه  دونمی می کسونیخودمو مد

 . کندینوك انگشتان دستم گِزگِز م. سرد شده استمیت و پا دانم چرا دسینم

 نشسته که يزی چشیخشم نگاهش فروکش کرده و جا.کندی نگاهم می خاصيطور
 !تگرشی حماي بازوهاانی برد؛ می ممی هایروحم را به کودک

 .. ترسمی منیاز هم- 

 .کنمی نگاهش مگنگ

 که خودتو فراموش ی احساسات مادرانه ت باشنی اری درگنقدری ترسم که ایم- 
 ری اون مرد به تو بود ، زانتی خنی که از نظر من عینی ترسم به خاطر دِیم...یکن

 .... نباشهقتی که الي بریسقف

 انی آزار دهنده از می کرختنی تا اکنمی و دوباره باز مکنمی را مرتب مشت مدستانم
 .عضالت دستم خارج شوند

 ِ ی زندگرهیدونه از نظر من حق نداره وارد دا اگه دالرام اونو پدرش بیحت!! ...نگار- 
 !نیهم...تو بشه

 .شودی و خارج مکندی و به ضرب در اتاق را باز مدی گوی را منیا
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 شده و دهی گره خورده در هم تنی ام ، مثل کالفی سالها منطق و فلسفه زندگنیا
 . درست و غلطش به اندازه شکافتن اتم دشوار شده استصیتشخ

 ؟!یینجایتو ا- 

 ی چرخد و دست از گردش بر نمی پدرم در سرم مي ام و تمام حرفهاستادهی اهنوز
 ی که حاال با وجود مادر شدنم میی پدرانه و دغدغه هايباز هم مصلحتها. دارند

 .دانستم به حق و به جاست

.  دادی و روحم را خراش مکردی بود که دلم را جمع ميزی حرفها چنی تمام اانی ماما
 مرور چندباره خاطرات دی دانم شاینم!  منصفانهری غدی آمرانه و شای جور نهکی

.  قضاوتها حساسم کرده استی کلمات و به بعضی گذشته ، به بعضنیریتلخ و ش
 دیدرست تر باشد با...ام دارم   منطق به مردمان گذشتهی جور تعصب بکی دیشا

 که ي نسبت به مردمان نه؛ که نسبت به مردانگری و عصي جور حس موذکی میبگو
 کوتاه اما موثر ي حضورمی های ها و خستگی تمام دودندگياز گذشته تا امروز البال

 .داشته است

 ! اومدا.......؟ !خوابت برده نگار جون- 

انگار .  حس و سرد استی بنقدری امی دانم چرا دست و پایاما نم.خورمی میتکان
 .ست خونم منجمد شده اانیجر

 حالت خوبه مادر؟- 

 . چرخدی صورتم مي نگرانش رونگاه

 دالرام کجاست؟- 

 !کننی مي بازی مجتبی کوفتیدارن با اون گوش! ی مجتبشیپ- 

 .کنمی را رها منفسم

 ...االنه که برسه باال.. ای بنداز رو سرت بيزی چهی؟ ! که هنوزيسادیوا- 
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 و به سمت کشمی سرم مي شانه ام انداخته ام روي که روی و شالمی گوی میچشم
حس مزخرفم . کنمی و در را باز مخوردی کوتاه به در ميضربه ا.  رومی مییرایپذ

معلوم است . کندی خواستگارش باز مي که در را به روستیمثل دختر شانزده ساله ا
 ری دخترك سربه زي رويریتاث چی ام هی چهارم زندگۀگذر زمان و ورود به ده

 .درونم نداشته است

 کت و شلوار ي دهم و نگاهم را از روی مرونی بافراگممی از اعماق دی نفسدوباره
 . کشانمی اش مرهی گذرانم و به سمت نگاه تیاسپرت و کرم رنگش م

 ریشب به خ- 

 . کشمی دهم و عقب می دهم و آرام جواب می تکان ميسر

مادرم  . چرخدی و نگاهش به اطراف مردی گی که در دست دارد به سمتم می گلسبد
 شودی او ظاهر مي به سر کرده است و روبرويچادر

 ..دییبفرما.. پسرمي خوش اومدیلیخ- 

 و به ردی گی از من فاصله می قدمردیگی دستانم جا مانی سبد می و وقتکندی ميتشکر
 دستش را به یلی می و با بشودی مبل بلند مي رود که به زحمت از رویسمت پدرم م

 .کندیسمت او دراز م

 .  زندی مودبانه مي فشارد و لبخندی پدرم را مدست

 تی هداییرای بزند با دست او را به سمت مبلمان گوشه پذی حرفنکهی ای بپدرم
 .کندیم

 نگاه آزار دهنده و ری و او را زندی نشی می قبلي و پدرم هم در همان جاندی نشیم
 .کندی مری اش اسرهیخ

 .کنمی مشانی ام و تماشاستادهی قرار و دلواپس ای هنوز بمن

 )ست؟یدالرام ن:( دی گوی مقدمه می اندازد و بی به اطراف مینگاه

 . زندی سوال موج منی جواب ادنی از شنی جور نگرانکی نگاهش ته
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 . زندی سرد و خشک دالرام را صدا مپدرم

 ی و به سمت پدرم مندی آی مرونی از اتاقشان بی و سر به هوا همراه مجتبالی خیب
 یبابابزرگ:( شودی مزانی متوجه شاهرخ باشد از گردن پدرم آونکهیو بدون ا دیآ

 )؟! شد اون وعده تبلتیچ!!...

 با ی حال و احوال مجتبي نزده که با صدای زند و هنوز حرفی با عشق لبخند مپدرم
 ست اما نگاهش یدست شاهرخ در دستان مجتب. شودیمهمانمان ، دالرام متوجه او م

 کی تا دالرام را تمام و کمال و از نزددهی خزرونی چشمانش بانی روحش از میو حت
 .تماشا کند

 .زدی ری رود و فرو می از نگاه تشنه او دلم ضعف می لحظاتيبرا

 .شودی مرهی با شرم به او خدالرام

 .  نگاهها به او و شاهرخ استهمه

 شونیا...شیا.!.دالرام جون..دل:( می گوی منقطع است ميادی که زی کلماتبا
 !) مامانياز همکارا...از دوستا...هستن....دکتر...دکتر

 خم ی و کمدی آیجلو م.  لرزانش به رفتارش تسلط داردي بر خالف مردمکهاشاهرخ
پس :( دی گوی و مکندی موقرانه و کوتاه به دخترك ملوسم می احترامي و اداشودیم

 !! ...)شوننی اگنی که خانوم دکتر میدالرام دالرام

آنقدر . چرخد ی سر و شکل شاهرخ مي و نگاه شفافش روستدی ای راست تر مدالرام
 . اوستي شناسمش که مطمئنم مشغول برانداز ظاهر و لباسهایم

 !سالم- 

 .شودی سالم خندان دالرام مقی آمده است که الرونی از آزمون ظاهر موفق بظاهرا

 ی خودش عقب تر مکهی زند و در حالی دخترکُش می جواب سالم ، چشمکي جابه
 شما قهی رو سلنی مسئولی نصف مدرسه و حتدمیشن:( دی گوی ، مندیرود تا بنش
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 ي ادهیا!..دهی بگردم سنم کمتر نشون میپی من چه تنمی ببایب...کنندیحساب م
 )؟يدار

 موضوع مورد عالقه او گذاشته يدست رو. کندی اش لبم را به لبخند باز میرکیز
 !گرانی و احوال دپی کردن در تیاست؛ فضول

 هی قضنی دانم محال است از ای اما مزندی شرم آلود و قدردان مي لبخنددالرام
 .ردیگی کشاند و کنارش جا می او مي را به سمت مبل کنارشیبگذرد، قدمها

 ! یشما که جوون- 

انگار بخواهد .  اندازدی به من می و نگاه خاصردیگی نگاهش را از دالرام مشاهرخ
 اما زنمیلبخند م.. پسرانه استيادیپسرانه است،ز. اوردی بمینظر دالرام را به رو

 انداخته، کم نشده هی سامی عضالت دستها و پاهاي که از استرسم رويهنوز گز گز
 و سالمت ری زودتر به خی مالقات ناگهاننی حلقم است تا اانیهنوز هم قلبم م.است

 .تمام شود

 تمام زی تا همه چکنمی مي نشسته و لحظه شمارمی هاقهی و شقیشانی پي سرد روعرق
 .شود

 دی گلوتونو تازه کندییبفرما- 

 مشغول شده است و دالرام و شاهرخ گرم ییرای ؛ به پذرودی به مادرم محواسم
 راحت تر و یلی دختر خنیا.  رودی مسهی از خنده ریصحبتند و دالرام گاه به گاه

 . خنددیساده تر از من م

 ! نیبش- 

 .آمرانه و خشک دستور نشستن صادر کرده است. چرخم ی سمت پدرم مبه

 یفتی االن پس مستیرنگ به روت ن- 

 صورتم در حال چرخش يای زواينگاه نگرانش رو.  چرخمی می به سمت مجتبنباریا
 .است
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 و آنها می که نشسته استیاتلحظ. نمی نشی فاصله منی و در دورتردهمی تکان ميسر
 .کندی که دالرام به سمتم رو ممی کنیرا نگاه م

 ..زنمیاونوقت من دارم براشون حرف م! همکار شماستا!! وا مامان- 

 را خمی فرستادم و سرانگشتان ی مرونی کنم ، به بشی رفته رهاادمی که انگار ینفس
 . فشارمی مگریکدی انیم

 ه؟یحدس بزن اسمش چ!  تو ی و خوشگلی برادرزاده دارم به خانومهیمنم - 

 . استدهی شاهرخ است که به داد روزگارم رسيصدا

 .شودی دالرام دوباره جمع او محواس

 !مثال کاالماندا...هی امروزي اسم اجق وجقانیاز ا.. دونمینم- 

  اسم پماد بود تاهی شبشتری اش که بي خودش غش غش به اسم من درآوردو
 شی بار چندم نگاهم شکار مردابهاي براشانی خنده هاانیم.  خنددی ، مزادیآدم

 .. فهممشینم... نگاهها نگران استنی اکنمیحس م. شودیم

 .کندی ماشاره

 آب واسه وانی لهیخانوم خانوما :( دیگوی رو به دالرام متیدر نها.  فهممی هم نمباز
 اهل خانه به سمت رهی و خنیزبی تي پرد و با رفتنش نگاه هایدالرام م) ؟ياریمن م
 . چرخدیمن م

 ؟ی احوالضی مره؟؟یی چه رنگ و رونیا- 

 . چرخدی نگاهش به سمت پدرم مو

  حاج آقا؟ضهینگار مر- 

 !!...)نگار خانوم:( دیگوی لب مری مالحظه و زی بپدرم

 يته لبم به پوزخند ام سهم دارد که ناخواسی زندگة دل و رودانی آنقدر مشاهرخ
 )ماره؟ینگار خانوممون ب:( کندیاما شاهرخ مودبانه اصالح م. شودی مدهیکش
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پدرم .  ، مردابش را ستاره باران کرده استيروزی اش بدتر است اما برق پهیاصالح
 .ستدی ای او مي روبروشودویبلند م

 از فشار میزانوها. کنندی مامیهمه ق....شودیشاهرخ هم بلند م....شومی بلند ماری اختیب
 .. سست شده استیعصب

 .. سالنهمهیبعد ِ ا- 

 را به یوانی و لشودی نکرده است که دالرام سرخوشانه وارد ملی حرفش را تکمهنوز
 .کندیدست گرفته که از همه طرفش آب چکه م

 د؟یری مدی شده؟ داریچ- 

 . همه ماست اما مخاطبش شاهرخ استستادنی اش به ااشاره

 ..من فردا مسافرم...زمیآره عز- 

 وانیل. رودی ، به سمت دالرام مکندی نگاهش مظی توجه به پدرم که هنوز با غی ببعد
 . کشدی کله سر مکی کوتاه به جمع ، ی و بعد از تعارفردیگیرا از او م

 .زندی دالرام زانو مي و روبروشودی خم مبعد

 لطفتو جبران خوامیمنم م..ي ت برام خرج کردقهی و از سليتو به من لطف کرد- 
 ارم؟ی بی برات سوغاتي دوست داریچ...کنم

 را تا دشی و سففی ردي که تمام دندانهاي مالحظه با لبخندی تعلل و بی بدالرام
 و ستی ست بهی:( دی گوی گذاشته است ، ذوق زده مشی حلقش به نمایکینزد

 !) هست اصال؟دیریاونورا که م! ..ی رنگي از لنزهاییچهارتا

اگه :( دی گوی اندازد و بعد دوباره رو به دالرام می گذرا به من میاه نگشاهرخ
 )ارمیمامانت اجازه بده برات م

 کردن و مصلحت حتیتاب نص...حالم بد است.  شده استزانمی با نگاهش آودالرام
 . فشار خالص شومنی بار اری او زودتر برود و من از زخواهمیفقط م.  ندارمیشیاند

 ... لنز واسه چشاش ضدی کنیشاهرخ خان فکر نم- 
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 چه دهی جمله اش فهمياوست که تازه انتها..کندی ست که خراب می مجتبنیا.. آه
 ... زده استيگند

 سقوط نکنم دستم را نکهی اي و براکندی مدایسرم دوران پ...دی آی باال نمگری دنفسم
 محکم چوقتیه..ستی گاهم محکم نهی اما تککنمی بند میبه لبه مبل سلطنت

 ..ارمیاما هنوز هوش...فتمی منی زميرو...نبوده

 !مامان- 

 ...کندی مارترمی دالرام هوشغیج

غلط :( زندی گوشم لب مری کشد و زی و مرا باال مشودی که دورم حلقه میی دستهاو
دستانش را از . کندی متیمرا به سمت کاناپه هدا)..به خدا حواسم نبود..یکردم آبج

 .کنمی و چشمانم را باز و بسته مکنمیدورم جدا م

 ؟یخوب.. جونیمامان:( دی گوی ام گذاشته و با ترس منهی سي سرش را رودالرامم
 )؟ي زنده ا؟يداریب

 .کنمی بلند و لختش را نوازش ميموها

  رنگ و روئهی بينطوری بچه م همياز عصر- 

 . پدرمي براای و دهدی محی شاهرخ توضي مادرم است که احتماال برايصدا

  ببرمش دکتردیآماده ش کن- 

 پدرم ي کنم روبروی حس مدهی ندکهیطور.  و تلخ استي اندازه جدی بشیصدا
 . و تنها مخاطبش اوستستادهیا

 دیشما زحمت نکش... برمشی میبا مجتب- 

 ..امیمنم م- 

 ام بلند شده و به نهی سي از روی مجتبي بازوهاانی دالرامم است که احتماال ميصدا
 . تا در حلقم فرو کندزندی را هم ميزیمادرم تند تند چ. کندیجان او غرولند م
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قبل از هر . کنمی را بازممیچشمها. نوشمی که دست مادرم است میوانی از لي اجرعه
 جا گرفته و با ی مجتبیی آغوش داانیم. چرخدی نگاهم به دنبال دالرامم مزیچ

 نی بدانم متوجه نام اخواهمیم. شومی مرهی خشی چشمهاانیم.  به من زل زدهینگران
 اسم و اسم پدرش نی تشابه انی بیربط  اگر شدهایو .. نهای شده است یمهمان مدع

 . ونگران استدهیاما فعال نگاهش تنها ترس.. نهایبرقرار کرده است 

همه خواسته ام را در . که برودخواهمیم.کنمی و به سمت او نگاه مگردانمی بر مچشم
 .زمیرینگاهم م

 ! بخور دخترگهی قلوپ دهی- 

 . بلند شومخواهمی زنم می را پس موانیل. شودی جمع مادرم محواسم

 .شودی صورتم خم ميرو.حرفم را خوانده است. دی آی سمتم مبه

 .رمیبعدش م.. دکتربرمتیم- 

 برمیحاج آقا من خانوم دکترو م:( دی گویرسا ، بلند و مصمم م.کندی پدرم نگاه مبه
 !) از دوستانیکی شی پبرمشونیم..می دارادی پزشک زيبهرحال دوستها...درمانگاه

؟ تا من مامانو ببرم ! خانم مهندسيدیشما اجازه م:(  کندی به سمت دالرام رو مبعد
 ، برام آماده ی مراسم رسمهی ي طرح فوق العاده کت شلوار براهیو برگردونم 

 )؟یکنیم

 کج ي اما لب و لوچه اردی حرفها آرام بگنی که با استی آنقدرها کودك ندالرام
فقط زود :( دیگوی مای اش ، با حی مرد تازه پا گذاشته به زندگنی و در مقابل اکندیم
 )دیایب

 تمام ي تو برومی بگوخواهمیم. کنمی مشیهنوز دارم تماشا. زندی می چشمکشاهرخ
 ! که بر سر خودم هم کال ه بگذارمدی آی اما مگر دلم مشودیاحواالت من خوب م

 ....دیشما زحمت نکش- 
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 خوامیم...ستی نیزحمت:( دی گوی چرخد و محکمتر می تمام قد به سمت پدرم منباریا
 )می حقو داشته باشنی که امی بزرگ شدنقدریا..باهاش حرف بزنم

 يازیبلند شوم تا ن کنمی میسع.  دوئل برنخواهد داشتنی دانم پدرم دست از ایم
 . نداشته باشمزی دوا دکتر بحث برانگنیبه ا

 ... شمیاستراحت کنم خوب م...دییشما بفرما...من خوبم- 

 .عضالتش سفت شده است. کنمی پدرم نگاه مبه

 ي برای لبخند بزنم تا مطمئنش کنم روبراهم اما پدرم حتشی به روکنمی میسع
 .ردی گینم شی نگاهش را از مرد مصمم روبرويلحظه ا

 دلم پاره ي از بندهاي صحنه را در ذهنم مرور کرده بودم و هر بار بندنی روز اتمام
 .شده بود

 م؟ی صحبت کنمیتونیم- 

 . سخنش با من استي نگاهش به پدرم و روشاهرخ

 حالت بهتر شد؟- 

 .کندی هم نگاهش را ازپدرم نمهنوز

 بر خالف یمجتب.  چرخدی و دالرام می شود؟ نگاهم به سمت مجتبی؟ مگر م!!بهتر
 و به بهانه خواندیخط نگاهم را م. کندی معقول تر و باهوش تر رفتار مشی هایکودک

 . بردی از خانه مرونی دالرام را به بيا

 .شوندی شاهرخ برجسته میشانی پي و در عوض رگهاشودی رها منفسم

اگه ...ذارم تو خونه ش قرار بگهی روز دهی واسه تونستمی منجا،ی اامی نتونستمیم- 
 ! قائلمتونی که به حق پدرهی واسه احترامنجامیا

 .شودی تر مزی پدرم رنگاهم

  بشه؟ی که چیینجایحاال ا- 

 !)دی م احترام بذاريکه به حق پدر:( دهدی جواب مخالصه
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 که جوابش را به یعنی.کندی جمله اش را تکرا ر مگری زند و باردی ميشخندی رپدرم
 . استاوردهیحساب ن

 شکل نی همشهی اش همرهی پدرم را دوست ندارم اما خمي مدل حرف زدنهانیا
 توانم انتظار ی نمیحت.  بدهم رشیی توانم تغیبوده و بعد از گذر شصت سال نم

 سالها تکامل نی که از سر جهل به من کردند ، حاال در گذر ایداشته باشم بعد از ظلم
 !  کم حرف تردی شایاشد ، کمد بی کرده باشند؛ همان است ؛ همانست که بادایپ

  که کم کم دخترمو با خودم آشنا کنمنهیقصدم ا- 

 !)ستی اون دخترت نیدونیخودتم م:(  کشدی و جلوتر مردی گی مگارد

شناسنامه  " د؛ی اش را بگویشگی که قرار است پوزخند بزند و همان جمله همدانمیم
 ری غی کشد و با متانتی مشی دندانهاانیاما تنها لبش را م "!  دختر منهگهیش که م

 ادداشتی ممی دونه به دونه واکسنهاشو تو تقویتا هجده ماهگ:(دیگویقابل انتظار م
واسه تموم ..کردمی مياداوری و زدمی زنگ مبل هر کدوم از سه روز قيکردم و برا

 تا واکسن رهی بگفشوی ظري که مادرش دلش رو نداشت که پاهاییاون لحظه ها
 گرم ی الکي باباهی به حضور کشی که کنارش بودم تا دل کوچ من بودمنیبزنه، ا

 و کردی که تب مییتو تمام اون لحظه ها...بشه و صاف تو چشام نگاه کنه و نترسه
 تو نقدری انمی من بودم که تو ماشنی ادادی خاتون بهم خبر می وقتبردی نمشخواب

 قبل از شما من حاضر شدی مضی مریوقت... چرخوندمش تا بخوابهی مابونایخ
 عبور ي خط قرمزچی از هنحالیبا ا.. دی شما نبودیمن بودم ، وقت....شدمیم

به !!.... شما و مادرشاز  کمرنگ و محدود اما بودم؛ زودتریلی خدیبودم شا...نکردم
 که من دیبازم شک دار!!..ست؟ی پدر نهی خاطرات متعلق به خاطرات نینظرتون ا

 )؟!باباشم
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 ي تک تک لحظه هاانیم.گفتیراست م.  نشسته استمی گلوانی می لعنتبغض
 مرا با ي اهی ثاني برای بود که حتنی ابیدالرامم او و خاتون حضور داشتند و عج

 . ..نگاهش معذب نکرده بود

 و ستادهی اری سر به زيمادرم گوشه ا. کندی سکوت کرده است و نگاهش مپدرم
 . دهدی به اطراف تکان مي سریهرازگاه

 بود االن ومدهی نشی ها بودن برام پیمی سرش اقلهی که مطمئنم ي اهیاگه اون قض- 
 .. زدیقطعا دالرام منو بابا صدا م

. کندیبه سمتم رو م.  قبل شده استي هاهی کالم و انتخاب کلماتش تند تر از ثانلحن
 زی رزیهنوز وجودم از درون ر.  کنمشی ترسم رهای است و هنوز مواریدستم به د

 .تاس

 نکهیبه خصوص به خاطر ا... کنملی نخواستم با حضورم خودمو بهت تحمچوقتیه- 
 .. من بودۀاسم دالرامم تو شناسنام

 . افتاده بودری حرفش با من بود و نگاهش به زيرو

 دمی ترسی ت کنم اما می جاها همراهیلی تا خخواستی دلم می گاهنکهی با ایحت- 
 ... حضورم باعث بشه

 .کندی و نگاهم مکندی را قطع مسخنش

 ازدواج نداشته ي برای شانسچی خواستم تورو منتسب به من بدونن و هینم- 
 از ي که چند نفردمی نبودم شنلتی آخر تحصي سالهانکهی با انکهیکما ا..یباش

 به نظرت من مزاحمت بودم؟... کردندي و همکارهات ازت خواستگاریهمکالس

رها شده اند و مانند نگاهش فرو عضالت سخت پدرم .  چرخدی سمت پدرم مبه
 همه یسکوت مزخرف.  در حال تفکر استدانمی است و مریسر پدرم به ز.  اندختهیر

 زند و ی نمی گذرد و بوقی نمیلی اتومبی است که حتبی دارد و عجانی خانه جريجا
 ! شودی نمدهی ترمز شنکی ي صدای حتای
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 سست شده بدنم با تمام ي هاشهی دانم امشب چه مرگم است که رینم
حس .  پا گذاشته اند و مرا سرِ پا نگه داشته اندری قانون جاذبه را زشان،یلرزشها

 اعتمادم جا باز کرده است قرار است ی دل بانی می خاطرات که به سختنی اکنمیم
 که ی حس مثبتنی ادانمیم... خفته درونم بشود و مرا ببلعدي اژدهاي ماورايموجود

 ستی نيزی جانم جوانه زده است چانی آزاد شدن شاهرخ کم کم مدرست از لحظه
 !ي خوش باورة جور حس آزار دهندکی... کنمانشیکه بتوانم ب

اگه من ... دخترمی وسط زندگی دروغ بزرگ خودتو انداختهی نرفته که با ادمی- 
 چیه!  شناسمیهم جنس خودمو م..من مردم...يکردی ميشروی پیلی خدینبودم شا

...  سالنهمهی شده که بعد ایاالن چ....رهی گی خدا موش نمي واسه رضايگربه ا
 ؟ی کنی و خودتو به دالرام معرفيای افتاده که بادتی

 به واسطه احساسات دالرام خواستمی بود که نمنی الشی از دالیکی یول... کردمرید- 
 ... دخترتون سنجاق کنمی خودمو به زندگکی ش تو اون سن و سال کوچیو وابستگ

 !؟ی سنجاق شيخوای میحاال ول- 

 .. کنهکی دو تا فضارو از هم تفکنی که بتونه ادهی رسیاما االن دالرام به سن...نه- 

 ...  قانع نشده استپدرم

 برجسته شاهرخ هم فروکش ي و رگهاندی نشی ميگوشه ا.  خسته شده استاما
 .کندیم

 مناسب با اهل و نسب خودش ی دالرام اسم االني شدی نگار نمیاگه وارد زندگ- 
 ...داشت

 ي ست که برای پدر هنوز هم انگار چشمش به مال و منالنیا.  سقوط کنمخواهمیم
 . ارزش نداردیمن به اندازه ارزن

 نی و اانی قراره بی بود و قرار نبود مدام تن و بدنمون بلرزه که کنی ش تامندهیآ- 
 !بچه رو ببرن
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غلط کردن که :(  غردی و با خشم مشودی تند می مالحظه و ناگهانی شاهرخ بنباریا
 ی دارن دالرامو منمی ببامی که بدمی نکشيپنج سال در به در... بکنننکارویبخوان ا

 یی جاچی منم به هي پادی ترسی نمیمی نبود و اگه اقلی کوفتياگه اون مدرکها...برن
 .)دمیباد م اعتبارشو به نه خطا کدونهیهنوزم م..شدی نمدهیکش

 خروار خروار خاك مدفون ری کرده اند و زی گونانی مهتاب است و دلم را مانگار
 .کرده اند

 ....)بسه بابا:( زنمی ملب

 دو زانو يآرام رو.  طاقت آورده انديادی زمیزانوها.  چرخدی به سمتم منگاهشان
 .می آیفرود م

 ....لطفا...بسه- 

 به سرعت به دی و سفاهی قرمز و سي توجه به تمام مرزهای بار بنی اولي براشاهرخ
 اندازد و بلندم ی ممی بازوری پدرم دستش را زي و در مقابل نگاههادی آیسمتم م

 .کندیم

 ... برمش درمانگاهیم- 

 کند و از خانه خارج ی بلندش مي و به سرعت مرا همراه قدمهاکندی معطل نمو
 .میشویم

 يابانهای است و خروقتید.کنمی تندش حس مي را از نفس هانی است و ایعصب
 .شوندیشهر کم کم خلوت م

 !خوبم..ستی به دکتر نيازین- 

 !) ، من دارمي ندارازیتو ن:(  غردی مکالفه

فشارم :( دی گوی لب مری و زکندی کتش پاك منی اش را با آستیشانی پي روعرق
 !) هجده ستيباال

 ! دلخوششیتهای به حماای باشم نی دانم از رفتار پدرم شرمگینم
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 .کنمی نفسم را رها متنها

 !من چند سالمه نگار؟- 

 . خشمش را رها کندي گذارم تا گدازه هایم

 چهل سالم گهیسه سال د...ستمی و هوسم ني ِ اهل هویجوون قرت..ستمیبچه ن- 
 را ناحق کنم چه برسه بخوام در حق ی سالها به خودم اجازه ندادم حقنیتو ا...شهیم

 ... من... کنمنتای خیکس

 .ردی گی منفس

 یب... تا ازت حفاظت کنهی نداشتویچکسی که تو هییاون روزها...من اون روزها - 
شبا ...از تو از دالرامم.. ازت حفاظت کردمی منتچیقبال هم گفتم بدون ه... منتچیه

 بچه ي بابایحق داشت...حالت خراب بود...ي و روزا مثل افسرده ها بودیخواب نداشت
 هیگفتم بذار گناهکار قض...يری تا آروم بگطخودمو انداختم وس...یشناختیت رو نم

 اگه یکنیفکر م... بتونم با حضورم کم کم آرومش کنمدیمن باشم بذار من باشم شا
 و گردهی واسه خودش خوش و خرم مای بچه ت اونور دني بابايدیفهمیاون موقعها م

 اگه دالرامو مال یکنیفکر م.... دادیم بهت دست ی چه حالرسهیدستت بهش نم
 آرش خانتون تو دادگاه دی حالتش بانی در بهترفتاد؟ی می چه اتفاقکردمی نمدمخو
 شناسنامه شو به اسم ی از طرف تو تا بتونانتی قبول خیعنی نی و اکردی ولد مینف

 ی میفکر کن اسم پدرش چ....فکر کن دخترت االن همنام تو بود...يریخودت بگ
 کردم با عقل ناقص اون يارمن هرک...؟ی بهش بگی چیخواستیتونست باشه ؟ م

 اما کردمی عاقالنه تر رفتار می االن اگه قرار بود اونکارو بکنم کمدیشا!!!.موقع م بود 
 ....ستمی نمونی از کارم پشنحالیبا ا

 .کندیسکوت م.اوردی کم منفس

 . اندازدی می نگاهمی سمتم نبه

 حالت خوبه؟- 
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 .کنمی منیی باال و پايسر

 .. باشمونتونیبابام دوست نداره مد- 

 .کندی میپوف

همون موقعها هم !... نگاریستی من نونیاما تو مد..کنمیدرکش م!.... فهممشیم- 
 یمی اقلسهیاگه با دس.. آرامش خودمي دالرام بوده و براي کردم برايگفتم اگه کار

 ها ظلم کرده یلی به خی پوستری بوده که زی کله پا کردن آدميگرفتار شدم برا
 ! سراپا نفرتانی شانینمونه ش هم...بود

 . از او بشنومی خواهم کالمینم. کندی می روحم را خط خطاسمش

 زنده ست؟- 

 .کندی پاسخ سوالم تعلل مدر

  رسونه تایاگه اون پسره زنده باشه هر جور بشه خودشو م...رهی می داره میمیاقل- 
... 

 را مدام جمع و باز میمشتها.  شوندیشتانم دوباره سر مانگ. خوردی را مکالمش
 . رودی حالم میِحواسش پ. کنمیم

 !ی بزن روبراه شیتی سرم تقوهی میبر- 
 

 دالرام ي حرفهادنی شني برایی گوش شنواچی است و هشبی حواسم معطوف دتمام
 ي زند و از مشکالت و دغدغه های وقفه حرف میکنارم نشسته است و ب. ندارم

 . دهدی ملی و به من تحوچدی پی تو در تو به هم مییدوستش کالفها

 نای با عمه ش ای گاهاد،ی تونه بی از جاها نمیلی فلجه وخی مامانش طفلنکهینه ا- 
 ... کمهیاونوخت تا ... اونورنوری ارنیم

مامان حواست با :(  دهدی مریی کنم اما با اعتراض حرفش را تغی نگاهش مدارم
 . دهمی تکان ميند سرتند ت!) منه؟



 359 

مال ... فشمشونيالی رفتن وشیهفته پ... کم قهرقهروئههی یلی خنی سوگمیم- 
 عمه داره هی... کم نق و نوق کرده عمه ش دعوا کردههیتا ...ناستیبابابزرگش ا

 ! چوب

 .ردی بگادی حرف زدن را نگونهیدوست ندارم ا. شودی گرد مچشمانم

 بار دم مدرسه هی... ي مونه از الغری که کال مثل مدا منهیخب منظورم ا- 
 ... قهر کردهنای هفته ست مامانم با عمه م اهی گفتی امروز منیسو...دمشید

 ی نقش پر رنگيپدر-ي مادري همخونهانیانگار ا.. منۀعم! ..عمه، خاله !.. خاله عمه،
 ..! دارندانشانی اطرافیدر زندگ

  حقشه نه؟گمیم- 

 .شودی حواسم جمع دالرام مدوباره

 دونم ی که ميزی نبوده اما چای بوده ی دونم قهر کردن با اون زن کار درستینم- 
 در حد چند بتی غنی ای پدر و مادر بچه ، بخصوص وقتبتی در غي احدچی که هنهیا

اگه ... کنهتی و اخم و تَخم ، اون بچه را تربظیساعت و چند روزه حق نداره با غ
 نداره بهتره شویی بکنه، اگرم توانااشتباهش  با محبت اون بچه را متوجهدی باتونهیم
 ! و الل بشهسای گوشه واهی

انگار . شدی لحنم تلختر مشدمی تر مکی جمله ام نزدي دونم چرا هر چه به انتهاینم
 که بازنده بود و ی از زنیخاطرات... خاطرات را به ناگاه به خاطر آورده بودمیبعض

 . زخم زده بودشی با حرفهایو گاه. ت داشيروزیحس پ

 ! واسه آدم شاخ بشنانی و عمو عمه بییفکر کن خاله و دا...واال- 

 ! حداقل کمتر استفاده کنی ولری نگادی کلمه ها رو نی گم اینم!! ..دالرام- 

 .کندی آغوشم جا مانی و مدهدی می بچه گربه خودش را کش و قوسمثل

 جاش می ذاری کلمه مهی می بدحی توضزوی چهی دو ساعت نکهی ايخب به جا! یمامان- 
 !و خالص
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 مختلف و يتهای موقعفی از توصی هر کدام چمدانيکلمات امروز...گفتی مراست
 . بودطی متناسب آن شرايحالتها

 ...بهرحال- 

 که روزمره در تمام ی کردن کلماتلتری فیگاه.  بدهمحی توضشتری ندارم بحوصله
 ! هندوانه بودي، سخت تر از جدا کردن تک تک هسته ها شودیجامعه استفاده م

 ! خوبه که من عمه ندارمایلیمامان خ- 

 .شودی ماهشی چشمان سری درگنگاهم

 ! هم خوبهیلی خوب داشتن خلِیفام- 

 ...هی شاکشهی همنیاما سو- 

 بوق و انی مي اهی توانم دفاعی خودم ضربه خورده ام نمیوقت. اندازمی باال مي اشانه
 .کرنا کنم و قرائت کنم

 .... مدرسه تفیبلند شو دالرام جان برو سر تکال- 

 !فردا جمعه ست مامان- 

 ؟!ی نود باشۀقی دقدی باشهیهم- 

 به او ی کمکنی بمانند کوچکترشی داند که اگر درسهایم. شودی اکراه بلند مبا
 .نخواهم کرد

 کشم و ی کاناپه دراز ميرو.  که به شب گذشته پرواز کنمخواهمی رفتنش دوباره مبا
 شومی مرهی خونی به تلوزشودی کم پخش مي با صدازی گلري برنامه آشپزکهیدر حال

 . بماند و روحم بپردنجای گذارم جسمم ایو م

 ....گنی به جونشون آخ نمیفتی بممیبا س.. ها خوبه هاتابهی مانیمامان ا- 

 .هنوز نرفته بازگشته است.  خورمی حضورش جا ماز

 ...گهی دگهی مزی سامان گلرنی که اگمی رو منایهم- 

 !!! دالرام- 



 361 

 و به اوردی مادی به يزی برود اما انگار چخواهدیم.کندی ساکتش مزمی اعتراض آملحن
 . چرخدیسمتم م

به نظرت منم ... ها بودهنندهی ازبیکی طرح گهی که تنشه مهی لباس گل گلنیا- 
 کنهی مغشوی قابلمه ها که تبلنیاز هم.. هادهی مزهیجا..واسش دو سه تا مدل بفرستم

 !ها

 !حاال برو سراغ درست..بفرست- 

 که امشب ندی بنشی بوم کسي تا رودهمی را پرواز مالمی رود و من دوباره پرنده خیم
 . داردای دری آبي به کناره هايپرواز

 !يای به نظر می شکستنیلی خي الغر شدیاز وقت! ای نبودی غش و ضعفيپهای تنیاز ا- 

 اضافه کنم لوی کهی:( چشمم به سرمم بود تا تمام شود ، گفته بودمکهی من در حالو
 !) جرات ندارم غذا بخورمگهی دکنهی چپ چپ نگاه منیدالرام همچ

 !)ي هست تو ازش حساب ببریکیخوبه :(  بوددهیخند

 نی کنار اکردمی فراموش میگاه.  هنوز هم پر از جذبه بودشی و خنده هالبخندها
 انی جری از محبت مخفي اکهی ، بارشی تمام جذبه هاي داشتم که البالیراتمرد خاط

 شدن به درون کی نزدي براي نوريانگار هنوز هم او دور بود و من سالها....داشت
 .او فاصله داشتم

 درواقع کهی در حالبرمی که من ازتون حساب مدیکنیشما هم مثل اون، فقط فکر م- 
 !برعکسه

 ! پسيکارگردان پشت صحنه ا- 

 . زده بودملبخند

 . کرده بودری اکتفا کرده بود اما ته نگاه نگرانش ، ذهنم را درگي هم به لبخنداو

 د؟ی به من بگدیخوای ميزیچ- 

 !اوهوم- 
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 . نگاهش کرده بودممنتظر

 گمیبذار سرمت تموم بشه فشارت نرمال شه م- 

 . بود و باال آمده بوددهی معده ام جوشانی مدلشوره

 ! خرده مهمهی اما ی جور گپ معمولهی... نگاه نکنينجور اوستی نيزیچ- 

 . کنده بودم تا آن سرم تمام شده بودجان

 ی جا گرفتم بدنم گرمتر شده بود و از کرختنشی ماشی صندلانی دوباره میوقت
 شتاب زده بود و فروکش نکرده دوباره دنی تپي نبود اما قلبم برايانگشتانم خبر

 .دی جهیباال م

 ی پانی و شایمی متوجه بشه به نسبت اقلی هر کسنکهی زودتر از ایلیمن خ- 
 اونها رفته بودم همون جشن سالگرد يالی که به ويدرست تو همون اول بار...بردم

 شوییبای بود که طفلک چوب زیگالب خانوم زن مهربون!...ازدواج مثال عاشقونه شون
. دمی شنشونیداریونه سراانو تو خی بحث اونو شای اتفاقیلیاونشب خ...خورده بود

موقع شام بود ...کردمی پارك مالی گوشه خارج از وکی نویداشتم به ضرب و زور ماش
 الی آروم وارد ویدرست وقت... جمع بودنالیهمه داخل و.  بودمدهی رسریو من د

 ي دلدارظی با غانیشا...کردی مهیگالب خانوم گر. دمی بحث اونارو شني صداشدمیم
 انی زن شکسته و شانی دل ادمی فهمنکهی از اریمتوجه حرفاشون نشدم غ...دادیش م

اون ...کردی آرومش مارهی روزگارشونو سرشون در منی ای تالفنکهی ادیبا وعده وع
 يبای پسر همون زن زانی شادمی فهمنکهیجز ا... نشدميزیروزها متوجه چ

 انوی شاي های جواباضر حی و گاهیمی رابطه گرم اقلیاما بعدترها وقت...دارهیسرا
 پازل ناقصو مرتب هی زد کم کم ی آرش از تعلق پدرش به اون حرف مای دمیدیم

چندان .... بزنهي مرد ضربه انی نگران بودم اشهیهم...دمی رسییزای چهیکردم و به 
 بود اما آرش، دوست ساده دهیچون اون خودش گرگ بارون د.. نبودمیمینگران اقل

 .!..و البته احمق!..من
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 . کندیابی و حالم را ارزندی کالمش را ببری سکوت کرده بود تا تاثیلحظات

 ...حالم خوبه- 

 آورد ادامه ی را به حرکت در منی ماشکهی نگرانش را چرخانده بود و در حالچشمان
 هم یو خب رابطه خوب...کردمی نگاش مینیاز اون روز ناخوداگاه با بدب:(داده بود

 کرد فیشب آرش درب و داغون قصه شو برام تعر اون یوقت...میباهم نداشت
 از جنس ينمونه و تولد فرزند يبا اهدا... ضربه شو زدهانی باالخره شادمیفهم
اما قطعا !... و فروش پر سوددی جور خرهی گرفته بود یمی از اقلازاتی امتیلی خیمیاقل

 آرشو ی برده بود تا زندگشی پزویاون خودش با برنامه همه چ... تمام ماجرا نبودنیا
 رونکایو ا.. پنهون بمونه به هم بزنهشهی همي که قرار بود براقتی حقنیبا گفتن ا

 ....)کرد

 فرو ی چشمانم نمناك شده بود اما هنوز اشکلی دلیب.  هم ساکت شده بود باز
 . بودفتادهین

 نهیاون ک... بشهدای زود سر و کله ش پای ری دکنمیحس م..که.. گفتم که بگمنارویا- 
 نکهی عاشق مادرش بود و بعد از اانیشا...ستی نی که تو نگاه اون بود تموم شدنيا

اگه ...ی حواستو جمع کنخوامیم... باختن نداشتي برایچی هگهیاونو از دست داد د
 کنه هیدالرامو توج... حاال سراپا چشم بشوي مواظب اطرافت بودی چهار چشمشهیهم

 يرفت و امدهاشو تا اندازه ا... مدرسه حرف نزنهطی خارج از محي احدچیبا ه
 ...اما باز هم نگرانم..به خاتون سپردم تمام حواسشو جمع کنه..محدود کن

 زلزله را بدهند تمام وجودم نبض کی وقوع ینی بشی بخواهند خبر پنکهی امثل
 .گرفته بود

 که از حال يربا خب...یول... مرده باشهای گوشه دنهی دمیشا... همه ش احتمالهنایا- 
 ... بشهراثی ارث و منهمهی االی خی اگه زنده باشه ، بدونمی مدیبع... دارم یمیاقل

  کنه؟راثی ارث و مي ادعاخوادی ميچه جور- 



 364 

 . زده بودی تلخلبخند

 از ری تونست باشه غی می چرهی بگیمی تونست از اقلی که ميازی امتنیبزرگتر- 
 غی که حقش بود و سالها ازش دريزیچ.. را مال خودش کنهیمی اقلیلی اسم فامنکهیا

