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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 
 ...است بوده رحم بى هميشه تاريخ،

 ...تلخ هميشه

 ...قاتل هميشه

 گويد؛ مي ها اسكندر و ها چنگيز از

 بشريت؛ عام قتل از 

 ...عدالتى بى از مرگ،  از ها، جنگ از

 ...ها نسرزمي خاك بخشش و بذل از

 ....تخت و تاج سر بر جنايات از

 كوروش، چند مگر تاريخ

 كبير، امير

 خان، كريم

 !؟دارد

 !؟دارد ولنتياين چون فداكار كشيش چند مگر

 ...بودم متنفر تاريخ زنگ از همين براى

 ...ام زندگى تاريخ قطور كتاب سنگينى زير ام كرده گير است سالى چند اما

 ...كردند خشكم تاريخ، كتاب هاى برگ ميان

 ...هايش فصل

 !هايش فصل آه 

 ....بود آذر و آبان و مهر تكرار كتاب، اين هاى فصل

 ...نرسيد وقت هيچ فروردينش

 ...بود زرد

 ...نداشت هم برف

 !نكنيد اشتباه نه

 .گويمنمي ها سال آن هاى آذر و آبان و مهر از

 ...گويمنمي شناسيد؛مي شما كه پاييزى از

 !الوقوع جديد هاى پاييز نهمي مثل درست

 دارد؛ باران نه كه ها همين

 !است نفره دو هواي اسمش نه 

 ...انفرادى پاييز
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 ...است پاييزى هر از تر لعنتي پاييزش

 .شوندمي زرد شوند،نمي طاليي هايش برگ

 سوزند؛مي 

 شوند؛مي خشك 

 كريه و بزرگ هاي سطل همين داخل ريزدمي و كندمي جمع زندگى؛ الشه برگ، الشه مشت يك رفتگر بعد و 

 ...كوچه هر سر سياه

 !گندندمي بچه، يك كثيف پوشك گاه و ماهي و مرغ استخوان بين ها برگ الشه بعد

 !شوندمي سمي

 !باشد گنديده هاى برگ همين سر زير جديد، هاي پاييز هاى آالينده اين شايد اصال

  ...دارد دود كه پاييزى

 ...اما تابدمي تر وجلج تابستانش از خورشيدش

  ...آه اما

 خشكش، و باران بي هواى كش پدر سوز از آه

 شوي؛ برگ بايد كنى حس كه تازدمي پوستت به چنان كه

 شودي؛ زرد

 بسوزي؛

 بگندي؛

 ...بعد و بگندي

 ...بگيرى شهر مردم همه از را انتقامت بعد 

 خوش، پاييزهاى آن از قطره يك شايد اما

  ...شدبا مانده آنجا هنوز 

 ها، پيچ از يكي در آنجا

 .شود پيدا بايد  پاييز، طاليي رنگ با تو، عطر قدري 

 ...بايد

 .كشدمي فرياد و است شده پياده ماشينش از راننده

 !چالوس -

 !چالوس

 ؟چالوس آقا

 ؟چالوس خانم

 .كنممي نگاهش لحظه چند

 !ام گرفته تصميمى چه است نشده باورم هم خودم هنوز انگار 

 .ميپرسد ديگر بار مرد
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 ؟؟چالوس آبجى -

 !؟آبجى

 .كنممي بغض

 ...بزند حرفي كسى منتظرم روزها اين

 ...شود پيدا شبيهش عطري

 ...بريزم اشك و كنم بغض من و بيايد سبزى قرمه بوي اي خانه از و شوم رد اي كوچه از حتي يا