 هوم؟..شده بود 

 بدنم ي فراتر از دماتی واقعنی ایداغ.  خشک شده بودکبارهی دهانم به آب
 تا یمی اقلنیواقعا ا.  سوخته بوددهی دبی آسانی شاي دلم براي لحظه ايبرا.بود

 ؟! بوددهی را گسترانبشیکجاها چتر آس

 گذاشته تو صفحه ش.. عکس عمه شه نیا!...نی ببنویمامان ا- 

 را ی مرا به دست گرفته و عکسیدالرام گوش. شومی امروزم پرت مانی فرق سر مبا
 .دهدینشانم م

 !؟ی م دست بزنی به گوشیقبلش اجازه گرفت- 

 ! عمه شه هانی اگاهین.. حاالدیببخش- 

 دارد ی عبوسي و روی و پنج شش ساله که اندام استخوانی حدودا سی زنی عکسبه
 یبزرگ شم تالف" حک شده است؛ رشی که با نفرت زيو به جمله ا.کنمینگاه م

  ."!کنمیم

 رفتارها در نی ساده تریگاه.  سوزدی پر خشمش مي و کودکانه هانی سوي برادلم
 عمه دلسوز و مهربان نی دانم اینم. شودی می خاموش در بزرگی منبع خشمیکودک

 رقم به او مربوط نبوده ، چی که هيجا و دخالت در امر نا بیحواسش بوده که با خشم
 وجود نداشته و ممکن است در ال را در برادرزاده اش پرورش داده که قبیحس

 شود ي و گردبادردی جمع شود و حجم بگگری دي از خشمهاي با تلنباریبزرگسال
 ! هاانی شاۀانی جونهیمثل ذهن ک

 ... نداشتهيدالرام جان تو روشنش کن که عمه ش منظور- 
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 مامان فلج هی نی که سورسهی عقلش نمی خود زن به اون گندگیوقت!! ؟یواس چ- 
 بتوپه بهش، من دی گرفته نباي دلش گرفته و بهونه احشیداره و حاال اگه وسط تفر

  دختر کوچکتر بکنم هان؟هی یِ حالویچ

 شانیه ا بزرگتر از سن شناسنامیلی امروز خيبچه ها. ماندی باز ملشی از تحلدهانم
 ! ترندری پذبیو البته به همان اندازه حساس تر و آس... فهمندیم

 .رمی گی را از دستش می و گوششومی مبلند

 ..مجبورم واسه صفحه م رمز بذارم- 

 .کندی مزانی آوي و لوچه الب

 که واسه من می ما ندارکننیفکر م... دارنیاالن همه دوستام خودشون گوش- 
 !دیخرینم

 از ترس حرفاشون اون دیما که نبا..کننی موقعها اشتباه میلیخ دورمون يآدمها- 
 .میکارو تکرار کن

 و کندیاطاعت م) سرِ درست لطفا:( میگوی مي دانم قانع نشده است پس جدیم
 .رودیم

در .  حنا خورده اش هستيمشغول شانه کردن موها... رومی سمت اتاق خاتون مبه
 .شومی زنم و وارد میم

 ؟یجانم بنت- 

 ...نمی بچزوی مخوامیم- 

 ..نمی چی خودم مامیاالن م- 

 !..لی پنجشنبه جمعه ها شما تعطگهینه د- 

 ذره ذره درامدم را دمانشی چي ساختنش و براي که براي خانه اانی مي گرکدبانو
 توانستم و وقت آزاد داشتم ی لذت بخش بود که اگر ميجمع کرده بودم به اندازه ا

 .کردمیخاتون را از کار خانه معاف م
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 .. ي بری تونی جان شما ميشاد- 

 فردا مهیی دخترداينامزد..امای تونم اون ساعت بی خانوم دکتر من نمدیببخش- 
 ...يعصر

 ...امیخودم م..اشکال نداره- 

 کرده تیالی فردا های که به واسطه مهماني مجعدي کند و موهای را جمع ملشیوسا
 شهی که همی اندازد و با تبسمی و چادرش را به سر مکندی مقنعه اش فرو مریاست ز

 .شودی اش بود، از در خارج می بخش صورت مهتابنتیز

 . در راه استي اقهی شان آن سمت شهر است و حداقل شصت هفتاد دقخانه

چهارشنبه است و مطابق هر هفته تا ساعت هفت مانده ام و . کنمی به ساعتم مینگاه
 را پشت سر گذاشته ي دارم ، روز پرکاريشتری بنی بعد ازظهرها مراجعکهییاز آنجا

 اما حضورم دادمی مریی ام را به بعدازظهر تغي کارفتیاگر به خاطر دالرام نبود ش.ام
 .نمکی عوض نمزی چچیدر خانه را با ه

. خوردی شوم که تلفن مطب زنگ می سالن انتظار را ببندم و راهکری در و پخواهمیم
 . برودری گغامی پي تا روکنمیصبر م

 یلی مواد و وسادی دارفی اگه تشرنمی ببخواستمی هستم میاصل...سالم خانوم دکتر- 
 ... االن براتون بنی را همدی کرديداریکه خر

 .دارمی را بر می و گوشدارمی برمزی عجله به سمت تلفن خبا

 دیب زحمتشو بکش و اگه امشلمیفردا من تعط.. خوبهیلیاتفاقا خ..ی اصليسالم آقا- 
 ... فرداستمی مجبور نگهید

 حوصله شده اند و تا ی عجول و بنمی سرزمي روزهانیمردمان ا.  پردی حرفم مانیم
 .کنندیآنجا که بتوانند مکالمات را کوتاه م

 ..گهی دقهیتا ده دق.. اطرافم پسنیمن هم- 
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 .میکنیو تماس را قطع م) باشه منتظرم:( میگوی من شتابزده منباریا

 انی ، مانند همه اطرافشرفتهی پی ارتباطلیبا وجود وسا. نمی سرزمنی هم از هممن
 کردن و ادا و شکلک به پی را با تامانی صحبتهاشتری و بمی زنیکمتر حرف م

 !  و سکوت فرو برودی در خاموشنمی تمام سرزمي روزدیشا...میکنی منتقل مگریکدی

 ها را تک قهی دوزم و دقی و چشمم را به ساعت منمی نشی کاناپه سالن مي رومنتظر
 ی که شاهرخ رفته را میقیانگار دارم دقا! نه!  بگذرد؟قهی تا ده دقشمارمیبه تک م

 که شودی مقهی دقيبا احتساب شش روز گذشته حدود هشت هزار و خرده ا...شمارم
فت ،  گری دفعه در طول هفته تماس مکی  سالها که تنهانیرفته و مطابق تمام ا

 حال دالرام و شی های تماس گرفته بود و پشت بند تمام نگرانکباری هم تنها نباریا
 . بوددهیخاتون را پرس

 را مطابق عادت نگاه نکرده فونی پرم وآی ممی از جاشودی واحد که زده مزنگ
 که واحد طبقه اول است به فاصله یی و از آنجاکنمی باز می معطلی و در را بزنمیم
 .شودی مدای جمع و جور واحد هوی درگاهانی میقامت بلند جناب اصل قه،ی دقکی

 هر دو دستش پر است کهی و در حالشودیوارد م... کشمی و کنار مکنمی میسالم
 . گذاردی مي و بسته ها را کنارشودی متیزیمطابق معمول وارد اتاق و

 .رومی سمتش مبه

 ... ممنونم- 

 چشمامو در یبرسم طوب... کردمری دیلیامشب خ....ستی نيامر....کنمیخواهش م- 
 ...ارهیم

 داد ي دل در گرو مردی حسابچی هی از دوستان دوران دانشگاهم است که بیطوب
 شهی کلیطوب!..که فرسنگها با او فاصله داشت نه پزشک بود و نه اصال دانشگاه رفته

 و زاتی درآمده بود که مسئول فروش تجهي مرديها را شکسته بود و به همسر
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 ي مواد را برانی خودش ارسال ا،یی آشنانی هممنی بود و حاال به یاد دندانپزشکمو
 .من به گردن گرفته بود

 . زنمی ملبخند

 !دیعجله کن!!.. هم خشنیطوب- 

 و منظمش فی دري که دندانهاییهمانها. دهدی ملمی تحوعشی وسي همان خنده هااز
 نی همفتهی شک خانم دندانپزشک ما شیب.  گذاردی مشی فکش به نمايرا تا انتها

 . لبخندها شده بودنی و هميدیسف

.  رومیبه سراغ بسته ها م. شودی از در خارج می کوتاهی و با خداحافظکنمی ميتشکر
با تمام سرعت در حال کارم ... ستی از آنها فاسد شدنیبعض.  آنها را جابجا کنمدیبا

انگار باز هم فراموش کرده است . رودی مرسوالت منی فاکتور ایو همزمان ذهنم پ
 تا اگر رمی با او تماس بگخواهمی و مکنمی میوفپ.  از بسته ها بگذاردیکیکه داخل 

 اطرافست ، برگردد و نی بر او غلبه نکرده و همیهنوز ترس از خشم طوب
 خودش بازگشته با نکهی و خرسند از اشودیفاکتورشان را بدهد که زنگ در بلند م

  بسته را سرنی تا آخرگردمی و دوباره باز مزنمی را مفونی و آرومیسرعت به سالن م
 تا گرد و غبارش کنمی پاك ممی را با مانتومی دستهاکهی بگذارم و در حالشیجا

بازم :( میگوی سرزنش کننده می و با نگاهرومیگرفته شود به سمت سالن م
 ...)فاکتورو

 برند و راه ی پناه ممی شوند و ازترس به اعماق گلویانم شوکه م کلمات در دهیحت
 دی رفته باادشی کرده و ری که گی باز و نفسمهیبا بهت و دهان ن.  بندندینفسم را م

 که يمرد. کنمی نگاه ممی پوش مرد روبرواهی دست سکیرها شود به قامت بلند و 
 لخت و ي گذاشته است و موهاری تاثشی ازمعمول روشتری گذر ده سال بيرد پا

 رنگ شده بود و صورت پسرانه و پرطراواتش ي خاکستري اش مهمان تارهارهیت
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.  بوددهی مدت کشنی بود که در ای غم غربتيرای چروك و پذنیحاال مهمان چند
 . حوصله و خسته استی اما بیچشمانش به همان شفاف

 و من کندی ميشرویجلو پ بندد و آرام آرام به اطراف و به ی را پشت سرش مدر
 چی پنی داده ام و حاال اچی که دور گردنم پی و با شالدیهنوز با همان روپوش سف

 ام را تماشا ی زندگي روزهانی ادی ام و تهدستادهی اکند،ی به من متتقل میحس خفگ
 .کنمیم

 ! خانوم دکترادی بهت مدیچقدر رنگ سف- 

 . آوردی بر زبان ميشتری بدی خش دار شده است و کلمات را با تاکشیصدا

 ي اصال راههاای نه؟آای رسد ی به مغزم میغامی پای دانم آی زبانم قفل است و نمهنوز
  مسدود؟ای باز است امیمخابره پ

 ي فرصت تماشارمی است که اگر سرم را باال نگکیآنقدر نزد. ردیگی قرار ممیروبرو
 . حوصله اش را از دست خواهم دادی خوشرنگ و بيچشمها

 ي بزرگ بوديادیاون موقعها که واسه دهن آرش ز!...ي جذاب تر از قبل شدیلیخ- 
 !رسهیآرش به گرد پاتم نم...اووه... التی تشکنی با اگهی، االن که د

 هشدار آماده نکهیبا ا. ردیگی سرم را باال می رود و به نرمی چانه ام مری زدستش
ه ام کرده است که تمام باش را از شاهرخ گرفته بودم اما وجودش چنان بهت زد

 تماس گرم یحت.  زده استخی اطرافم انگار منجمد شده و تمام بدنم از درون يایدن
 . دهدیدستانش مرا تکان نم

 !...ي هنوز مجرددمیشن- 

 یخوبه که قدر خودتو م:(  دهدی اندازد و ادامه می باال منی به نشانه تحسییابرو
قدر ...قدر داشته هاشونو... مملکتم قدر خودشو بدوننيدوست دارم دخترها!..یدون

 ...)شونوییبای با زحمت بدست آوردن و قدر زی که تو زندگییزایچ
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 انی را ميزی چرخاند تا چی به اطراف می دهد و نگاهی تکان مي افسوس سربا
 ! بغضهی شبيزی حل کند؛ چشیخودش و نگاه رسوا

 ! کردفیشو ح ندونست و خودشوییبایمامان من که قدر ز- 

 انیم - انی و مادر شایمی اقلداریسرا -  منحصر به فرد گالب خانم ییبای درنگ زیب
 .شودی مدای چشمم هوچهیدر

 . او را به ارث برده بوديبای زيپسر همان زن بود و چشم و ابرو!  بودبای مرد زنیا

 مادرم داشتم و هی شبگهی موجود دهی که چقدر آرزو دارم که کنمی فکر میگاه- 
 ..کردمیبغلش م

 گالب هی توانست شبیدالرامم چقدر م!..دالرامم...زدی ریناگهان دلم م...
 نیتمام حواسم از چهارچوب ا..... به آن توجه نکرده بودمچگاهی که هيزیچ!!..شود؟

 صورت دخترم به خانه پر ي و به دنبال تماشاشودیواحد خارج م
 شفاف و وستپ... لخت و خوشرنگشيموها... اشینیلبها و ب...دالرامم...کشدیم

 ... اشیمهتاب

 .دی آی همان خرده نفس هم بند ماس،ی قنی ااز

 رونی و نفسم را با صدا به بخورمی می تکانی نفسی ازبیی رهاي لرزد و برای منگاهم
 . فرستمیم

 که چشمانش را يحاال با لبخند.  کشدی و عقب مشودی چانه ام کنده مری از زدستش
 .کندیشفاف تر کرده است براندازم م

 !..آرشِ احمق نتونست تورو حفظ کنه- 

 ی ، دمي ترسد که بازدم بعدی انگار مشودی منیی ام به شدت باال پانهی سقفسه
 .نداشته باشد

 !ي شوکه شدنقدری پدر بچه ت ادنی از دیعنی!...؟ی حرف بزنيخواینم- 
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 اصابت رشیت.  حس تملکم را نشانه گرفته است مادرانه ها وبلی آخرش ، سجمله
 .کندی چرخد و خشمم فوران میقفل زبانم م. کشدی مری و قلبم تکندیم

 ؟یکنی می چه غلطنجایا- 

 ی دهد می مشی که قدرتش را نماي و با پوزخندندی نشی کاناپه تک نفره ميرو
 طرفم ي با نگارنکهیهر چند از ا!.. اما خشمت رو نهکنمیشوکه شدنتو درك م:( دیگو

 !) که دلم براش بسوزه ، خوشحالمستی مظلوم ننقدریکه مثل گذشته ها ا

 )؟ي اومدیواسه چ:(  لرزان استمی خروش صدایحت

 . اندازدی مگرشی دي پاي را روشی پاکی

 آرش و اون ي عکسهای وقتیحت... برسونمبی نخواستم به تو آسچوقتیمن ه- 
 رو از حضورت خبردار کردم و سای پریوقت یحت..بلوند مزخرف را برات فرستادم

 سپردم اون عکسهارو از من و تو تو قبرستون ی وقتیحت..فرستادمش تو خونه ت 
 کنم که اری تو رو هوشکه  بودنی واسه انکاروی اۀهم.. و فرستادم واسه آرشرنیبگ

 نیآرش با خوردن ا....اقتی لی بة شازدنی واسه ای هستیلی چرب و چيادی زیبفهم
 ! زد باالی ش میچرب...کردی چرب ورم مۀلقم

 از سر دهی آنقدر عجولم که نشنشی حرفهادنی شني گشاد شده و برامیچشمها
 ي آنکه روی را بزند و بشی پرم تا تمام حرفهای جمله اش ميجمله اش به انتها

 . من دست بگذارد برودتیحساس

 دی دونم شاینم... دمشی دوا درمونش محتاج پول نميبرا..شدیاگه حال مادرم بد نم- 
بردمش اون ... که من داشتم مادرم بوديزیتنها چ... گذشتمی معامله منی اریاز خ

 توو خونه ت ی که جنابالی دادن همون دختر خانومي در ازا؟ی چيدر ازا...ور
 که حقم بوده تمام و ییزایبرگشتم تا چ... مادرمو از دست دادم برگشتمیوقت...يدار

 یزندگ.. که حقم بودهي ایو بعد زندگ...اسمم...رمیکمال از اون مردك پست بگ
 از همون فرودگاه با آرش رانی ادی که پام رسنیهم...آرش مال من بود تمام و کمال
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نصف سهام کارخونه به اسم عمه ت ... بهش گفتمقتویتماس گرفتم و تمام حق
به ...زدی منی رو زمیمی داره اقلگهی شازده دهی دی فهمیه ماگ!!...  ش بودهیرمه...بود

 ...نفع آرش و باباش بود که ساکت بمونن

 ی که دلم را ميزی لرزاند اما تنها چی که دل سنگ را هم مستی کالمش طورلحن
 دانست و ی می خودش تمام نشدني براانی که شایلرزاند، دالرامم بود و حق

 .. او شودي آرش برای تمام زندگخواستیم

 ی من کافي گذاشت برارونی ت بی پاشو از زندگاقتی لی اون مردك بنکهیهم- 
 ....بود

 .نگاهش دوستانه است. کندی منگاهم

 نی دلم خوش بود که کمترنحالیبا ا... کنم اما مجبور شدمتیمن نخواستم تو رو اذ- 
 شدی باعث منیهم...کنمی خالص میمی که تو رو از شر آرش و اقلنهی اهی قضنینفع ا

 بچه نی شدن نسبت به االی خی رو هم با رفتن و بتمیحسن ن... کنمیراحت تر زندگ
 ...نشون دادم

 تا بر خود دهمی هم فشار مي را رومیدندانها. لرزمی از سر خشم و وحشت مهنوز
 )؟یینجای االن ای چيپس برا:( می گوی همان دندانها مانیاز م. مسلط شوم 

 . خنده اش هم مشهود استانی می حتی بلند اما خستگی خندد؛ کمیم

ده سال غربت منو .. اونور مشغول کنمي های تونستم خودمو با سرگرمی نمگهید- 
 ی زن شرقهیبا ..ازدواج کردم... ندارمیچی هگهید.. رسوندهیبه پوچ

 اما اون مال میبچه دار شد... رو رفتارش اثر گذاشته بوديادیمهاجرت ز!...مهاجر
 کی...دمی فهمی نمبود ش نی غربکیاونم اگه صداقت شر... دمی فهمرید..بودمن ن

 ... تا بکَنم و خودمو رها کنمدیطول کش.. شدمیدفعه خال
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آهسته . خوردی هم دارد تکان ممی پاری زنی زمکنمی تپش قلب دارم که حس مآنقدر
 ی صندلي و با ضرب روشومی رها مزی رسانم و پشت می ام می منشزیخودم را به م

 .نمی نشیچرخانش م

 تر ی که از قبل هم خواستنیبا زن...با بچه خودم.. دوباره از نو شروع کنمخوامیم- 
 !شده

 انعطافِ عضالتش باز شده تی تا نهامیچشمها.  افتادمی ننشسته بودم حتما فرو ماگر
 . شده امرهیاست و با ترس به او خ

 .کندی نرم است انگار که دارد با نگاهش نوازشم منگاهش

 تنها خوامینم...ی بچه تنها بموننی خوام به خاطر اینم... کنمتتی خوام اذینم- 
همونطور که تو و دخترم ...یقشی خوشبختت کنم همونطور که الخوامیم...بمونم

فاصله هم از همون ..دمشیتو راه مدرسه د... مادرم شدههی شبیلیدالرام خ!...دیقشیال
 !تشباهتش فوق العاده س.. بشناسمشتونستمیم

 ي ام خالص شود اما استخوانهانهی کوبد تا از سی مواری دارد خودش را به در و دقلبم
 یدرست مانند روحم که اگر م.  اسارت به سرانجام برسدنی گذارند ایاطرافش نم

 و از بعد مکان و کردی مقی طری و طکردیتوانست خودش را از کالبد سفتش رها م
 ي کرد؛ فراری و فرار مکردی خودش حل مانی گرفت و دالرامم را میزمان فاصله م
 . به ما نرسدي بشرچی آسمان تا دست هيبه طبقات باال

 ....امکان نداره- 

 اداها نیا.  نرم کندشی هايانگار که بخواهد دلم را با دلبر.کندی را کج مسرش
 . جذاب دارديه تضاد با آن چهره پخته و مردانبیعج

 که ناخواسته در حقت کردم یفکر کن دارم اشتباه... ی هستیتو مستحق خوشبخت- 
 ...کنمیجبران م

 !)ری من فاصله بگیاز زندگ:( زنمی ملب
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 ؟!ی ش محروم کنیقی دالرامو از داشتن پدر حقی تونی میتا ک- 

 کردن تو يحتاج پدر که بخواد مستی نیمیدالرام اقل:(  غرّمی با تمام توانم منباریا
 !)بمونه

 رود و بر ی در چشمانش می از نگرانی و بعد موجشودی مزی اول نگاهش رلحظه
 .گرددیم

 . خفته استینگاهش آماده طوفان. شودی مبلند

 !؟ی گفتیچ- 

 .داردی به سمتم بر میقدم

 که به ییبا صدا.  قدرت را به او منتقل کنندنی تا چشمانم اکنمی را جمع مقدرتم
 تا اسم ي کرديتو اگه نامرد:( می گوی شمرده مکنمیزحمت لرزشش را کنترل م

 را از شناسنامه دخترم یمی و اسم اقلستادمی تو شناسنامه ت ، من اادی بفی کثیِمیاقل
 !)پاك کردم

 ي از چشمهاي اثرشی پلکهاهی ساری که زخوردی آنقدر در هم گره مشیاخمها
 شیانگار که تمام صورتش در مرکز اخمها.  ماندی نمی و خوشرنگش باقدهیکش

 .شودی و عضالت گردنش منقبض مشودیرنگش سرخ م. جمع شده است

 !؟ي کردکاریتو چ- 

 ..) کار لذت بردمنیاز ا:( می گوی و با غرور منمی نشی دهمو صاف تر می جلو منهیس

 .. بلند شومی صندلي از روکنمی فرصت نمکهی آورد طوری سمتم هجوم مبه

 و داردی و مقابلش نگه مکندی می صندلي و مرا از روشودی دور شالم حلقه مستانشد
 .زندی ممهی خمی روکلشی و با تمام هدهدی فشار مواریپشتم را به د

 چطور ؟ی ش محروم کنیعی دالرامو از حق طبیچطور تونست...یچطور تونست- 
  تو؟ی هستيچطور مادر...؟ی کنتشی عمر سردرگم هوهی اونو یتونست
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از شدت وحشت . ردی گی می هر کلمه اش نفسانی تکه تکه است و مکلماتش
 نشی از نگاه خشمگي توانم لحظه ای کرخت شده است و نممیانگشتان دست و پا

 .کنده شوم

از جنس نگاه .  چرخد ی صورتم مي جور خشم آغشته با حسرت روکی با نگاهش
 در حال ي سماورانی را میخیر انگا.. زندی مخی طالبش تمام بدنم ی و حتداریخر

 نگاهم توان ی رها شوم اما حتخواهمیم. شودیحالم دگرکون م. جوش گذاشته باشند
 . از جاذبه چشمانش را نداردییرها

 به ی چه ارثرهی گراز هفت رنگ بمنی ای وقتی دونیم... شهیباورم نم!!! ..نگار- 
 شه؟ی منی خودش و هفت نسلش تامی عمر زندگکی یدونیم! رسه؟یدخترمون م

 ... منيخدا....؟!ي کردکاریآخ که تو چ..تو چطور دالرامو ..

 .کندی فوت مرونی و چندبار نفسش را به بگذاردی شانه ام مي اش را رویشانیپ

 نفس داغش آتش ریانگار شانه ام ز.  وجودش در حال ذوب شدن هستمي گرمااز
 .گرفته

 که رودی منیی بدنم خم کرده باال و پاي که روییها بازوری ام آنقدر زنهی سقفسه
 کندی فروکش کرده سرش را بلند مي خشمش تا اندازه اکهی و در حالشودیمتوجه م
 . کشدیو عقب م

 !)رونی برو بنجایگمشو از ا:( میگوی و بالفاصله مرمی گی مینفس

 . نداردیی پاسخگوي برایلی افتاده و مری به زسرش

 !رونیبرو ب- 

 چه ستی نانشانی مي گرد و غبارچینگاهش خاموش است و ه.  دی آی باال مسرش
 !برسد طوفان
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 ی مدیبا..کردمی متی موندم و از بچه م حمای مدیمن با!...من .. منهری تقصدیشا- 
 آرش هم از غصه و ماتم کم کم حذف ينطوریا...کردمیموندم و خودم بزرگش م

 ...اما....دمی چشی مشترینتقامو ب لذت اينطوری ادیشا...شدی و نابود مشدیم

 .رمیگی و از او فاصله مکشمیبا سرعت عقب م. دی آی سمتم مبه

 راستش اون یعنی..ی کنیمن رفتم تا تو راحت زندگ...اما... کنمتتی خوام اذینم- 
 هی که تو حاشي و زجردمیدیتنها مادرمو م... بچه نداشتمنی به ای تعلقچیموقعها ه

 که داشت از پا درش ي ايماری بود و بدهی کشی عوضهی با انهی مخفیزندگ
 خواستمیمن فقط م...رهی پا بگیی جاهی  بچه از وجود منهیبرام مهم نبود که ...اوردیم

 !نیهم... رو بشکنمیمی و آشکار کردنش کمر آرش و اقلتی واقعنیبا ا

 توانم ی ارزش است اما نمی بمی براشی ها و دغدغه هاهیمو. رومی سمت در مبه
پس لحنم را مودبانه تر .  تفاوت باشمی کشد بی و مدهی که کشينسبت به درد

 ام ی زندگبی ممکن بود نصي که در پس لجبازی از خشميریشگی پي و براکنمیم
 ....) برونجایلطفا از ا:( میگویشود ، آرام م

 .دی آی دهد و به سمت در می تکان ميسر

 ...ي ایلیفقط بگو چه فام- 

  ندارهیبطبه شما ر- 

آرامشِ دالرامو بهم :( کنمی درنگ اضافه می که بردی که اوج بگرودی نگاهش مطوفان
 !)اگه واقعا برات مهمه..نزن

 ي چه جوری دونی نملشویاگه اسم فام:( می گوی مدی نداده که با تردی جوابهنوز
 )؟!ینی خودشو ببی و حتی کندای مدرسه شو پیتونست

 خانوم دکتره به اسم نگار هی دختر که مامانش هی... کردمدای اسم تو پياز رو- 
 ..اصال.. نبودیکار سخت... که تو محدوده خونه و مطبت بوديمدرسه ا...آزاد

 يریبهتره ازش فاصله بگ- 
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  که من پدرشمیگیم...یکنی می خودت منو بهش معرفي اما به زودرمیگیم- 

 !)اون خودش پدر داره:(  غرمیم

 !)؟یگفتم ک! ؟یک:( شودی مزی دوباره رنگاهش

 . نگاهم نوشته شود و او بخواندي ترسم اسم او رویم.. رمیگی را از او منگاهم

 .کنمی اشاره مرونی دست به ببا

 . زندی مي پوزخندتنها

 ... نمتونی بیم...نمتی بیم- 

 اندازم و ی مي بندم و مات و لرزان خودم را گوشه ایدر را م. رودی مرونی از در بو
 ... دوزمیچشمانم را به سقف م

 
 . امدهی پتو پنهان کرده ام و به بهانه سردرد به اتاقم خزری را زخودم

 آن خواهدی دانم دلم می چند جور جوشانده روانه ام معده ام کرده و حاال نمخاتون
 مردان اطرافم به کامم زهر ي که با نامردیی تمام سالهاایجوشانده ها راعق بزنم 

 . دالرام ادامه دارديده بود و تا امروز و تا فرداهاش

 تا کنمی و انگشتم را به عمد داخل دهانم مرومی میی و به سمت دستشوشومی مبلند
 جوشد ی وجودم مانی که مي و سرکه اری سنی بلکه ااورمیهر چه دارم و ندارم باال ب

 .ابمی نیسرد شود و تسک

 ؟یحالت خوبه بنت- 

 .دهمی مهی تکیی حال به در دستشویب

 ...خوبم- 

 ؟یخوب! یمامان- 
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 تمام تمرکزم ی وقتخواهدیدلم م.  استداری از ده شب گذشته و او هنوز بساعت
 چشمانم نباشد چرا که با ي بابت اوست ، مرتب جلومی های او و تمام دلنگرانيرو
 .کندی اشکم فوران مدنشید

 !ریشب به خ!.. هنوزيداریتو که ب- 

 ! جانی بمی محکم است اما صدالحنم

 لمایفردا تعط- 

 ! اشی در پی پي هایلی تعطنی با استمی سنی به العنت

 ! من نباشي تو دست و پایبرو تو تختخوابت و به سقف زل بزن ول- 

 ! خورنی و تخمه مدارهی ، تا دو سه با باباش بنایخوش به حال سمانه ا....اووه- 

 مادرش را از ری است که به حکم تقديانه ا سمي دانم براینم. شودی جمع مقلبم
 یتی کفای و احتماال بانی که به حکم ظلم اطرافستی دالرامي براایدست داده و 

 ! مادرش، از نعمت پدر محروم است

 !)ریشبت به خ..دالرام برو تو تختت:(  زنمی ام داد می حالی تمام ببا

 خاتون هر طور شده او را به دانمی می ولشنومی آنقدر محکم است که مدنشی کوبپا
 . خواهد کردتیسمت اتاقش هدا

 که خاتون هم به نمی بی وممی آی مرونی رود بی خانه در سکوت فرو مي فضایوقت
 .اتاقش پناه برده

 است که با حضور یی روحم هنوز آبستن ترسهایمعده ام سبکتر شده ول. استخوب
 . چشم بر هم بگذارم ملموس شده که محالست بتوانمي به اندازه اانیشا

 . دهدنمی تواند تسکی نفر است که مکی فقط

 .رمیگی و شماره اش را مرومی ام می سمت گوشبه

 . اش خاموش باشدی که گوششدیکمتر م. ... استخاموش
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دستانم را .  چرخمی و مرومی خانه راه مهی اسباب و اثاثانی قرار می و بشومی مبلند
 ي از فکرهانی چانه ام گذاشته ام و سر سنگری مشت کرده ام و زگریکدیداخل 

. رومی سمت و آن سمت راه منی داده ام و همچنان به اهی ام را به آنها تکییایخولیمال
 از شب است و محله در سکوت محض ی پاسعا دانم چند ساعت گذشته، اما قطینم

 .فرو رفته است

 يتمام در و پنجره ها ام بارها مرا به سمت اتاق دالرام و چک کردن قفل ي قراریب
 که مدام تمام ییجا. رومی بار هزارم دوباره به سمت تراس ميخانه کشانده بود و برا
 و کنمیقفل درش را چک م. کندی کوتاه و مشبکش مواریحواسم را معطوف د

 . روشن بماند بهتر استکنم؛یچراغش را روشن م

 جهت فرو ی و بکبارهی و تمام وجودم به شودی مدای کوچه هوي در انتهاینی ماشنور
 نی شود و از اکتری نزدنی تا ماشستمی ای مکوبدی حلقم مانی که میبا دل.زدی ریم

 بدنه روشن از کیتنها . دهمصی گذارد خوب تشخی نممینور مستق. کوچه بگذرد
 . مدل باال معلوم استنی ماشکی

 .شودی گذرد و نفسم رها می پنجره مری از زنیماش

 نی کنم اما وجود نور همان ماشینی تراس عقب نشي از کنار پنجره قدواهمخیم
 یاما حت. برمیبا دلهره به سمت بالکن هجوم م.  استستادهیظاهرا ا. کندیمنصرفم م

 نی ماشنی ام و منتظرم تا ادهی آن چسبي اشهیبه در ش. جرات ندارم در را باز کنم
 ! را بترساندمی سلولهاام توانسته بود تمانیکه شا!...آخ....برود

 رود ی ساعت مينگاهم رو. خورمی و تمام قد تکان مشنومی می زنگ کوتاهتک
 . شب استمهی دو نکینزد

 و قبل از دارمی را بر میگوش.رومی مفونی نمانده به سمت آشی برای که جانیی پاهابا
 که نی کنار همان ماشنم؛ی بی برنگردد، قامت شاهرخ را مگری نفسم برود و دنکهیا
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 اش را هی و کراستادهی دهم اصی رنگ و آرم مخصوص فرودگاه را تشختوانمیحاال م
 .کندیحساب م

 ...شومی می خالی و مثل بادکنکشودی دهانم خارج مانی از مرمقم

 ...ستمی ای و پشت در منتظر مزنمی را مدر

 .کنمی را باز مدر

 . استدهیمعلوم است تازه از گرد راه رس. در دست دارد ي جمع و جورچمدان

 .کندی و موشکافانه نگاهم میعصب

 .شودی و وارد مکشمی مکنار

  ت کجاست؟یگوش- 

 . قرار استی هنوز تند و بنفسم

 !سالم- 

 نی اولنکهی و با اردی گینگاهش را م. کندی کوتاه برانداز می را با نگاهمی تا پاسر
 ي خودش را روي اطراف گوشه اي توجه به فضای خانه ام پا نهاده ، بانیبارست م
 .کندیمبل رها م

 و رونی اومدم بمای از هواپنکهیهم!...یمردم از نگران! ت زنگ زدمیده بار به گوش- 
 لنتی سايحداقل اون وامونده رو از رو..دمی کالتو دسی مامی روشن کردم پمویگوش

 !بردار

 ! است پسنی اش همی حوصلگی بعلت

 . ندارمیاز ماراتن ترس و اضطراب بازگشته ام و رمق. زنمی بر هم میچشم

 !نی بشایبرو لباستو عوض کن ب- 

 گشاد و قهی با ي حلقه انیبلوز آست. شودیتازه حواسم معطوف لباسم م. خورمی مجا
 !شلوار کوتاهم
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تاقم  و به سرعت به سمت اخورمی میتکان. شودی ام رد می رگ و پانی از مبرق
 ی سرم مي روی و دست آخر هم شالکشمی به تن مدی آیهر چه دم دستم م.رومیم

 .اندازم

پشت .  کنمییرای ناخوانده ، پذشهی مهمان همنی تا از ارومی سمت آشپزخانه مبه
 .ندی نشی گرد و چهارنفره مان مزی و پشت مدی آیسرم م

 ام که انگار دهیآنقدر در طول ساعات گذشته استرس کش.کنمی ساز را روشن ميچا
 شاهرخ ی و ناگهانکبارهی دور کند است و حضور ي رومیکارها. ذهنم سِر شده است

 آشپزخانه ام ،هنوز نه شوکه ام کرده انی شب ممهی بار ،آنهم در ننی اولي، آنهم برا
 !رده کداری ام را بی احساسات مخفیو نه حت

 .... شده؟یچ- 

 .کنمی مهشنگا

 .نمی بنششی که روبروکندی ماشاره

حاال که تمام وجودم سِر و روحم هنگِ .زنمی اش زل مرهی و به چشمان تنمی نشیم
 یاهیس.  نگاهش را تماشا کنمتوانمی م،یدنی دل تپچی هیترس و وحشتم شده است ب

 ری اش زی پر و مشکي از گذشته هم براق تر شده است و مژه هایچشمانش حت
 هم ي کرده که هر فوالدییهنربا آي و مردانه اش او را به اندازه ادهی کشيابروها

 ی رود که می می و به سمت دخترانردیگیذهنم پر م.  جذب آن نگاه شودتوانستیم
 دهی شمع نچرخنی گرد اي پروانه اچی اش شوند؛ پس چرا هیتوانستند وارد زندگ

 .بود

 د؟یچرا تا حاال ازدواج نکرد- 

تنها با .  اما مرداب چشمانش خوددار تر از آنند که وا بدهندخوردیلم جا م سوااز
 ...) ندارمی منطقلیدل:(دیگوی دارش ، مشی صورت ته ري رویاخم

 .کنمی منیی باال و پاي سری قانع نشده ام ولن؟؟یهم
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 جور هی شم خاتون بهم زنگ زد گفت مای سوار هواپنکهیقبل از ا.. شده نگار؟یچ- 
  شده؟یچ!ي قراری بيناجور

 زبانم تلنبار شده است تا مرتب شوند و به صف خارج شوند اما ي کلماتم روتمام
 انیشا:( شودی مي مخوف بر زبانم جارۀ کلمکیآنقدر هراسان و خسته ام که تنها 

 !)یمیاقل

 دانم منتظر است تا تو ینم. کندیتنها نگاهم م.ندی نشی و دوباره مشودی مزی خمین
 . کند و ذهنش را مرتب کندی تنفسخواهدی منکهی اای بدهم حیض

 نجا؟یا- 

 .خوانمی صورتش ميای را از تک تک زواینگران

 !تو مطب- 

. کنمی نگاهش مرهیهمچنان خ. شودی منقبض مي لحظه اي فکش براعضالت
 که بعد از ساعتها درد یقی است که مثل خواب عممتی غنمیوجودش آنقدر برا

 . کند، مسخ حضورش هستمی منی پلکها را سنگیطوالن

 . گذاردی کنم اما نمشی تماشاخواهمیم.کنمی منگاهش

 گفت؟ی میچ- 

 . از زبان خودم بشنودخواهدی حدس بزند اما متواندی دانم که میم

 خواست؟یدالرامو م- 

 . لرزدی جمله منی موقع گفتن اشیلبها

 .دهمی بر هم فشار میچشم

 .. روز متعلق به آرش بودهی که ییزایوتموم اون چ...منو..دالرامو- 

 فکم انی مخواهدی که انگار مکندی مزجمعی مي و روکندی را چنان مشت مدستش
به . شودی بلند معی و سرندی بیعکس العملم را م. کشمی هوا سرم را عقب میب. بکوبد
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 ي از باالی باشد استکاندهی و قبل از آنکه آبش به جوش رسرودی ساز ميسمت چا
 .داردی برمییظرفشو

 زم؟ی برات بریشیاگه بدخواب تر نم- 

  خورمینم- 

 .  را به من کرده و خود را به ظاهر مشغول کرده استپشتش

 در عضالت ی انقباضچی نگاهش آرامتر است و هند،ی نشی ممیروی دوباره رویوقت
 .ستیصورتش ن

 ترسوندِت؟- 

 شیرا بکندی مینی ندارم اما هر آنچه در ذهنم سنگفی توصي برای جاننکهی ابا
 !شمرده، کم حال و نامرتب.کنمی مفیتعر

 !غلط کرده- 

معلوم . شودی مي ساعت حرف زدنم بر زبانش جارکی که بعد از ستی حرفتنها
 . حرف نداردنی به اياست که خودش هم اعتقاد

 رهی حضانتشو بگتونهی مي ان اي دشی و آزماتی شکاهیبا - 

 . زندی مپوزخند

 و با اعتراف همون می که داریبا مدارک.... کنه تی شکاهی؟ کاف!شهر هِرته مگه- 
 !داستی که اون سرش نا پادی به سرشون مییدکتره بال

 .دهمی تکان مياما سر. نمی بی نمینانی هم در اعماق نگاهش اطمباز

 .... ِشمایلی اگه بفهمه اسم فامدونمینم- 

 !) منشمیاونوقت طرف حسابش م! بهتر....بفهمه:( پردی حرفم مانیم

 تمی مرد تا کجا قرار بود حمانی مرد ، انیا.  چرخانمی صورتش مي را روهمنگا
 ؟!کند

  قراره زحمتم رو دوش شما باشه؟یتا ک- 
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 .خوانمی اش مي را در نگاه مردد و فرارنی و اشودی پرت مانی از شاحواسش

 چته نگار امشب؟- 

اما مگر چندبار ... ستی امشب هم ماه من کامل است و دلم مهتابمی خواهم بگویم
 ؟!مجاز بودم که مهتاب را مهمان خانه دلم کنم

 . چرخانمی مگری را به سمت دسرم

 !نیمنو بب- 

 اهی سيای هست که دارم از دني اقهی است اما چند دقادی او زي تماشاي برالمیم
 ی مهمان منی وجود اي و براشودی مداری و کم کم قلبم برمیگی ها فاصله میمیاقل

 . افتدی مری مردابش بچرخم و نگاهم به زانی متوانمی نمگریپس د!! تپد

 !.. دخترمو ازش گرفتمتی من هوگهی مانیشا- 

 !مزخرف گفته- 

 نکهیفکر ا.  بندمی مي لحظه ايچشمانم را برا.  مزخرف گفته باشدستمی نمطمئن
 به دالرام ، یحی راحت از هر توضالی عمر با خکی کند و ي دالرامم پدري براانیشا

 ست؟ین..سر کنم ، وسوسه کننده است

 یکیپدرت .. بودیکیبگم شوهر مادرت ... کنمهشی بزرگ شد توجیسخته وقت- 
 !گهیزدی چهی ت یلی و اسم فامگهید

 نقاب بشوند، زبانم شی هاي آنکه خودداری که بشودی چنان وحشت زده منگاهش
 .شودی حرکت میب

 . کنمی نگاهش می نگرانبا

  آره؟ي فکر کردشنهادشی تو به حرفها و پیعنی..یعنی- 

من :( میگویتنها در لفافه م. کنمدشیی سخت است تای نه، ولمی است که بگودروغ
 !) کنم و بسیفقط به دالرامم فکر م
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 ي کشد و استکان را روی اش را سر مدهی سرد و نجوشي چاستادهی و اشودی مبلند
 .گذاردی مزیم

 ... خسته امیلیخ...ریشماره آژانستونو برام بگ- 

 را با خود تمی خواهد برود و تمام حس امنیمهمان ناخوانده ام م. .. خواهد برودیم
 )د؟یعجله دار:( میگویدستپاچه م. شومیبلند م..ببرد

برم .... برم دیفردا ظهر هم با..خسته ام....نه:( کندی حواله ام می کوتاهنگاه
 ...)مارستانیب

 )حالش چطوره؟:(  پرسمینگران م.  افتمی ستاره مادی

 .شودی نگاهش رد مانی انگار از می سنگشهاب

 ! بازشي چشمهايدلم لک زده برا...بهوش اومده- 

 کردمی که حس مشودی رها می خبر خوشش، چنان نفسم به مدت طوالندنی شنبا
 ! نداشتی ممتد بود و تمامنطوری کرده که اری دل و روده ام گانیم

 خداروشکر- 

 ! زود برگشته بود خاطرنی به اپس

  کنهی حق نداره رانندگگهید...رمی شهرامو ازش بگنامهی شخصا گواهخوامیم- 

 بود که يزی از چری پذبی بر خالف ظاهر و پوسته محکمش ، آسي مرد فوالدنیا
 .دادینشان م

 !زنگ بزن آژانس- 

 .رمیگی و به سمتش مدارمی را برمنمی ماشچی روم و سووی ميدی سمت جا کلبه

 ! رسونتتونی اما تا خونه مستی شما مدل باال ننیمثل ماش- 

 .داردی و چمدانش را بر مکندی مي و تشکرردی گی را مچی سووی تعارفچی هیب

  ممنونمییبابت چا- 

 . دهمی را به او منگی پارکموتیبا عجله ر. کندی را باز مدر
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 لنتی ساي رو ازتویگوش:( دیگوی در را ببندم منکهی و قبل از ادهدی تکان ميسر
 !)بردار

 و همان مانمی و من مرودیم. کنمیو با نگاهم بدرقه اش م.کنمی منیی باال پايسر
 تمینبضم ر!.. ستی نی رنگ و مهتابیاما صورتم مانند ساعات گذشته ب! دغدغه ها 

 . رقصدی وار موانهی نور مهتابش دری دارد و دلم زیخوش آهنگ
 
 

 و ترس را در اعماق نگاه ی کرده ام و نگراناری هوشانی را از وجود شاخاتون
 . را پنهان کندی نگراننی تواند ایاو هم نم.خوانمیمطمئنش م

 شما ، نه تلفن یزنی درو مفونِیتا برم و برگردم نه آ... ندماحی توضگهیدالرام د- 
 باشه؟...يری مرونی ، نه بيدیجواب م

  مگه آخه؟رمیاس- 

 ای مادرانه ی امر و نهکی اند که با دهی فهمي االن به اندازه ايبچه ها.  دارد حق
 .شوندیپدرانه قانع نم

 !)خب مامان:( دیگوی و مکندی غنچه میلب.  تا مثال حساب ببردکنمی گرد میچشم

 حاال هم احساس گرما نیاز هم.  امدهی نازکم پوشي مانتوي روی کوتاهکت
 .کنمی مزانی آوی آورم و به جا لباسیکت را در م.کنمیم

 سوز داره... هواهیبارون....وا- 

 )بپوشم خفه شدم..رمی گیدارم گُر م:( دهمی اعتراض خاتون پاسخ مبه

 مرا به قی دقشهی در نشسته و مثل همي روبروی سنتی تخت چوبي که رودالرام
 )؟!! خانوم دکتر ی ترسیمگه از دوا دکتر و آمپول م:(دیگوی برده ، منشی برذرهیز

 نیا. کنمی به او نگاه ممی بازوری بوتم را بردارم و همزمان از زمی تا ن شده امخم
 هوا یب!  چهارده ساله طرف باشميانگار با دختر... بزرگتر از سنش استیلیدختر خ
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 چگونه کردم؟ی مادرش می او را متوجه مثلث مردانِ زندگدیچگونه با.  لرزدیدلم م
 !که قضاوتم نکند

 .. ازش ندارمیخاطرات خوب...ادی بدم ممارستانی بطی از محیول..نه- 

 بعد از مدتها قرارست با می بگوستیالزم ن.ردی پذی روشن است و او محمیتوض
 ی گذشت؟ زنی مای برخوردم با رونیچند سال از آخر.خانواده شاهرخ روبرو شوم

 بود به گردن او ی کشانده بود و هر چه مدال رنگسای با پرسهیکه مرا به تشک مقا
حاال .. آوران پاك کرده بودمدال يای اسمم را از دنشیرهای بود و با تحقختهیآو

 مالقات نوه اش بعد از مدتها در کما بودن و دلشوره يقطعا برا...نمیقراربود اورا بب
 . آمدیم

 .دی آی و جلوتر مشودی مبلند

 رهیحوصله م سر م...ي شد منم ببرینم- 

 ...ستی واسه بچه ها نی خوبياونجا هم جا...دو ساعته فقط- 

 .کندی و با التماس نگاهم مکندی را کج مگردنش

 ؟ي نداریمشکل.. با آژانس برمخوامیم.. ندارمانیدالرام ماش- 

 ام؟یب..نه- 

 رفتن به ما رونی و قبل از بدیگوی ذکر مشهی اندازم که مثل همی به خاتون مینگاه
 .کندیفوت م

 کنمیتنها حس م.. نهایشاهرخ وارد کنم  دانم درست است او را به جمع خانواده ینم
 . گذشته مادرش آشنا شودی بگذارم کم کم با زندگدی بادیکه شا

  حاضر شو پسي اقهیپنج دق- 

 چسبانش به تن ي ساق شلواري کشد تا ژاکت بلندش را روی طول مشتری بقهی دقده
 . را به سر بکشديکند و روسر

 . بنددی ژاکت را مي و دکمه هادی آی جلوتر مخاتون



 388 

 ! قندمي باز تن و بدن قشنگتو به معرض تماشا بذاري با دکمه هاستی خوب نچیه- 

 ی نمی اما جز اطاعت حرکتکندی مزانی را آنقدر دوست دارد که لب و لوچه آوخاتون
 .کند

 و رمی گی وهمزمان با آژانس تماس ممیی آی مرونی و از در بمیکنی میخداحافظ
 .شد تا برسد کی طول مي اقهی چند دقدیگویم

 .میستی ای در مانی و ممیکنی ساختمان را باز مي وروددر

  کجاست؟نتیماش- 

 .الزم داشت ،دادم بهش.. خراب بودنشیماش.. از همکاراستیکیدست - 

 زل ابانی خي و مانند من به سمت راست و انتهاکندی بغلش جمع مری را زدستانش
 . زندیم

 !سالم- 

 خورم که کم مانده است ی آنهم درست پشت سرم چنان تکان مشی صدادنی شناز
 و او را کنمی تار و پود ژاکت بافتِ دالرام مریتعادلم را از دست بدهم و دستم را گ

 . گذارمی نمبی نصی زلزله بنیهم از ا

 !دیببخش..ترسوندمت - 

 شده و هنوز ی و متالششی و رشی هنوز وجودم از حضورش رکهی بعد در حالو
 .شودی دالرام و چشمان گشادش خم مي را جمع و جور نکرده ام روبروخودم

 !بایسالم خانوم ز- 

 گوشش خوانده ام که با ریآنقدر ز. کشدی درهم می اخمفی تعرنی از ادالرام
 .ردی گی منظور هم که باشد او جبهه می قشنگ گول نخورد که بيحرفها

 . کنمی چرخد و عطش نگاهش را حس می چهره و چشمان دالرام مي رونگاهش

 ییجا:( دیگوی انداخته ميزی رينهای صورتش چانی که مي شود و با لبخندی مراست
 ) برسونمتوندیریم
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 ی دالرام را از پشت گرفته ام و او را به خودم ميشانه ها. لرزدی وجودم متمام
 . نداردی زلزله تمامنیچسبانم اما ا

 ...ر خدمتتون باشم بتونم ديری مسهیفکر کنم تا - 

دالرام :( دی گوی کشد و می گذارد و به سمت خودش می دستش را پشت کمرم مو
 !)يخانوم شما ماشاال چقدر بزرگ شد

 بدون کنمی می و من دارم سعکندی گره زده نگاهش مي هنوز با همان ابروهادالرام
 از سمت ی موجب رفتار اشتباهای وزمی شک و شبهه دالرام را برانگ،ي با رفتارنکهیا

 . مقاومت کنمانی شوم ، به قائله خاتمه بدهم ودر مقابل خواست شاانیشا

 . گذارندی سست و لرزانم نمي هاشهی اما رستمی باکنمی میسع

 ست تا یحی و دالرام سرش را چرخانده و منتظر توضمی در حرکتنشی سمت ماشبه
 . کنمهی توجشی را برابهی غرنیحضور ا

 ! مامانت هستم دخترمیمی قدياز دوستهامن - 

افتادن . شودیبند دلم پاره م..شد؟؟یم.. منظور برداشتش کرد ی بشدیم!!!!...دخترم
 ! حال و احوال منيکم بود برا

 ..)مینیما منتظر ماش...ممنون:( می گوی و مکنمیباالخره جان م. کندی را باز منی ماشدر

 .شودی می طوفاننگاهش

 ؟!ی شبمهیمثل همون مهمون ن..؟ي بودیمنتظر کس- 

 را شبیپس تمام د.... بوددهیپس او شاهرخ را د. کنمی شتاب و وحشت نگاهش مبا
 ... نبودهلی دلی بشبمی دیپس آنهمه ترس و آشفتگ... گذرانده بودنجایا

 !تا خراب کند! که با تمام همتش آمده بود تا بمانديوا

:( دهدی ادامه میبا لحن محکم. شودی پر از خشم و نفرت مي لحظه اي براصورتش
 ینگاهش به نگاه دالرامم م..)  هم باهات حرف دارم هیراجب اون قض..دیسوار ش

 )البته بعدا:( کندیافتد و اضافه م
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 !)میمنتظر آژانس:( کنمی ممقاومت

 . و خونسردش را حفظ کندنی ظاهر متکندی میسع

شگلتر و با کالس تر از  خویلی من خنی بده که ماشحیدالرام جان به مامان توض- 
 !آژانسه

 یمنحن...) خب ی ولستی مدل باال نادیهر چند ز:( اندازدی باال مي شانه ادالرام
 )اشکال نداره خب...مامان جان:(  دهدی و ادامه مکشدی منیی را به سمت پاشیلبها

 دهد که ی جا منی ماشانی و مکندی دستم خارج مری موافقت دالرام چنان او را از زبا
 . بزنمیفی خفغیکم مانده است ج

 ی مونی و جا ممیریسوار شو عجله کن خانوم دکتر و گرنه من و دالرام م- 

 رهی نگاهش برده که از نگاه خری را چنان زمی باز کرده و سراپامی جلو را برادرب
 با گری دکباری اش ، ی پوستری زدی بدون توجه به تهدنحالی با اشومیاش معذب م

مزاحم شما ..میری خودمون مدیاجازه بد:( میگوی بلرزد مخواهمیکه نم ییصدا
 ....)میشینم

 ی در مي افتد که روبروی تابلو دار آژانس ملی نگاهم به اتومبي لحظه اي براو
 نشسته و هر آن ممکن است او را نشی ماشانی از دخترم که متوانمیاما نم.ستدیا

 .ببرد ، چشم بردارم

  هم اومدنیماش- 

 . بودماوردهی بال در ننطوری آژانس الی اتومبدنی با دچگاهی کنون هتا

 و با تمام رمیگی و دست دالرام را مزنمی را دور مانی پوش شااهی بلند و سقامت
 و مردانه اش دهیاما انگشتان کش.  شودادهی کنده و پنی کشم تا از ماشیقدرتم م

 و دستم از میگوی مي هوا آخ بلندی دهد که بی و چنان فشارم مندی نشی مچم ميرو
 .شودی دالرام رها مي بازويرو
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 از گرگ فتهیپاش ب...اری منو باال نياون رو:(  غردی کنار گوشم است و خفه مسرش
 )شمیهم خطرناکتر م

 شی نماۀدالرام مات و مبهوت، سرگشت.  سوزدی حرارت کالمش ، الله گوشم ماز
 سواالتش شروع خواهد لی زود سای رید دانمی است و مشی روبروحی قابل توضریغ

 .شد

 که یبا لحن.رمی نگاهش قرار بگي تا رو در روکنمیپا بلند م. چرخمی مانی سمت شابه
جمله ام ...) میشی مزاحم شما مکباری نیفقط هم:( میگویدالرامم شک نکند م

 دهی پاششی کوبنده به روالوگیکوتاهست اما نگاهم به اندازه هزار هزار خط و د
 .شده است

 . زندی مي اروزمندانهی پلبخند

 ! خانوم دکتردیسوار ش- 

 او را پس بزنم و کنار دالرام خواهمی و مکنمی انگشتانش آزاد مانی را از ممچم
 راننده گهیمن د:( کندی بندد و آرام کنار گوشم زمزمه می که بالفاصله در را منمیبنش
 بندد و ی لبانش نقش ميکه مرتب رو يو با لبخند!)  هایمی عروسِ اقلستمی نیمیاقل

 .کندی متی جلو هدامت ، مرا به سدهدی دالرام ملیتحو

 . نمی نشی و هراسان می اما به شدت توخالیعصب

 .  آوردی را به حرکت در منیماش

 ... بودمداری بشبیتمام د- 

 حضور مخوفانه اش را پشت در خانه ام به رخم می مستقری غخواهدی مدانمیم
 .می گوی نمچی و هکنمیسکوت م.بکشد

 د؟یشما هم دندونپزشک- 

 . رسدی سوال دالرام از راه منیاول

 .کندی ممی صورت دالرام تنظي را رونهی زند و آی ميگری دلبخند
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 به چکدوممیه...یاضی مدت هم رهی... خوندمي مدت حسابدارهیمن ...زمینه عز- 
 ..ردم نخوردد

 دکتر ای می بشگری خواننده و بازمی بردی باای گنیتو مدرسه ما هم بچه ها م!..اوهوم- 
 ...گنای ها میکالس ششم... بمونهبمونی ته برج تو جی پولهیتا 

 انی جور حس قدرت مکی. اندازدی به من می نگاهمین. زندی لبخند می خاصطور
 . صورتش مشهود استيای زاوینگاه و حت

 ... دارهانی تو خونش جری ، حسابنای خونواده باباش ايرگ وخو- 

 دست و پا کنم ، رو به دالرام با ی آزاردهنده اش جواباسی قي برانکهی قبل از او
 هی و ی نگر باشندهیاما خوبه که آ.. ستی پول نزیهمه چ:( دیگوی مي بلندتريصدا
 حداقل محتاج پول دوا مارستانی افتاد گوشه بزتی که اگه عزی کنی زندگيجور

 !)زمی عزیدرمونش نمون

 به او اقیاما دالرام اخم باز کرده و با اشت.... شودی درد کالمش روحم مچاله ماز
 بابام هر گفتی شد مضی مامانش مریطفلک دوستم سمانه وقت!!...آره واقعا:( دیگویم
 !...) تا مامانش خوب شه که نشد و مردنشوی ماشی فروخت حتمی داشتیچ

 ) سختهیلیداغ مادر خ:( دیگوی لب مری و زشودی جمع مانی شاچهره

  بچه بود؟ی وقت؟ي دوست مامانم بودیعنیشما ! عمو جون- 

 مادرش ي منقبض چانه اش همانطور مانده و معلوم است هنوز در حال و هواعضالت
 .کندی مریس

 ! اما عمو نگو!  انیبه من بگو شا- 

 بود جلو ی دالرام که لحظاتکهیعارف است طور تی و بحی اندازه صری کالمش بلحن
 .کندی مینی درنگ عقب نشی جلو به او زل زده بود، بی دو صندلانی بود و از مدهیکش

 . اندازدی به او می نگاهنهی آانی ماز

 !  دوست دارم آخهیلی خمویلیاسم و فام- 
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 یپس ب.  داردی ناخوشامدی پدانمی است و مرکانهی کند اما زیی دلجوخواهدیم   

 ی نمییاعتنا!)  کنادهی پدونی منی زحمت مارو سر همی بانیآقا شا:( میگویدرنگ م
 .کند

 ؟یتو چ....هیمی اقلانیاسم من شا- 

 خوش فرم ي لبهاي و رونهی تمام حواسش به درون آمی بگوتوانمی جرات مبه
 که همچون ی حرفای اش باشد ی و رانندگابانی دانم حواسم به خینم. دالرامست

 . را خواهد لرزاندنی ماشنی اکرهی پیسونام

 ي و از لب جنابندن تا آواشودی حلقم بخار مانی نکرده مدای راه پرونی به بنفسم
 دهد و ی به من دست می که حس خفگابدی ی ، زمان آنقدر کش میدالرام بارمان

 هیهر را به ر آلوده اما باران خورده شي و هواکشمی منیی را پاشهیچنان با سرعت ش
 و حس کندی ميشروین دار مغزم هم پی چي هاي بلندی کشم که رطوبتش تا پستیم

 .کندیو حالم را مزخرف تر م

 من ی کوبد که دالرام محکم به پشت صندلی ترمز مي روی محکم و ناگهانآنقدر
 بلند شده ام و با کتف به ی صندليخودم هم از رو. زندی مادی و بلند فرکندیبرخورد م

 کشد تا خودم را جمع و جور کنم و حواسم را به یطول م.  مقابل خورده امشهیش
 ممتد ي بپرم و به عقب بروم اما بوقهاونری بنی از ماشخواهمیم.اوضاع دالرام بدهم

 ادهی پي که جاکندی گذرند متوجهم می که از کنارمان می و عصبی شاکيراننده ها
 ی مي را به گوشه انی لرزند، ماشی که به شدت میی با دستهاانیشا. ستیشدن ن

 . خودم را به عقب کشانده امی صندلانیکشد و من از م

  مامان؟یخوب- 

نگاه پر . کشدی و عقب مکندی اش است و خودش را صاف میشانی پي رودستش
 . اوستکلی سر و هي به سمت راننده و نگاه نگران من روظشیغ
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 !سمای پلاریمن هم!!  آقاانیشا- 

 یتنها با انگشتان.  به دالرام نداردی توجهنی ست که کوچکترختهی آنقدر بهم رانیشا
 با وجود فشارشان ، هنوز لرزش دارند به روبرو یکه دور فرمان قفل شده اند و حت

 .زل زده است

 ی مشی و با دندانهادهی را به داخل کششی فکش منقبض شده اند و لبهاعضالت
 .جود

 ! ..مامان- 

 گذارم ینم....)  دوستت چرا نی شده؟ ایچ!....مامان:(  دهدیچ ادامه م با پچ پدالرام
 و با کنمی و در سمت دالرام را باز مکنمیبالفاصله دستم را دراز م. حرفش تمام شود

 است تا مبادا انی شود و حواسم به شاادهی که عجله کند و پکنمیسر و چشم اشاره م
 رسدی منی دالرام به زمي که پانیهم. تدفیام به خطر ب ناگهان حرکت کند و جان بچه

 بپرم که با سرعت دستتش دورم حلقه رونی بخواهمی و مکنمیخودم هم در را باز م
 است که حضور دالرام را ختهیآنقدر به هم ر.  کشدی و مرا به سمت خودش مشودیم

 مانش از چشری آورد که غی مکی نزديصورتش را به اندازه ا. فراموش کرده
 .نمی ببيگری دزی چتوانمینم

 . زند و صورتش برافروخته استی نفس منفس

 ....کنمی رو نابود می دروغیلی فامنیا- 

 .شودی مدهی به زحمت شنشیصدا.  لرزدی از شدت خشم مشیلبها

من ، شرف و وجدانمو ...من ..من!...به روح مادرم قسم..کنمی رو نابود میلی فامنیا- 
 ی و بتی عمر محرومهی... ش محروم باشهیواقعنفروختم که حاال بچه خودم از اسم 

 !!...هی چه برزخدونمی رو تحمل کردم و میتیهو

 انی میقطره اشک. زندی و حالم را به هم مشودی صورتم پخش مي داغش رونفس
 .زندیکاسه چشمانش برق م
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 ..منم حق دالرامم...دیحق من...دالرام...تو- 

 جانم ی بي تعلل کنم ، با دست و پاهاي آنکه لحظه ای و بدهدی بعد به عقب هلم مو
 .شومی مادهیبا سرعت پ

 مطمئنم از نکهیبا ا. کِشم ی و همراه خودم مرمیگی دالرامِ مات و مبهوت را مدست
 و دی سرش تهدنی که استی اخانهی دلم رختشوانی اما مدهی نشنيزی ما چيحرفها

 !... مبهمي ندهی و آي و در به دری ناامنشیترس است و آنسو

 جا انشی می وصف نشدنی و با هول و اضطرابدهمی دست تکان مي سوارنی اوليبرا
 .میریگیم

 !دربست لطفا- 
 
 
 پرسشگر و طلبکارانه اش را يتحمل نگاهها. کندی گرد شده نگاهم مي چشمهابا

 .ندارم

 و داخل کشمی و دستش را مخرمی مطی دو بلی سانس فعلي و برارومی سمت باجه مبه
 دای ام را پیصندل. تازه شروع شده است و هنوز چراغها روشن است لمیف. برمیم
 .مینی نشی و مکنمیم

  آخه؟لمی فنیا!!! مامان- 

 دانم چرا ینم...یکی و تارخواهمی و آشفته ست و تنها سکوت مختهی به هم رذهنم
 لمی فکی با نمای سکی ی خلوت و ظهرگاهي فضادی که به ذهنم رسي انهیتنها گز

 !ناشناخته بود

  بفرستمت خونه؟رمی دربست بگهی ینی ساکت بشی تونیاگه نم...دالرام- 

 ) جالب باشه؟لمشیاز کجا معلوم ف:( دیگوی غرولند مبا

 !)دهنتو ببند و چشماتو باز کن...جالبه:( میگوی مخالصه
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 آرام بخش احواالت من است اما نی سکوت بهترداندی منکهی تلخست و او با الحنم
 .دیایندارد کوتاه بقصد 

 ؟ی چمارستانیپس ب- 

  بردن تو اشتباه بودمارستانی به بةدیاز اولم ا- 

 .شودی تر میشاک

 ! خواستم برادرزاده همکارتو بخورم کهینم!!...مگه من بچه م- 

 يدی دی بود اگر نام و نشان ستاره را می دهم که خبط بزرگحی توضشی براتوانمینم
 آشنا کردنش با دهی بدهم که احی توضشی براتوانمینم.. هم نام توستيدی فهمیوم

 بوده ي ،خبط بزرگترستادهی من ای زندگي در کجاستیخانواده شاهرخ که معلوم ن
 ي برنده و دندانهاي و چنگالهاانیشا به خصوص با حضور... کرده امي فکریاست و ب

 !زشیت

بدن بچه ها ...ارردی واگيروسهایپر از و.. پر از مرضهمارستانیاما ب....زمینه عز- 
 ! شدممونیپش...حساستره

 خوش میدار...نمای سمی اومديدختر - حاال مگه بده؟ مادر :(  چرخمی سمتش مبه
 )بده؟..می گذرونیم

 ...اندازدی باال مي قانع نشده است شانه انکهی ابا

 ..يزی چي ای خوراکهیحداقل - 

 ... ممنوعهینوشته خوردن خوراک- 

 ...؟؟!خشک خشک- 

 ... بذارگریدندون رو ج..همه ش دو ساعته- 

 .دهدی مهی تکی و شاکنهی و دست به سکندی میپوف

. شودی شروع ملمی باالخره فیغاتی تبلزری و بعد از چند تشوندی خاموش مچراغها
 رود؛یذهنم م....چی هگری تا اسم کارگردان و دگرانیاسم باز..نمیبی را ملمی فيابتدا
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 توانستم از حضورش خالص شوم؟ ی کند؟ چطور ميافشار تا کجا قرار بود پانیشا
 سن و سال نی محال بود بگذارم در اکردم؟یم  بود؟ با دالرام چهستادهیشاهرخ کجا ا

 شکوفه زدنش با يمحال بود بگذارم در ابتدا... بفهمدمی محتوای بۀ از سه گانيزیچ
حاضر بودم به !! محال. کننده ، سردرگم بشود و نشکفته، بخشکدجی گقتی حقنیا

 اند بالغ شود و بتویتا وقت... آشکار نشودشی براتی واقعنی تن دهم اما ايهر کار
 و سالمت روحش ی شخصی کند و به زندگکی واقعه را از هم تفکنی ااتیجزئ
 . نزندیبیآس

 توانستم یردناکش را م حق بدهم؟ همه احساسات دانی توانستم به شای مچقدر
 نهی انتقام جو و دل پرکي را که آنهم تماما از خوتشی از حس مالکریدرك کنم به غ

 ی اگر زندگدیشا... کند؟ی نفرت زندگنی قرار بود با ایتا ک... گرفتیاش نشات م
 به شکل نیاما زم.. گرفتی نمرام از دالی گاه سراغچی داشت هی موفقیخانوادگ

 و ردی قرار بگیگاهی هم در جاانی بود تا شادهیو آنقدر چرخ گرد بود یوحشتناک
 در يگری از دي کند؛ فرزندافتی درری خودش از دست تقدانتی با وسعت خیانتیخ

 !آه!..بطن همسرش

 !سیه!.. مامانی کشیچقدر آه م- 

 خشم و ي هاوارهی دنی بلندتري ام از سکوختهی بال و پرِ ذهنِ به هم ری بپرنده
 ..شودی ملمی و دوباره حواسم معطوف دالرام و فپردی منیینفرت و انتقام پا

  جالبه نه؟یلیخ- 

 گفتم که حتما جالبه...خداروشکر خوشت اومد...آره- 

 یهر آنچه م...نمی ببيزی چتوانمی است اما مگر ممی صفحه بزرگ روبروخی منگاهم
 آرش است، ی و بزدلیمی اقلانتی خنمی بی جهل مادر و پدرم است ، هر آنچه منمیب

 نفرت نمی بی است ، هر آنچه مانی به گالب و شایمی ظلم اقلنمی بیهر آنچه م
 شهی کم عمق حضورش که همخانه شاهرخ است و رودنمی بی است،هر آنچه مانیشا
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 داشته؛ نه آنقدر پرخروش که مرا از جا بکَند و نه آنقدر کم انی ام جریدر زندگ
 طاقچه در ي روی گرانبها ؛ گاهي اقهی عتدیشا... بودهشهیهم..ندجان که تشنه ام ک

 دل زبان نمی بیهر آنچه م....اما بوده... پنهان و ساکتیی در پستوای دیمعرض د
 حق اوست ی افتاده زندگادشی!... افتاده بتپدادشی است که بعداز سالها دمنفهم خو

 خودش کرده و ونیمرا مد ست که ي پدرم نسبت به مردي تندنمی بیهر آنچه م....
 ست که هنوز در ی جهل مرکبنمی بیهر آنچه م... باشمنشی دری زخواهدیپدرم نم

 صفاتشان گری دي ماوراان پول طلبشي زند و هنوز هم خوی ام موج مي پدرفهیطا
 .علمدار است

 یطیشرا...ستی و درس خواندن و بچه داري سالها کار شبانه روزنمی بی آنچه مهر
از .. روزگار خودم استنمی بیهر آنچه م.. از پسشان برآمده امکنمی باور نمیکه گاه

 ... دادنموهی و سکوتم تا روزگار جوانه زدن و می زبانیروزگار ب

 گهیبلند شو د- 

 .دهدی را گرفته و تکانم ممیبازو

 ...باشه- 

 نیمهمتر... روندی تند تند باال میینوشته ها. کنمی نگاه ممی روبرودی صفحه سفبه
 آنهمه نور چراغ ، کمرنگ شده اند و ری است که زیی نوشته هانی همشیقسمت نما

 نطورست؛ی انگار همشهی ها بودند اما همنی همی گردانندگان واقعيباز.  روندیباال م
 هزاران ای من چطور؟ من بودم ی زندگينهایترمهم...شوندی مدهی ها کمتر دنیمهمتر

 ده سال ثابت کرده بودم که نیدر ا!! من بودم...دند؟ی نقشه کشمی که برایدست
 ... باال بکشمتی موفقي خودم را از صفر تا قله هاتوانمیم

 نه؟.. بودای واقعیلی ش خيری درگي صحنه هایول- 

 .دهمی تکان مي تند سرتند

 م؟یحاال کجا بر- 
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 .کندی تعجب نگاهم مبا

 ی خوراکهیاز خوردن ...می بگردی حسابمیخوای امروز م؟يچرا تعجب کرد- 
 چطوره؟!..ی درست و حسابدی خرهی و بعد هم میکنیخوشمزه شروع م

 . زندی برق مچشمانش

 !فست فودا- 

 . اصرار داردشهی اما همستمی جور غذاها ننی داند موافق ایم

 .میای مری و دمی نرفتمارستانیبذار به خاتون زنگ بزنم بگم ب...باشه- 

 . دی گویم "یآخ جون"

 را شی دستهاخواهمی و از او ممی دهیسفارش م.میروی مي فست فودکیت  سمبه
 و خالصه ختهی و جسته گرزنمیتا او برود و برگردد به خاتون زنگ م. بشورد
 .میی آی مری که دمی گوی و مکنمی مفی را تعرانی شايماجرا

 که همراه ی رود و با جسمی پرد و می که مرتب می با روحشودی که پر مشکمان
 ی که وقتمی چرخی پر رفت و آمد ميابانهای خندد ، آنقدر در خی پرد و میدالرام م

ناخوداگاه همه اطراف را چک ...می هر دو خسته و خواب آلوده ام،ی رسیبه خانه م
 .می شوی و وارد مکنمی مزدر را با. ستی نانی از شاي خبرچیه. کنمیم

 .میکنی و به خاتون سالم ممی گذاری منی زمي را رودی خري هابسته

 در نگاهش یچهره اش بشاش است و برق. شودی آشپزخانه ظاهر مانی از مخاتون
 ست اگر یناسپاس... خانه ام انی نعمت بزرگ منیا.  بردیاست که دلم را م

 .قدردانش نباشم

 .رمی گی را به سمتش ملونهای سه تا از بسته ها و نادو

  دل خودمانزیخدمت عز- 

 ..رودی به اتاقش مکراستی زند و ی بر گونه خاتون مي بوسه ا همدالرام

 ...من الال- 
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 !!دالرام مسواك- 

 ..زنمیباشه فردا دوبار م- 

 ...  استخسته

 ی و کوتاه مکندی مي و تشکرردی گی را مشیای اش هدادهی کشي با انگشتهاخاتون
 )ی بنتيمهمان دار:( دیگو

 .دهدی وجودم را تکان مي و زلزله اشودی محو ممی لبهاي سرعت خنده روبه

 چه شد؟- 

 .کندی نگاهم می نگرانبا

 مهمون؟- 

 .ستی نی کافدمی چرخانم اما دی مییرای را به سمت پذسرم

 ...)انیشا:(زنمی ملب

 !شاهرخ!..ینینه ع- 

 .شودی رها منفسم

 حافظ فرو برده اتی غزلانی نشسته و سرش را ميگوشه ا.  رومی مییرای سمت پذبه
 .می کنی رد و بدل می و سالم کوتاهشودیاما با حضورم بالفاصله بلند م. است

 و موتیر. نگی گذاشتم پارکنتویماش:(دی گوی مي مقدمه اچی هی و بندی نشیم
 ) هم دست خاتونهچییسو

 .نمی نشی مشی و روبرودهمی تکان ميسر

 ؟ي شدتی اذنیامروز بدون ماش- 

 اصال..نه...نه- 

 ینگاه ب.. بزند ی دانم قرارست حرفیم.  چرخاندی صورتم مي را رونگاهش
 . ندارد و منتظرم تا لب باز کندینیعادت به مقدمه چ.  شناسمی را مشیپروا

  مزاحمت شده؟انیشا- 
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 ی مرد منی ااریهمه اخبار را تازه تازه در اخت!!  نمیخاتون نازن.  زنمی ميلبخند
 .گذارد

 ..ه مامروز اومده بود خون- 

 .پس کار خاتون نبوده است. خورمی مجا

 ...ادرس شمارو- 

 .. کردهبمی بوده و تعقنجای اشبیظاهرا د- 

 .کنمی مشت ممی پاهاي زنم و روی هم گره مانی را ممیانگشتها

 د؟ی شدریدرگ- 

 .زندی مینی دلنشلبخند

 م؟ی بشری درگدیچرا با- 

 . خونسرد و مطمئن تمام وجودش را زر ورق کرده استشهی هم همان جلد همباز

 . خورمیحرفم را م..) گفتم...یچیه:( می گوی و مدهمی تکان ميسر

  نگار؟هیبرنامه ت چ- 

 ي روانی شاي پای توانم داشته باشم وقتی ميچه برنامه ا. خورمی سوالش جا ماز
 ! ام قرار گرفتهی زندگةخرخر

 با خونواده من روبرو یخواستیم....مارستانی بيای امروز قرار بوده بگفتیخاتون م- 
 چرا؟...یبش

 رکانهی زهی آنهم ردیانگار قرارست اعتراف بگ. کندی متمی اذی طور خاصشیسوالها
 . شکل ممکننیتر

 ...)نمی ستاره رو ببخواستمیم:( میگوی مآرام

 )ه؟ی چانی شاشنهادینظرت راجع به پ:(کندی منیی باال و پايسر

 را پشت ی متوالي ربط سوالهای و بختهی به هم رنطوری اچگاهیه. کنمی مزی را رنگاهم
 . نکرده بودفیسر هم رد
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 ي منحصر به فردش ، روي جا از همان لبخندهای بيلبخند. کنمی اخم نگاهش مبا
 کنم ی و نافذ است که حس مقیچنان نگاهش عم. کندی ممیلب دارد و تماشا

 .کندی ممی تماشاقهی کج سلی لوور هستم و بازرسة موزي از شاهکارهايشاهکار

 ...)ه؟یمنظورتون چ:(میگوی مدستپاچه

 )؟ي ازدواجشو فراموش کردشنهادی پیعنی:( دی گوی مساده

 . ردی گی صورتم گُر مدخترانه

 ...یول..نه- 

 یلی خنیا...یشی اضافه دادن به دالرام راحت محی عمر از توضهیفکرشو بکن، - 
 هوم؟....وسوسه کننده ست

 قهیبا هر دو دستم شق.  کلمات را نداردي بازنی هستم و ذهن خسته ترم تاب اخسته
شما با هم :(  آورمی رسد بر زبان می که به ذهنم ميزی و تنها چدهمی را فشار ممیها

 هی علي معامله پرسودهی باز هم نکهیمگه ا..بهیعج..دی نشدریاما درگ...دیحرف زد
 ) من شکل گرفته باشهیزندگ

 ي اما بالفاصله همان زر ورق خونسردشودی به دست مری شمشي لحظه انگاهش
 . گستراندی نگاهش دامن ميرو

 هوم؟..ی تورو آزاد گذاشت تا خودت انتخاب کندی بادیشا... حق دارهانی شادیشا- 

 .کندی متمی اذرهی نگاه خنی لحن سرد و انیا. شومی مکالفه

 !؟یانتخاب چ- 

 ی و همزمان مشودی وارد مي چاي محتوي اینیخاتون با س.  اوج گرفته استمیصدا
 !)آرام!.. دهیدالرام خواب!..یبنت:( دیگو

 همزمان به خاتون زنموی زل ممی و طلبکارانه به مرد روبرودارمی را بر مي چافنجان
 )باشه:(دهمیجواب م

 .ردیگی را مقابل او مینی و سرودی سمت شاهرخ مبه
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 و هر دو با نگاهمان شودی صدا خارج می ندارد و خاتون همانطور آرام و بیلی ماو
 که کندی به شاهرخ مي لحظه اشاره انی که در آخرنمی بی و ممی کنیبدرقه اش م

 .دهدی چشم تکان مۀ به نشاني جز مراعات حال من نداشت و شاهرخ هم سرییمعنا

 ؟يخسته ا- 

 حکم می براشهی وجود همنیا... شانه هانی لبها انی چشمها انیا. کنمی نگاهش متنها
 کیامشب انگار قالب عوض کرده بود و آمده بود تا خبر .. امشبی را داشته ولیحام

 ! را به من بدهدانیتوافق سوداور با شا

 .ستدی ای سرم مي و باالدی آی و به سمتم مشودی مبلند

 . بلند شومشومی ممجبور

 . شده امرهی به او خینی قلبم باال رفته است و با بدبضربان

 البافمی خي که باز هم دخترانه هاکندی اش مرا غرق مرهی چنان با مرداب تیلحظات
 تابم را به دست یاما کمند عقلم افسار دل ب.  افتدی مری و نگاهم به زکنندیشرم م

 می موهاي ساقه هاانی می صورتم برافروخته شده و حرارت را حتنکهیدارد و با ا
 .کنمی و نگاهش مکنمیبلند م سر کنم،یحس م

 د؟یدی رسيزی چی به توافقانیانگار شما با شا- 

 !) ستقهی سمج طماع البته خوش سلهی انیشا:(کندی همان پوسته خونسرد زمزمه مبا

 او انگار قصد یول. مانمی محاتشی اما منتظر ادامه توضکندی و رو مری دلم را زحرفش
 رونی شالم بری که از زیی موهاانگری عصي تارهاينگاهش تا رو.ندارد ادامه بدهد

از همان .  داردی خاصی و سزکشطنتینگاهش ش. رود ی منییافتاده اند باال و پا
 مقدمه ی و بکندی کج میگردن. لرزاند ی که دل فوالد را هم مییرای گينگاهها

 ي تارهانی ، واسه ادی خال، سمرقند و بخارا رو بخشهی واسه شهیاگه م:( دیگویم
 )هوم؟..؟! کردشکشی پشهی میوسوسه کننده چ
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 تا مانع افتادنم بشود اما شودی هوا دستش دراز می که بخورمی می تکان واضحچنان
 .کندی مینیدوباره عقب نش

 تا زی آنالشرفتهی پستمی سشودی و تمام وجودم مشودی متوقف مي لحظه اي براقلبم
زانم فرو افتد تا ته افکارش را  آنکه دل لری کنم و بشی رشیتارو پود کالمش را ر

 . گذشته باز هم ناخوانا شده استي نگاه درست مانند سالهانیاما ا. بخوانم

 ....انتخاب با توئه نگار- 

 لغزند و ی ممی موهاي رواطیانگشتانش با احت.  نمانده تا قورت دهممی در گلویآب
 .ندی آی منیی و از کنار گونه ام پاخوردی آنها سر ميرو

 اقتی که لی هر کسای... من ای...انیشا! ... سالهانی ، مثل همه استی در کار نياجبار- 
 ...تورو داره

 . زندی مي و لبخنددی گوی را منیا

 زمی عزریشب به خ- 

 دلم بگذارم وسراپا ری زیرکی تتوانمی گذارد که نه می مي بر جاي و خرابه ارودیم
 . و کار دستم بدهدزدی توانم بگذارم فرو برینگهش دارم نه م

 
 
 

 چه مدت است که حرف دانمینم. را به بغل گرفته اممی تختم نشسته ام و زانوهايرو
را از زبان  " زمیعز" نی اولی زل زده ام ؛ از وقتمینزده ام و در سکوت به روبرو

 زنگ خانه ام را زد و دالرام در را گشود و انی که شای و رفت ، از وقتدمیشاهرخ شن
 افتی اش دریقی اش را از پدر حقهی هدنی اولدالرام  خانه ام پا گذاشت ؟انی مانیشا

 و ذوق شی قهرمانانه کنج لبهاي من و خاتون، لبخنديکرد و تنها پاسخش به اخمها 
 اش چه بود؟ هیهد.. فشردی آغوشش مانی اش را مهیکودکانه دالرام بود که هد
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 امیها م  بعد جمعهنیاز ا:(  بود نشسته بود و کنارش لب زدهانیو شا!!  باکسکسیا
 )!میکنی مي بازيو دو سه نفر

 که عمه ام زنگ بوده و گفته بود به ی از وقتای دانم سکوتم از آن لحظه بود ینم
 . خواهد آمددارمید

 لحظه نی رفته و من تمام شب را تا همسشیدالرام با سرو. کنمی ساعت نگاه مبه
 . هم نگذاشته بودميپلک رو

 !یبنت- 

 . استستادهی اتاقم اانی به در زده و مي تقه اونخات

 !صبحانه- 

 .نمی بی به کام ننشسته را می توقعشیچرا در چشمها. او هم درهم استياخمها

 خورمینم- 

 ي دختر مادرنی سال واسه ايقراره سالها! ی تلف بشستی قرار نی خودته وللیم- 
 !یکن

 جور کی... اشی اش معلوم است و نه مهربانی روزها نه تلخگری بر خالف دلحنش
 . پنهان دارديدلخور

 شمیاالن بلند م- 

 شتریهرچه فشار آب را ب. رومی حمام مانی مکراستی. رودی و مدهدی تکان ميسر
انگار که پوست تنم هم ، تشنه و .  شودی مدای هوشتری ام بی کنم ضعف و گرسنگیم

 !یگرسنه است ؛ گرسنه زندگ

 که دو شب گذشته ، ییهمان موها..کنمی بلند شده است شانه می را که حسابمیموها
 بی بافته شده ام خارج شده بود و تنِ لسان الغسِی گي موجدارش از الباليطره ها

 ! مردانه و کودکانه لرزانده بودیاسی گور، با قانیرا م
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 سی ، خردی گی قرار ممی دغدغه هاتی روحم در اولويِ که گرفتاریی عادت روزهابه
قرار است موخوره . کنمی سرم گوجه اش مي روی و با کش پهنکنمی گرد مسیخ

 !اوردی ؛ بگذار باوردی در بمیدمار از موها

 و کشمی گشاد و بلندم را به تن مي از همان مانتوهایکی و کنمی مي مختصرشیآرا
 از خواهدی دارم و دلم مری دلپذي خودآزاریامروز نوع. کنمی سرم رها مي را رویشال