 ...اوست عالقه مورد غذاى اين

 ...اوست جمله اين

 ...اوست عطر اين

 !اوست ينا

 !اوست آن

 "او" يك خدايا

 ...ساده حرفى دو يك بود، ام زندگي همه

 .كند خطابش آبجى شد،مي همكالم كه نامحرمى زن هر با داشت عادت

 .نگفت آبجى من به وقت هيچ وقت هيچ اما

 ها تر بعد و بودم خانوم ريحانه اوايل

 ...شدم اش گلى ريحان

 پرسممي هرانند از گلوگير، و سمج بغض همان با

 ؟نزني اى ديگه مسافر ميشه آقا -

 .دهدمي تكام سرى راننده

 !باالها ميره ات كرايه -

 .كنممي باز را ماشين در .روممي جلو

 نداره عيب -

 .است مردد هنوز راننده

 ؟ميشي پياده كجا -

 چَم هزار -

 سوار سريع نبيند را اشكهايم هرانند اينكه براى من و كندمي باز سر بغضم طور چه گفتنش با داندمي خدا

 ....بندممي را در و شوممي

 .گويدمي "ياعلى" در، بستن از قبل شود،مي سوار كه راننده

 .آورم مي باال را سرم اختيار بي

 .گردممي ماشين وجبي چند فضاي اين در خودش دنبال به من و پيچدمي جانم در نه، كه سرم در صدايش 

 ...نيست اينجا سىك راننده، و من جز اما
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 خوش جا هايش انگشت فاصله ميان كهربايش تسبيح هميشه كه را دستش خداحافظ، رسم به نيست كسي

 ...بزند صدا را مواليش نام و بزند اش پيشاني به را كرده

 ...باشد قسمش علي علي كه نيست كسي

 ...كشممي صورتم روي را چادرم 

 .بود داده قسمم

 .بود داد قسمم

 ...ببينه نامحرم هاتو مرواريد و دُر اين نذاري من جان !ريحان -

 .برگرداندم را صورتم

 .ببينه كسي نباشى نگران كه نيار در رو اشكم -

 :گفت و كشيد هميشه عادت به اش مردانه و ستبر سينه به را تسبحش اسير دست همان و كرد اخم شيرين

 !اكبر اهلل -

 ؟آوردم در رو تو اشك كى من دختر

 !؟من شكسته گردن بندازى بايد پيازم جرم يعنى

 .كندمي رها تخته روي پيازهاي ميان  را چاقو

 ...دوممي دنبالش كشم،مي باال را ام بيني

 .كندنمي فرار

 .كندنمي مقاومت 

 .شوممي آويزان گردنش به پشت از 

 :گويممي دهخن با و بوسممي را گردنش .خوردمي تاب هوا در پاهايم كه است بلند  آنقدر 

 نميندازم گردنت گردن   -

 .ميكنه چيزي يك هوس و است گشنه شب تا صبح كه اته قلمبه شكم اين گردن  چى همه

 .شكمش روى كشدمي دست مردانه خنده همان با

 .ها دارم شكم ذره يك همش -

 .ايرانيه مرد يك  هويت و شناسنامه اينم تازه

 از هميشه مثل كه دهدمي فشارم آنقدر آغوشش در و آورد مي جلو مرا سرش پشت از اندازد مي دست بعد

 "خان عزت " هايم جيغ صداي

 :بگويد هم سر پشت و كند تقليد مرا صداي ذوق با و بكشد سوت بار هزار كوچكش، قفس در

 ....خورديم آي آي -

 دهدمي تكان بيچاره كاسكوى قفس به رو بار چند را دستش و كندمي رهايم قهقهه، ميان

 .بگى رو جمالت اين كسى جلو من زن صداي با ميكنم رو سرت ؟ندارى ناموس خودت مگه خان عزت آي -

 .ماشين سكوت در امروزم هق هق ميان پچيدمي هايمان خنده صداي

 :پرسدمي نگران و مكرر كه مردي و
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 ؟آبجي آبجي -