 شلوار راسته ی حتزانستیپس هر چه به تن کرده ام شل و وآو..همه بندها رها باشم
 ! که به پا کرده امییو دمپا

.  برمی منی و پهنم از باهی اما اختصارش را با خط چشم سکنمی مي مختصرشیآرا
 به ی دلچسبي گری ، وحشاهمی رها و چشمان سپیت.کنمیخوب به خودم نگاه م

 .انگار قدرتمند تر شده ام.برمیناخودگاه لذت م. ده است داتمیشخص

 معترض خاتون ي نگاههاری و تلخ را زی خالي چاکی و تنها شومی آشپزخانه موارد
 . کشمیسر م

 !!  و تابستانه گشتنسیسر خ!!.هوا سرده!  وضع؟؟نیبا ا- 

 ي سالهاست که رومی تقونیا. رودی باال مخچالی ة نصب شدمی تقوي رونگاهم
 دالرام را ي شاهرخ نوبت واکسنهاهی که به توصیاز وقت. شودی چسبانده مخچالی

 . چسباندمخچالی ينوشتم و رو

 !شهیداره کم کم آذر تموم م- 

 !) واالي خبر دادبی از غینیع:( اندازدی باال میی تمسخر ابروبا

ما  است اری دلگزی از چه چدانمینم.  چهره خاتون را دوست ندارمنیا. زنمی ملبخند
 . حسش کنمتوانمیم

 شال و گهی دشمی مادهی هم پنگی و تو پارکرمی منی با ماشی ولدونمیهوا سرده م- 
 ! کهخوادیکاله نم

 !از ماگفتن- 
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 ی و سرم را کنار گوشش مکنمی را بغل مشی بلند شود که از پشت شانه هاخواهدیم
 .گذارم

  شده خاتون؟یچ- 

 اون جوونک اومد و یاز وقت!ي تاحاال روزه سکوت دارشبی ؟ از دی پرسیاز من م- 
 !رفت

 . خانه ام گذاشته بودانی که می است و قدمانی اش به شااشاره

 ! جوونک بودیکی روزه سکوتم از اومدن اون دیکنیاشتباه م- 

 . افتدی اما از تب و تاب نمکندی منی مزي کالمم ، لبش را به لبخندطنز

 ؟ی کنکاری چيخوایم- 

  خاتون؟ی چیعنی- 

 .ستمی ای مشی و روبرورمیگی او فاصله ماز

 ! جوونک دل دخترتو نرم کنهنی ايقراره بگذار- 

 .خوردی گره ممیاخمها

  زده؟یدالرام حرف- 

 کله هی دهی اون بند وبساط دستش رسی بچه دوساله ها از وقتنی انیاونکه که ع..نه- 
 ...  منوی مرد رو چه حسابنی ادهی کرده و نپرسيباز

 .پرمی حرفش مانیم

 .کنمیدرستش م- 

 ... ؟یبا چ- 

 )؟یبا ک:( دهدی ادامه ميشتری بدی تاکبا

 .فهممی نگاهش را مي علت دلخورتازه

 .... کمهی- 
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خاتون :( میگوی و منمی نشیپس م.  خواهدی ثابت می گاههی حرفها تکنیا. نمی نشیم
 ..)خوامی کم زمان مهی!...جان

 . ماندی باز ممهیکه دهانم ن!) نه سال بسِت نبود؟:(  غرد ی حرفم مانی مچنان

 . دردانه اش قضاوت کندي تواند بدون تعصب روی اش نمی با تمام خوبخاتون

 مدت داشتم نیمن تموم ا:( میگوی مي عمديری بندم و بعد از تاخی چشم مي الحظه
تنم چشم  ها همه ي مثل فراریگاه...دمی تنه جنگکی یگاه...ساختمی ممویزندگ

درس ... دهی از شدت ترس و اضطراب تمام تنم لرزیگاه.. دادم کیبوده و کش
 امتحان و يشبها....يدار  سخت و گذروندن طرح و هزار مشغله کنار بچهيخوندنها

 که تموم شب ییروزها.. قراربودمی که خودم بییشبها... دالرامي قراری بيشبها
 تو اتوبوس ستادهی که اییروزها..م کرده بودم و روزش امتحان داشتیقالب باف

 و تمام طول روز سرپا بودم و تمام رفتمی که دانشگاه مییروزها...خوابم برده بود
 گهی دي فردادهی و هنوز نخوابرفتمی دالرام تا صبح راه ميدها دل دريشب هم برا

 االنم زجر ي همه لحظه هاي خاتون که برارهی نمادمی...شدی شروع ميا
 کردن تمی حمایی جوراهیهمه .. ، مامانم بودهدیشما بود..دمیزحمت کش..دمیکش
 ي برایزمان من.....فقط من.. انجام بدمتونستمی کارا رو فقط من بودم که میبعض..اما

 ...) نداشتمدیباورکن...فکر کردن به خودم نداشتم 

 . خاتون نرم تر شده استيچشمها

 ...ی االن که به ثمر نشست،ي دادوهی که ماالن...پس حاال به خودت فکر کن!..یبنت- 

 .شومی و بلند مدهمی تکان ميسر

 بار نی آخري و برامی آی مرونیاز آشپزخانه ب.  اضافه کردن ندارمي برایحرف
 که حاال کمتر از ی اندازم و با حالتی مي کنار ورودي قدنهی به سر وضعم در آینگاه
بر خالف . شومی و از خانه خارج مکشمی شالم را جلوتر مبرد،ی ام لذت مي گریوحش

 و سالنه سالنه ادهی زمستان ، پلی اوایه سوز صبحگاانیآنچه به خاتون گفته ام م
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 ی حاال مدی که شايخود! خودم...شومی و در خودم جمع مکنمی می را طریتمام مس
 ...! گرفتی می بعد از سالها رنگستیبا
 
  ساعته منتظرتونههیعمه تون - 

 .دهدی را نشان منهیبرو داخل اتاق معا با چشم و او

توقع داشتن من ...کم مونده بود منو بزنن! خانوم دکتر :( کندی زمزمه مآرام
 !)بشناسمشون

چه ..دیای قابل ندانسته بود تا خانه ام بی همخون رنگارنگ، حتنیا.زنمی مپوزخند
 . بهتر بودنگونهی ادی داشت شاتیاهم

 ه؟ی مراجع چه ساعتنیاول... جانيباشه شاد- 

 .. وقت دادممیواسه ساعت نه و ن- 

 . تا آن موقع مانده استی ساعتکیهنوز . کنمی ساعت نگاه مبه

 آورم و ی را در ممی گذارم و مانتوی را داخل کمد مفمیک. رومی مي اتاق کناربه
انگشتانم . کنمی بودم به تن مدهی سالها زحمت کششی که برای رنگدیروپوش سف
 و با حرارت تنفسم رمیگیمقابل دهانم م.  سِرّ استی صبحگاهيرماهنوز از س

 .کنمیگرمش م

 ترمش انی سرش گرم امتحانات منروزهای که اي به شادي و با لبخندمی آی مرونیب
 بار چه وقت عمه ام را نی آخرستی نادمی. رومی ام منهیاست ، به سمت اتاق معا

 ...دمید

 ي چرخاند و سری مبل جمع و جور گوشه اتاق نشسته و نگاهش را به اطراف ميرو
 از همان آستانه در نگاهش یلحظات.دهدی با حسرت، تکان مدی افسوس و شاياز رو

 و ی تفاوتینگاه من مملو از ب.  افتادی و بعد با ورودم بالفاصله نگاهمان به هم مکنمیم
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 صورتش ي سالها رونیحاال تمام خطوط ا که يزن فربه ا. نگاه او اشک آلود است
 . شده استانهی تر و موذزی رشی پف پلکهارینشسته است و چشمانش ز

 میقد و باال.دی آی را به زحمت به سمتم می چند قدمشی بر عصاهی و با تکشودی مبلند
 .کندیرا برانداز م

 ! دلمزی عزادی لباس به تو منیچقدر ا- 

از بس به او فکر . شودی نمدهی هم کشی ساختگي لبم به لبخندی دانم چرا حتینم
 یتی جذابچی کرده ام و هی خانه اش زندگانیکرده ام انگار دو روزست که دوباه م

 . نداردمیبرا

 ی و گونه ام را مکشدی منیی اندازد و سرم را پای را دور گردنم مدستش
 . ندارمشی محبتهانی به ای حسچی است که هبیعج.بوسد

 .رمیگی فاصله میکم و ستمی ای مراست

 زخم کی من بود حاال تنها شِی خوي زن که روزنیا...کندی را پاك مشیاشکها
 . گذشته ام سر برآورده استة خاطرات خاك خوردانی است که از مبهی غرةخورد

 دخترت خوبه؟- 

 زن نیا. سوزدی مي لحظه ايدلم برا..دردآورست.. اوةو نه نو!.. یمی نوه اقلدخترم؛
 ! ستیخودش قربان

 ...ممنونم- 

 .چرخدی صورتم مانی ماقی با اشتنگاهش

 د؟ی داشتيبا من کار- 

 . دهدی را قورت مبغضش

 ... تو هسۀمن عم- 

 !)دی عمه م بودي روزهی:( میگوی تند مدی حرفش سرد و شاانیم

 .ردیگی رنگش راه می صورت بانی می هم اشکباز
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 !چوقتیه... من بدخواهت نبودم- 

 پس ردی چشمانم جان بگيگذشته دوباره زنده شود و جلو روزگار تلخ خواهمینم
 !...) لهم کردنی بدخواه من نبوده اما همگی کسچیظاهرا ه:( میگویمختصر م

 ..اما من- 

 د؟ی اوردفی تشرنجای تا ادیدی که زحمت کشدی داشتيامر!..باشه اصال - 

 . تا بغض و اشکش را کنترل کندفشاردی را بهم مشیلبها

 . اندازدی منییسرش را پا.ندی نشی همان مبل مي رود و روی معقب

 !نتتی ببخوادی مونیهما- 

 . تا حرفش را تمام کندکنمی پرد اما سکوت می ممیرنگ از رو!..شودی دلم پاره مبند

 ! جور مزخرفاتنی و اتیحالل- 

خودش .  استنهی آورد کاسه خون چشمانش ، پر از درد و کی نگاهش را باال میوقت
 که ي مردي چرا برادانمی ندارد اما نمي دم مرگ اعتقادي گرفتنهاتی حاللنیهم به ا

 . قدم شده استشی کرده پانتیدر حقش خ

 .. تا االن مرده باشهدمیشا...کشهی آخرو ميداره نفسها- 

 )نمشی ببخوامینم:( میگوی و سخت مسرد

دچار ...  رفتی منی از بی سقط ناگهانهی هام با یتا سال بعد از آرش ، تموم حاملگ- 
 قرار نبود گهی اما رحمم رو دراوردن و دمهی خوش خگفتنی شده بودم که می کوفتهی

از اون روز ...خواستنی شوهر متی بفهمه اما رضایمی اقلخواستمینم....بچه دار بشم
 تو کردمیفکر م... می و زندگونیدم به همای چسبیهمه تنم شد چشم و چهاردست

 رو یمی گوشم دل اقلری زي اتهی عفرهی دونستم ینم... مرد موفق بودمنیمهار ا
 اواخر که نیتا ا... کرده بودیگالبو مخف.. باوفا و با مرامهیمی اقلکردمیفکر م...برده

 ینم  ش منوییبایز...می بودری هر دو مون پگهید... باغداریاوردشو کردش سرا
 مار دست پروده هی دونستم ینم..پسرش هم اورد و کرد راننده ش...ترسوند



 412 

اومده تو خونه م بست نشسته و چشم .. جونشي شده بالانشیحاال شا....خودشه
 !رهی که بمیمیدوخته به اقل

 .شوندی مری دوباره سرازشیاشکها

 !..بد هم باختم...من باختم- 

 که هر کدامشان ییروزگارمان پر شده بود از قصه ها. ..دی آی به درد مشی برادلم
 ي حادي خونواده با مشکل بچه دارنیظاهرا ا:(  مالحظه گفتمیا بام. درد نامه بود

 !)بهی کم عجهی..مواجه بوده و هست

 .زندی می تلخلبخند

 بچه دار سای پرکردمیفکر م...به جون خود آرشم که از مشکل آرش خبر نداشتم- 
  ش کنمی محال بود تورو وارد زندگدونستمیبه خدا که اگه م...شهینم

اگه خودش بزدل :(می گوی مدی و با تاکشومی صورتش خم مي و رورومی سمتش مبه
 !)کردمی می مشکل، عاشقانه باهاش زندگنی صفت نبود با وجود همیو ب

 !) مسببشنهی نبریخ:( دیگوی اندازد و همزمان می منیی پايسر

 قرار نمی ببکنمی و منتظرنگاهش مکنمیمنم کمرم را راست م.  آوردی را باال مسرش
 .اوردی بانی گذشته ها را به ميا پاست تا کج

 که بچه شو ذارهی پا رو خرخره ت مدونمیم!... پدرشۀ لنگهی پستهی انیشا- 
 و تمام اموالشو بکشه رهی نشسته تا بمیمی سر اقلياالنم مثل کرکس باال...رهیبگ

 ....باال

 . ندارديگری خط دی نوشتم جز ترس و دلواپسیشانیانگار پ. ..شودی تنگ منفسم

 ی زندگونی سقف با هماهی ری که زیی احترام به تموم سالهايبرا...نحالیبا ا- 
اگه شد ... و حرفاشو بشنونی رو ببیمی بار آخر اقلي و براایب...اومدم که بگم..کردم

 ...ببخشش
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 نقدری ایعنی....دمشیمن بخش:( دهدی آشکار است که او ادامه مي به قدرپوزخندم
 هی انتیخ.. عمر به من دروغ گفتهی... نبخشمشمدوی شده که دلم نفی و ضعفیخف

 ...)دمشیاما بخش...ادی که زن بتونه باهاش کنار بستی نيزیمرد چ

 ی نملمی مرا داشت و تحوی حاضرجوابنهی عمه که تا مدتها کنیا. رودی باال ممیابروها
 ! گذشته بودیمیگرفت چه ساده از اقل

  آره؟یعنی..هوم؟..دهیاحتماال بخششتونو با پول خر- 

.  کرده استدی که معلومست از من و بخششم قطع امشودی مکی چنان تارنگاهش
 . رساندی و با زحمت و به کمک عصا خودش را به در مشودیبلند م

 تو بودم ي من جانحالیبا ا... عشق دارهياما ادعا... از پدرش خطرناکترهانیشا- 
 دمکری وخودمو گم وگور مرفتمی کشور منی از اشهی هميبرا

 دلم ي و فقط لحظه اي لحظه ايبرا. کنمی نگاهش مرهی و خستمی ای منهی به سدست
 و گلو شودی پوف می اما با پلک زدنشودی آغوشش تنگ می عمه و حتي محبتهايبرا

 )ره؟ی م براتون آژانس بگی بگم منشدیاگه راننده ندار:( میگوی و مکنمیصاف م

 ! وخالصش کنایب...رهی می نمنهی تا تورو نبیمیاقل- 

 !) ازشدیپس خسته شد:(  هم پوزخندباز

 !رهی آژانس برام بگهیبگو - 

 . گذرمی و از کنارش مدهمی تکان ميسر

 ! لطفاری بگنی ماشهی جان يشاد- 

:(  دهمحی توضکند،ی ست که مجبورم میتهِ نگاهش توقع.چرخمی سمت عمه ام مبه
 ...) خودم برسونمتونتونمی دارم نمضی هم مرگهی ساعت دمین..ستی ننجای انمیماش

 لحظه ها را با استرس حضور و تکرار درخواستش سر ی بخواهم باقنکهی بدون او
 .رومی منهی و به اتاق معاکنمی می کوتاهیکنم، عذرخواه
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 نی انگار که بکرترزنمی زل ممشی به پرده ضخي و جورستمی ای پنجره اش مکنار
 .نمی بی را معتیمنظره طب

 ذهنم را مشغول خودشان کرده يهر کدام به نحو..اهرخ و شیمیاقل..انیشا
 شی با روح انتقام جویتی سنخچی و مشتاقش هداری خريآخ که نگاهها..انیشا...اند

 در لفافه زده بود و رفته یحرف... اشی پنهانيشاهرخ و دل دل کردنها...ندارد
 و با ي اسباب بازکی که با یک کودي براشدیمگر م...شیدالرام و کودکانه ها...بود

مگر اصال از لقاح .. دادحی حضور سه مرد را توضقتی ، حقشودی لبخند مجذوب مکی
 !... اش بخواهد خبردار شودی که از مصنوعداندی ميزیچ

 !خانوم دکتر- 

 . سوزندیسرم درد گرفته است و چشمانم م. چرخمی مي سمت شادبه

 .. زنگ زد گفت وقت امروزشو کنسل کنمی صادقدایش- 

 که االن قرار نیهم:( میگوی و مدهمی ام را فشار میشانی انگشت شصت و سبابه پاب
 )؟!ادیبود ب

 ... شدمالی خیبازم ب.. بتوپم بهش بگم االن وقت گفتنه آخهخواستمیم...آره- 

  ؟يمراجع بعد...ستیمهم ن - 

 و ازدهی...می ونازدهی..ازدهی.. به بعد هستنازدهی تونی بعديمارهایخانوم دکتر ب- 
 ..رهیدوازده و غ...چهل و پنج

 .کنمی فکر میکم

 ..گهی دخی تارهیبنداز ...همه شونو زنگ بزن کنسل کن- 

 و لباسم را رومی کند به سرعت به سمت اتاقم مدیی تا حرفم را تاکنمی نمصبر
 .کنمی مضیتعو

 .. جان بعدشم خودت برو خونهيشاد- 

 .دهدی اطاعت تکان مي از روي سرتنها
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 فعال- 

 ساقه و انی و از مخوردی به سر وصورتم میسوز تند زمستان. شومیمطب خارج م از و
 . سوزاندی و مغزم را مگذردی ممی موهاسی خي هاشهیر

 يگری ددی سوزها اما آسمان بغض دار و قرمز رنگ ، نونگونهی اي است برازود
 .دهدیم

 ابانی تا سر ختوانمیم. کنمی اضافه ممی بغلم جمع و بر سرعت قدمهاری را زمیدستها
 ی دلچسب صبحگاهياما همان خودآزار...رمی دربست بگکی بروم و از آنجا یاصل

.  آب شنا کنمری بر خالف مسخواهمیهنوز م. کندی پوستم ولوله مریام هنوز ز
 خواهمیم.. بشومبای سرخ رنگش زهاب سرما بشود و با التنی صورتم تبدار اخواهمیم
 از دلِ انی در میکی برف پراکنده و زی ريدانه ها..!. انگاردیای ام به چشم بییبایز

 ای دانم سرخوشم ینم....کنندی مشتری و حس لذتم را بزندیری سرم ميابرها رو
 به اجبار خواهمی مای دانم سرگشته ام ینم..اورمی سرخوشان را در بي اداخواهمیم

 ی تا دفتر شاهرخ بارمانخواهمی که مدانمیفقط م... بر همه امور کنترل دارممیوبگ
 ! برومادهیپ
 
  

 
 
 
 
 
 خانوم؟...کجا - 

 دهیتمام لباسم به تنم چسب.  چکدی آب ممی ساختمان شده ام و از سر و رووارد
.  ادا کنم ی کلمات را به خوبتوانمی از شدت سرما سر شده است و نممیاست و لبها

و ...)  دکترمياقوام ِ آقااز :( میگوی و آهسته مکنمیبه چشمان متعجب نگهبان نگاه م
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 کرخت شده ی زودهنگام زمستاني و سرماین طوالي روادهی که از شدت پییبا پاها
 دو طبقه ، آسانسور ییِالی واحد ونیخوبست که ا. رومیاست به سمت آسانسور م

 !دارد

 خود شاهرخ است ، ای شاهرخ ی کنجکاو نگهبان که مشغول اطالع دادن به منشنگاه
 . بخوردی تکاني اتاقک فلزنی من است تا درب بسته شود و ايهنوز رو

 می در آستانه در ندنمی است با دکلی هي نسبتا کوتاه اما قوي دفتر که مردیمنش
 . احتماالدی آی نمادشیاما ..دهی مرا دکباریقبال . شودی مزیخ

 پوست سرما زده ام ری مطبوع دفتر زيگرما. رومی سستم به سمتش مي قدمهابا
 . و کرخت ترم کرده استدهیدو

 !سالم خانوم دکتر- 

به زحمت .  شناسدیخوبست که مرا م. کندی بلند شده است و با تعجب نگاهم مکامال
 .زنمیلبخند م

 ...دینیشما بش...مهمون دارن آخه...کنمیاالن صداشون م- 

 سی خمیتمام مانتو. شودی زند و وارد می مي تقه ارودی سمت در اتاق شاهرخ مبه
 نی بود از ايگری در هر زمان دنمی آنجا بنشکی شي مبلهاي روتوانمیاست ونم

 چرخانم تا یبه اطراف چشم م!. اما تنم داغ بود و سرم داغترشدی چندشم میسیخ
 از مهی که شاهرخ سراسنمیبنش  کنم و بتوانمدای پی چوبای ي فلزي ای صندلدیشا

 بر اوضاع عی سرشهی اما مثل هم زندیدر نگا ه اول خشکش م. زندی مرونیاتاقش ب
 لبخند خواهمی سِرّم ميبا لبها. دی آی و با چند قدم بلند به سمتم مشودیمسلط م

 .دهدی اوضاعم تحت کنترل است اما شاهرخ امان نممی بزنم و بگوی بخشنانیاطم

 ؟!هی چه وضعنیا- 

حس . کندی به جانم رخنه ميری دلپذي و گرماخورندی دور دستم گره مانگشتانش
 .رندی گی پا ممی تا سمت پلکهای جور خلسه و خواب ناگهانکی



 417 

 ...مینی ببایب- 

.  نداردي اداري به دفتر های شباهتچی که هکندی می کشد و وارد اتاقی می به سمتمرا
 کوچک است که همان تک کاناپه سه نفره و يفرش شده است و ابعادش به اندازه ا

 .ر کرده اند فضا را پشتریدراور جمع و جور ش، ب

 ... از تنت درآرسوی خياون مانتو- 

 ظاهر جا افتاده نم؛ی بی بارست که او را منیبگذار فکر کنم که اول...کنمی منگاهش
 ي مردانه سورمه اراهنیپ. دی آی بزرگتر از سنش به نظر می کمدیشا.  دارد يا

 يایچهره اش مردانه وزوا... ستیدگیقامتش راست و بدون خم.  به تن کردهیرنگ
 و ی امر در کنار چشمان مشکنیم دارد و هي مختصرشیته ر.  ستدایصورتش ناپ

 . به او داده استبی دلفري پرش، جذبه ايمژه ها

 حالت خوبه نگار؟- 

 ..)خوبم:( میگوی ام شرمسار باشم آرام مرهی از نگاه خنکهی ابدون

 کنمی حس می بندد و حتیپشت سرش م شده اند ، در را کی به هم نزدشیابروها
 .ستدی ای ام می قدمکی و در دی آیبه سمتم م. کندیکه قفل م

 ی ام میشانی پي و پشت دستش را رودی آی به سمت صورتم ماطی با احتدستش
 .گذارد

 ...ی کم داغهی- 

 دارد ی به حال دلی ، چه فرقدی منجمد و در حال تصعی حتای سرد باشم ای باشم داغ
 ! به جسم سرد و گرم ندارديازی؟ ن! بپرد رونی بنهی از سخواهدیکه م

 .چرخدی صورتم مي رويشتری بی با نگراننگاهش

 !نگار جان- 

 و زنمی سوزد و پلک میچشمم م. ندی نشی نگاهم مانی و مشودی مي شعله اجانش
 . افتدی فرو ميقطره ا
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 دو خوانمی نگاهش مانی که از ميدی و با تردداردی ام بر میشانی پي را از رودستش
 ی مي با خودت؟ داري کردکاریچ:(  زندی و لب مکندیدستش را دور صورتم قاب م

 ...)؟يلرز

با انگشت شصتش آن را پاك . خوردی گونه ام سر مي اذن من ، روی بيگری دقطره
 حال نی وقت روز با انی شده؟ ای چیگیم...شمیدارم نصفه جون م:( دیگوی و مکندیم

 ...)نجایا....آشفته 

 توانست از ابتدا ی ست که می آغوشیِحواسم به فراخ. ..ستی نشی به حرفهاحواسم
 ....اما نشده بود... دوري شمال و از همان روزهایاز همان مهمان...مال من باشد

 زم؟یعز- 

 ! ستیی چقدر ماورادنشیشن.. گفتنها دلچسب استزمی عزنی اچقدر

 خونواده ت؟...همه خوبن؟ خاتون؟ دالرام؟ !....نگار جان- 

 . دی آی منیی صورتم پاي از رودستش

 ..ایب... ایب!...ي لرزی ميدار- 

 و بعد با داردی سرم بر مي و با مکث شالم را از روکندی متمی سمت کاناپه هدابه
 ی و به سرعت از تنم در مکندی مانتو را باز مي دکمه های معطلی بيشتریجسارت ب

 افتد و مردانه ی به سمتم نمي اهی ثاني برای ست که حتی نگاهیِآورد و من حواسم پ
 . استنی مرد دلنشنیحرکات ا  که تماميوا.. شرم نی و اکندیشرم م

 کندی مزانی پشت در آوی چوب لباسي و روبردی اتاق مگری و مانتو را به سمت دشال
 نگاه میو ن..) ارمی گرم برات بزی چهی رم یم... کم دراز بکشهی:( دیگویو همزمان م

 را الشی بلندم ، خنی و آستی سه سانتقهی ی سارافونریز.  اندازدی به من میکوتاه
 یی جوراهی نجایا...کنمیدرو قفل م:(  دهدیادامه م  تری و با نگاه طوالنکندیراحت م

 )اطیاما محض احت.. ادی نمیکس...محل استراحتمه

 .شودی و از اتاق خارج مداردی را از پشت در بر مدیکل
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 هستم که ی درست کنار کسنکهیسردم است اما از ا... کشمی کاناپه دراز ميرو
 دارم که چشمانم بالفاصله گرم ی باشم چنان حس مطلوبستی بای منهای از اشتریپ
 . افتدی هم مي رونمی سنگي و پلکهاشوندیم

.  کنمی را باز ممی و چشمهاشومی ماری اما بالفاصله هوشخوردی میفی تکان خفکاناپه
 .چرخدی صورتم مي و براقش رواهی سيکنارم نشسته است و مردمکها

 مرتبه نه؟ هوم؟.... مرتبهی راحت کرد که همه چالمویخ...به خاتون زنگ زدم- 

 و ی خاص دارد؟ مگر مخملری دارد؟ مگر خاص و غي هم درجه بنداهی رنگ سمگر
  اندازه دارد؟ی بیتی جذابمی براکی تاري هالهی تنید که ا داریچرم

  هوم؟هیوِرن- 

 .شودی مری درگاخمش

 ؟یچ- 

 !)زنهی برق می ورنیِمردمکتون ؛ مثل کفش مشک:( کنمی مزمزمه

مثل نگاهش مثل .. من منحصر استي باشد اما برای معمولدیخنده اش شا... خنددیم
 ... مردابش

 !پس واقعا حالت خرابه- 

.  خواهم نگاهم کندیم.  نگاهش کنمخواهمیفقط م. کنمی و نه رد مزنمی لبخند منه
 رنگم ی بشی شدت سرماای را گلگون کرده می ، گونه های دانم سوز زمستانینم

 زبانش ي و تا رومیای که به چشمش ببایآنقدر ز! باشمبای زدوارمیکرده؟ تنها ام
 . هستمزشی آمبت تشنه کالم محبیعج... کند و حرف بزنديشرویپ

 .شودی صورتم خم ميرو

 ه؟ی اشکها واسه چنیا- 
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 سر دنی باري راه گرفته اند و نوای برنامه کی و بکاری بي قطره هانی ام ادهینفهم
 و ردیگی تا پاکشان کنم که مچ دستم را مکنمیبه سرعت دستم را بلند م. داده اند

 . آوردی منیینرم پا

 ي ، چشمهادمی دونتوی بار نگاه گرنی اولی وقت اما ، ازستمیبدجنس ن...بذار باشن- 
 ! دوست داشتمتویاشک

 ! رقصدی تپد ؛ می نمقلبم

 نجا؟ی اي سر و شکل اومدنی شده که با ای چی به من بگيخوایم- 

 ! نکند سرو شکلم زشت شده باشدکنمی ترسم؛ دخترانه خوف میم

  آره؟ي اومدادهیتمام راهو پ- 

 .کنمی منیی باال و پايسر

 .  انگشتانش استانی دستم مهنوز

  ترسوندتِت؟ی کسای يزیچ- 

 ي اگر چه قندهانحالیبا ا. نگاهش بوده انی مشهی و همستی ها تکراری نگراننیا
 خواهمی که مستی نيزی آن چۀ اما همکندی آب ميگری پس از دیکیدلم را 

 ...بشنوم

 ان؟یشا- 

عقب .  تا بلند شومشومی مزی خمیو ن. شوندی اسمش عضالت تنم سخت مدنی شناز
 .نمی نشی کشد و من میم

 ی داخل فنجان می گرمي و چاداردی را بر می دراور فالسکي و از روشودی مبلند
 .زدیر

 !انهی شاهیپس قض - 

 .ندی نشی و گوشه کاناپه مردیگی را به سمتم ميچا



 421 

 لرزند و فنجان لبالب پر ، ی ممی رفتن افکارش، دستهاراههی از سرما که از به بنه
 .کندیزلزله وجودم را آشکار م

  تو؟یخوب....ی سوزونیبده من االن خودتو م- 

 و یشانی پي درنگ دوباره دستش را روی گذارد و بی مي و گوشه اردیگی را مفنجان
 . گذاردی تبدارم ميبعد گونه ها

 !..يکار دست خودت داد- 

 !حالم خوبه- 

 . ساکت باشمکندی نشسته که مجبورم ممی آواانی می خشماری اختیب

 ... خونهرسونمتی خودم م؟ی ساعت صبر کنمی نیتونیم- 

. هنوز بدنم کرخت است اما همان چرت کوتاه حالم را بهتر کرده است.. شومی مبلند
 سرم ي روسی و همانطور خدارمی ، شالم را برمزشی آوي و از رورومیبه سمت در م

 .  کشمیم

 ....نه ممنون- 

 ی قرار و عصبی ربط داده شده ،بانی تمام تب و تابم به حضور مزخرف شانکهی ااز
 . آمدمی مدیاز اول هم نبا. شده ام

 .  کشمی را به تن مسمی خيمانتو.  کنمی نمیتوجه. شودی مبلند

 ...رمیگی منی برات ماشياگه عجله دار- 

 دلم؛ چرا حرفش را گوش نکنم؟!!  داد بزنمخواهدی من؟؟دلمیهم

 !)گفتم الزم نکرده:( زنمی داد مظی غبا

من ، . کندی و رو مری نافذش ، نگاهم را زي و با چشمهاکندی کج می را کمگردنش
 !!چه بر سرم آمده بود؟.. موشکافانه هم محتاج بودمي نگاههانی به همیحت

 اما مقاومت اندازند،ی راه بیالبی ام ، سی لرزد تا دست در دست غدد اشکی ام مچانه
 ...کنمیم
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 حالت خوبه نگار؟- 

 . نماندی باقمی فرو افتادن اشکهاي برای تا مجالزنمی مداد

 !ي ورنی دارم که سرِ خرمو کج کردم اي دردهیالبد ..د؟ی پرسیچند بار م- 

 ی پدرانه نمتیمن حما.. خواهمی نمیاما من نگران.. زندی نگاهش موج مانی مینگران
 کیمن تنها ...خواهمی برادرانه اش را هم نمتی حمای است اما حتحانهیقب...خواهم 

 که همه پدرانه برادرانه ها را در خود خواهمی آغوش گرم عاشقانه مکی امن ونهیس
 ...داشته باشد

 انِیاون شا- 

  خواند؟ی فهمد؟ چرا نگاهم را نمی نمچرا

 ...)رهیبره بم:(زنمی ميگری دادی کالمش فرانیم

 که محل فهممیم.  گذاردی دهانم ميستش را رو و دکندی می فاصله مان را طی قدمبا
 لحظه آنقدر هنجار شکن نی دارد اما دل تبدارم در ادی و نبادیکارش است و هزار با

 .. برودشی پدهای تا تهِ نباتواندیشده است که م

 ...زمیآروم عز...آروم- 

 نی تریی اما مواد مذابش در انتهاکندی پوسته خشمم را ذوب مشی گفتنهازمیعز
. کندینفسم را تنگ م. کندی متمی اش اذینی و سنگشودی منی قلبم ته نشيحفره ها

 . برداردمی لبهاي تا انگشتانش را از رودهمیسرم را تکان م

 ..آروم...باشه- 

به :( میگوی قرار می و شمرده اما بدهمی بار چندم قورت مي منطقم را برای ببغض
 !...)زمیمن نگو عز

 نی در همیحت...ستدی زنم تا عقب تر بای اش منهی به سي کف دستانم ضربه ابا
 را از دست شی مردابهاي فرصت تماشاخواهمی برانداز، نمشهیلحظات مزخرف و ر

 ! رازشی خانمان برانگي هالهی تنی انمیبدهم؛ عقب تر باشد تا بب
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 نه؟ی اریچرا نگم؟ مگه غ- 

 ساخته اند که با تمی از شخصی کودکانه ام معجوني زنانه و عشق دخترانه و تمناغرور
 . کشمی مشی زنم و با پا پیدست پس م

 مثل یگاه.... دوستهی مثل یگاه... نقابدار مرموزهی مثل یگاه... ده سال کینزد- 
 م قِل ی زندگونیم... رو دوش چپ و راستمي پرهی مثل یگاه... پدرهی

 ....اما...يخورد

 توست و ی در پم،یز روح جنجگو اانهی که مدتهاست دلم مخفگفتمی گفتم؟ می مچه
 از ی فرزند چشم انتظار عشقکی با ی گفتم سالهاست زنی مای! يتو ساکت شده ا

 گفتم؟ یچه م!..ي در شناسنامه اش دارد و نه تجربه اي ست که نه لکه ایجانب جوان
 من و دخترم ي اش را به پایست زندگی سالها خودم را قانع کردم که حقش نگفتمیم

 را شی زده ام که بردرانه هابی گفتم مرتب به خودم نهی مگفتم؟یچه م...بگذارد
 ... نگاهش کنم که فکر خرابم را بخوانديخواهرانه تماشا کنم و مبادا طور

 اما؟- 

 .رمی گی کشم و نگاهم را از نگاه منتظرش می را به داخل ممیلبها

  نگار؟یاما چ- 

دوباره نگاهش را . کندی ترم می عاجزانه اش عصبدی شاای و رکانهی زمی جنی سنیا
 ، ی بجنگگاهتی واسه جادیاما حاال که با:( میگوی کنم و با حرص میمال خودم م

 !)ی تماشاچيشد

 . کشدی جمله ته منی ام با گفتن همي انرژتمام

 همان کاناپه رها کنم ي جانم را روی خواهم از مقابلش رد شوم و بدن کرخت و بیم
 . شوندی مری انگشتانش اسانی ممیبازوهااما 

 ه؟ی من چگاهیجا- 
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 و نه خوانمی به من زل زده است که نه خشمش را مي کرده و طورزی را رنگاهش
 . اش رايکنجکاو

 .دهدی به بدنم میفی خفتکان

تو دست و پات !...مزاحمت بودم؟ نبودم..  ت نبودمی زندگونی مچوقتیمن ه- 
 دورادور ي جورهیاما ..مهم بودم؟ نبودم...سر راهت بودم؟ نبودم...بودم؟ نبودم
 ی دور قاب زندگهی حاشهیمثل .. همون گوشه کنارا بودمشهیمن هم..باهات بودم

  واسش بجنگم؟بخوام  اند کهی مهمگاهی جایلی به نظرت خنایا..خب!.. ت

 ام بر مدار ی فهمد تمام زندگی نمیعنی من بوده؟ ی داند که قلب زندگی نمیعنی
 ده؟ی او چرخیمعرفت و همراه

 ی بوده چرا ازم خواستتی خاصی وجودت بنقدریاگه ا:( می گوی بغض و حرص مبا
 ....)نکنه من بد متوجه شدم؟ نکنه... انتخاب کنم؟ویکی انی تو و شانیب

 رود و باز ی ممی به سمت لبهامی چشمهاي و از روشودی نرم مي لحظه اي برانگاهش
 . گرددیم

 حق انتخاب با توئه- 

 تا از دهمی که به بدنم ميدیاما همانجا با تکان شد. دی آی باال ممی گلوری تا زخشم
 یانیاگه شا:( میگوی مظی با غنی و در همان حکنمیدستش خالص شوم ، خفه اش م

 به يا....هی تو همون حاشي موندیم....ومدیر نم از دهن تو دی حرفچیدر کار نبود ه
حالم ازت به هم !..بازم به درك..گذره هم بگهی سال دستی بیذاشتیم!..درك

 !...) ولم کنگمیم!...ولم کن..خورهیم

 کنار گوشم تکان شی آغوشش افتادم که لبهاانی به می کمی تقالهاانی مدمینفمهم
 !)یاعتراف کن عاشقم:( خورد

 .دی لرزی قبل مي هاهی کرد اما هنوز دلم از خشم ثانی اش داغم مزمزمه

 ... اعتراف کن- 
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  و خشمم؟ي قراری ام؟ بیشانی اعترافم نبود؟ پري مگر به معناآمدنم

 دختر که داشت هی...دهی که فکر کنم دل تو هم لرزي نگام نکردي طورچوقتیتو ه- 
 طناب و یتنها تونستم گاه...دی کشی باال می و تنها خودش را از صخره زندگکهی

 دمی پریظلم بود اگه م... باشهدهیقالبتو چک کنم که مبادا محکم نباشه که مبادا پوس
 ونی مدیبا... دانشگاهیرفتی مدیبا... فتگری که تازه داشت جون مي ایوسط زندگ

 رو داشتن؟ ي گوهرنی همچاقتی که لییمگه کم بودن مردا..يکردیاجتماع رشد م
ظلم بود اگه فرصت عاشق شدنو ...يکردی و تجربه ميدی شنی و ميدی دی مدیبا

 که ممکنه به یدونی مونی خودتو به من مدنقدری ای دونستم گاهیم... گرفتمیازت م
 نی اگه رو اشدی هم به خودم و هم به خودت ظلم منباریاما ا..ي من تن بدتههر خواس
 اگه نحالیبا ا... ساختمی صفر مموازیمنم داشتم زندگ... به سمتميومدیحسابا م

 ی سراغت حتامی هم بی جنم داشتم که با دست خالنقدری ادمی دیعشقو تو نگاهت م
 الزم بود بازهم صبر هاگ...پس صبر کردم..... پدرتيبا وجود مخالفتها

تکونت .. ترسوندمتانیبا شا..تلنگر بود به تو... بهونه بودانیشا...کردمیم
 ...ی طعم عشقو بچشخواستمی که م بودنی اتیواقع...نیهم...دادم

 .کندی اش بلند منهی سي را از روسرم

 !...سی طعم سرد بارون زده و خهی نه؟ يدیچش- 

 کردن ته شی رشی تواند تا ری نگاهش مطنتی مستم کرده و شیی مثل الالکالمش
 . برود و کاردست فطرتم بدهدشی غرورم پيمانده ها

 . محصورمشی بازوهاانی کشم اما هنوز می معقب

 دوستت دارم بشنوم از شما؟خشک و هی ستی ماهم ، حقش ننقدریحاال که من ا- 
 ! ش هم قبولهیخال

 انی قرارم، به ضرب از می آورد که از ترس دل بی مکی را آنقدر نزدصورتش
 .شومی خارج مشیبازوها
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 رو ي برای آسچیه... را خواندهشی تمام ورقهابشی را دارم که رقیکنی بازحس
 ...دستم باز ِ بازست...ندارمکردن 

 دی بادهی است که آمده بودم دوستت دارم بشنوم و حاال نشنبیعج!  شده امدستپاچه
 .. کردمیاقرار م

 ! اول شما- 

 ... کشدی پر مدنشی خنديدلم برا... خنددیم

) بقچه(  گذاشتم تو بغچه یاما بعدِ ازدواجت ه... دوستت داشتم و دارمشهیمن هم- 
 ی و دلم مشدی گره ش باز مکردمیهر بار نگاهت م!..اون ته مهاو پرتش کردم *

 ...کردمی و شوتش مکردمی مشی اما باز بغچه بنددیلرز

 .شودی مکمی نزددوباره

 پرده ی و بداری خرياز نگاهها. ترسمی تابم میاز خودم و از دل ب.  رومی تر معقب
 توانم ی دارد که متی امني تهاجمش هم به اندازه اینه او حت... ترسمیاش م

 .. ترسمی مندهی آياما از اگر اماها.. شوممشیتسل

اما ...يکردی دو ماهم حضور منو تحمل نمخوندم،یاگه مرتب کنار گوشت عاشقونه م- 
 ... دورادوری کنارت باشم حتخواستمیمن م

 ي مالحظه روی پروا و بی ستاره باران چه بي مردابهانیا. داردی بر مگری دیقدم
 اندازه نی در نگاهش تا اختهی فرو ريای حنی کنم که ایباور نم... چرخندیوجودم م

 . باشدبیدلفر

 يحاال تو بگو که دوستم دار- 

 ند؟ی بی ذوب شدن را نمنیا..کندی نگاهش تمام وجودم را دارد ذوب مبا

:( شودی مي هوا با سرعت بر زبانم جاری کالم ، بنی عاشقانه تردی و شانی ربط تریب
 )شهی و چندشم نمسهی خکلمی باره کل هنیاول

 !یی کشش آهنربانهمهیاز ا.. فرار کنمخواهمیم... جور راه فرارست انگارکی
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 ! قهقههدمیشا...خنددی مبلند
 

   هوس کرده که با من همصدا باشدی عشقدلم

 باشد" بال یب "دیو با نازش بگو "جان "میبگو
 
 

  ي مهری هوس کرده نباشد اهل بی عشقدلم

   ناخدا باشدمی برای طوفانيای دن درکه
 
 

  آدم و حواهی هوس کرده شبی عشقدلم

   من دلسرد شوم از او، نه او سر به هوا باشدنه
 
 
 
 

   عشق آن کودكهی هوس کرده شبی عشقدلم

   بچه ها باشدانی مي تنها لذتش بازکه
 
 

  بیا، دنیا تو را بی من نمیخواهدعشقم

  قرق را، تو جهانت زن نمیخواهد؟؟بشکن
 
 
 
 

  و شاعر، عاشق و بیتاب و نا آرامدلتنگ

  دلت یک زن شبیه من نمیخواهد؟اصال
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  شهر دود و داد و درد و دلخوري دلتنگاز

  نرم شو، دنیا فقط آهن نمیخواهدتو
 
 
 
 

  چرا باید بگویم؟ تو نمیفهمیاصال

  شدن که درد و دل کردن نمیخواهدعاشق
 
 

  نباشی ناز و عشوه میشود تعطیلوقتی

  کفشهاي تق تقی، دامن ، نمیخواهددل،
 
 

  بازوانت امنیت داردجغرافیاي

  تو باشی من دلم مأمن نمیخواهدوقتی
 
 
 
 

  نگاه و خنده ها و دستهاي توپیش

 * از مو این غزل، گردن نمیخواهدنازکتر
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 شعر را به خاطر سپرده نیه ا کدام مجلای تی کدام ساانی و کجا و از می دانم کینم
 ذهنم حفظش کرده بودم تا ي بوده که در پستوهانی دلنشمی آنقدر برایام ، ول

 ی که دلم را لرزانده بود و نفسم را به شماره می به کسمی کنم؛ تقدمشی تقديروز
 .انداخت

 ره؟ی مسیدالرام با سرو- 

 . زندی و دنده را جا مکندی را چک منهی و آردیگی اش جا می صندلانیم

 ...آره- 

 .... دنبالِمی بريخوای نمونده مشونیلی به تعطيزیچ- 

! نه:  می بگوخواهدی است اما دلم مشانی سر جامیمادرانه ها.. پرمی حرفش مانیم
 ی دغدغه و بچی هیب.. دلباخته باشم کنار معشوقشي دختریقی دقاي براخواهمیم
 !ي مالحظه اچیه

 ادیخودش م- 

 . خواندیحرف دلم را م.  چرخدی چشمانم مي رونگاهش

 !میپس قراره خونه تون نر- 

 .کنمی منیی باال و پايسر

 !میامشب حالت خراب نشه شانس آورد...سهیاما تموم جونت خ- 

 خوبم- 

 .... وضعنی با اری دست لباس بگهی فروشگاه هی میپس بر- 

 ...ستیالزم ن- 

 حالم خواهمی م،ی تب کنم و تو نگرانم باشخواهمی مست؛ی الزم نمی بگوخواهمیم
 ، خدا شفا ندهد "ندهد" خدا شفا خواهمی باشم و مماری بخواهمیخراب شود، م

  روزهانی اوقتى

 ! داشتنت نوعى مرض شده استدوست
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 فشار دهم تا ی صندلانی آورد که مجبورم خودم را می مکی را آنقدر نزدسرش

 .نمیبتوانم نگاهش را بهتر بب

  برن اونوقت؟ی مفی دکتر کجا تشرخانوم- 

 . کندی و چشمانم را شرمسار مکندی پروا ، وجودم را داغ می و بانی عري نگاههانیا

 .... هر جا...هر- 

 ی امن ِبازوانت ميای ، جغرافخواهدی که دلم میی گفتم تنها جای مدی باگفتم؟ی مچه
 ...باشد

  خوشمزه داشته باشهي جا که غذاهی...گشنمه - 

 و شودی مطانی که نگاهش شبردی حالتم لذت منی و انگار از اندی بی نگاهم را مشرم
 ادتری را زنیو سرعت ماش!)  خانوم دکترهی خوشمزه تر از یچ:( دیگوی لب مریز
 .کندیم

 ...ری دست لباس بگهی میپس اول بر- 

 ضی از اونم که حال مررتریمن پ:( کندی معترضم را با ادامه حرفش خندان منگاه
 !)ینی ببریخ!  داشته باشم دخترميدار

 ! شدهی و خط کشاطیآنهم با احت.. شوخ باشدتواندی من ، منی و سنگي جدشاهرخ

 که ی توانم پشت هر کالمی دهم که می میتیو حواسم را به مالک. دهمی تکان ميسر
لذت ! ..مرد من!  مننی و سنگيبه شاهرخم مربوط است ، جا دهم؛ شاهرخ جد

 !نی سنگی دارد و نبودش هجرانعی وسی ساده لذتقی خرده حقانی همیگاه...دارد

 یحس تعلق..شودیما زنها تمام ابعادمان در حس و حالمان خالصه م.. استبیعج
 ! دردناكی حس فراقای نیدلنش

 حاضرند خوشبخت نباشند؛ البته ی گاهنکهی توان آسان شناخت، مثالً ای ها را نمزن
 ....دارند که دوستش يفقط در کنار مرد
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 .میشوی مادهی و پشودی متوقف می فروشگاهکنار

 داره تا کجاها یبستگ.. هستی عوضش همه چی ولستیبرند ن.. دارهی همه چنجایا- 
 ی شده باشسیخ

 ! ، مرا غرق گناه نکند شانس آورده امشی مردابهاطنتی شنیا

 .شومی و وارد فروشگاه مرمی گی را از او منگاهم

 هیمانتو و شال کاف- 

 )؟یمطمئن:( دی گوی و کنار گوشم مشودی مخم

 .کنمی و خودخواسته نگاهش منیری شی اعتراضبا

  برات؟رمیخودم بگ- 

 که ی بزني مردي به بازونی شرم آگی و با اعتراضی است که زنانه ناز کننی دلنشچه
 يضربه ا. ستی نزیتعلل جا... عشقش را صبورانه ثابت کرده استیخلوص و پاک

 .زنمی مشی و کوتاه به بازویپنهان

 . چرخاندی را منگاهش

 !یکنیچرا بد برداشت م! خواستم کمکت کنم فقط- 

 توجه به شماره کنار ی خورد و بی اش زنگ می نداده ام که گوشی جوابهنوز
 ی بازد و تمام طراوتش به آنی نگاهش رنگ مدهی نکشقهی گذارد و به دقیگوشش م

 . کشدیپر م

 .اومدم...باشه...باشه- 
 
 

 ) يالهه حصار:شاعر(*
 
 
 

 .کنمی نگاهش مدلنگران
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 ..یعنی..ستی نيزیچ- 

 ت رو یگوش:(دیگوی ام اوج گرفته می نگرانکهی و در حالکندی متمی هداي گوشه ابه
 ) هوم؟لنتهیسا

 ! دالرامیعنیو من . پس هر چه هست مربوط به من است.  پرد ی مرنگم

 کشم ی مرونی ام را بیوهمزمان گوش) دالرام؟..دل:( می گوی لرزد، می که میی لبهابا
 . بر سرم خراب شده استي چه آوارنمیتا بب

 ....آروم- 

 ی شش تماس ب؛ی اوست و چشمم به صفحه گوشی و نگرانی به دستپاچگحواسم
 ... خاتونلی موباای از خانه و یهمگ! پاسخ 

 . صفر شودمی کنم و رمق زانوهای مانده است قالب تهکم

 فراتر از هی که قضفهممی کند، متمی تا حماشودی حلقه ممی دستش دور بازونکهیهم
 .ستمی تا سر پا بازنمی چنگ مشی و به دستهاشوندی سر ممیپاها. حد تحمل من است

 !..آروم نگار جان- 

از مدرسه دالرام زنگ :(دی گوی و همزمان مکندی متی به سمت در هدامرا
 و میانیبا خونه تماس گرفتن و خاتونم گفته در جر..امروز مدرسه نرفته..زدن

 ...)ضهیمر

 . مانده است سقوط کنمکم

 ؟!انیشا- 

 .کندی منیی باال و پايسر

  رسونهی بهش نمیبی آسانیشا...آروم باش- 

 کرده يشروی حلقم پانیتمام تنم نبض دارد و دلهره تا م.می شوی منی ماشسوار
 .است

  کنم؟کاریچ.. یچ...حاال ...انیشا... ازيزیچ...يشماره ا- 
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 .  زل زده استشی در هم گره خورده است و به روبروشیاخمها

 ! ندارهي کردن شماره ش کاردایپ- 

 .ردیگی مي و شماره اداردی اش را بر میگوش

 ي بلندی به پستیامی پچی ست و هی تنم گوش است تا بشنوم اما ذهنم متالشتمام
 تا تمرکز کنم اما کنمی مزی را رمیچشم ها.. رسدی ام نمیی قسمت شنوايها

 از دالرام و يری ترسناك غوطه ور است؛ تصويریتمام وجودم در مِه تصو. محالست
 اش را نابود يدختر - بدرد و پدررا  اش تمام مرزهانهینکند داغ انتقام و ک!!  انیشا

نکند با دالرامم ! شی به خواسته هادنی رسي بشود برايزیونکند دالرام دستا! کند
 روحم انی متعفن می فاضالبانی که مثل جريگریو هزار نکند د!  شوددیناپد

 .کندی ميشرویپ

 !نگار جان- 

 . کشدی مرونی بمی هاي گفتنش مرا از قعر خودخورجان

 ... تماس گرفتمیمیبا خونه اقل- 

 . کندی میمکث

 ! کنترل دارهزیمقدس خانوم ظاهرا رو همه چ.. گرفتمانویشماره شا- 

 رد؟ی گی را نمانی است؟ چرا شماره شازی معطل چه چدانمینم.  زندی مپوزخند

 ...چرا پس..خب- 

 . چرخدیکامال به سمتم م. ستدی ای و مکندی متی هداي را کنارنیماش

 ! و دالرام اونجانانیشا- 

 !شانیر پای دانم خوشحال باشم ینم.  زندی مبهتم

 ...پدر و مادرت هم اونجان...نگار جان- 
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 بر سر دالرامم آورده یینکند بال.کنمی باز نگاهش می گرد و دهانی با چشماننباریا
 ی اوج ممی که تا پشت کتفهاي و دردکنمی ام را حس منهیجمع شدن قفسه س! باشد

 .ردیگ

 . هم مرا نابود کرده استهی اما همان صدم ثانکندی ملی اش را بالفاصله تکمجمله

 ! فوت کردهیمیاقل- 

 و ناخواسته زدی ری ، فرو مي ماسه اي هازهی سست از شن ري تنم مثل تپه اتمام
 .کندی مبمی ماتم زده نصیآرامش

 یبی آسیعنی نیا..دالرام هم بود ..مادر و پدرم آنجا بودند!  بزرگ مرده بودیمیاقل
 ..ستیمتوجه دالرام ن

 بر خالف تصورِ عمه ام ، چندان هم چشم انتظار یعنی نیا!  بود بزرگ مردهیمیاقل
 ! اگر بوده ، اجل مهلتش نداده تا آرام جان دهدای نبوده و تمیحالل

 خواستی خاموش داشتم که دلم مادی بزرگ مرده بود و من کوله کوله فریمیاقل
 ! بر سرش هوار کنميروز

 ؟یک- 

اونجا بهشون ... دالرامو برده بوده مغازه پدرتانیشا... ظاهراشی دو ساعت پیکی- 
 ...خبر دادن

 ... رسونمت خونهیم- 

 )؟ی چيخونه برا:(  زنمی داد مبایتقر

 ی بهم زنگ زد حال خوبیوقت...دلشوره حالشو خراب کرده...دهیخاتون ترس- 
 ...یانی تو هم احتماال با شاکردیفکر م... خونهامینداشت گفتم که االن م

 ای دانم نگران او باشم ینم... ندارد اما حالشیتی اهممیاتون برا غلط ختصورات
 دالرامم؟

 ..یمی خونه اقلرمیمنم م.. خاتونشیتو بمون پ- 
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 انیآنها م...از پدرم مادرم!..دلخور هم هستم انگار. ستی ام و دست خودم نیعصب
 ؟! دارد یتیچه اهم!  کنند؟ مرده است که مرده استی چه میمیخانه اقل

 من ؟يبه من اعتماد ندار...زمیعز:( دی گوی آورد و آرام میرا به حرکت در م نیماش
 ...) دخترمو دارميخودم هوا

 باشم ، دلم گرم دهی داغ و مطبوع چشي ، قهوه ای برفی کوهستانانی که مانگار
 .کندی خاکسترِ ترسم جلز و ولز مانی هنوز ممیاما مادرانه ها...شودیم

 !) بکشمرونی خوام خودم دست دالرامو از دستش بیم:( می گوی مآرامتر

 دونمی من صالح نمنحالیبا ا..باشه؟..اگه خاتون حالش بهتر بود..فقط ...باشه خانومم- 
 ..دیشا... ستختهی االن بهم ریمیخونه اقل...ی اونجا باشطی شرانیتو ا

 ...)دخترم اونجاست..ستیمهم ن:(  پرمی حرفش مانیم

 !)دخترمون:( کندی زمزمه می لحن خاصبا

 است که تمام نگاهم نی تعلق و تعهد ، آنقدر دلنشنی و اتهاستی مالکبندی هم پااو
 !  اومیهمه نگاهم تقد!.. و لذتی قدردانشودیم

 ...به من اعتماد کن- 

  باشد؟نی از اری غشودی ممگر

 .کنمی منیی باال و پايسر

 . گذاردی ام میشانی پي هوا پشت دستش را رویب

 !یداغ- 

 ربط ی ساده و بۀ تک کلمنی که همی از سر سادگای است تی دانم از سر محرومینم
 حس کی کند؛ی می ، تمام وجودم را خالکی کالسي پاراگرافهانی، مثل عاشقانه تر

 !ی ناب و تکرار نشدنزی انگجانیه

 ... سی خينصف روزو با لباسها- 

 ...زمیخوبم عز- 
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 !  شوندی، داغ م "زمیعز" نی هم از شرم امی لبهایحت

نگاهش تا ذوب کردن .  چرخدی و به سمتم مستدی ای چراغ قرمز مپشت
 . رودی مشی هم پمیاستخوانها

 .رمی بگدی نگاه شفاف و طالبش را ندکنمی می است و سعری به زسرم

 تنها من ِ ای هم کرد ی مادر بود و در اوج ترس و اضطراب ، عاشقشودی دانم مینم
 ! تشنه محبت خالصانه او هستمنی چننیا و نداشته ، دهیند

 الشی خدیبا.رمیگی و شماره خاتون را مدارمی را برمی فرار از حس و حالم گوشيبرا
 ...)من که مردم.. شما؟ ییکجا!! یبنت:( دهدیبالفاصله جواب م. را راحت کنم

 ... من با شا؟یخاتون جان خوب- 

 مدرسه و با اون جوونک ي که دالرامو نفرستادي خبر بدهی به من دینبا!!..ان؟یشا- 
 ..یرفت

 میرسی ممیدار....خاتون جان من با شاهرخم:(  پرمی حرفش مانی من منباریا
 . شنومی رها شدن نفس حبس شده اش را ميصدا) ؟یشما خوب...خونه

 ! همراه من پرپر زده است و همدل با من ،راه آمده استنمی نازنخاتون

 م با شماست؟پس دالرا!!..ینیع- 

شما ... خونهمیای ممیدار....اوهوم:( می گوی دلهره اش را خاموش کنم منکهی ايبرا
 .کنمی را قطع میو گوش) نگران نباش

 ! خبر ندارهیچیخاتون که از ه- 

 به تو زنگ زده جواب یگفتم که خاتون وقت! نگارجان:(  دهدی را پاسخ مبهتم
 دالرام با ای ، دهیه نرفته نگارم جواب نم به من زنگ زد که بگه دالرام مدرس،ينداد

 ...)انی با شااینگاره 

  ندارهي هم خبریمیپس از فوت اقل- 

 . زندی بر هم میچشم
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 نی تدفي لباسم را برانیباتری خانه و من زمی برسدیبا... گذارمی چشم بر هم ممنم
 مرد بپوشم و مقابل چشمان آرش دست در دست شاهرخ خرامان خرامان راه نیا

 ي خواهم مدرکم را قاب کنم و رویم..دیای ام به چشم بییبای خواهم زیم...بروم
 خواهمیم..مرد روزگارم بچرخم نی بزدل تري هادهی ام بچسبانم و مقابل دنهیس

 و مقابل ارش عکس رمیگ شاهرخ جا بنهی آغوشم بکشم و در قاب سانیدالرام را م
 گوش ي نثار شاهرخم کنم که روزمی عززمی آنقدر عزخواهمیم..میری بگيادگاری

 انهی جونهی کۀ نفهتي خونهمهی دانستم اینم...آه!..فتدی کند و فرو بینیآرش سنگ
 !دارم

 
 

 و برق نگاهمان چنان سرحالست که نگفته لبخند خاص دنمانی من، با دخاتون
شرم . دیگوی مکی بوسد و تبری و سرم را مدی آی و به سمتم مخواندیشاهرخ را م

 .کنمی و کوتاه تشکر مکنمیم

 را دارم که قرارست تمام یحس کس.  بشوم ی راهخواهمی خوب است و محالش
 نفر کی تا مطمئن شود آن ندی اش را در معرض حراج بگذارد و همه عالم ببیزندگ

 !.. استدهی اش را دیهم، تمام خوشبخت

 و شودی بارها به سمت تک تک لباسها دراز مي ام و دستم براستادهی کمد انایم
 . گرددیدوباره باز م

 برات مهمه؟- 

 چهارچوب است و ي و دستش روستادهیدر آستانه درِ اتاقم ا.  چرخمی سمتش مبه
 . کندی داده و نگاهم مهی تنش را به آن تکمهین

  مهمه؟یچ- 

 !کنهی درباره ت مي اون چه فکرنکهیهم- 

 . نگاهم را خوانده استۀ افکارم را پنهان کنم اما او همخواهمیم



 438 

 ... شناسمینگار من تورو بهتر از خودت م- 

 ی روحت را ميای هست که تمام زوای کسی است که بداننی دلنشچقدر
 . کردهی اسوده به او تکیالی با خشودیم...شناسد

 .ستدی ای و راست مداردی در بر مي اش را از روهیتک

 فیرنگ لباست ،نوع مارکش و ک... درباره ت؟کنهی فکر میواقعا مهمه که آرش چ- 
 ..نجایچون ا... کنهی نه کم مکنهی به ارزشهات اضافه ميزی نه چشتیو کفش و آرا

 ، همزمان اضافه دهدی اش را نشان میشانی پکهی و در حالداردی به سمتم بر میقدم
 و یکنی که بهش فکر می هستيزی اون چۀتو هم!... پر از طالستنجایچون ا:( کندیم

 !..) مجموعه افکارت و رفتارتیعنیتو 

 ینم... بگذارمي را به کنارمی توانم تمام زنانه های حرفش را قبول دارم اما نمنکهی ابا
 دی شده اند را ندنی حوضچه روحم ته نشانی که میی هاشهیتوانم خرده ش

 !! نقص هستم؟یمگر چقدر کامل و ب...رمیبگ

 ای رو به رخ اونوري که به زحمت به دست آوردي ای خوشبختيخوای دونم که میم- 
 ..اما..یبه خصوص آرش بکش

 .کندی اش را کم مفاصله

  که برات مهمه؟ي داریاما مگه هنوز هم به آرش احساس- 

 و به نگاه آرام و شوندی به سرعت وحشت زده ممیچشمها...خورمی حرفش تکان ماز
 زده، رونی افکارش بانی که از مي تک جمله انیمبادا با هم.  زنمیمتفکرش زل م

 ؟! ام آفت بزندی خوشبختي هاشهیر

 بتوانم احساسم را به او منتقل کنم، نکهی ايبرا!!..) ابدا..نه نه:( می گوی شتاب مبا
:( دهمی و ادامه مرمی گیسرم را باال م.  رومی جلوتر می و کمرمی گی را مشیبازو

 داره نیرزمی قاب داغون که تو گذشته م مونده و تو زهی.. قابههی  منيآرش برا
 ...)مطمئن باش که....زنهی مانهیمور
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 او حرف خواهمیم..حرفم را خورده ام. دهمی فشار مشی بازوهاي را روانگشتانم
 . تا لب بجنباندکنمی نگاهش میبا دلواپس.بزند

 . زندی ملبخند

 ... مطمئنم- 

 شی بازوهاانی او ناغافل مرا منباری شوند اما ای و انگشتانم شل مشودی رها منفسم
 می لبهاي چرخند و روی صورتم مي روشی هالهیت.  ردی گیتنم گُر م.  ردی گیم

 .  گذردی تنم مانی از میبرق. شوندیمتوقف م

 ! تو ثابت کنیگفتم مطمئنم ول- 

 نظر ری تمام حرکاتم را زورکتاتی دییاما هنوز عقلم مثل فرمانروا. .. افتدی فرو مدلم
 .شومی خارج مشی اسارت دلچسب بازوهاانی و از مخورمی میتکان. دارد

 ... عشقو ثابت کردشهی نمزای چنی وقت با اچیه- 

 ..اما!..گهی دي شدسیخس- 

 انی صورتم را با فرو کردن سرم می خواهم گلگونی را از او گرفته ام و منگاهم
 گرفته طنتی رنگ شدانمی که می نگاهدنی داخل کمد، پنهان کنم و از ديلباسها

 .محرومم

 دور از یلی خنکهیاز ا...ادی بکرت خوشم مي رفتارهانیاز ا...ادیاما خوشم م- 
 ..برمی لذت میدسترس

 و کنار دی ایجلوتر م.  تر از بوسه اش، غرق لذت استنیری شي از حرفهاروحم
 گوهر دور از دسترسو مال خودم کنم هی قراره نکهیاز ا:( کندیگوشم اضافه م

 !...)کنمی،احساس غرور م

مگر از . رمی بزند و اوج بگرونی پوستم بری ام از زی خوشبختي مانده است بالهاکم
 ؟! تر و عاشقانه تر هم وجود داردنی حرفها دلنشنیا
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 اش یمثل خودم؛ مثل خودم دلدادگ.  فهممیحس و حالش را م. کندی را رها منفسش
 . شده استرینفس گ

 ...عجله کن.. منتظرمرونیب- 

 .کنمی لباسهاست و دور شدن هاله گرم وجودش را حس مي سرم البالهنوز

 ی ام می و شال ساده مشکاهی سيدستم به سمت مانتو.  خواهم از او دور بمانمینم
 توانمی هم می سادگنی همانی میمن حت.. ساده باشم و همرنگ جماعتدیبا. رود

 .بدرخشم

 کنمی خشک می است کمسی را که هنوز خمی و موهاکنمی مي ساده و مختصرشیآرا
 .شومی و از اتاقم خارج مکنمی را تن ممیشال و مانتو...کنمیو ساده جمع م

 کنند؛ی آشپزخانه نشسته اند و صحبت مانی خاتون مبا

 ..صورتش گل انداخته آخه.. کم تب دارههی فکر کنم ی ولستیخودش حواسش ن- 

 ...) ستگهی دزی چهی يگلش برا:( دی گوی مخاتون

 .شومی اندازد و من وارد می منیی شرم سرش را پابا

 ..حاضرم- 

 .شودی بلند معیسر

 د؟یای که نمدی حالتون خوبه؟ مطمئندیخاتون مطمئن- 

 و شر به پا کنمی م حواله اون جوونکیلی سهی امیب..خوبم:(  زندی مي لبخندخاتون
 !)شهیم

 . زندی منی از سر تحسيلبخند.  افتدی به من منگاهش

 میبر- 

 .میزنی مرونی و از خانه بمی کنی میخداحافظ

 خانه یدوباره استرس.  بندمی و کمربند را مرمیگی جا منی ماشی صندلانی میوقت
 پا ی خانه و اقوامانی بعداز سالها مخواهمیم.  کندی جانم غوغا مانیخراب کن، م
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 را سای آرش و پرخواهمیم.. به چهره دارندی چه رنگدانمیبگذارم که نم
 چندساعت نیهم... نمی ام را ببعمه خواهمیم..نمی را ببیمی جنازه اقلخواهمیم..نمیبب
 را انی شاخواهمیم....کردی متی شوهرش طلب حاللي بود که آمده بود و براشیپ

 ..آخ.. آنهم کنار دالراممنم؛یبب

  نگار؟یخوب- 

 ! و دلشورهی ترس دارد؛ پر از نگراننگاهم

 ...خوبم خوبم- 

 .ی ولادی به نظر نمنطوریا- 

 دردانه خواهرش به درد آمده ي آنهم حاال که حتما دلش برانمی پدرم را ببخواهمیم
  خواهم بود که پدرمي که دوش به دوش مردیدرست وقت..و حساس تر شده است
 که تنها ی خانمای رونم؛ی خانواده شاهرخ را ببخواهمیم..مخالف حضورش است

 ...بود سای من با پرسهیخاطره ام از او برخورد زشتش و مقا

  از کاه، کوه ساخته ام؟يادی من زای داشتن استرس ي کم هستند برانهایا

  شهرام؟ی حتای؟ي خانم حرف زدایتاحاال راجب من با رو- 

 !) از خودتریبا همه عالم حرف زدم غ:(  زندی ميده ا دلگرم کننلبخند

 .دیگوی منگونهی آرامش من اي تنها براای دانم باور کنم ینم

 چوقتیه... ستی نی سنتيپهای حداقل ، از اون تشیدی د،یشناسیتو مادرمو م- 
 مرد تا آخر هی نکهیا.. داشته باشهی واسه ازدواج من و شهرام دل مشغولدمیند

 که یسی با هر کِنکهی اای براورده کنه ، گهی جور دهی ازهاشویعمرش مجرد باشه و ن
 که نهی که براش مهمه ايزیتنها چ...تهی اهمیدلش خواست ازدواج کنه براش کامال ب

 شی زندگيو مزاحم برنامه ها...بچه هاش خوش باشن حاال هر جور و هر جا
 سرش گرم رفقا و دوره و ادمهی یاز وقت...رم جدا شدم از مادنییمن از سن پا..نباشن

من ..می کم داشتيزی چهی شهی همی ولمیدرسته مستقل بار اومد..سفرهاش بوده
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به اونا محبت .. سرپرست پر کردمی گروه بچه معلول و بهی با استهکمبودمو ناخو
 خاطر باشه که بچه ها نی به همدیشا...شدمی مرابی و از بازگشت محبتم سکردمیم

 ..یلیخ...واسم مهمند

 که کنمی فکر منیو من به ا...شودی من ساکت مری مرد کم نظشود؛ی مساکت
 باعث ی حتتوانندی مدهند؛ی سوق نمی لزوما ما را به سمت سقوط و تباهتهایمحدود

 بشود با خروار ي و مردفتدی توانست از پشت بام بی مرد منیا...رشدمان شوند
 ي بود و حاال مردافتهی ی درستبه  خود راامیاما راه الت!  و عقده و خالفنهیخروار ک
 ؟! تر هم مگر بودنی مرد دلنشنیآخ از ا...بود که 

 ي هات برایعاشق دلنگران.. تو هستمي کردنهايمن عاشق مادر! نگار- 
 ي درجا محرمت بشم فقط براخواستی دلم مي دادی مری به دالرام شیوقت...دالرام

 قاب هی خواستیدلم م.. نگاه کنمینی اما زمیی منظره ماورانی بتونم ساعتها به انکهیا
 ... گوشه خونه م داشته باشمت، ساده اما شاهکار خلقۀ مادراننیعکس بزرگ از ا

 تأللو انداخته انشی که مینگاهش کوتاهست اما برق.. اندازدی به من می نگاهمین
 .نمی بی است که معیآنقدر وس

 ؟یشی نمی بار ازتون عکس انداختم شاکهیم اگه بگ- 

 .کندی ملی کالمش ، لبخندم را به خنده تبدنیری شطنتیش

 واقعا؟- 

 !اوهوم- 

 چشمانم را ای بخندم خواهدی دانم دلم مینم...خوشحالم و متعجب... دارمیبی عجحال
 .. نگاهش کنم که او هم معذب شودرهیگرد کنم و آنقدر خ

 ..  قاب عکس ازهیاالن .. یعنی..عی- 

 بردارد ، آهسته شی چشم از روبرونکهی را به سمت چپ خم کرده و بدون اگردنش
 !) خونه مواری دنی وسط بزرگترری نظی بزرگ و بي تابلوهی! قاب نه:( دی گویم
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 ری مرد مرا غافلگنی قرارست ایتا ک... رخش زل زده اممیبه ن.  ماندی باز مدهانم
 !کند

 .کندی نگاهم مباالخره

 ! رو هم بلرزونههی خوشرنگ دل بقي موهانی خوام اینم...شالتو بکش جلوتر- 

حس تملکش مرا تا عرش باال ... ستی هم خواستنرتشیغ... ستیدنی هم درتشیغ
 رفتار کرده است که حتم دارم پشت دهی سالها سنجنیاما آنقدر در ا.  بردیم

 ییبای ، زمی در کنار عشقش به مادرانه هانکهی مثل ايزی چست؛یگری دزیکالمش چ
 .. کندياداوری زنانه ام را يها

 .کشمی شالم را جلوتر میکم

نه خانوم !.... های کني واسم مادرخوادی دلم می که گفتم فکر نکننارویا- 
 ! دخترممی کردناش تقدي اومده که مادررمی تموم گی زن همه چهیمن !!...خانوما

 .زنمی که از کشفش غرق لذت بشود ، لبخند ميمندمثل دانش.  درست بودحدسم

 درکنار دیشا!  به تن کرد و لذت برد؟ی گونای آشودیم...کشمی جلو مشتری را بشالم
 .میگوی مانیتبم باال زده انگار و هذ! شدیشاهرخ م

 گوشه کنار هی ی نادونهی خوامینم... از کنار من تکون نخورمیدی رسیخواهشا وقت- 
 ! و مزخرف بارت کنهارهی برتیگ

 . ترکدی ام می و بادکنک سرخوشکندی می دلم را خالحرفش

 ... گفتماطیمحض احت- 

 .کنمی منیی باال و پايسر

 !... نگار- 

 .کندی دل دل می گفتن حرفي به روبروست و براچشمش

 اما کنمیبا پدرت خودم صحبت م....راجع به خودمون زودتر با دالرام صحبت کن- 
 ..دالرام با تو
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 .دهمی تکان مي هم سرباز

 حالت خوبه؟- 

 ؟! نههیعی کم دلشوره طبهی- 

 حال و خواهدی فهمم که میم.  داردطنتینگاهش ش. کندی حواله ام می کوتاهینگاه
 . را عوض کندمیهوا

 ؟! نههیعی طب،ي سال صبورستی ده بۀ مثل من با سابقی واسه عاشقی کم تشنگهی- 

 ییتعلق و وفا.. از سر تعلق استست؛ی نی از سرِ سرخوشمی خنده هانیا... خندمیم
 ! تکاندیکه دلم را م

 
 

 است و آنقدر بنر و اهی رود خانه و باغچه آنقدر شلوغ و سی که انتظار مهمانطور
 زانی بن بستشان آوابانی و خاطی حواری کار به در و دي ابتدانی در همتیپارچه تسل

در خانه کامال . ردی گیام وجودم را فرا م تماسی و یستیاست که ناخوداگاه حس ن
 .گل درست شده است ي از تاجهای کوتاهيباز است و راهرو

 آماده زویانگار از قبل همه چ!هنوز چهار پنج ساعتم نگذشته!! نایچقدر فرز بودن ا- 
 !کردن

 همه منتظر مرگش بوده شیشاپی نداشت که پای خبر داشت یمیاقل. کنمی منگاهش
 .اند

 کارتها و نام و نشان ي و نگاهم رومیشوی گلها آرام و همگام با شاهرخ رد مانی ماز
 است ؛ از طرف کارخانه یمی اقلانی به شاتی عرض تسلي براشترشانیب.تاجهاست

 تیریاز طرف مد... فالن جااستیاز طرف ر.. فالن جاي امنااتیاز طرف ه..فالن
 .کنمیتعجب م... . رهیمحترم فالن و غ

 .... ياکثرشون برا- 

 .  پله ها قفل شده استي باالي فردي ماند ؛ نگاهش روی نصفه محرفم
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 و مرا به سمت چدی پی ممی از او چشم بردارد، دستش را دور شانه هانکهی ابدون
احتماال !هیمعلومه کار ک:( کندی چفت شده ، زمزمه مي کشد و با لبهایخودش م

 ) کردههی خودش تهشترشویب

 کدستی کت و شلوار انی با قامت بلند مانیشا. کشمی سمت نگاهش چشم باال مبه
 ي ذره انکهی و بدون استادهی ، راست و محکم اروزمندانهی و خوش دوختش ، پرهیت

 دهد و آنها را به داخل ی با مهمانان دست مابدی خط کش قامتش ، انحنا بایخم بشود 
 .رخدچ ی و نگاهش مرتب به سمت ما مکندیدعوت م

 چرخند و ی دور کت شاهرخ ممی ناخوداگاه انگشتهاکهی و در حالمی شوی مکشینزد
 را اضافه کنم و از می سرعت قدمهاخواهمیاسترس به جانم رخنه کرده است م

 ی را که به سمتش دراز شده است ، می و دستستدی ایکنارش بگذرم اما شاهرخ م
 . فشارد

 ي بازوهاونی که حق من مهیچطور پس شه،ی حالل حروم سرت میلی خدمیشن- 
 ؟!توئه

 .شودی می و دلم خالشودی وجودم مور مور متمام

 ِ منحصر به ي کشد و با خونسردی به سمت خودش ميشتری مرا با فشار بشیبازوها
 حق ی تونی هنوزهم نمي گرلهیبا اونهمه زکاوت و ح:(دی گوی مانیفردش رو به شا

 !) کنهی و خفه ت ممونهیلقمه گنده تو گلوت م!.. ي بدصیو حقوق خودتو تشخ

 .می گذری مانی کنند و از کنار شای نرم رد و بدل می هر دو با نگاهشان دوئلو

 ی میمی اونور رفته که همه اونو به اسم پسر اقلنوری انقدری مدت انیتو ا- 
 ! و گم و گورههی ساهیآرش شده ..شناسن

 چه غول انی شاای ستی آرش کدام گورتسی مهم نمی کوبد و برای دارد مقلبم
 . شده استیسرشناس

 دالرامم کجاست؟- 
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 ... پدر و مادرتهشیحتما پ- 

 اما تا دالرام را کندی سرد می بخشش ، تب و تابم را کمنانی و لبخند اطمکندی منگاهم
 . سرحال نخواهم شدنمینب

 در نشسته و ي که روبرونمی بی پدرم را مم،ی شوی که از در ساختمان وارد منیهم
 به سمتشان پرواز کنم که شاهرخ خواهمی و مشودینفسم رها م. دالرام کنارش است

 .شودیمانع م

 انی شانی شده که سر از ماشی که چی کنمی جنی دالرامو سستیاالن جاش ن- 
 باشه؟...دراورده

 ی که نگاه پدرم به ما مکنمی منیی باال و پايسر.  خوانده استشهی را مثل همنگاهم
 .شودی درهم می به آنشیتد و اخمهااف

 . رومی و به سمت پدرم مرمی گی فاصله می شاهرخ کماز

 ! آخهنجای کف کردم اي چه خوب شد اومديوا! ...مامان- 

 و رو رمی گی ، مدهی چسبمی آلودم را از دالرام که بلند شده است و به مانتوظی غنگاه
 )عمه کجان؟..حالتون خوبه بابا؟..سالم:(می گویبه پدرم م

  من کشکه آره؟ي نه؟ تمام حرفهای خودتو گرفتمیتصم- 

 عرض ي براي و متواضعانه سرستادهی ما ای به شاهرخ است که چند قدمنگاهش
 . دهدیادب و سالم تکان م

 میکنیبعدا در موردش صحبت م- 

 )؟! بچهنی ای به زندگی که گند بزنمیصحبت کن:(  غردی مي خفه اي صدابا

 ي روم که منظورم هشداری مي ، ناخوداگاه چشم غره امی کردنهاي عادت مادربه
 .به حضور دالرام است

 .رمی گی قرار می رود و کمی شاهرخ به سمتش مة با اشاردالرام

 ؟یباالخره که چ- 
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 دالرام ي را برازی فاصله کوتاه همه چنینکند در ا. کندی تمام وجودم را پر میترس
 داده باشد؟ نکند پدرم و حی را به شاهرخ ترجانی کرده باشند؟ نکند شافیتعر
  من کرده باشند؟ی بر سر خوشبختي معامله اانیشا

 د؟ی بهش زدی شده؟حرفيزیچ- 

 من، سالم و حال و احوال که من ةدخترتو آورده تو مغاز:( اندازدی باال مي اشانه
 !) مالنهمهیبدم و بکنمش صاحب ا ریی بچه رو تغنیاومدم تا سرنوشت ا

 توروخدا!.. باباسیه- 

 ی توجه دالرام به سمت ماست و مطمئنم آنقدر با زکاوت است که بتواند درشتتمام
 . تواند خانه خرابم کند ، بفهمدی را که ميراز

  به دالرام نزده که؟یحرف...بابا توروخدا- 

 !نوه من سن و سال بخواد زر اضافه بزنه به نیغلط کرده تو ا- 

 . کشمی مي آسوده انفس

  دالرامو با خودش برداشته؟يچه جور- 

 نوه منم با پنجاه متر نیا.. بابابزرگشیگفته مادرت منو فرستاده دنبالت ببرمت پ- 
 .  ، تا اسم منو اورده خام شده و راه افتادهیی بالنهمهیزبون و ا

 که کردی مجابی ام ایذات زندگ. دهمی هم فشار مي را از سر حرص رومیچشمها
 در گوشش خوانده بودم و هزاران شهیهم. اورمی و آماده خطر بار بای مهشهیاو را هم

 و زبانش کار خودش را کرده انی باکس شاکسیبار هشدار داده بودم اما ظاهرا ا
 !بود

حاال ... کنشی رو حالییزای چهی کم هی؟ !! دختري که تو کردهیتی چه جور تربنیا- 
 ی دنبالش مدی باي االن کدوم خراب شده ا؟ی بود چبهی غرهیاگه پدرش نبود و 

 !م؟یگشت

 !!پدرش! پدرش
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حالم .. شناخته استتیچقدر راحت پدرم او را به رسم.  بزنمغی جخواهدی مدلم
 .شودیخراب م

 ستیاون باباش ن- 

 یک!!..چرا نباشه:(دیگوی و با حرص مشودی صورتم خم مي و روشودی بلند مپدرم
 بچه رو با نی اندهی آي حواست هست دارچی؟ ه!! یفقط خودت مهم...بهتر از اون؟

 !)یکنی ت خراب میخودخواه

 . قضاوتم کندنطوری اشودیباورم نم! ؟یخودخواه

 قطره اشک هم کی به اندازه ی خواهم حتی اما نمدی آی ممی تا پشت پلکهااشک
 !! نجای صورتم قل بخورد؛ آنهم ايرو

 !تیعرض تسل.سالم- 

 ی گپنی دهد و مودبانه و سرسنگیبا پدرم دست م.  چرخمی سمت شاهرخ مبه
خسته ..م؟یینجای ایمامان تا ک:( کندیدالرام کنار گوشم پچ پچ م.  زنندیکوتاه م

 !)شدم

تا تو !..يبه درك که خسته شد:( میگوی و با حرص اما آرام مشومی سمتش خم مبه
!..) رونی بي بریفتی ها راه نبهی مدرسه رفتن ، با غري بدون اجازه مامان به جایباش

 شی بره پی جون گفت که منو مانیمامان به خدا شا:( کندیلب و لوچه اش را جمع م
 !)گهی دتهپسر عم.. کهستی نبهیغر..بابابزرگ خب

 ! بکوبمي سرم را به گوشه اخواستیآخ که دلم م!!  جونانیشا

 نی گوشه ساکت بشهی فعال فقط می زنی موضوع حرف منیباشه بعدا در مورد ا- 

  مامان گشنمه هايوا- 

  مگه؟ينهار نخورد- 

 ! راحت بخوره کهشهی ادم روش نمینهار دادن ول- 

 .ردی گی است که بهانه ممعلوم
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 ؟يخسته ا- 

 ..گهیخب آره د- 

 دی آی میونی شي فوت کرده است نه صداي پدرنکهیبا ا.  چرخدی به اطراف منگاهم
 ی به گوش می فرستند و پچ پچ فاتحه خواندنی می صلواتیتنها گاه.. و نالهينه زار
 .رسد

 مامان بزرگت کو؟- 

 گهی عمه تون دشیرفته پ- 

مبادا با ...ي تکون بخورنجایمبادا از ا:( میگوی نشانمش و با هشدار می پدرم مکنار
 ...) جونتانیشا

 .شودید م از کنارم بلنانی شاي نشده است که صدالی حرفم تکمهنوز

بلند شو ببرمت با دخترِ عمو آرش .ي حوصله ت سر رفته؟ حق دارزم؟ی عزیخوب- 
 ...ی کنيباز

چه اسم !!  عمو آرشد؛ی آی زند و نفسم بند می مخی دارم، شهی چه رگ و رهر
 !ییمناسب و به جا

 نگاه شاهرخ، پدر و ینی و سنگستادهی انهیدست به س.  چرخمی به سمتش مي کندبه
 .کندی تحمل میمرا به خوب

 هم تو آشپزخونه شی ستاایبا من ب!..بلند شو دخترم:( شودی سمت دالرام خم مبه
 !)ی دور هممی هم بخوريزی چهی..ست

 . کلماتش مشهود استالبی به سالبی سانی میی و قدرت نماشخندیر

 برم و یسمتش هجوم م به اری اختی ، بشودی دالرام حلقه مي که دور بازودستش
 .رمی گیدستش را م

 . اندازدی به دستم می کوتاهنگاه

 جانم؟- 
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 و قبل از شودی صورتم پخش مي مشمئز کننده روی و نفس گرمش مثل عنکبوتکالم
 بر انی شاي بازوي دست مرا از روی نشان دهم، شاهرخ به نرمی عکس العملنکهیا
 .داردیم

 ... بخوره دخترمونيزی چهیبذار ...زمی آشپزخونه عزرنیدارن م- 

 !ی تفاوت و نرم است اما نگاهش دو گودال آتشفشانی بکالمش

 .کندی کشد و بلند می زند و دست دالرام را می می مصنوعي لبخندانیشا

 . اندازدی به من می نگاه کوتاهدالرام

 ..)زمیبرو عز:( دهدی من شاهرخ پاسخ مي جابه

 .شوندیلمان رد م دوش در دوش هم از مقابانی و شادالرام

 افتد که با ینگاهم در آن واحد به او و به پدر م م.  چرخاندی به سمت خودش ممرا
 . از مهمانان مشغول گفتکو شده است اما تمام حواسش به ماستیکی

  نه؟ای دالرام روشن بشه ي برايزی سن چنی تو ايخوای که نمی مطمئنهی قضنیبه ا- 

 که تحت فشار له ی دهم و با روحی که قورت می که بند رفته ، با حرصی نفسبا
 !)خب معلومه:( میگوی ، مشودیم

 حساس انی دالرامو نسبت به رابطه ت با شادینبا!..پس به رفتارت مسلط باش- 
 را به نفع خواسته خودش رو کنه اما هی قضنی هر جور شده اخوادی مانیشا!..یکن

پس آتو و بهانه دستش نده ... بکنهنکاروی امی مستقخوادی هست که نمركی زنقدریا
 !لطفا

 ! تونم مثل تو خونسرد باشمینم- 

 .یتونیم- 

 تکان ي تامل سریب..  روندی به سمت آنهاست که خوش و بش کنان منگاهم
 .دهمیم
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دالرام .. برسونهیبی تونه به دالرام آسی نمی هست ولی عوضانیشا... راحتالتیخ- 
 !...دهیبراش تنها روزنه ام

 ! ندارم انگاري توانم مثل او مطمئن باشم اما چاره ای دانم چرا نمینم

 نمی بیعمه و مادرم را م.  چرخانمی داخل سالن مي آدمهاانی مگری دکباری را سرم
مگر مرگ و . ندی گوی خوش آمد مگرانی به دنی نشسته اند و سر سنگيکه گوشه ا

 صدا و ی ذوب کرده و ب دو زن رانی و نفرت انهی دارد که کي چقدر انرژیستین
  نشسته اند؟گریکدیغمخوار کنار 

 .دی آی مشی روم و شاهرخ هم دوش به دوشم پی سمت آنها مبه

 . کنمی می کوتاهسالم

 تفاوت ی سرد و بشتری کرده اند اما چهره شان بهیهر دو گر. دی آی هر دو باال مسر
 .است تا غمزده

 .. اومدم سراغترید...ي اومدرید- 

 ی مدهی وجود شاهرخ را نادیحت.  اندازدی مری به زي و سردی گوی را منی ام همعمه
 .ردیگ

 !تی جان عرض تسلییزندا- 

 . افتدی و دوباره نگاهش فرو مکندی کوتاه ميتشکر.دی آی دوباره باال منگاهش

 ! خانوم دکتريخوش اومد! يچه خانوم براندازه ا! به- 

و !) سایپر:( می گوی تعلل می که ب استزی آشنا و خاطره انگي به قدرشیبای زيصدا
 . چرخدیبعد سرم به سمتش م

 رونی پرپشت و بلندش از همه سمت بي به سر انداخته و موهایاهی سری حرشال
 است بیعج.  قبل به من زل زده استي سالهايافتاده و به همان جسارت و طلبکار

 بزرگش لی و شمامیتنها گردنبند ضخ. دی آی اش به چشمم نمییبای زگریکه د
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 ری اش زیی زرد طالو  استزانی اش آونهی سنیی که تا پاکندیتوجهم را جلب م
 . نقش بسته ، گم شده استيانهایبرل

 مت؟یدی چند ساله ند؟یخوب!!  شاهرخ جانزمیعز- 

 ی اندازد و او را به سمت خودش می و دستش را دور گردن شاهرخ مشودی مبلند
 .کشد

و به !) ی و دوستيدور:(  دی گوینار گوشش م زند و کی مي با حرص لبخندشاهرخ
 .شودی درشتش خارج ملی انحصار بازو ها و شماانیسرعت اما نرم و دوستانه از م

 .شودی از شدت بهت و خشم جمع مسای پريلبها

 ! ياز اول هم گند اخالق بود- 

 .ندی نشی و مدی گوی منرایا

 دالرام کو؟- 

 )تو آشپزخونه ست:( کنمی سمت مادرم نگاه مبه

 )ن؟یی پاای باال ۀآشپزخون:( دی گوی وحشت زده مسایپر

 آشپزخانه داشت آنهم طبقه کی خانه تنها نی ادی آی مادمی تا آنجا که ن؟؟یی پاای باال
 .نییپا

 ن؟یی پاایگفتم باال - 

 اندازد و نگاه وحشتزده ام را به شاهرخ ی اش مرا هم به دلشوره می و نگرانهراس
 .زم دویم

 ی شود و به سمت پله ها می از جا کنده مسای مبهوت سوالش هستم که پرهنوز
 ..رود
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 تند ي گوشت آلود و بوي بازوهاانی شوم که ناگهان مدهی به دنبالش کشخواهمیم
 .شومی گرفتار ميعطر

 دلت شهی که همی نه؟ الهيدکتر شد.... شدهی چه خانومنی فدات بشم ببیاله- 
 يوا... و رفت دی کشیضیمر...رفت ..آقا رفت...ینیغم نب..ینی نبیاهیخوش باشه و س

 ... یه..سوزهیدلم م

 ها و هی توجه به موی کشم و بی مرونی مقدس بي بازوهاانی زحمت خودم را از مبه
 . دوزم و تمام حواسم آنجاستی نگاهم را به راه پله مزشی ريهق هق ها

 ! مردنی و تنها مرد ابی که چه غريوا! آقا شاهرخ- 

 . بشودنشی دروغي هاهی محتوا و مرثی بي هاهی موری نوبت شاهرخ است که اسحاال

 بدهم ، او را به لی ادب به مقدس تحوي از روي لبخندی بخواهم حتنکهی ابدون
 . تا راهم باز شود و بتوانم به سمت پله ها برومزنمی ميکنار

 ری گیحواسش با من است اما در کمند مهمانان.  اندازمی به شاهرخ می کوتاهنگاه
 ی می محاسبه سرانگشتکیبا .  شناسدیافتاده که تازه وارد شده اند و همه شان را م

. ردی گی ربع وقت او را مکی از آنها حداقل کی گفتن دو جمله با هریدانم که حت
 .رمی گی معت کنم و به سمت پله ها سریپس معطل نم

 دی خاطره را با پا کلکی شی گذارم ، انگار دکمه نمای پله ها ميکه رو ی هر قدمبا
 . امدهی درهم و مخلوط دیلمی پله ها برسم، فيزده ام و تا به انتها

 هی درست شبشیفضا... شده استيطبقه باال کال بازساز.  چرخانمی اطراف چشم مبه
 راهرو در سمت کیبه اضافه .. شده است اما جمع وجورتر و مدرن تری طراحنییپا

 يشروی و هِالل پشتش پییرای پذچی پانیاما هر چه م...راست و دو اتاق کنارش 
 ی ، فرو مجانی و هی خاموشنی و اوت سکنیدلم از ا...نمی بی نمي آشپزخانه اکنمیم

  دخترم را کجا برده بود؟انی شایعنی. افتد
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پس پشت بام را هم . نمی بی مي باز هم راه پله اشومی که مییرای پشت پذي فضاوارد
 به سمت پله ها بروم که چنان خواهمی و مکنمیقدم تند م.  کرده بودنديبازساز

 نفسم ی لحظاتي که براشومی مدهی کشی و به سمتشومی مری اسیی دستهاانیناغافل م
 .شودیحبس م

 !زمی عزایب- 

 يگها سنانی دهم ، می که به بدنم می فرصت نکرده ام تقال بکنم که با تکانهنوز
 . افتمی بود، فرو مامدهی رشد کرده و به چشمم ننی اتاق که انگار از دل زمکیبراق 

 .کندی بندد و به وضوح و با آرامش قفلش می را مدر

 . درد گرفته است و مبهوت و متعجب به او زل زده امکمرم

 ه؟ی چه کارنیا- 

 . رسا و بدون لرزش استمی هنوز صدای کالمم آشکار است ولظیغ

 . زندی زانو ممی و روبرودی آیمتم م سبه

دالرام :(می گوی می لرزد اما با لحن تند و محکمی میکی نزدنی از حضور به اقلبم
 )کو؟ مگه با تو نبود؟

 !) عمو آرشهشیپ:(  زندی ميلبخند

 کمرم است و ي دستم روکهی و در حالشومی و راست تر مکنمی را جمع و جور مخودم
 )ه؟یآرش کدوم گور:( میگویاز دردش صورتم جمع شده است ، م

 .دهی و سپشی دختراش؛ ستاشیپ- 

 از کجا اومده و ستی جون معلوم ندهی بچه خودشه و سپشیستا:(  زندی مپوزخند
 مثل یکی تو کثافت غرق بشه دی ش بای واقعتی مثل من واسه هویکی!... شدهیمیاقل

و بعد با !)گهیروزگاره د!.. صاحب شدهی رو به راحتگهی دیکی تیاون کثافته، اما هو
 دهیچی کمرم پانی که ميبا تمام درد  زند کهی به من زل مي طورانشی عريچشمها
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 ي قبال راننده بود؟ی چیعنی کارا نیا:( می گوی و همزمان مشومیبه سرعت بلند م
 !)يحاال گنگستر شد

 نیحالم از ا. ردی را بگمی تا بازوکندی و دستش را دراز مکندی قامت راست ممیروبرو
 کشم و با یعقب م. خوردی اش بهم میتی جنسي هایی و قدرت نماي اجباريتماسها
 داره گهی حواست هست که رفتارهات د؟یکنی می چه غلطيدار:( می گویخشم م

 !) زنهی بهم مانتویحال همه اطراف

 کنج لب ثانهی لبخند خبنی قامت بلند ، انی فراخ ، اي هانهی سنیا. دی آی تر مکینزد
 کند؛ ی به مغزم مخابره مامی پکی زند همه اش ی که در نگاهش موج می برقنیو ا

 !دهدی که نشان مستیزی افتاده ام و او نامرد تر از چریدر چنگالش گ

 ترس را در چشمانم نی خواهم ای دانم که نمی کشد و می جانم شعله مانی مدلهره
 نیاما مگر ا... اندازم تا حواسش را از نگاهم پرت کنمیپس زبانم را به کار م.ندیبب

 حرف ي برای چرخند، نفسی وجودم ميای تمام زواي مشتاق و طالب که رويچشمها
 ؟! گذاشته بودندمیزدن برا

 ؟يخوای میچ- 

 ... تماشات کنمخوامی میچیه- 

 کند و تمام پوستم به ی خواهد آمد ، سقوط مشی تصوراتِ آنچه پۀ چالاهی در سقلبم
 . افتدیگِز گِز م

 راه نمی چرخانم تا ببی گذارد و من به سرعت به اطرافم چشم می جلوتر میقدم
 نی و حرارت وجود اواری دي سردانی عقب بروم تا مدی آنقدر باای هست ؟يفرار

 .فتمی بریمرد گ

 ... ره نه پنجرهنه درِ اضافه دا..هی پله اری اتاق زهی نجایا- 
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وحشتم دو چندان ..ی مخفبای اتاق تقرکی!.. بودمشدهی پله ها بوده که ندری زپس
 ی توانستم منتظر فرشته نجاتی شوند؛ پس نمی مپی کدمی اميتمام روزنه ها..شودیم

 .باشم

 به اجیاحت...ي داریاگه حرف:( کشمی مقی عمینفس. بر خودم مسلط باشمکنمی میسع
 ..)می تونیم...ستی زننده ني حرکتهانیا

 انی وجودم منکهی مانند و قبل از ای دارد که کلماتم نصفه می برمزی به سمتم خچنان
 .. شوندیآغوشش ذوب شود، کلماتم بخار م

 !انیشا- 

 .زنمی و ناخوداگاه اسمش را صدا موحشتزده

با کنار گوشم .  شده استدهیچی به دورش پي را دارم که بدن مار کبري طعمه احس
 کاریتو چ.. ها رو همون روز تو مطبت گفتمی؟ گفتن!!حرف:( کندیحرص زمزمه م

 با ی باشه؟بعدم رفتی خر کرهی بره بمیحتما گفت..يدی خندشمی حتما به ر؟يکرد
 هی مراسم تموم شه و با منتظرم...دیری رو هم که دخترمو ازم بگیختیاون مردك ر

  کنمتی ساده دوباره دالرامو مال خودم کنم و از اون مردك هفت خط شکاشیآزما
( 

ولم کن :(می گوی تکه تکه میبا کلمات.  از فشار وجودش درد گرفته استبدنم
 شیفشار بازوها) ؟...به..یربط..چه ..رفتارها ... نیاالن ا..یکه چ...حاال مثال!...یعوض

 . کندی مشتریرا ب

 ! فهمنی بفهمن مدی که باییاونا... ی فهمیتو ربطشو نم- 

 توانم چشمان براق و ی و حاال مشومی آغوشش جابجا مانی مکهی طوردهدی متکانم
 .نمینگاه برنده اش را بب

 زمیری داشتن تو و دالرام به هم مي رو براایاگه الزم باشه تمام دن- 

 ...شودی قلنبه ممی گلوانی عجز مبغضِ
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 چرا؟- 

 نی که من با ایکنیچرا فکر م:( کنمی دهم و دوباره تکرار می را قورت می لعنتبغض
 ...)ی راضهای بازوونهید

 ...به خاطر دالرام...ی بشی راضدیتو با- 

 شودی صورتم پخش مي فاصله رونی که با ایاز نفس.  آورد ی مکتری را نزدسرش
 .ردی گیتمام تنم نبض م

 اقتی لی اون آرش ببی نصنی بهترشهی همنکهیاز ا!...ي بودگهی دزی چهی شهیتو هم- 
 یی با خودم عهد بستم تمام دارادمتیهمون بار اول که د...دمی کشی زجر مشدیم

 دختر ملوس و هی..ی دختر متواضع و خاکهی.. زنشوی آرشو مال خودم کنم حتيها
االنم واسه دهن اون مردك !..اقتی لی واسه اون بزدل بي بودفیتو ح... یخواستن

 !ي گنده ايادی ز،یعوض

 ي پروا و بازوهای بي نگاههاری بکشم اما تمام وجودم زغی بر سرش جخواهمیم
 . لرزدیقدرتمندش، م

 .....  وفیهمون اندازه ضع..يتو مثلِ کفتار شد- 

 ي آورد و کف دستش را روی دستش را باال مظی جمله ام تمام نشده چنان با غهنوز
 . کشندی مری هم تمی دندانهای دهد که حتیدهانم فشار م

  مار؟شیحرفات شده ن!..ی نکبتي هایمی اقلنی همرنگ ايتو هم شد- 

 . افتدی و خودش به نفس نفس مکندی می بر سرم خالادی آخرش را با فرجمله

 کنمی تقال مي راه نفسم را بسته است و طورکنمی دهانم است و حس مي رودستش
 . به تب و تاب افتاده امژنی اکسي ذره ايکه انگار برا

 و بعد دستش را بر کندی ممی نگاهش ، تماشاانی می برق اشکی و حتظی با غیلحظات
 .داردیم

  نگار جان؟یخوب- 
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 ي هوادنی کشهی به ري برامی تقالای ام او را ترسانده است دهی دانم رنگ پرینم
 ؟..تازه

 . ترساندی مرا مشتری نرمش بنی و اشودی نرم منگاهش

 ... کنمتتی خواستم اذیمتاسفم نم- 

 دهم تا از حلقه کمندش رها شوم اما همچنان مرا در بر ی به خودم می محکمتکان
 .گرفته است

 ولم کن- 

تمام . دهدی ادامه ممی لبهاي کشد و بعد تا روی گونه ام مي روی را به نرمانگشتش
 . لرزدیوجودم دارد م

 ... یفتی به تور آرش بنکهیکاش قبل از ا- 

با همان انگشت . چرخاندی صورتم ميرت نگاهش را رو خورد و با حسی را محرفش
 لختم را کنار صورتم ي از تارهاي دهد و دسته اینوازشگرش شالم را به عقب سر م

 . شوددهیکم مانده است از وحشت و عجز رمقم کش. اندازدیم

 تو دست ي کردم آرش بخواد روی فکر نمچوقتیاما ه...دمی جنبی زودتر مدیبا- 
 بود و عادت نیی چشمم پاشهیهم... نگاهت نکرده بودمداری خرچوقتیه...بذاره

 که يوا...ي زن آرش شدیوقت...اما ... بشمرهینداشتم به زن و دختر مردم خ
 ...شدمی مرهیاونروزها تمام تنم چشم بود و به تو خ

لحنش سخت تر . ندی نشی نگاهش مانی عمر حسرت ، مکی طعم نفرت و دوباره
 .شودیم

 ! یمیلعنت به اقل- 

 ی لرزانم ثابت مانده ادامه مي لبهاي زند و همانطور که نگاهش روی می تلخلبخند
 رو که تموم سلولهاش ی جونور متعفننی خاك هم بتونه همچیفکر نکنم حت:( دهد

 !)رونی بکنهیحتم دارم تُفش م!.. ،ببلعههی نامردةکرم زد
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نفسم . شودی م اش مماس با پوست صورتمینی بکهی دهد، طوری به سرش میتکان
 ي که حلقه فشرده دستانش براکندی مدنی چنان شروع به تپکبارهی و به شودیقطع م

 . شودی تنگ ميادی و شتابزده ام زختهی به هم ريضربانها

 !انیتوروخدا شا- 

 ی مگریسرم را به سمت د.تمام تنم جمع و مچاله است.  بنددی را مچشمانش
 خواهم یانگار م.دهمی هم فشار مي را از سر عجز و ترس رومیچرخانم و چشمها

 ! که قرارست چه بشودنمینب

 ! ..انیشا..توروخدا- 

 . من نداردي به التماسهای عکس العملچی مست کرده است که هانگار

 و همهمه رفت و آمد مهمانان ی داتم در شلوغی منکهی و با اکنمی توانم را جمع متمام
 . زنمی مغی جد،ی رس نخواهدیی به جامیصدا

 شل ي لحظه اي براشی خورد و دستهای میتکان. شده باشدداری بمی با صداانگار
 . بکشمرونی بی خودم را در چشم بر هم زدنکنمی و فرصت مشوندیم

 ! ..یعوض- 

 .کندی ممی زنم و او خونسرد تماشای نفس منفس

 !...ي پست تریمیتو از اقل- 

 . را به جلو دراز کرده ام تا مثال از خودم دفاع کنممی روم و دستهای تر معقب

 به تو دیشا... و معامله کردمدمی جنگیمی حق و حقوقم با اقليمن برا...زمینه عز- 
 ...شنی می قربانگناهی بي عده اي نخواي بخوای تو هر جنگیظلم شده باشه ول

 ...شودی مدهی به او نداده ام که در به ضرب کوبی جوابهنوز

 که هم از سر ترس و هم از سر یی و با صدااورمیبال در م.  شاهرخ است دانمیم
 !)درو باز کن:( می گوی لرزد، می م،ییبغض ِ رها
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 ، شودی مانیقامت شاهرخ که نما. کندی باز منهی زند و در را با طمانی مي لبخندانیشا
 پاها و یاما بر سست. خواهدی منیری سقوط شکی دلم تنها شودی که برقرار متیامن

 داخل یشاهرخ قدم.  رسانمی و با شتاب خودم را به در مکنمی رمقم غلبه میجان ب
 که کندی مانی حواله صورت شایبرسم چنان مشت  به اونکهیگذاشته است و قبل از ا

 نکهی بدون اانی رسند و شایمشت دوم و سوم هم از راه م.شوندی قفل ممیقدمها
 . افتدی مي کند و گوشه ای کند ، همه شان را نوش جان میدفاع

 نیی باال و پايتند تند سر) ؟یسالم:(  اندازدی به من میعی نگاه کوتاه و سرشاهرخ
 ی اما هنوز هم از سر خشم نفس نفس مکندی و نفس حبس شده اش را رها مکنمیم

 . ترسم کار دستمان بدهدیزند و م

 ی فشارد می هم مي که رویی رود و با دندانهای سرش مي دو گام بلند باالبا
 ت دنبال ي حداقل واسه ازدواج بعد،ي بودکی شرگهی دیکی که با تویزن قبل:(دیگو

 و اساس مال خودت هی که از پای دنبال زنیفتی میاگه عاقل باش!... نباشهیجفت بق
 ..)باشه

 نامرد انیشا. کنمی زحمت خودم را سر پا نگه داشته ام و با دلهره به آن دو نگاه مبه
 سکوتِ نی شکل خواهد داد و انی حرفها و مشتها را به بدترنی پاسخ ادانمیماست و 

 چنگ شی روم و به بازویبه سمت شاهرخ م.  ترساندی مرا مشتری منطقش بیب
 و ترس و اضطراب آنقدر ستی خوب نلمحا.  کندشی و رهاردی تا فاصله بگزنمیم
 .اورمی توانم خم شوم و همه وجودم را باال بی شده است که منیی معده ام باال پاانیم

 گذارد و با ی دستش مری را زشی زانوندی نشی چرخد و می به سمتش مانیشا
 شخندی و نگاه رکندی از خون دارد، پاك میکی که انگار رد باریانگشت گوشه لب

 دارد که محالست حرف شاهرخ نهینگاهش آنقدر ک.  دوزدیدارش را به شاهرخ م
 .ده باشدرا درك کر

 !!)  مثل توي گالب خانوم با شازده افیح:( دهدی از افسوس تکان مي سرشاهرخ
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 !توروخدا! شاهرخ جان..میبر- 

 و بعد دستش را دور شانه انی به سمت شاگری دی اندازد و نگاهی به من می نگاهمین
 کشد و همراه هم از اتاق خارج ی اندازد و مرا کامل به آغوش می لرزانم ميها
 بمانی از پشت نصي تا مبادا خنجردهی اما من سرم به سمت پشت چرخمیشویم

 .بشود

 !ادی ازش بر نميکار..اون بزدله! نترس- 

کم ..؟ کم مونده بود!ادیبر نم:( می آی مرونی بال و پرش بری و با خشم از زستمی ایم
 ...) یی بالهی....مونده بود

 ... و رو کردمری ساختمونو زنی ايتمام اتاقها... بودهیغلط اضاف- 

 ... کشدی آغوشش مانی منو مدوباره

 .. روزهیمگه مرده باشم که ...زمینترس عز- 

 .می روی و به سمت پله ها مکندی حرفش را قطع مخودش

 ... آرشهشیپ...دالرام باالست- 

 .می روی ها را باال مپله

 کنه؟ی مکاریاونجا چ- 

 .. خورنی دارن غذا مسای آرش و پريبا دخترها- 

 ..ي چرا اونجورسایپر- 

 ی رها مینفس.  شودی منیی منقطع است و سخت باال و پامانی نفس هر دوهنوز
 ..)ی ش خبر دار بشی زندگتی خواست تو از واقعینم:( کند

 !ت؟یواقع- 

 .کنمی زده نگاهش مبهت

 از ي که کنجش گوشه انمی بی جمع وجور متی سوئکی. می رسی پله ها مي باالبه
  شنوم؛ی آرش را ميصدا. شودی مدهید ، کی شۀ آشپزخانکی
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 ...حوصله اداهاشو ندارم... خودت خفه ش کنسایپر- 

 !... نهای بخوره يزی چهی دی بایباالخره که چ- 

 !)خندهی مترسکها فقط منیمثل ا:( شنومی اش را می لبری غرولند زیحت

 رشد و يبه خاطر کند... سندرمههیدختر آرش دچار :( دی گوی کنار گوشم مشاهرخ
 ..) مشکل دارهی حرکتي از مهارتهایلیتو خ...بزرگ شدن زبونش تو بلع مشکل داره

 چرخش یی هاهی ثاني و براشودیتمام وجودم جمع م.  چرخمیبه سمتش م.ستمی ایم
 کی دردناك در مورد یتی واقعدنی مانم و شنی و من مشودیتمام کائنات متوقف م

 ....ق بچه هاست که خودش عاشيکودك ، آنهم از سمت مرد

 ...  مشکلش حاد شده ویمتاسفانه از سه سالگ- 

 .کنمی باز نگاهش ممهی نی بهت و دهانبا

 ؟ی دونستیتو م- 

 ... دمیآرشو د... متوجه شدمرایاخ...نه- 

تو ... شروع کرده انگاریی هام رابطه نوي از مشتریکیبا :( کندی گوشم زمزمه مکنار
 !) کردفی تعرشوی ستاهی و برام قضدمشیشرکتشون د

 خانوم؟..هی- 

 . دهدی تکان مدیی تاي برايسر

 ي فرزندنی با وجود چنی و خودباخته بود که حتفی مرد تا چه اندازه ضعنیا!! آرش
 !! بودانتی انتخابش خنی از تمام مشکالتش، اولیی رهايهنوز هم مثل گذشته برا

 ... چدی پیدل و روده ام م..ردی گی درد مسرم

 ام ستادهیاز همانجا که ا.. نمی او را ببخواهدی دلم نمی افتد حتی منیی با تاسف پاسرم
 ی مرونی از آشپزخانه بسایقبل از دالرام ، پر. کنمی دالرام را صدا مي بلنديبا صدا

 . نداردی کاملدی آشپزخانه ال مانند است و ديفضا.دیآ

 د؟یینجایا- 
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 !)ادیبگو دالرام ب:( می گوی مآرام

 وارد کندوی منیی باال پاي خاموشش سري و چشمهای خنثي با چهره اسایپر
 .دی آی مرونی بعد دالرام بي و لحظه اشودیآشپزخانه م

 .چهره اش خسته و پژمرده است. دی آی سمتم مبه

  خونه؟میمامان بر- 

 . کشمی و او را به آغوش مدهمی تکان مي تند سرتند

 مادرم بروم ای به سمت پدر ی بدون آنکه حتمی شوی مری سرازنیی پله ها که پااز
 خواهمیحالم آنقدر خراب است که تنها خانواده ام را م. میشویهرسه از خانه خارج م

 ي گرم رو در روي فنجان چاکی سوپ گرم و کی دنج و ساده ؛ ي فضاکیو 
 شی سالها تماشاخواهمیم  کهي با لذت غرقش شوم و دخترخواهمی که میمرداب
 ! دو نفر رانیهم..همخوایخانواده ام را م..کنم

************** 

 :سندرم آنجلمن** 

 وعیش.  داده شدحی آنجلمن توضي توسط دکتر هار1965 سندروم ابتدا در سال نیا
 . است20000 ای 10000 در1آن 

 ي مادر15 از کروموزوم ی سندروم از دست رفتن عملکرد قسمتنی اجادی اعلت
 زی نيگری دي هاسمیالبته مکان. است "حذف" مسئله نی اسمی مکاننیشتریب. است

 یکی از 15هر دو کروموزوم ( ي تک والدیزومین،دیدخالت دارند مانند ترانسلوکاس
 .ی ژنونیو باالخره موتاس)  باشندنیاز والد

 ) درصد80 ی ال20: ( عالئمریسا
 
 یلوچ- 

 رنگ روشن پوست و چشم - 
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  آوردن زبان و اختالالت بلعرونیب - 

 یرخوارگی در شهیکالت تغذمش - 

  به گرماتی حساسشیافزا - 

  با فاصلهيدندانها - 

  از آرنج و رو به باالدهیدستها در حالت خم - 

  به آبادی زلیتما - 

 اختالل خواب - 

  . . . .-   از دهانزشیآبر - 
 

 یعقب ماندگ,  قدیکوتاه, یعی طبریسندرم انجلمن با چهره غ: گفت توانی کل مدر
 ** شودی و حمالت تشنج مشخص مي اچهیاسپاسم ماه, ی ذهندیشد

 
 ي هايماری و بيماری بنی از انتشار اطالعات غلط راجع به ازی پرهي برادوستان

 نی قطعا نسبت به آنها ندارم از آوردن اسم ايریمشابه که اطالعات جامع و فراگ
 . کردميریسندرم جلوگ

  کجاست؟نجایا- 

 خودش را شتری ارتفاع بنی اانی میسوز زمستان. کندی تعجب به اطراف نگاه مبا
 پل فرسوده ي از روگری دکباری چسبانم و یدالرام را به خودم م. دهدینشان م

 نباریاما ا.  گذرمی داشت ، ميشتری جوش و خروش بشی که ده سال پيرودخانه ا
 پشتم می آغوش خواسته هازه به انداي مردنباریا. کنمی هراسم نه خوف مینه م

 . استستادهیا

 .. و جمع وجوریی خونه روستاهی- 

 . چرخاندی من به سمت شاهرخ مي بازوهاری سرش را از زدالرام

 خونه شماست؟- 
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 !یی جوراهی- 

 که در دست دارد ، از یی غذاي و با ظرفهاکندی مادتری را زشی سرعت قدمهاشاهرخ
 . افتدی مشیما پ

 .کنمی من خونه را گرم مدیتا شما برس- 

 .کندی اضافه مشیگامها سرعت وبه

 ؟ی دونستی جذابه میلی همکارت خنیا! مامان - 

 را به شی معنای که حتکنندی استفاده می زمانه از کلماتنی ايبچه ها. کنمی متعجب
 . فهمندی نمیدرست

 زم؟ی عزی چیعنیجذاب - 

 ، یکنی خوشگل جمع منقدری تو موهاتو انکهی اگفتی مقیخانوم معلمون به شقا- 
 !گهیالبد جذابه د... همکارتونم قشنگهنی ايموها!..جذابت کرده

 ! روحش نهفته استانی مرد منی اتی داند جذابیدالرامم نم.  زنمی ملبخند

 اد؟ی دکتر خوشت مياز آقا- 

 را یقی حقاخواهمیم. بحث را ادامه بدهم خواهدیدلم م. دی گوی کوتاه می اوهومتنها
 یفی لرز خفکنمی حس میحت...است و هم گرسنه اماما هم سردم . روشن کنمشیبرا

 تب و لرز کی امروز، عی بعد از پشت سر گذاشتن وقاخواهدی دلم نمچیه. دارم
 . را هم تحمل کنمیناگهان

  بود نه؟ضی مریلیخ...بچه عمو آرش...اون دختره ! مامان- 

 خواهم خودم را مظلوم و آنها را ینم. شودی منقبض مشی ستااداوردنی از به قلبم
 گناهش ی مرد را فرزند بکی ي برسم که تاوان بدجهی نتنیظالم قلمداد کنم و به ا

 . کندی معصومش نمي را با فرشته هانکاریخدا ا... خواهمینم..دهدیم

  معجزه بشه و خوب بشهدیشا... دعا کنشهیبراش هم..آره مامان- 

 شه؟ی نمتی اذشه؟یتش نمسخ.. نداره معجزه ؟يواسه خدا کار- 
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 . فشارمی به خودم مشتری را بدالرام

 بزرگ بزرگ يزای ازش چشهی همنی هميبرا... بزرگهیلیخدا خ! نه مامان جون- 
 ... بزرگ تو رو براورده کنهي راحته که خواسته هایلیواسه خدا خ..بخواه

 سهیدختر خودتو با دخترم مقا:(  گفتی جون به عمو آرش مانیشا!..مامان- 
 !)ظلم مثل بومرنگه...کن

 قرار بود با ی مرد تا کنیا. ستدی ای مانی افکار شایاهی از سي لحظه اي براقلبم
 . له کندشی پاری را زانینفرت بتازد و همه اطراف

 ه؟یمامان بومرنگ چ- 

 ی مشتری هم رمق نداشته ام را بییسرباال. کنمی تازه می و نفسستمی ای مي الحظه
 .کشد

 سمت گردهی چرخه و دوباره برمی میکنی پرتش می که وقتهی بازلهی وسهیبومرنگ - 
 !خودت

 . برسانممی هاهی به ريشتری تا نفس را با شدت بشومی مخم

 .ستدی ای ممیروبرو

  جون کجا بود؟انیدختر شا!..یمامان- 

 جا به سمت معده کی و کنندی راه گم ممی گلوانی ممهی نصفه ني که همان نفسهايوا
 را میچشمها. بردی که حالت تهوع امانم را مکنندی روند و چنان حجمش را پر میام م
 . تا بتوانم بر اوضاع معده ام مسلط شومدهمی هم فشار ميرو

  دخترش مرده؟یمامان- 

 !اورمیاالن است که تمام گذشته را باال ب!  که دالرام ساکتآخ

 ي و رو به آسمان ابرنمکی و سرم را به عقب خم مستمی ای و مکنمی را راست مکمرم
 . دوزمیو دل ِپرش، چشم م

 ؟!مامان- 
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 تا کنمیبه ناچار قدم بلند م. شودی و سماجت دالرام هم کمتر نمشودی بهتر نمحالم
 .رمی قرار بگی برسم و کمیزودتر به سرپناه

  مامان؟ینگفت- 

 . هستمفشی ظريعاشق انگشتها. رمیگیدستش را م. کنمی نگاهش مکوتاه

منم ...نطوری هم همانیشا... دارنی رنگارنگ و مختلفي هایآدمها زندگ- 
با مامانش ... ازش دورهیلی نمرده اما خب خانیدختر شا...همه آدمها..نطوریهم

 ..ی کنی میمثل تو که با مامانت زندگ..کنهی میزندگ

 مثل من... باباش باشهشی پخواستهیحتما دخترشم دلش م..یآخ- 

 ی در پی پين و تهوع آزار دهنده ام ، جان ندهم از انقباضها از لرز تن و بداگر
 . دالرامم، مچاله شده است ، جان خواهم دادي بار حرفهاریعضالت قلبم که ز

  بابات تنگ شده؟يدلت برا- 

  که بخواد دلم تنگش بشههی چه شکلدمی ندیآخه من حت...نه- 

 .ندی گوی راست مشهیبچه ها هم..دیگوی مراست

 ه؟یچه شکل یکنیفکر م- 

 ست؟ی ها ني هندلمی اون شاهرخ خان فهی دونم شبینم- 

 اووف... و حاالندی ببي هنديلمهای هم نگذاشته بودم فکباری یحت!!  بچه هانی که اآخ

 ؟ی شناسی از کجا شاهرخ خانو م؟يدی دي هندلمیتو از کجا ف- 

اما .. عالمه عکس شاهرخ خان دارهکی شونیکی.. کالس پنجممون يبچه ها- 
 ! بود انگاراهیس...خوشگل نبود اصال

 .کنمی فوت مرونی به بینفس

 ...ستی ناهینه ، پدرت س- 

 قراره برگرده نه؟- 
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 و چشم انتظار نگهش دارم اما انگار چشم دواری نخواسته بودم امچوقتی هنکهی ابا
 . کرده بودتی من به او سراي هايانتظار

 ؟یکنی مدای پیاگه بابات برگرده چه حس....دالرام- 

 ....کنمیباهاش قهر م- 

 چرا آخه؟- 

 !گهی دستی نیحتما آدم حساب...زن و بچه ش رو ول کرده رفته- 

 ؟یحاال چندتا قراره باهاش قهر کن....حتما مجبور بوده...ستی نينطوریا- 

  به نظرت؟شهیشش تا خوبه؟ ادب م- 

 .کودکان واقعا معصومند و با گذشت...ردیگی ام مخنده

 ؟یکنیاگه من ببخشمش تو کمتر باهاش قهر م- 

 .کندی مکی نزدگریکدی را به شی و متفکرانه ابروهاکندی را جمع مشیلبها

 ...سه تا خوبه؟- 

 . کشمی اندازم و به آغوشم می مشی را دور شانه هادستم

به ... مرد جذابههیم بابات  بهت بگخوامی می ماهنقدریحاال که ا....زمیخوبه عز- 
 همون موقع باهاش شیدی باشه اگه دادتیفقط ... کنهزتی سورپراخوادی هم ميزود

  خب؟ی و کادو بخره بعد باهاش قهر کنزهی برات جای حسابي بذاریقهر نکن

 که یی از بزرگهاشدی پر مایکاش دن...رودی ضعف مدنشی خنديدلم برا..خنددیم
 . کودکان هستندیهنوز به پاک

  ؟یعنی بزنم غشیت- 

 ؛ ظاهرا ارمغان ادگرفتهی حرف را از کجا نی بپرسم استیالزم ن...خندمی من منباریا
 ، پچ پچ دخترانه و اطی و ححی تفريزنگها....ستی ناتیاضی و ریمدرسه تنها فارس

 يها ترها ، آموزه نیی سال پاي آگاه تر و گوش کنجکاو و حافظه باالي هاییسال باال
 ! هستندي تريکاربرد



 469 

************* 

کنار .  توجه شاهرخ را جلب نکنمخواهمی و مدهمی را به زور قورت ممی هالقمه
 و هر کس کوه کنندی و خنده قاشقشان را پر میدالرام نشسته است و با شوخ

تکه ... تر استي لپش بچپاند، قوانی قاشقش درست کند و بتواند مي رويبزرگتر
 ی شان را قورت مخنده انهی روند و مخفی کش مگریکدی جوجه را از بشقاب يها

 غذا زی رزی نشسته ام و رگری ديو من سو....دهند تا طرف مقابل دستشان را نخواند
 . فرستمی اما ملتهبم می معده خالانیرا م

 ! .... دکتريآقا- 

 یت که اورا صدا م و خنده، بار اولسی شوخیبعد از ساعت.  رود ی به دالرام محواسم
 توجه ی قرار است نسبت به نامش بی دانم تا کینم.  دهدیزند و مخاطب قرارش م

 .بماند

 زم؟یجانم عز- 

 واسه ی کوچول موچولو باشه و دهنشونو مثل اسب آبدی لقمه دخترا باگهیمامانم م- 
 نه مامان؟...غذا باز نکنن

 افتاده آداب ادشی را تا ته خورده اند، شانی غذایحاال که حساب. کندی من نگاه مبه
 !  کندياداوریغذاخوردنم را 

 !ي تموم کرديشما که خورد- 

 .. یول... نبودادمیخب - 

 ...)شدمای داشتم خفه میی جاهاهی یول:( کندی سمت شاهرخ نگاه مبه

 )؟ی مثل اسب آبای داره فی کشتریبه سبک مامانت غذا خوردن ب:(  خنددی مشاهرخ

 !)یاسب آب:( خنددی مانهی و موذخواندی نگاه شاهرخ را منتطی شدالرام

 می و فقط خودمون سه تا بودحی تفرمی اومدی به بعد وقتنیاز ا!..پس بزن قدش- 
 قبول؟...میخوری می دو لپينجوریهم
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 هم دل دالرامم را خوش ی سادگنی ساده است اما هميادی شاهرخ زي هاکودکانه
 لذت بخش شی که مثل رد شدن از خط قرمزها برایی های سادگنیهم...کرده است

 مردِ کی که حضور قدرتمند کندی که کم کم و نرم نرم متوجهش میی هانیاست؛ هم
بلند کند و آنطرف تر  دی نبادی باي مرزهاي او را از روی گاهتواندی میحام

 . داردی دالرامم تازگي همه اش برانهایا..بگذرد

 ی کوبد وبا ذوق می به کف دستان شاهرخ م محکم کف دستان کوچکش رادالرام
 بهی عنی زشته انی اگنی می همه دندون پزشکا مثل مامانم هکردمیمن فکر م:( دیگو

 !) باهاشوناي فرق داریلیشما خ!.. بدهنیا

 ي براخواهدی ؛ مخوانمیحرفش را م.  اندازدی به من مثانهی خبی نگاهشاهرخ
 ! حالت ممکننی سرزنشم کندآنهم به نرم ترمی هايریسختگ

 !.. جلواریگوشتو ب- 

 ی بازارگرميدکترا..ستمیمن آخه دندون پزشک ن:( شودی گوشش خم مکنار
 . زندی به من میو بعد چشمک!) گذرهی با من خوش منقدری انیواسه هم...دارم

 .کندی و بهت نگاهش ماقی کشد و با اشتی ذوق زده عقب مدالرام

 ! شمایدر جذاببه مامانم گفتم چق...گمایم!!!..يوا- 

 يچقدر صدا.. خنده اش را دوست دارميچقدر صدا. خنددی شاهرخ بلند بلند منباریا
 دلهره نیاما ا..چقدر با هم بودنشان را دوست دارم.. را دوست دارمدنشانیخند
 گذارد ی حالت تهوع آستانه تحملم را کم کرده است و نمنی لرز داغ و انی ، ایلعنت

 . لذت بشوماز سه نفره بودنمان غرق

  شمارو نگار صدا بزنم؟ی راستشهیم!... خانوم دکترری بگلیتحو- 

 یوقت:( دهدی من او جواب ميبه جا.  اندازمی به عکس العمل دالرام می کوتاهنگاه
 !) ستبهی غرکنمی زنن فکر میمامانمو دکتر صدا م

 .زندی را از دالرام گرفته است و لبخند مدشییتا
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 منم شما رو دکتر صدا نزنم چطوره؟- 

 چشمان انی که میبرق.  نبوده است لی دلی زدم خواسته شاهرخ بی حدس مدیبا
:( دی گوی می معطلیب.  است دهی که به خواسته اش رسدهدی نشان مجهدیشاهرخ م

 !) کهی دونیخب شما اسم منو نم

 .شودی مدای اش هویشانی پي دالرام روياخمها

 ! اسمتونودیب بگخ!! ...واقعانا- 

 شرط داره آخه؟- 

 . بزندرونی و هر آن ممکن است بافتهی حلقم راه انی مقلبم

 برهم ی و چشمخواندی و اضطرابم را مینگران... اندازدی به من می نگاه کوتاهشاهرخ
اما اوضاع من تحت کنترلم .. معنا که اوضاع تحت کنترلش استنی زند به ایم
 را از سر يگری بحران دخواهمینم... پر شده استتمی امروز ظرفيبرا...ستین

 . او مصمم استاام. کنمیبا التماس نگاهش م..خواهمینم..بگذرانم
 
 
 

 قصه کوچولو هی دیاول با:(  چرخاندی صورت دالرامش مي نگاهش را روشاهرخ
)  نه؟ای ی اسم منو حدس بزنی تونی خودت منمیبعد هم بب.... کنمفیبرات تعر
 و حاال هم شور حل بردی چند صد تکه لذت ميز مرتب کردن پازلها اشهیدالرام هم

 . حاصل از لبخندش مشهود استي هانی چانیکردن معما م

 . کشدی سرش را جلو می و کمکندی بغلش جمع مری را زشیدستها

 !  حلش کنمتونمیمن م..دیبگ- 

 را گره زده است شی ام اخمهادهی پري رنگ و رودانمیم. کندی به من نگاه مشاهرخ
 .دیایاما قصد ندارد کوتاه ب
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 رفته می که امروز رفتي تا حاال به اون خونه اای ؟ي بوددهیتا حاال عمه مامانتو د- 
 ؟يبود

 .اندازدی نه باال مي به معناي تفاوت شانه ای بدالرام

  بوده؟ينجوری چرا تا حاال ايدی چند ساعت گذشته از خودت پرسنیتو ا- 

 ..گهی دستندی نیمی هم صمادید زالب...خب...نه- 

 هدف خشنود يانگار از صعود نرم نرمش به قله ها.  زندی می لبخند کمرنگشاهرخ
 .شودیم

 که واسه ییمهای با رفتارها و حرکاتشون و تصمیاما بزرگترها گاه....درسته- 
 ي اوقات از رویگاه... عده رو خراب کننهی ی ممکنه زندگرند،ی گی مشونیزندگ
 عده هی مدت ممکنه هی بعد از نیواسه هم...ي عمدری هم غی گاهکننی منکارویعمد ا
 اگه باز هم با هم کننیچون حس م  داشته باشنی نخوان که با هم ارتباطگهیآدم د

 باهاشون گهیپس د... خراب بشهشونیدر رفت و آمد باشن ممکنه باز هم زندگ
  کننی مي مونن و از اونها دوری نمیمیصم

دالرام همانطور .  دالرام بخواندي کالم ساده اش را از چشمهاریتا تاث کندی ممکث
 . شده استرهیاخمو و متمرکز به او خ

 ....ستی نیمی ، مامانت با خونواده عمه ش صمنیاالن به خاطر هم..یعنی- 

 عمه ت یعنی:( دی گوی رو به من مي و بعد از لحظه اکندی را غنچه مشی لبهادالرام
 )؟! بد بودن نایا

 ی و دوباره به شاهرخ زل مردی گینگاه از من م. کنمی منیی باال و پاي سرمختصر
 .زند

  جونم بده؟انی شایعنی- 

 واکنش شاهرخ چه خواهد دانمیدرست وسط خال زده است و نم. زدی ری مي هردلم
 . آرام و مطمئن استشهیاما او مثل هم. بود
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 گهی دمی کنی میسع -  چه بد ای خوب چه - رسونه ی مبی به ما آسی کسیوقت- 
 رسوندند و بی مادرت، بهش آسۀمتاسفانه کل خانواده عم...می نشکیبهش نزد

 ...نیبنابرا

 انی درنگ می به دوش بکشم پس بخواهمی کار را با تمام وجودم خودم مينجایا
:( میگوی اتمام حجت مهی شبی با حالتی پرم و مضطرب و عصبیحرف شاهرخ م

 چی و با هیطی شراچی و هچی ، تحت هیطی شراچی تحت هخوادی من دلم نمنیبنابرا
 در انیعمه م بخصوص شا ة از خونواده م با خونوادی هر کسای من ای تو يبهونه ا

 )روشنه؟...ارتباط باشن

 ظاهر معقول و انیشا:( شودی شاهرخ مانع متی اما دراردی جبهه بگخواهدی مدالرام
 با مالحظه نکهیاز ا...) ستی مثل تو ني دختري برای داره اما مطمئنا دوست خوبیخوب

 اما من به برمی ، لذت مگرداندی بر مانی دالرام را نسبت به شاتیو بدون فشار ذهن
 . بحران را پشت سر بگذارم و تمامنی زودتر امخواهی و مستمیاندازه او صبور ن

 ....  دکتريآقا- 

 .خواندی ممی چشمهاانی را از م و کالممکندی منگاهم

 دختر هی...و خب ... دارمیلی خانواده نسبت فامنی با ایی جوراهیاما قصه من ؛ منم - 
 باعث شدند سالها ازش دور گهی دلی مساي سرهی خانواده و نیدارم که هم

 ...دمی رابطه لطمه دنی منم از ایعنی....بمونم

 دارم اگر به سکوتش نیقی که کندی می تابی ام چنان بنهی سانیقلبم م. شودی مساکت
 . خواهد افتادرونیادامه دهد، ب

 شتاب نباری انش،یشی پي قدمهاي باالست و برخالف نرم نرمه هايادی زسرعتش
 .گرفته است

  کجاست؟د؟کجاست؟زنتونیدختر دار- 

 ... دارمری نظی دختر بهیآره - 
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  که از شما دوره ناراحتهیلیاونم حتما خ!..دی هم دوسش داریلیحتما خ- 

دخترانه  - آنقدر پدرانهکنمی دل به دل دخترِ شاهرخ داده است و احساس مدخترم
 . و عمه زاده ها منحرف شده استانی از بحث شای دارد که به راحتازین

 ..معلومه که دوستش دارم..بله خب- 

 د؟ینیچرا نذاشتن شما دخترتونو بب- 

دالرام :( دیگوی شمرده م،ی از تعلل اندازد و بعدی کوتاه به من می نگاهشاهرخ
 دونم سطح ی و می هستی دختر باهوشدمی که با تو داشتم فهمییتو برخوردها...جون

 مسائل یلی و درك کردن خدنی فهمي برانحالیبا ا... از سِنتهشتریدرك و فهمت ب
 دی تو باي از سوالهایلیجواب خ..میبش  تا زمان بگذره و بزرگترمی اجازه بددیبا

 ..)ي خانوم جوون موفق شدهی که مثل مامانت یوقت... تی دوران جوانيبمونه برا

 . امان قلبمی بيو دوباره تپش ها..دوباره سکوت.. تعللدوباره

 گروی همددیتونی که مامانت سرکاره و نمیی روزهاای ی که مدرسه هستییروزها- 
 نی به ادی ، شاستی نشتی مامانت پی که وقتی کنی فکر نمنی اون روزها به اد؛ینیبب

  که دوستت نداره؟هیمعن

 یی وقتاهی...مگه بچه ام؟ خب:(  زندی و لبخند مخوردی از سوال شاهرخ جا مدالرام
 ...)می دور باشدیبا

 که از دخترم دور یی سالهانیمنم تو ا:( کندی نفس حبس شده اش را رها مشاهرخ
 بزرگتر شد بگه ی حواسم بهش بود اما نگران بودم نکنه وقتشهی همنکهیبودم با ا

اما اگه مثل تو فکر !..ي حتما دوستم نداري چون نبود؟وي سال کجا بودنهمهی اییبابا
 راحت المی خیلیخب من خ... عاشقشهمانشکنه و مطمئن باشه که باباش هم مثل ما

 ..)شهیتر م

 اما کم کم دارد خودش فتدیش حلش ب را نگرفته که به چالانی هنوز آنقدر جردالرام
 . گذاردی دختر شاهرخ ميرا جا
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  ذارن؟ی االنم اون خونواده نمد؟ی داری مشکلدینی دخترتونو ببنکهیاالنم واسه ا- 

 شدن به اون خونواده ممکنه بازهم منو از داشتن دخترم کی نزدیول...زمیعز..نه- 
 ..محروم کنه

 يای تمام زواانی با دختر شاهرخ ميحس همدرد. شودی دالرام مکدر مچهره
 . کندیصورتش دار دار م

 نه مامان؟... خوبه فکر کنمیلیبابا داشتن خ...گهی سراغش ددیخب پس بر- 

.  راه نفسم نشسته استانی ست که بغض میلحظات.  چرخدی سمت من مبه
 نشود ؛ تا مجال بدهد زی سر رمهی چرخانم تا اشکم سراسی را به اطراف ممیچشمها

 . کندییل حرف بزنم بعد خودنمااو

 !مامان؟- 

 ، تسلطم واری دي های کاهگليهمان چرخاندن چشمها رو. کندی ممی اعتراض صدابا
 .کندی مشتریرا ب

 جانم؟- 

  رفته؟ادشی ای زودتر برگرده دی که باکنهیباباشاهرخ منم فکر م...گمیم- 

 را از نی و اشودی مطمئن بد مشهی مقتدر و همشهیحال شاهرخِ هم. شودی بد محالم
 . فهممیرنگ سرخ صورتش م

زودتر ..دی که گفتنایهمه ا...خب:(  چرخدی دالرام دوباره به سمت شاهرخ منگاه
 !) اسم شماي سر حل کردن ِمعمامیبر

 ها یمی اقلی گذرد؛ از داستان دشمنی می است و کودکانه از هر موضوعکودك
 داستان خودش یرخ و حت گذشت ، از داستان دختر شاهانی شايگذشت ، از بد

با تمام گنده حرف !.. گریکودك است د... را حل کندشی معماخواهدیم..گذشت
 خوش باشد؛ تا  زندی جست مي به شاخه اي باز هم کودکانه از شاخه اشیزدنها

 !ی الکیحت
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انگار .  و سردرگم استختهی بهم رنینچنی شاهرخ انمی بی بار است که منی اوليبرا
 که در تک ي دختري داند چطور قرار است برایتش رها شده و نمرشته کالم از دس

 . کندفی اش را تعري دارد ، قصه دورانی به حضور پدر جرازیتک کلماتش شوق و ن

 ....خب...اسم من- 

 .کندی تازه مینفس

 ؟ی ذاشتی می چیاگه تو قرار بود واسه من اسم انتخاب کن...اگه...خب- 

 ی مجتبییمثل دا!..یمجتب... ذاشتمی مدیشا...خب..اووم...چه سخت:( خنددی مدالرام
 ..) دوستش دارم آخهیلیخ...م

 که نمی بی و مزدی ری التهاب شاهرخ مي روي جمله ساده اش ، آب سردنیهم
 )هوم؟..ي منو دوست داریعنیپس :( دی گوی مروزمندانهی و پشودیرنگش باز م

 کند و با ناز و کرشمه مخصوص یش کج م شانه اي خندد، سرش را روی مدالرام
 ...) شما آخهدیجذاب..خب:( دی گویخودش م

 ..) برات بگمي رازهیپس بذار :( دی گوی می معطلی بشاهرخ

 . افتدی قلبم به تقال مدوباره

:( دی گوی و اهسته مزندی کنار گوشش لب مکندوی را به سمت دالرام خم مسرش
عقب ...)  فقط ده سالش بودی وقتدم؟ی ت رو دی مجتبیی دای بار کنی من اولیدونیم
به خدا که قلبم ..ابدی ی و کش مشودیباز هم از نظرم، بحث دارد منحرف م... کشدیم

 . فراز و فرود را نداردنیطاقت ا

 دم؟ی دی بار تو رو توو چند سالگنیبگو اول- 

:( دی گوی مدی کشد و با تردی سرش را عقب میکم...خوردی به وضوح جا مدالرم
 )دم؟ی منم قبال شمارو دیعنی

 یی جوراهیگفتن که ما ! خب دالرام جون :( میگوی ام، دستپاچه مدهی چرا ترسدانمینم
 ...)می هم هستلیفام
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نگاه .  دهمي فرارقتی حقي منطق ذهنش را از تمرکز بر رونی با اخواهمی زور مبه
ام  خراب کرده يوا.. اندازدی مهی سامی چشمهايغضب آلود شاهرخ رو

 ..شومیبه خدا دارم تلف م..اما..انگار

 ...دمتی دیهر روز و هر شب م...ي اومدای به دنیوقت- 

 .شوندی کشد تا عمق کالمش را درك کند و چشمانش گرد می مطول

 ونی و منی ساعتها تو ماشيکردی کالفه می برد و مامانتو حسابیشبا که خوابت نم- 
تا خانوم بخوابن و ... صبحي تا دم دمایگاه.. گردوندمتی خلوت تهران ميابانهایخ
 گاز زوی خدا همه چۀشی و همياوردی دندون در می داشتیوقت... نکنندطنتی شگهید
 گاز زدنش ي که برايزی چنی اول،يدادی لُختت فشار مي لثه هاي و روی گرفتیم

 ش توجهت را جلب یرنگ مس... هنوزم همونهنیبب... ساعتم بود،ي زدیدست و پا م
 لثه ي و دادم دستت تا رودمی اونو سابدی چند بار با الکل سفدونهی خدا م وکردیم

 !يهات فشار بد

 درشت اشک نوبت به نوبت فرو ي فهمم که قطره های و مشودی دارد تار منگاهم
 .زندیریم

 کودکانه نکهیاز ا. ندی بی است و انگار دارد آنروزها را مدنی با لذت غرق شندالرام
 . مثل شاهرخ پر شده است خشنود استی با موجود جذابشیها

 دالرام دوارستی و امدی گوی کشد و پر درد جمله آخر را می میقی نفس عمشاهرخ
 ستیمطمئن ن..ستمیمطمئن ن... کم سن وسال استيادی اما دالرامم زردیمطلب را بگ

و ازت ...نشد که تو تمام لحظه هات باشم.. بمونمشتیاما نذاشتن پ:( دی گویاما م..
 .)ر موندمدو
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 آنها گذاشته و به ي را بغل کرده و چانه اش را روشی ست که دالرام زانوهایلحظات
 ژست ساده نی سرزنده و شاد بوده است اما همشهی همنکهیبا ا. کندیشاهرخ نگاه م

 . و غم داردیی تنهاامی جور پکی تکلفش یو ب

 ! پسدی شدتی اذیلیخ... هم از مندی هم از دخترتون دور شدیعنی- 

 .شودی حبس شده مان رها منفس

 دختر هشت نه ساله کی دختر پر جنب و جوش و زبان درازم ، هنوز نیا
 ی بزرگسالرنگی عمر ده ساله و پر از نکی به وسعت یلیسخت است تحل..است

 .انجام بدهد

ظاهرا داستان دختر من و شما :( دیگوی زند و صبورانه و مطمئن می لبخند مشاهرخ
 یی شباهتهاهیحتما تو اونم ...ی اسم منو حدس بزنی بتوندیحاال شا....مه ههی شبیلیخ

 !)هست

 و انگار سر ذوق آمده باشد چهار دی آی مرونی قبلش بۀقی از ژست چند دقدالرام
 یبه زحمت لبخند م...خواهدی تقلب مدی اندازد ؛ شای به من می و نگاهندی نشیزانو م

 دندان ری گوشت لبش را از داخل به زکهیر حال و دکندیدوباره به شاهرخ نگاه م.زنم
نگو که اسم :( دی گوی مجانی و بعد با هندکی نگاهش مرهی خی است لحظاتدهیکش

 )؟!شما هم شاهرخه

 .کندی شروع به کوبش مجانی و دوباره با هشودی متوقف می لحظاتي براقلبم

 روزمندانهی پۀ جانانة از تهِ دلِ شاهرخ ، دالرام را هم به سمت چند دست خندةخند
 ی حرفشی خنده هاانیاما شاهرخ م!  معماکی از سر کشف ي خنده ادهد؛یسوق م

 .شودی که دالرام ساکت مزندیم

 !یشاهرخ بارمان!ی چهی م هم بارمانیلی فامیاگه بفهم- 

 وجودم ي فضاانی مای متصلش کند نهی به دلم مانده که به قفسه سي بنددانمینم
 !آواره است
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 !)چه جالب:( دیگوی مي کوتاه و جددالرام

 به سمت فشی و نگاه مردد و بالتکلداردی کم کم چشمانش را از سمت شاهرخ بر مو
 است که مجبورم شیبای چشمان زانی مزی انگجانی هي تمناینوع.  چرخدیمن م

 کشم و ی و به آغوشش منمی نشیکنارش م.  بلند شوم و به سمتش برومکندیم
 نی است و ادهیترس.رزند لی مکشی تاريمردابها.  افتدیرخ مهمزمان نگاهم به شاه

مرد مردستان من از قضاوت دالرام ...نمی بی نگاهش مانیبار اولست که ترس را م
 .. استدهی دالرام ترسرفتنی پذایاز پس زدن .. استدهیترس

  ام گذاشته و بهنهی سي تا خود دالرام لب باز کند اما او سرش را رومی مانده اساکت
 ی در ذهنش چه مدانمینم.  شده استرهی خمانی پاری دست بافتِ زي هایقال

 ي سکوت را ندارد، پس آرام و مادرانه موهانی ادنیقلبم تحمل به دوش کش...گذرد
 ی دونیم:(می گوی زمزمه وار مشش و کنار گوکنمیخوش رنگ و لختش را نوازش م

 یم... ش برگشتهی دوستات بفهمند بابات از مسافرت طوالنی داره وقتیفیچه ک
 نمای سانس سنی آخري و برامی راحت برالی با خی حتمیتونی به بعد منی که از ایدون

 شب ي با بابا شاهرخت تا نصفه هامی بتونی داره وقتیفی چه کی دونیم...میری بگطیبل
 که یی مزه داشته باشه وقتایلیفکر کنم خ... راحت باشهالمونی و خمی بگردابونایتو خ

 يزی چهی منم ي و آخر سر برادی بگردی و کلي با بابات بريمن سر کارم دو نفر
 می بلند کننوی سنگزی چهی می تونی نمی خوبه که وقتیلیحتما خ.. دنبالمدیای و بدیبخر

 با ستیالزم ن... مدرسه دنبالتادی که بابا بخوبه یلیخ... کمکمونادی بمیبه بابا بگ
به خاطر تو ... مدرسه توئهيآخه محل کار بابا درست روبرو.. گهی دي برسیروس

 یگفتیهمون خونه بزرگه که م...چند ساله...نهی صبحها تورو ببشهیاومده اونجا تا هم
ه یهمون خونه که کنار درش ..خورهی مي به درد سر سره بازدشی سفيسنگها

بابا هر روز از ...می بار باهاش عکس گرفتهی گذاشته و ری بچه شهِیگلدون بزرگ شب
 ...) کنهیاونجا تورو تماشا م
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 دانم اشک ینم. کنمیبه شاهرخ نگاه م. کنمینی بشی توانم عکس العملش را پینم
 . تأللو گرفته اندشی مردابهایِ مردانگي الماس هاای نشسته شی چشمهاانیم

 ؟!دختر نازم- 

به ... استنی من دلنشي مرد برانیدرانه، ا پایمردانه !...نیچه دلنش.. لرزدی مدلم
 !می تمام خواسته هاةانداز

  ؟یکنی مگاهیمنو ن- 

 و نگاهش را ردیگی از من فاصله می و کمداردی ام بر منهی سي سرش را از رودالرام
 . چرخاندیبه سمت شاهرخ م

 هنوزم به نظرت جذابم؟- 

 .  چرخاندی شاهرخ مي را روچشمانش

 ؟ي جذابتو به دوستات نشون بدي بابايدوست دار- 

 وسوسه کننده شنهادی دانم پیم... گذردی دالرام مي چشمهاانی از میبرق
 من هم به اندازه دالرام ، يبرا.. مثل دالرامینیزبی دختر بچه تيآنهم برا...ستیا

 ! گشتن با شاهرخ وسوسه کننده استالیخ

  دخترم؟يبا من قهر- 

اونم سه ..کنمی باهات قهر مي هامو بدزهی جانکهیابعد از :( دیگوی می به آرامدالرام
 !)تا

 ی برمزی ست که هر دو خی خواستني به قدرشی خوش فرمش و آهنگ صدايلبها
 از زی تر است؛ اصال او در همه چعی اما شاهرخ سرمی که او را در آغوش بکشمیدار

 نوع غرور است که با تمام وجودم مزه مزه نی ترری نظی بنیمن برتر است و ا
 .کنمیم

قطره اشکش سر .  بوسدی را بارها مشی و موهاردی گی مشی بازوهاانی را مدالرام
 آغوش او را یدالرام به راحت.  افتدی خوشرنگش ميشمهای ابري و روخوردیم
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 صحنه راثبت کنم اما نی اخواهدیدلم م.  را بسته استشی است و چشمهارفتهیپذ
 .دهدی نمدنی مجال دمی اشکهازشیر

  دختر ناز بابا؟خوادی می چزهیجا- 

 !)ي دوست داریهر چ:(دیگوی زند ، می آرام انگار که در خواب حرف مدالرام

 ي لوس بازکردمی از آنچه فکر معتریسر.  کنمی را پاك ممیاشکها.. ردیگی ام مخنده
 ! پدرش است و بسدارشی که تنها خریینازها... دخترانه اش شروع شده استيها

 ... شرط دارههی- 

 ! شمايچقدر واسه هر کارت شرط دار- 

 ....شودی کم کم همان دالرام خودم مدارد

 !!گهی ان دي جورنیباباها ا- 

 شرطت؟...باشه- 

 ! دوري که اون آقاهه برات آورده رو بندازي ازهیاون جا- 

 .بدای ی و باالخره منظورش را مکندی با استفهام نگاهش میلحظات

 ! باکس؟کسیا- 

 !حاال انتخاب با خودته.. بهتر از اونو برات بخرمتونمیمن م!..اوهوم- 

 .زنمیلبخند م.  نظر مرا بداندخواهدی مکندی به من نگاه مدالرام

 ..گهیبابات درست م- 

 بکر و ي ساده از هواۀ جملنی را از شوق گفتن هممی هاهی تمام رخواهدی که دلم مآخ
 داشتنش چه دانند،ی که نعمتش را ندارند مییآنها!!... منطقه پر کنم؛ باباتنیتازه ا

 !ستی دارد و چه پشتوانه ایتیامن

 !باشه قبول- 

 دل و روحش انی که تنها در دو سه مالقات توانسته بود مي مردي بازوهاانی از مبعد
 .دی آی مرونی کند، بدایراه پ
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 . چرخاندیم شاهرخ ي نگاهش را روطنتی با لذت و شحاال

 .... ازش عکس ندارمنی بابام زشته واسه همکردمیمن فکر م- 

 آورده يبارها از من طلب عکس کرده بود و من هر بار بهانه ا...ردیگی ام مخنده
 .بودم

از همونا که اون شب خونه . دم مدرسه از اون لباس خوشگالت بپوشيای بیخواست- 
 ..بابابزرگ تنت بود

 روح پاك لشی و تنها دلرفتهیدخترم او را تمام و کمال پذ... کشمی مي آسوده انفس
 دخترانه پدرانه نطوری آنها همخواهدیحاال دلم م..کودکانه و بخشنده اش است

 . بخوابمی کمشانی امواج مثبت صداانی و بشنوند و من مندیبگو

ضربان قلبم کند . کنمی را دراز ممی و پاهادهمی مهی پشتم تکواری سرم را به دآسوده
 ... تمام زمستان را بخوابمتوانمیو آرام شده است و م

 ... باشدمی گوشهایی گذارم کالم آنها الالی بندم و می را ممیچشمها
 
 
 

 ... بار اول بله را گفته امهمان

 دست و پا شکسته و ناقص نطوری آمد ای نمیبه مجتب... داردی چه برقمیچشمها
 ....اندازدیعکس ب

 هی شبشتری در دهانم جا دهم بخواستمی که می بزرگکی با دهان باز و تکه کنجایا
 کدستیبخصوص با لباس بلند و !  عروس خوشبختکی هستم تا ی اسب آبکی

 هی سایحت... حال استی بيادی است اما به قول مادرم زی خوشرنگیآب... امیآسمان
 ام نتوانسته دهی کشمیلکها که به اصرار مادرم پشت پی رنگرهی و تي سورمه ايها

 ... قرار دهدری و بلند را تحت تاثيری لباس حرنیمالحت ا
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همان وقت ... گفتم با اجازه پدرم ، مادرم و خاتون ی بار اول بله را گفته ام؛ وقتهمان
 انی که می برق اشکتوانستی اش را پنهان کند نه مي توانست دلخوریکه پدرم نه م

 ... کندینگاهش بود مخف

نگاهش ... خالص کردمای رونیزبی نگاه تریر اول گفتم بله و خودم را از ز باهمان
 گفته یفی خفکی بود و تبرختهی به گردنم آويخم شده بود و گردنبند..ناخوانا بود

 ...بود

 ام ی بار اول گفتم بله و نگذاشتم جمعِ محدودمان ، معطل خوشبختهمان
 ! عجول بودمی خوشبختنی ايخودم هم برا...بشوند

نگاهش آنقدر به ... عاقد بودني جوان است برايادیز... عاقد هم هستعکس
 باشد داماد دهی فهمی حتای باشد عروس کجاست و دهی که شک دارم فهمربودیز

  شاهرخ ؟ای بوده یمجتب

 پراکنده زی تا مهمانان نزدمی از خانه ام رفته بود و من زودتر دل دل معاقد
 که تازه ستی چطور پدرنیمدرسه برگردد و بپرسد ا دالرامم از نکهیقبل از ا..شوند

 برازنده و اهل تفکر ی خانمی بود اما بعدها وقتی خودخواهدیشا...شودیهمسرت م
 ..دادمی محی توضشی شد، امروزم را برایم
 

 نیتری مادر پشت وکی ای روگفتیشاهرخ راست م... رفته بودندی پدرم و مجتبا،یرو
 ی واقعی دخترمان هم مادربزرگي براتواندیدانستم م یاما نم...بوده و خواهد بود

 ...ری خایباشد 

 و خاتون ،بساط سفره ساتن کوچک عقدم را که با تمام مخلفاتش از صبح زود مادرم
 که در ي محدودي عکسهانی از همریو غ.  بودند ، با سرعت جمع کرده بودند دهیچ

 تی نهای بیجانیفقط و فقط ه... به خاطر نداشتمزی چچی بود ، هنمانیحافظه دورب
 ... باشکوه، محو و مه گرفته بودينرژ انی داشتم و تمام اطراف در هاله انیریش
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 نم؟یمنم بب- 

 .رمی گی را به سمتش منیدورب

 و از چند ساعت گذشته حسم آنقدر متفاوت شده می استادهی چراغ قرمز اپشت
 و او میستی شهر بانی قرمز ايمام چراغها تمام روز پشت تخواهدیاست که دلم م

 تمام خواهمیو من م! حاال انگار مجازست ... نگاهم کندطنتی و با شدارانهی خرنطوریا
 تازه نفس بشوم و دور ی و ققنوسوم و خاکستر شرمی نگاه آتش بگنی اریو کمال ز

 .وجودش بال بکشم

 نهی دالرام ببخوامینم... دست خودت باشهنایا- 

 ..زمیباشه عز- 

 .رومی فرو منشی نرم ماشی صندلانیم

 پدرت ناراحت شد؟- 

 روز يمهم بود که درست فردا... حرفها خراب کنمنی را با امی هاهی ثانخواهمینم
 آماده کنند، به خانه نشی تدفي خواستند خودشان را برای همه می وقتیمیفوت اقل

 نه م؟یدعوت کرده بود شی مراسم عقد فرداي و مودبانه آنها را برامیشان رفته بود
 لب گفته ریشاهرخ را برانداز کرده بود و ز ظیمهم نبود که پدرم با غ....مهم نبود

 وقته که عمه یلیخ:( و من گفته بودم!) هنوز داغش تازه ست!خواهرم عزاداره:( بود
 کرده بود نیی باال و پايپدرم تنها سر...)  که در مراسمم باشهستی ندارم و قرار نيا

 ی شاهرخ بو!) دخترتی به زندگی گند نزندوارمیام:(  گفته بودیو بعد با نگران
 جا نی همهی قضنیا....دختر ما ...دالرام دختر منه:(  گفته بودنیمالحظه و سنگ

 دهی به دندان کشیو پدرم مکدر لب)  زده بشهی راجبش حرفگهی دخواهمینم...تمومه
 )کهمبار:( بود و به زور گفته بود

 بود که بارها محک خورده بود و حاال ي مرداریمهم ع....واقعا مهم نبود.. نبودمهم
 !ری دلپذتی جور حس مالککی...تمام و کمال مال من بود
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 ...ارمیاشکال نداره بعدا از دلش در م- 

 . تکان داده بوديسر

 .... دست دفترداررسونمیشناسنامه ت هم فردا پس فردا م- 

 !)ن که شناسنامه مو دادم دستتم:( میگوی تعجب مبا

فردا پس فردا ... داده بودمیقبال درخواست المث..ی خط خطۀنه اون شناسنام- 
 ...حاضره

 ...) قبل پاره شدقی دقانیشناسنامه شما که هم:( دهدی لبخند ادامه مبا

 .کنمی نگاهش مری و متحنمی نشی مصاف

 ؟ي کردکاریچ...يوا- 

اسم ... ما خالصه شده تو همون چهار برگیزندگ.... ترهی ش واقعیغصه نخور المث- 
 ی برات المثتونستمی راحت میلیبا شناسنامه دالرام خ...من، اسم تو و اسم دخترمون

 ...رمیبگ

  ست که انجام داده ام؟یکی مرد پاداش کدام کار ننیا...زنمی ملبخند

 .رومی فرو می صندلانی بندم و دوباره می را ممیچشمها

 حالت خوبه نگار جان؟- 

بگذار باز هم ) ؟ی دلم خوبزیعز:(  پرسدی مگری دکباری.  دهمی نمیجواب
بگذار بازهم .. روح تشنه کلمات او هستندنی گوشها و انیا.. بشنومخواهمیم...بپرسد
 حالت هم بمانم نه خسته نیبگذار بداند آنقدر خوبم که اگر تا ابد در هم...بپرسد

 ...شودی می تحرکی بدنم کوفته بی و نه حتشومیم

 نگارم؟- 

 ... اش هستی اندازد و مشغول رانندگی به من می نگاهمین...کنمی را باز ممیچشمها

 !خوبِ خوب- 

 ... پسياز حال من خبر ندار- 
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 توانمی مرد را بخواهم و چقدر منی اتوانمیچقدر م...زدی ری حرفش فرو منی از ادلم
 ...خوددار باشم

 ) ؟دونهیدالرام م:( دیگویشد و م کی میقی عمنفس

 عاشق یول... سر رفتم مدرسه ش و اجازه شو گرفتمهی روزیاما د...بهش نگفتم....نه- 
 ..مثل خودم... برنامه ستی و بییهوی يمسافرتها

 .شودی سمتم خم مبه

 ... برنامه می و بییهوی يمنم عاشق کارها- 

 .کندی شفافش و طعم کالمش ، رنگ به رنگم مي اما رنگ چشمهاستی عادحرفش

 ی گذارد حتی مرد نمنی ایی چرخانم اما کشش آهنربای مابانی را به سمت خنگاهم
 )چقدر راهه تا اونجا؟:( چرخمی از او روگردان باشم و دوباره به سمتش مهیچند ثان

 ومترلیحدود هشتصد نهصد ک:( ردیگی مي اندازد و ژست متفکرانه ای باال مییابرو
 ...)میرسی شب ميآخرها.... اووم...میبا تمام توقفها حساب کن...راهه

 ه؟ی مطمئنيجا- 

 !)برم؟ی نامطمئن ميمن زن و بچه مو جا:( کندی تعجب نگاهم مبا

 تا جسمم را به وصالش زندی کالم ساده اما پر محتوا ، بال بال منی از اروحم
 نتواند مرا از او جدا ی قدرتچی تا ه وجودم حل کنمانی او را مخواهدیدلم م...برساند

 .کند

  اونجا؟یتا حاال نرفت- 

 رفتم و عی سرنیهمچ... بودی تخصصناری سمهیاونم .. رفتمرازی بار شهیمن فقط - 
 ! کجا بودمدمیبرگشتم که نفهم

 تتونی و راه هم کمتر اذمیدیرسی زودتر میلی خیلی خرفتمی مییاالنم اگه هوا- 
 !ی اما خودت نخواستکردیم

  دوست دارمشتری رو بی شخصنیمن مسافرت با ماش- 
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 نمی بنشی اتاقکانی ساعتها مخواهمیمن م.. همه اش بهانه استنهای امی بگوخواهمیم
 می که دالرام چرت نیی من به ساعتهامی بگوخواهمیم... تو نفس بکشميو در هوا

 آن لحظه خواهمیم.. زند ، دل خوش کرده ام ی منی ماشي تکان تکانهاانی ميروز
 انگشتها و انی دستم را مکتری نزددیشا ای..ي دنده بگذاري و رويریها دستم را بگ

 خواهمیم.. اتاقک حساب کرده امنی اکی تاري لحظه هايرو...ی ات محصور کننهیس
اما ..دیقباحت دارد شا..ی لبها را سرد کننی و جسورانه تب داغ ايبه سمتم خم شو

 نی را، همی و تمام نشدنی جاده طوالننیا ، هم خلوت ساده و محدود رنیمن هم
 را بارها و بارها در نهای همه اکندی و غرق لذتم مچرخدی که به سمتم مییانگاهه

 نیمن هم...کندی ترش منیری که شوق وصال شییخلوتها...ذهنم تصور کرده بودم
 !ی ساده اما تکرار نشدناتی جزئنی ؛ همخواهمیها را م

 ساله یلیخ...می دارادی زنای آشنا انیواسه هم....مادرم اصالتا مال اونجاست- 
صاحبش آدم ...می که اجاره کردم قبال هم بارها رفتي خونه انیاما ا..نرفتم
 کوچه اونطرف هیخونه خودش ...دهی اوقات اجاره مشتری خونه رو بنیا...هیمحترم

 !..هی دنج و امنیلی خيمطمئن باش جا...تره

  امن نباشد؟یی با تو بود و جاشودی ممگر

 ....خوبه- 

 هوم؟..ی نگرانکنمیحس م- 

 مطمئنم ؟یبعد از اون چ...هیمی مراسم اقلری درگانیشا..خب.. روزهانیا...فقط...نه- 
 !نهیشی نمکاریب

 چی هیحداقل قانون...زمی بکنه عزتونهی نمي کارچیه:(  خوردی در هم گره مشیاخمها
 ...) بکنهتونهی نميکار

 ..)اگه دالرامو بدزده...؟یرقانونیغ:( زنمی ترس لب مبا
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 از اون گنده تر بود ، تونست دالرامو بدزده؟ بعدم دالرامو بدزده هفت یمیاقل- 
 سرکوب کردن تمام عقده ي براخوادیاون م...خورهی کنه به چه دردش ممیسوراخ قا

 کردن دالرام ی بگذاره ، پس مخفشی که داره تمام دارو ندارش رو به نماییها
 که نهی بزنه اتونهی که میبی آسهاتن..هی منتفدنشی دزدهیپس قض...کنهیآرومش نم

که ...زهی ش را به هم برهی بچه بده و روحنی شکل به خورد انی رو به بدترقتیحق
 !ستی نی سادگنیاونم به ا

 . باشددیگوی که او می شکلنی به همزی کاش همه چيا. کنمی را رها منفسم

 ي و روردی گی زند و دستم را می مي و لبخندکندی به چشمان مضطربم می نگاهمین
 یمطمئن باش تا وقت:( دهدی و ادامه مکندی را نوازش ممی و انگشتهاگذاردی مشیپا

 ...) متوجه شما بشهیبی آسچی ذارم هیهستم نم

  چطور؟ریاما از تقد...من از او مطمئنم...زنمی ملبخند
 
 
 
 قطعا نحالیبا ا. شودی و بد دست منی ، سنگبردی خوابش می الغر است اما وقتنکهیا با

 ي اندازد و نه بعد ازآنکه روی که نه به هنّ و هِنّش مستی شاهرخ پرِ کاهيبرا
 ! چاق کندیتختش گذاشت ، مجبور است کمرش را به عقب بکشد و استخوان

 نی زدم و بابام منو از تو ماشی خودمو به خواب می داشت وقتی چه لذتی دونینم- 
  ذاشتی و تو رختخوابم مکردیبغل م

 . نگاهش تلولو داردانی لذت هنوز منی دارد و الذت

 مزه ش واسه شتری انگار بیول... کرده باشهفی خود بابامم ککردمیفکر نم- 
 !!باباهاست

از .  قدردانش هستمستی خوددار نشی ابراز پدرانه هاي برانکهیاز ا.  زنمی ملبخند
 . سپاسگزارش هستمدیگوی و سر راست حسش را مکندی نمي با کلمات بازنکهیا
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 !یکنی نگاه مرهیبد جور خ- 

 و او هم خزمی مرونی و از اتاق بردیگی کالم و نگاهش خنده ام وسعت مطنتی شاز
 .دی آیدنبالم م

 ...در اتاقش باز باشه- 

 . در را ببندمگذاردی و نمدیگوی را منیا

 ! ترسه دخترمی شه نصفه شب مداریب..میچراغ خواب ندار... اتاقشکهیتار- 

 می برایچه اشکال دارد گاه... دخترش باشمی لحظاتي براخواهدی که دلم ميوا
 . کنديپدر

 تمام وجودم شرم نکهیبا ا. گذارمی اش منهی سي و سرم را رورومی سمتش مبه
 .ارم دازی پدرانه را با سلول به سلول تنم ننی اما اکندیم

 حلقه ی به نرممی را دور شانه هاشیبازوها.  حرف دلم را خوانده استشهی هممثل
 . گذاردی سرم مي و چانه اش را روکندیم

  شده هوم؟تی به دالرام حسودکنمیحس م- 

 .کنمی منیی باال و پايسر

 . آوردی و سرش را کنار گوشم مچدی پی را محکمتر دورم مشیبازوها

 ... همه خانواده ت رو تصاحب کنمي جاتونمیاما م...شمای برات نمی خوبيمن بابا- 

 و از رمیگی گذاشته ، فاصله مدنی کوبي گوشم بناری که زی از ضربانی سختبه
 .شومیآغوشش جدا م

 !ي همه رو تصاحب کرديتو سالهاست که جا- 

 که تا چند سال آواره ت ی کني خوددارنقدریالزم بود پس ا:( خنددی مطنتی شبا
 )؟!میباش

احتماال لبخندم شرم آلود و وسوسه کننده است که ناغافل به سمتم ...زنمی ملبخند
 .کندی بلند منی زمي کشد و مرا از رویم
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 ...افتمیم.. يوا..يوا- 

 نی محدود اي رفته که فضایی حواسم از خباثت و برق نگاهش به سمت پله هاتمام
 بلندش به سمت يبا قدمها.  باال جدا کرده استتی و سوئنییراهرو را از سالن پا

 ! سقوطيای واکس خورده و مهيپله ها. رودیهمان پله ها م

 !شاهرخ جان- 

 !بازم بگو - 

 . اندازمی به پله ها مینگاه

 ...مایخوری مزیل.....شاهرخ جان...يوا- 

 ...شهی مداریدخترمون ب!..سیه- 

 نی که از ترس سقوط ، مرا زمرمخوی رود آنقدر تکان می پله منی اولي که روشیپا
 به اندازه گذروندن از چهارتا پله هم به یعنی:( کندی گذارد و با سرزنش نگاهم میم

 )؟ي ندارنانیمن اطم

 )؟!ی به من بله گفتي چه جورقایبعد دق:( چرخاندی صورتم مي را رونگاهش

 ... براقندیلی پارکتا خنیا... یعنی..نه...نه- 

 نگاهش آنقدر واضح است که بر خالف يمعنا. کندی را کج کرده و نگاهم مگردنش
 .خوانمی حرفش را مشهیهم

 ....)ترسمی از ارتفاع مدیشا:( میگوی و مشومی مکی او نزدبه

 !) بغلم کن آقا غولهایب...باشه:( کنمی را دور کمرش حلقه مدستم

 . خاموشندشیدابهامر...کنمی و نگاهش مرمیگیسرم را باال م. دهدی نمیتیاهم

 .رومی و عقب تر مشوندی رها مدستانم

  شده؟یچ- 

 ... خاطره دور اما تازههی...یچیه- 

 ؟يچه خاطره ا- 
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 .نمی نشی چهارزانو مشی و من هم مانند شاگردان مکتب روبروندی نشی پله ملبه

خبر فوت برادرت ... بودیمی خونه اقلي پله هاي بار که دستم بهم خورد رونیاول- 
 پله هم برخورد هی تنت با ی چطور خودمو بهت رسوندم و نگذاشتم حتدمینفهم..

 بعد کهیبا وجود.. از دقتم در احواالتت...خودم از سرعت عملم تعجب کردم...کنه
 چطور متوجه حالت شده بودم م،چرخوندیازدواجت با آرش چشمامو رو صورتت نم

 ی که حتدمیراستش همون موقع فهم... واالدونمی، نمو چطور خودمو بهت رسوندم
 تونم نسبت بهت ی نمی هم که باشای اگه اون سر دنیاگه هفتاد سالت هم بشه، حت

 !...ي مهم بوددنمیبرام به اندازه نفس کش...عاشقت نبودم اما... تفاوت باشمیب

 یچندگاه هرازخواستی فقط من بودم که دلم مای همه زنها مثل من هستند دانمینم
 از خواسته شدن ؛ هر چند يحرفها.. از گذشتهیی حرفها بشنوم؛ حرفهانیاز ا
 .دمی دی و من نمدهیدی او می و نگاهش وقتی مرد حامکیتکرار حاالت ...انهیمخف

 ؟ي خاطره ها دارنیبازم از ا- 

 .زندی ملبخند

 ...تا دلت بخواد- 

 شنومیم- 

 اهل ستم،یمن اهل حرف زدن ن:(  شده اندثی خبشی و باز مردابهاشودی مبلند
 !)عملم

 !)ي دارادی دونستم اعتینم:( میگوی و مشومی مبلند

 می موهايسرش رو.  کشدی اندازد و مرا به سمت خودش می را دور کمرم مدستش
..) شهیازاونا که باعث طول عمر م... مخربادی اعتهی:( کندی و زمزمه مرودیفرو م

 و اضافه کندی اندازد و بلندم می ممی پاری را زگرشی د و دستکندیسرش را بلند م
 روز به روز خوامیم... کنمی زندگدای اعتنی با همگهی صد سال دخوامیم:( کندیم
 ...) تو وجود تو غرق بشومشتریب
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 ، از سر شرم به داخل شی پروای بار نگاه بری که زی و لبشودی به سمتم خم مسرش
 روحت ی ست وقتيری نظی و چه حس بشودی او مي ام ، طعمه خواسته هادهیکش

 .ونددی پی شده است و حاال جسمت هم به او می شکارچنی ای قربانشترهای پیلیخ
 
 
 داده اند و از سمت ری دستشان را به بدنه طاق گکی اند و ستادهی از گل ای طاقریز
 ی تعارفکنند؛ی تعارف مگریکدی خم شده اند، انگار دارند به گریکدی به طرف گرید

شما .. آغوشمانی جا منی شما بفرما دخترم همت؛یاز جنس محبت ، از جنس امن
 !می پشت شانه هانجایهم...بفرما پدرم

 را فشار نی دوربی لغزد با فرودش همزمان شاستی گونه ام مي اشک ذوقم روقطره
 وقت ی وقت و بي از نجواهاتوانستمیکاش م...شودی خاطره قاب منی و ادهمیم

 ... بسازمای به وسعت دری قابمیه شاهرخ کنارگوشهاعاشقان

بسه چقدر عکس !!.. مامانبرمی رنج می من دارم از گشنگيوا:( ندی آی سمتم مبه
 !)آخه

 کشاند و ی اندازد و او را به سمت خودش می دستش را دور شانه دالرام مشاهرخ
و با لبخند به اطراف !)  روحهي خودش غذااهی گل و گنیبه قول مامانت، ا:( دیگویم

 . دوزدیباغ ارم چشم م

 ..دینی مناظرو ببنی ادیایبده مجبورتون کردم ب...گهی ددیبدجنس نش- 

 ..نمی رو ببي فست فودهی منظره دمی محیمن ترج- 

 از من ، سرش از دیناام!)  ممنوعتزای متزایپ:( زنمی به دالرام زل می ساختگیبااخم
من چلو ملو !!..دی بگيزی چهیشما !! بابا..اِ:(  چرخدیمتش م شاهرخ به سي بازوهاریز
 !)خورماینم

 . اندازدی به من می و نگاه کوتاهبوسدی دالرام را میشانی و پزندی لبخند مشاهرخ

 ؟! خانوممیری بگيرا- 
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 ! کنددای پبی قرارست به کدام سمت شي راجهی نتمعلومست

 قبول دالرام؟..فقط تو مسافرت !... بابامینخواست- 

 !حاال تا بعد- 

 یِابی ارزستمِی دهند که سیچنان جواب م!.. هستندیی بچه ها، اعجوبه هانی که ايوا
 !کندیمغزِ بزرگترها هنگ م

 از زبان قای عمای به دخترش او را گرفته است یکی جو نزددانمینم. خنددی مشاهرخ
 .بردی دالرام لذت مي هايدراز

 دختر بچه نه ساله ، بر کی کار ي ابتدانی از همخواهمینم. کنمی به شاهرخ میخما
 ! کول ما سوار باشد

 به فست فود سرعت دنی رسي ودالرام جلوتر از ما براشودی به شانه ام مشانه
منم تو مسافرت اشتهام :(کندی زمزمه ممیروی به سمت در باغ مکهیدر حال. ردیگیم

 هیمنم .. چلو قورمه و جوجهیکی فست فود دوست داره یکی... خبکنهی مرییتغ
 !)ه خوشمزيزهای دست چنی مثلِ نگار و از اگهی ديزایچ

هنوز . کندی مینی تنم سنگي روشیهنوز التهاب خاطرات شب پ. شودی داغ مصورتم
 هی عاشقانه اش و تمام ثاني رقم زده بود ، زمزمه هامی که برایلی بدی بيهم لحظه ها

 و شودی روشن مدگانمی دانی مگاهی ساخته بود ،گاه و بمی که برایش آرامبخيها
 . شودی می خالي هری دلدادگای ذوق و ای  دلم از سر شرماری اختی و بزندی میچشمک

 . زنمی مشی ام را به بازوشانه

 !سیه- 

 نگاهش رو به آسمان رد،ی گی و سرش را باال مکندی فرو مبشی جانی را مدستانش
اووف که دلت .. وصالی ولشنی کشند ساکت می فراق میمردا وقت:(  استیآب
 بشنوند خوانیم.. بشنوندخوادیزنها هم دلشون م!...ی شبانه روز چونتو بجنبونخوادیم
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 و عشق مردو یکه حس قدرشناس حقتونه!...و بدونن که با روح مردشون چه کردند
 )نه؟ی از اریغ!..دیبشنو

 انی مخواهدیدلم م!!.. است کم گفته امنی مرد دلنشنی امی که اگر بارها بگويوا
 .. بشومنی فرو بروم و ته نششیمردابها

 از دست رفته ي بهت بگم عاشقتم که جبران تمام سالهانقدری اخوامیم:(کندی منگاهم
 خوامیم.. به وجودم گرم و قرص باشهشهی بگم عاشقتم که ته دلت همنقدریا..رو بکنه

 ..)شهحس و حالم ملکه ذهنت ب

اگر .. نه؟ای هست يزی چي ، رتبه ای مقام،ی ، پستي باالتر مرحله ای از عاشقدانمینم
 !هست من همانم

اگر جوانتر . رمیگی و محکم دستش را مکنمی فرو مشی انگشتهاانی را مانگشتانم
 اطراف نبود، حتما دستم را دور کمرش حلقه ي آدمهارهی اگر نگاه خدی شاایبودم و 

 و شدمی گذاشتم و کج و ماوج با او همقدم می اش منهی سي را رو و سرمکردمیم
 ذهنم و قلبش نی گذاشتم بینم..تدفی اش بنهی سرم و سنی بي فاصله اگذاشتمینم

گوشم با .. شنوم ی فاصله هم تپش منظم قلبش را منیاما از هم..فتدی بيفاصله ا
 ! ضرب آهنگ دلش است و چشمم به دالرام

  کنه؟دای تو پی مرد به خوبهی تونهی دالراممون میعنی- 

 دیاما اگه سرعتش مثل مامانش باشه ، بع!.. ستابندهی ندهیجو:( خنددی مطنتی شبا
 ! ) کنهي سال براش صبورستی مثل من ده بی جنتلمنهی دونمیم

 ختهیتو دهن خودتون ماست ر!!.. سالستی ده بنی منو با ایکشت...اووه:( خندمیم
 !) منریننداز تقص!..بودنا

 دیشا... دونمینم!... قسمتهيحلقه آخر هر خواسته ا!...قسمت:( شودی ميجد
 !) بهتر بودهينجوریا
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 که قامت می نرفته انی و هنوز به سمت ماشمیشویاز باغ خارج م. دهمی تکان ميسر
 است و پشتش به ابانی خيآنسو. کندی می مرد تمام وجودم را خالکی پوش اهیس

 زانی و آوکندی را سست ممی قامت آشنا زانوهانیا. کندی صحبت ميماست و با مرد
 .شومیشاهرخ م

  شد؟ی چ؟ی خوبزمیعز!..نگارجون- 

 نیا!..آمده بود... لب از لب باز کنمتوانمی به سمت آن مرد قفل است و نمنگاهم
 . ام را بر هم بزندانهی آمده بود تا آرامش آشیطوفان زمستان

 کندی چشمانش رد نگاهم را جستجو مکهی اندازد و در حالی را دور کمرم مدستش
 .بردی منیمرا به سمت ماش

 !انیشا- 

با . چرخاندی سرش را با اطراف مری و متحستدی ایم!..کندی قفل ممی لبهايرو
 .دهمی را نشان مابانی خي لرزانم آن سويانگشتها

  شد؟ی چیخوب!..یمامان- 

 ستی نيزیچ:( دیگویبه دالرام م و همزمان چرخدی شاهرخ به همان سمت مسر
 ...) لحظههی رفت جیسرش گ

حلقه دستانش تنگ تر . دی آی بند می لحظاتي منظره روبرو برادنی او هم با دنفس
 .کندی متی هدانی و دالرام را با دست به سمت ماششودیم
 

 .میشوی منیو سوار ماش!) آروم نفسم..آروم!..سیه:(  کندی گوشم نجوا مکنار

 پنج ی که ناگهان کودکمی وجودمان چشم است و به قامت آن مرد زل زده اتمام
 رساند و ی مانی و با شتاب خودش را به شاشودی مادهی اش پي کنارنیساله از ماش

 !!..ستی نانیشا...اوه.... کشدی چرخد و او را در آغوش میمرد م....آخ.....انیشا
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 دهیی زاای شباهت نهمهیا..!!! دخترشي آغوش امن براکی مرد جوان است و کی
 ...گری دانی شاکی تکرار در خلقت دوباره کی ای بود مارمانی و بریذهن درگ

 ام نهی سانیهنوز م.. جانمی اما من هنوز سرِّ و بشودی با صدا رها ممانی هر دونفس
 . کوبندیطبل م

 ! آبو بخورنی اایب- 

 . به من استی به آن مرد و گاهی را به سمتم گرفته است و نگاه نگرانش گاهيبطر

 ! بودهی شبیلیاز پشت خ- 

 . گذارمی لبم مي را رويبطر

  بود بابا؟ی کهِی شبیک- 

 . دالرام را فراموش کرده امحضور

خوشت ..می بخرمیخوای که مهی خونه اهی شبیلی خابونی خياون خونه انتها...یچیه- 
 اد؟یم

!!  خانه نودیخر.. دلچسب شده استیی جستجوری ، فکر و چشم دالرام درگذهن
 !وسوسه کننده بود! اهی نخود سایدروغ 

 ..هیفشارت افتاده حتما از گرسنگ...زمیبخور عز- 

 خواهدی ام که دلم مدهی آرامم ترسانهی آشي نوشم اما آنقدر برای آب مي اجرعه
 يگرسنه ا:( دیگوی منحرف کردن ذهنم آرام مي و براندی بیبغضم را م. کنمهیگر

 بغضم از انیم!) یلی خوش طعمه خدمیشن:( کندی اشاره مشیو بعد به لبها....) ه؟ن
 از ي و جرعه بزرگترردیگی مم و منحرفش خنده احی قبي و فکرهایفتگیخودش
 . فرستمی حلقم مانی را مي بطراتیمحتو

 !ییبابا- 

 شکند و ی و بغضم مشودی مي و بهانه ارودی صدا کردن دالرام ضعف منی اي برادلم
 و ادینکند ب.. عشق را بر باد بدهدنی و اتی امننی و ادیاینکند ب!  افتدیاشکم فرو م
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 مثل يآخ که دالرامم مستحق داشتن پدر... کندی مان را طوفانی آرام زندگيایدر
 .شاهرخ است

 ؟یکنی مهیچرا گر!!...مامان- 

:( دیگوی اش می مصلحتيطنتهای و شاهرخ با همان شکنمی را پاك ممی تند اشکهاتند
 ...) و گشنه بمونهمیری بگتزای ترسه واسه اونم پیم

 که نامحسوس نی داند اما همی را منی و شاهرخ اشودی که دالرام قانع نممعلومست
 و با کندی کرده است که اوضاع تحت کنترلش است دالرام را دلگرم میبه او حال
 )هو؟ی شد یچ:( کندی سوالش را تکرار ميشتریآرامش ب

 .کندی و حرکت مکندی را روشن منیماش

 می همه مون کنار همی خانواده واقعهی مثل نکهیاز ا...زمی عزهیاز خوشحال- 
 ! حتمای درك کنیتونیم..خوشحاله

 شهیمنم دوست دارم هم:( دیگوی و آرام مدهدی مهی و به عقب تکردی پذی مدالرام
 ...)میباهم باش

 را متوقف ختنمی اشک رخواهدی که مدانمیم.  اندازد ی به من می نگاه کوتاهشاهرخ
 ام خدا همه دهیشن...دهی لرزمی روحم خوف کرده و تمام سلولهاده،یکنم اما دلم ترس

حق داشتم !!  نفرکی ِ من بود و من تنها زی ؛ شاهرخ همه چدهدی نفر نمکی را به زیچ
 !! حق دارمابه خد... ام بترسمی خوشبختيبرا

 ؟!ي فست فودمی و بعد برمیری شمارو بگي که اول غذادیخوری میشما حاال چ- 

 !) که توش کالباس نداشته باشهيزی چهی..چیمنم همون ساندو...باشه:( کنمی مزمزمه

 !) به چشميا!.. بودنتمزهی پاستورنی اةمن مرد:( کندی مادتری را زسرعتش

 بخندم؛  لحظه هانیبگذار هم.. ها کوتاه است ی عمر خوشبختیاگر حت.زنمی ملبخند
 !.می در جوار پلکهادهی خوابی و اشکنهی سانی می با بغضیحت
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 نساخته اند؟ من تی حفظ داشته هاي مگر جنگ را نساخته اند؟ مگر جنگ را برااما
 ي دفاع از تمام حقوقم ، براي و برامی حفاظت از تمام داشته هاي برانباری جنگم؛ ایم

 ي هاهی ها پای سونامنی مخرب تری گذارم حتینم..جنگمی ام میهمه خوشبخت
 ..!کاشانه سبزم را سست کنند

 
 
 

 که ستیساعت.  می نشسته اي آبادروزی ِفی نسبتا بزرگ ِ خانه حاج محمد ولاطی حدر
 شانه شاهرخ ي روي آمده تا باز هم سرشی پیدالرام به خواب رفته است و فرصت

 . دهمهیبگذارم و تنه ام را به او تک

 مرزو بوم نشان نی زمستان خودش را به ايهنوز سرما..کنمینگاه م درختان نارنج به
 ي پله هاي روی تابستاني ماهست اما هر دو با لباسهاي دلی اوانکهیبا ا. نداده است

 .میتراس نشسته ا

 ! باصفاستیلیخ- 

 راز؟ی شای اطیح- 

 ...هر دوشون- 

 نیدوره نسبتمون اما هم....شهی مادر بزرگم مي از پسر خاله هایحاج محمد ول- 
 پسرش ي هم برااطی حنیا... رو حفظ کردهیلی فامنی هنوز اگاهیرفت و امد گاه و ب

 خونه رو نی اومدی و از اون به بعد دلش نشهی مدی بود اما پسرش تو جنگ شهدهیخر
 ي به سر و روی دستادیم.. هاشیدلتنگ  شده کعبه عبادتها ویی جوراهی...بفروشه
 اری و در اختکنهی و مرتبش مزنهی حرف مواری و درو داهی و با گل و گهکشیباغچه م

 ...ذارهیمهموناش م

 !يکه انگار تو هم تجربه ش کرد!..داغ بچه سخته!..طفلک- 
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 ی فرقای داشتم؛ بدتر بود ی دونم اگه اون بچه از خون خودم بود چه حالینم...آره- 
 نداشت؟

 .  نداشتیمطمئنم که برات فرق- 

 مرد هیتصورت از من :( زندی ممی موهاي روي و بوسه اچرخاندی را به سمتم مسرش
 )هوم؟.. نقصه یکامل و ب

 پس فقط لبخند ر؛ی خمی اگر بگوستی و عاشقانه ني آرمی است اگر بگوکودکانه
 .زنمیم

 من از ی دونیم...ی پنهونيپر از ترس ها... گَندمي و اخالقارادی و ابیمنم پر ازع- 
 ؟ ترسمی میچ

 . سر ندهدشی شانه هاي حرکتم سرم را از رونی اندازم و مواظبم ای باال مي اشانه

 ... ترسمی مایمن از در- 

 و کنمی شانه اش جدا مي و سرم را از رودارمی ام را بر مهیآنقدر که تک.کنمی متعجب
 .کنمینگاهش م

 ادی مادمی یاز وقت..ی ، چشم انتظار کمک من نباشای تو دری وقت رفتهی باشه ادتی- 
 ...دمیترسیم

 ..شهیباورم نم- 

 يدرست جلو.. شهر نورمیدی بار که رسهی..دیبچه که بودم شش ساله شا..باور کن- 
 ادی نمادمی...دمیدیتا مدتها خوابشونو م...رونی بدنیچشمم سه تا جنازه از تو آب کش
 . باز شده باشهایاز اون موقع تا حاال پام به لب در

 هر دو دستم انی و محکم مرمی گیدستش را م.. سوزدی اش می کودکي برادلم
 ...دهمیفشار م

 !! کنمی روز خودم غرقت مهی- 
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 می که ازبخنددی مقدمه و از لحن نرم و مثال دلسوزانه ام چنان بلند می بی شوخاز
 ...گذارمی مشی لبهاي هوا دستم را روی نشود بداری دالرام بنکهیا

 ..خب..خب- 

 .مکنی را آرام بلند مدستم

 شهیدالرام االن بلند م...سیه- 

صدتا توپ هم در کنم !...دخترم خوراکش به من رفته ، خوابش به مامانش- 
 ..شهی نمداریپرنسسم ب

 سرك ی زندگانی که غم مدی آرام خنددی خوانده ام که باای ام دهی دییجا
 مانی خنده هاينکند صدا...شوندی جمع ممیابروها..دی آیناخوداگاه به دلم م..نکشد

 !به گوش روزگار حسود برسد

 زم؟ی شد عزیچ- 

 ..دلشوره دارم...یچیه- 

 اما هر چه را اهوستی نگاهش مرداب هیگاه. چرخاندی صورتم مي را روچشمانش
 منتظرچه دانمی مانم و نمی و آنقدر ناخواناست که مستاصل مدهدی باز پس نمردیبگ

 .گذردی در ذهنش چه مای ستیجواب

 ... دنبالمونفتهیحتما راه م... حتما سرش خلوت شدهگهید...میینجایچهار روزه ا- 

 ساعدش يسرم را رو. کشد ی و مرا در آغوش مکندی را دورم حلقه مشیبازوها
 نگاهش هستم و هیحاال درست در سا. کنمی دراز منی زمي را رومی و پاهاگذارمیم

 . زندی بان پر مهی سانی ايدلم برا

 ، دی رو دیمی خونه اقلالی اهل و عانوی هم اگه شای اتفاقیبه مامانم هم سپردم حت - 
 دالرام کجا یبه مدرسه هم که نگفت..میری نگفتم کجا میحت... از سفر ما نزنهیحرف

  کنه؟دای مارو پدیچطور با..خب..رهیم

 ... تهران مزاحممون بشهخوادی ماد،ی ننجایا.. دارهیچه فرق.. تهران؟ای نجایا- 
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 یراست..از سفرمون لذت ببر..فراموشش کن... فکر نکنی چچی به هيتا منو دار- 
 ...م؟یری بگدی ، خونه جدمی برگشتنکهی که بعد از اهینظرت چ

 که بارها یموضوع.  منحرف کردن ذهنم انتخاب کرده استي را برای خوبموضوع
 ...دمیدی تنها در تصوراتم او را مال خودم می وقتیبه آن فکر کرده بودم حت

 کجا مثال؟- 

 خونه سه خوابو هی پول شهی می گرونه ولیلیالبته اونجاها خ.. مدرسه دالرامکینزد- 
 ..جور کرد

 ... خونه خودمونم هستشیپول پ..منم پس انداز دارم..خب- 

همون ... خانومم برمنی دری زينخواستم اول کار:( زنندی برق مشی و مردابهاخنددیم
 !)منتش کمتره..رمیگیوام م

 !)لوس نشو( : زنمی مشی بازويرو

 مدت که نبودم چند بار دخترمو نیتو ا... خودت؟یدونستیم...اینگار دست بزن دار- 
 ؟يزد

 !نیهم.. زدمش تا بخوابه تابهیفقط چند بار با ما... نکنتیاذ..اِ- 

 .شودی میباز هم بلند و باز هم دلم خال...خنددیم

 ..شمی مدرسه دالرام باشه ، از مطبم دور مکینزد- 

راه دومش .. مطبي و برنتی پشت رل ماشینی که خانومانه بشنهیهش ا راهی...خب- 
 .. که نوکرتون شما رو برسونهنهیا

 نیی که من طبقه پانهیراه سوم ا:( دهدی و ادامه مکندی همزمان به خودش اشاره مو
 )چطوره؟.. مطبتمیکنی و اونجا رو مکنمی میدفترمو خال

 ؟یواحدِ به اون بزرگ- 

 ي قسمتشو به عنوان اتاق خواب مشترك خوابهاهی و میکنی مشی بندشنیپارت- 
 !!تماما قرمز..میکنی مبلمان ممون،یمروزین
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 کندی هشدار مخابره مامی که مغزم پکندی و منظور دار ادا مظیقرمز را چنان غل "ز "و
 اش بلند بشوم اما او فرزتر از من نهی دستش و از حصار سي جنبم تا از رویو م

 .است

 ...رهی هردو مون در میخستگ!!!...ی خوبنی به اهدیا...کجا؟- 

 کندی مرمیهر وقت غافلگ. ..زندی می صورتم نبض گرفته و رنگم به سرخپوست
 را ینیری شجانی صورتش هي متریلی و حاال در فاصله چند مکنمیدخترانه شرم م

 .گردمی بزنم اما دنبال واژه می حرفخواهمیخنده ام هم گرفته و م. کنمیتجربه م

 ! قورتت بدمنجای تا همی کنيمنتظرم زبون دراز- 

 را تکان مانی و هنوز در به در واژه هستم که زنگ در هر دوردیگی ام وسعت مخنده
 .دهدیم

 !هیحتما حاج ول- 

 و لخ لخ کندی را به پا مشی پاری زي قهوه ایی و دمپاکندی بلند مشی پاهاي از رومرا
 همگامش بشوم اما خواهدی ام و دلم مستادهیتمام قد ا. رودیکنان به سمت در م

 مثل آماده یحس...اطی مثل احتیحس.  نگه داشته استمی مرا سرجايزیچ
 به دالرام برسانم و از او حفاظت ا پشت در بود خودم ریآماده ام تا اگر طوفان..باش
 نی به زممی شده است اما پاهادهی کششیتمام وجودم به سمت شاهرخ و قدمها...کنم
 شدی سرم منتشر مي شروع شده بود و تا رومی از نوگ انگشتهاینگران...د اندهیچسب

. 

 !شاهرخ- 

 )جانم؟:( چرخدی و به سمتم مستدی ایم

 !مواظب باش- 

 .. راحتالتیگفتم که خ...نگران نباش- 

 )بله؟:( دی گوی همان چند قدم مانده به در ماز
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 .دهدی جوابش را نمیی صداچی بر خالف انتظارش هو

 ی مانی و در وجودم جرشودی داغ می ترسش،ی و صداشودی مدهیکوب با شدت در
 .ردیگ

 . تکان نخورممی که از جاکندی و اشاره مکندی سمت من نگاه مبه

 ه؟یبله؟ ک- 

رسما در حال . دی آی در نمیی و صداشودی مدهی کوبيشتری هم در با شدت بباز
 ..معلوم است!!.. پشت در استیمعلومست که چه کس...سقوطم

 ...و...کندی هوا در را باز می بشاهرخ
 
 
 
 

 ستادهیا.. خوشحال باشمای کنم هی گرشی دانم برای ام که نمستادهی اي فراز ِ قبربر
همه ... جا جدا کندنی تواند مرا از ای کس نمچیه...ام و به خاك مرطوبش زل زده ام

او را  ي افسرتشیکه تا مشخص شدن وضع...من و او...رفته اند و من مانده ام
 دهی که کشی من هستم و آهبتی مصنی مسبب همه اکنمیحس م...کندی میهمراه

 ساطع شده است گرانی از اطراف من به سمت دی منفي تمام هاله هاکنمیحس م...ام
 ی گناهی بنیدر ع...حالم خراب است.. من استنی ناله و نفرجهی مجازات نتنیو ا

 .نمی زمي بشر رونی گناهکارترکنمیحس م

 .می آی خاك نمناك و باران زده فرو مي زانو رودو

 ...متاسفم...ی داشتیتو حق زندگ....متاسفم...متاسفم- 

فقط کلمات .دی آی نمرونی از وجودم بي ضجه اچیه!  دی آیاما نم.. هق بزنمخواهمیم
 .ندی آی و بر زبانم مچرخندیاست که دور تا دور ذهنم م
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 تو هم خواستمیم... بودمتدهی بخشبه خدا که..دمتیبخش:(  چرخمی سمتش مبه
 !...) بشهينطوری اخواستمینم...ی کنیزندگ

 ... کنندی نمياری هم مرا می اشکهایحت

 ....بردی کشد و می دست آرش را مافسر

 .. پوش استاهی و سخموده

 بود و دهی که در را با شتاب کوبيدرست از لحظه ا.. استتی مثل مشی و رورنگ
 بود؛ اما لی شکل و شمانی سبز شده بود به همی خانه حاج محمدولاطی حانیم

 بود همان دهی که به ذهنش رسی محاليباز هم فرار کرده بود و تنها جا..وحشت زده
دوبار آمده ... بودافتهی آنجا در  بود که با بهتِ تمام ، من و شاهرخ رايخانه ا

 .. دانستی را نمنیو شاهرخ ا...سالها قبل تر...بود

 انیم.... بودختهی اش افتاده بود تمام وجودش فرو ریمی نگاهش به دوست قدیوقت
ساعتها زار زد و حرف ... بلند زار زده بودي آغوش شاهرخ با صداانی و ماطیح

 که خشک شده بود با وحشت و اضطراب ی و نبضدی تپی نمگری که دیمن با دل...نزد
 ي کردنمیتو نفر:(  کرده بودارآرام شده بود و مرتب تکر....نگاهش کرده بودم

 گری اش دیآرام شده بود اما زندگ... بودختهیآرام شده بود و مرا به هم ر!!...)....نگار
 !شدی نمدآرامیشا

 عملش ي پانی اولي اش کرده بود تا برایهمراه... او را برگردانده بودشاهرخ
 ! و فرار نکندستدیبا
 
 ...زمی عزمیبر- 

 .قه شد و مرا بلند کرد حلمی شاهرخ دور بازودست

 ... من بودریتقص- 

 !)مزخرفات اونو تکرار نکن:( دی گوی مآرام
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 ... ببردنی شده ام تا مرا به سمت ماشزی تنش آوي لرزم و رویم

 .....خواستمیمن نم... من بودریتقص- 

 جمله را از من نی سه روز آنقدر انی اما در استی حالم خوش نداندیم...ستدی ایم
سرنوشت آدمها :(شودی صورتم خم ميرو.. است که طاقتش تمام شده استدهیشن

 !)تمام...حاصل انتخاب هاشونه 

 ! است اما نه به اندازه منختهی هم به هم راو

 !... خاك رفتنری زي بود برافیح....شیستا...شیستا- 

 ی حرفنحالیبا ا.  دارد ی خاصتی بچه ها حساسيرو. شودی تنش منقبض معضالت
 .دهدی تکان ميتنها سر.  زندینم

 ... حرف بزنمخواهمیم... بزنمغی جخواهمیم.. من پر از کلمه اماما

 ... که به من بد کردنیی اونای اطرافم خوشبخت باشن حتي همه آدمهاخواستمیم- 

 ....  براش بهترينجوری ادیشا.... داشتي عذاب آوريماری بشیستا- 

 ....) بچههی مردن ي براستی نی خوبهی توجنیا:( زنمی مغی کالمش جانیم

 نیقسمتش ا:( دی گوی فشارد و آرام و زمزمه وار می به وجودش مشتری بمرا
 ....)گهیواسه آرش بسه د....ادی بهوش بانیدعا کن فقط شا....بوده

 و عالوه دیای به هوش نانینکند شا.. لرزندی ممیلبها... لرزدی تنم دارد متمام
 ! گردنش فشرده شود و خفه اش کند هم دوری مرگ فرزند، قتلبتیبرمص

 ...آروم باش...زمیعز..آروم- 

 ....مارستانیب....ببر ...منو..منو- 

  بشه؟یکه چ- 

 !)ادی بهوش بدی باانیشا:( نمی نشی منی ماشداخل

فقط ...باشه باشه:( دیگوی و مدهدی تکان مي حالم بد و خرابست که تند تند سرآنقدر
 . اندازدی تنم مي و روداردی پشت بر می صندليکتش را از رو...) ریتو آروم بگ
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 ...يدیدو روزه نخواب..ی کن بخوابیسع...فقط چشماتو ببند...زمیعز- 

 را کندی که گز گز می و پوستزندی حلقم مانی که میاما ضربان... بندمی را مچشمانم
 چه کنم؟

 کرده فی تعرمانی براشی هق زدنهاانی که آرش مي بار صدم تمام صحنه ايبرا
 باالخره صبر انی شاي هاهیطعنه و کنا...ردی گیبود، مقابل چشمانِ بسته ام جان م

 گناه ی بشی وسط ستانیا... شده بودندری درگگریکدی کرده بود و با زیآرش را لبر
 که چه يوا... دهدی و درجا جان مندکی شان از پله سقوط ميری درگانیو مظلوم م

آرش نعره ... ضجه زنان و زوزه کشانسایپر... را تاب آورده بودنديصحنه ا
 بر ینی سنگی و با ششودی مبهوت و مستاصل حمله ور مانِیبه سمت شا...کشان

 ي خودم را جاي لحظه ای توانم حتینم... افتدی فرو مانی و قامت شاکوبدیسرش م
آرش فرار ...ده است بوبتی مصنی عمه ام که شاهد ای حتای...ارم بگذسای پرایآرش 

 در یحت.. چاره اش هستنی باز هم فرار اولکندی فرار مشهی که همیآدم...کندیم
 ...طی شرانیسست کننده تر

 ...زمیعز!..نگار جان- 

 ..کنمی را باز مچشمانم

 خوابت برده بود انگار...زمی عزيکردیناله م- 

 . فهممینم..مستم...انگار منگم.. دانم ینم...دهمی نمصی را تشختی خواب و واقعمرز

 طی شرانی به ایتو هرگز راض...خودتو سرزنش نکن.... بودهنیقسمت ا...زمیعز- 
 !باور کن..ستی ما هم چشمش به دهن ما نيخدا..ينبود

دلم رو .. کردمهی گرادیز.. دمی آه کشادیاما ز.. نکردمنشی نفرچوقتیمن ه- 
 ...شکسته بود

 ..دونمیم... نفسمدونمیم..دونمیم- 

 ....مارستانیمنو ببر ب- 



 507 

 برهی وي و تمام تنم روشودی مشتریلرزشش دارد ب...گذارمی ممی لبهاي را رودستم
 .رفته است

 ... ندارهي ادهی فای ولبرمتیم- 

 به هوش دی باانیشا:(رمیگی را به دست ممیبه زحمت کنترل لبها..رمیگی مینفس
 !..)که زنده شه.. کسو نداره ازش بخواد که بلند شهچیه..ادیب

 .....کنمیدرك م...زمیباشه باشه عز- 

 يخوای مگهی مسکن دهی....زمیعز!..نگار جان:( اندازدی تر به من می طوالنی نگاهمین
 )بهت بدم؟

 ...نه- 

 يگری دهی و حالم را از ناحدهدی معده ام را هدف قرار ممای که مسکن مستقداندیم
 !کندیبدتر م

 .دهدی اش می و حواسش را به رانندگدهدی تکان ميسر

 و شومی مادهیبا کمکش پ....دارمی بمهین - خواب مهی نمی رسی ممارستانی به بیوقت
 شود، به دهی کشوی ی سي کنار بخش آي پرستارستگاهی به سمت امی پانکهیقبل از ا

 ...شودیبخش اورژانس باز م

 ...شودی منی سنگمی است و پلکها سرمری دستم زمی آی به خودم متا

 ...من حواسم هست...مسکنه .... کم استراحت کنهی- 

 . شنومی مروندی که به خواب میی که با چشمان بسته و گوشهاستی کلماتنیآخر

**************** 
 
  

 
 : شروعفصل
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 رهی و تی بلندم با کفپوش پارکتيتاق تاق پاشنه ها. زنمی قدم مدمانی خانه جدانیم
عطر . کندی مي جارمی رگهاانی منتقل کند، متواندی که می حسنیرنگش، مطبوع تر

 رنگ آشپزخانه بزرگم را به مشام دی سفة شدی تمام چوب و خراطينتهایخاص کاب
 مطبوع قطعا بابت جنس و رنگ و ياها صدنی گذار و اری تاثي عطر هانیا...کشمیم

 روزها آنقدر به من نی که ا ستیتیبابت عطر شخص..ستی ندمانیوسعت خانه جد
 بوده شهیانگار هم!.. سالها نداشتمتشرومی مادمی ی است که گاهکینزد

 !کنار سرم..نجایهم...است

 سدر میاوج  به تو با من نحس بخت طالع

 سدر می جمو به هقطرام ،  باشی تو گرا ساحل

 دشو میبهار  فصل تو يکو يهوا به دل

 دشو می رتا سهو  چنگ من يها نهاتر زسا

 رنگ لبخندت و یکی تونه به آدم بده، ی نمی جراحچی که هزهی دو تا چی دونیم- 
 ... هم عمق نگاهتگهی دیکی

 انتخابم مورد پسند گهی نگاهها منیا:( شودی و مقابل صورتم خم مدی آی مکترینزد
 )هوم؟.. خونه واقع شدهيبانو

 ... تورو دارمی وقتکنمی می داره کجا زندگیتیچه اهم- 

 نگاه من هم انی که مدتهاست می دارند؛ برقیچشمانش برق خوشبخت... خنددیم
 !ستی ابددانمی کرده است و متوتهیب

 م؟یبر- 

 پرده و چوب پرده يری واسه اندازه گمیایبعدا ب:( میگوی و مدهمی تکان ميسر
 ...)نایا

 ..چشم- 

 )؟يای بيخوای که میمطمئن...فقط!..نگارجان:(  دهدی ادامه ممردد
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 ی پرونده بوده و بسته شده و تا بزرگسالهی... وجود ندارهياز نظر من گذشته ا- 
پسر ... پوش شوهر و نوه شهاهیعمه م س... هم گشوده بشهکباری ستیدالرام قرار ن

 خونه خواهرش تا از عزا درش رهیبابام داره م... پوش دخترشهاهیعمه م س
 ..میباش  کنار خونواده م ، ما هم اونجاخوامیم...ارهیب

 ي از لبهاي کشد تا بهره ایسرش را جلو م..) عاشقتم:(  کندی نگاهم مرهی خیمدت
 کج نگاهم ی و او با گردنکنمی می جا خالطنتیخندانم بردارد که با ش

 . نشده استابی ظاهرا کامی وقتی است در همه حال؛ حتروزینگاهش پ...کندیم

 ....) کهمی رسیه بهم مباالخر:(  اندازدی ممی را دور شانه هاشیبازوها

 . رومی آغوشش فرو مانی م؛يزی دل انگدی تهدچه

 .. کار مطبم تا آخر هفته تمومهیراست - 

 .شومی و همراهش از در خانه مشترکمان خارج مکنمی نگاهش می قدردانبا

 ی ام به کدام سمت می مرد را کنارم داشتم زندگنی اشترهای اگر پکنمی فکر میگاه
 اندازه قدرش را نی تا اتوانستمی مای موفق بودم؟ آی باز هم زنای دانم آیرفت؟ نم

 بدانم؟

 ... پرواز دارهانیامشب شا- 

اما گفته . کندی مزی چقدر خودش از صحبت کردن درباره او پرهدانمیم...خورمی مجا
 . حرفش را بشنومیاست و منتظرم باق

 ... با تو صحبت کنهکباری خواستیم- 

 سرش در يباال... ماه گذشته استکی از شی که با او حرف زده ام بي بارنی آخراز
 پسر عمه ام ی به زندگگری دکباری التماسش کرده بودم برگردد و و؛ی ی سياتاق آ

 بود و يدو هفته بستر...نه به حرف من که به خواست خدا برگشته بود...گند نزند
 ی اوليدرست مثل روزها...خاموش بود نگاهش...در تمام دو هفته سکوت کرده بود

 آرامش خودش کند اما باز هم ي را فداگرانیآمده بود تا آرامش د..که آمده بود
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نگاهمان کرده . می رفته بوددنشی همراه شاهرخ به دکباری... مانده بودیدست خال
 ! و تمام...)  منیمثل بچگ... گناه بودی بشیستا:( بود و قفل سکوتش را شکسته بود

 صیبعد از ترخ.می و آمده بودمی کرده بودتی عافي آرزوشیو برا می بودستادهیا
 که دمی شنی به شمال رفته بود و در خانه مادرش ساکن شده بود و حاال مکراستی

 .برگشته تا با من حرف بزند

  آخه؟یچه حرف- 

 ..ستی نی طلبتیقطعا حالل- 

 ...خوامینم- 

 ... ستی ساده گفت نظر تو مهم نیلیاونم خ.. بهش گفتمنویمنم هم...دونمیم- 

 .شودی که در باز ممی استادهی آسانسور ايروبرو. کنمی و نگاهش مستمی ایم

 .... باهاش صحبت کنیتلفن- 

سوار . داردی و مقابلم نگه مگذاردی مکری اسپي را روی و گوشردیگی را مشماره
 .دهدی جواب می و بعد از تک بوقمیشویآسانسور م

 سالم- 

 ...منتظر تلفنت بودم...ینی منو ببي نخوازدمیحدس م- 

 گناه ی طفل بهی خواستم دامنه انتقامم تا مرگ ینم:( دهدی و او ادامه مکنمی مسکوت
 مطمئن باشم که دخترم تا آخر عمرش در آرامش و خوامیم... بره اما رفتشیپ

 که نهی اکنمی که براش ميتنها کار... کنمی ناخواسته اونم قربانخوامینم...رفاهه
کارت و ... حسابهی تو ختمینقدا براش ر  حاالنی ها رو همیمی ارثش از اقلهیسهم

 ...) دستتون احتماالرسهیامشب م..شماره حساب و رمزو براتون فرستادم

 ... ندارهیاجی پوال احتنیبه ا- 

 تونهی برسه می به سن قانونیوقت..حق خودشه..شهی به تو و شوهرت مربوط نمنیا- 
 ! دورزهیری نخواست هم مکنهیاگه خواست استفاده م...برداشت کنه
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 ... کشمی میقی عمنفس

 ساحل امن و هی خسته ام که فقط دلم نقدریاما ا...دمی نرسخواستمی میمن به هرچ- 
 که گوشام ی خواب طوالنهی... نشمداری که تا ابد روش بخوابم و بخوادیساکت م

 من ي برایلیتو خ...کنهی شدنم التماس مداری بي رو نشنونه که براي نگارچی هيصدا
 ...ی که حق من و آرش باشی هستيزی چز بهتر ایلیتو خ... نگاري بودفیو آرش ح

 .چدی پی می گوشانی او مقی عمدنی نفس کشي صدانباریا

 خداحافظ- 

 نی سرعت ادانمینم...شودی همزمان درب آسانسور باز مکندوی تماس را قطع مو
 ی بوده که همزمان هر دو متوقف مادی زانی حرف زدن شا سرعتایاتاقک کم بوده 

 .شوند

 .شومی مادهی به دوش شاهرخ پدوش

 بازم تنها ي درست برروی اگه مسیحت.. مونهی کفش ناجور مهیافکار مخرب مثل - 
 .. هنوزم درد دارهانیشا... دردناك کف پاتهي تاولهاشهی مبتی که آخر سر نصيزیچ

 بخشنده تر از یلیخدا خ... دارهیی اونم خدایول:( دهدی حرفم تکان مدیی در تايسر
 ...) رهاش نکنهدوارمیام...بنده هاشه

 ی میقینفس عم...کنمینگاهش م. میشوی منیسوار ماش. می شده انگی پارکوارد
 رها یشگی و همزی هراس انگی بار وسواسری تماس کوتاه روحم را از زنیهم...کشم

 رفته است و من انیشا... گرددی بر نمگری دنمدای رفته است و مانیشا..کرده است
 یکنار تنها کس.. همراهنیکنار ا..رد منیکنار ا..کنار خانواده ام آرام خواهم گرفت

 . گرفتی رنگ شب ممیکه در نبودنش روزها

پلک بر هم زند دلم .... استدهی در مدار نگاهش چرخارهی سکی دلم مثل مدتهاست
 .. افتدیفرو م

  خانومم؟یخوب- 
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مرا محصور :(می بگوخواهمیم... عشق ببافمشیبرا... شعر ببافمشی براخواهدی مدلم
 )خواهدی تو ، سر من دوش مي شانه هايفدا.....خواهدیکن در خود، دلم تن پوش م

 ی بگيخوای ميزی چهی:( دی گوی و مکندی کوتاه میسمیت. کنمی مشی فقط تماشااما
 !) نشو منم دل دارم بگوسینه؟ خس

 يدستانم بو:(خوانمی مشی برارسدی که به ذهنم مي با ربط تنها تکه شعرای ربط یب
  دهندیعشق م

  انار و خرمالويبو

 ...)ي نبودیوقت... قدم زدمالتی رادست در دست خزیی پاي که کوچه هاآنقدر

از حاال :( دیگوی افتد می ممی لبهاي که روشی لبهاهی و ساشودی سمتم خم مبه
 ... و...) تا آخر عمرم..هستم

 
 ...انیپا
 

 95 وریشهر
 

 .  از خواننده ، رسالت ماستتیحما