  ؟شده چي

 ؟خوبي

 .آيم مي خودم به

 .كنممي پاك را هايم اشك چادر زير

 .آورم مي باال را سرم 

 آقا خوبم من -

 !؟باشم خودم حال تو بذاريد هزارچم به رسيدن تا ممكنه ولي

 :پرسدمي دلخور لحن يك با بعد و دهدمي تكان سر فقط كه نيامده خوشش حرفم، از

 ؟ميشي پياده هزارچم كجاى -

 :دهممي جواب عذابم؛ در حسابي آزادي، ميدان ترافيك از كه حالى در من

 نميدونم -

 ؟چي يعني -

 ؟شي پياده خواىمي جاده وسط

 .گذارممي سرم روى را دستم

 .بندممي را هايم چشم 

 ...برسون چم هزار به منو فقط -

 .كنممي خواهش

 .كندمي روشن را ماشينش راديو بعد، و كشدمي پوف كالفه

 ...خبرها ى همه مشروح به لعنت

 .است گرفته را ديگر گناه بى چند جان ،ديرالزور در تروريستى حمله اينكه به

 ؟كندمي دوا مرا درد كدام اش، روسى همتاى با تركيه در خارجه امور وزير نشست

 !؟كردند شركت او برج مقابل ترامپ ضد تظاهرات در نفر چند چه، من به اصال

 ...اما

 .بود مهم تو براى اما

 .بودند مهم خودت جز دنيا هاي آدم همه تو، براي

 ...كرديمي دنبال را روز شبانه اخبار همه كه بود همين براي

 پالسكو، خبر شنيدن با كه تو براي

 .بودى بودنشان زنده خبر منتظر لحظه هر ها نشان آتش خانواده همراه

 .زدى خودت سر بر دست دو هر با ميانمار، كودكان عام قتل خبر ديدن با كه تو براي

 .كرد خم را كمرت ى،ايران هاى بر كوله خبر كه تو براي

 .بودي نگران اروميه درياچه شدن خشك براي حتي تو
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 .بودي هم ايراني يوز هاى قالده آخرين دلواپس تو

 ؟بودى كى اصال تو راستى

 ؟نبودى ديدم و شناختم امروز تا كه هايى آدم بقيه شبيه چرا

 !؟بودى خودمان زمين كره همين اهل

 !؟آسمان از تبعيدي يك يا

 باشد، پدرش از حرف كه چسبدمي وقتى مرد، كلمه به " ترين " فقط و فقط عمر آخر تا ترىدخ هر براى

 ...تو اما

 از مقابلت در هم مرد شير صفت كنممي فكر خودم با لحظه هر كه كردي تعبير برايم طور چه را مردانگي تو اما

 !!؟ميكند شرم خودش بودن كم

 ...ايم رسيده جاده اول

 ق؛مطل پايان يك شروع

 ...هم شايد

  ؟دارد روح جاده اين كنم،مي پاك را شيشه بخار آستينم با

 !است زنده جاده اين خورممي قسم من

 ها، عشق شاهد كه بس است مانده جاويد و زنده

 ها، بوسه

 .است بوده مسافرهايش دلتنگى و

 :گفتمي هميشه

 ؟اند كرده عاشقي جاده اين در نفر چند داندمي خدا -

 :پرسممي خدا از زامرو من و

 ؟اند مرده شان عاشقي ايام ياد با جاده اين در امروز به تا نفر چند خدايا -

 !؟بار چند كدام هر و نفر چند

 ...شيشه روي شده متولد تازه باران نم قطرات به را هايم اشك و دهممي تكيه شيشه به را  سرم

 .كردممي زندگي نه، كه طي را جاده اين كه نبود اولى بار اين

 ...تو بدون كه است بار اولين اما 

 .ام شده گرفتار خمش و پيچ در تو بدون

 صدايت، با اما تو بي

 هايت، دست

 عطرت،

 ...خاطراتت

 .ها پوست سرخ قبيله آتش دود مثل شودمي  جاده كنار هاي رستوران اولين جلوي منقل دود

 ...برسانم قبيله اهل همه گوش به را عظيم خبرى تا است الزم آتش دور رقاصه و طبّال چند فقط حاال
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*** 

 .است كشيده آغوش در مرا جاده

 !دهد تسكين خود آغوش در  را داغدارش فرزند دارد خيال  كه مادري چونان 

 .ميخواند الاليى برايم غمزه با اش، گردنه و پيچ هر با جاده

 ...بگيرم پس گذشته از را حالم ام آمده من

 !كنم حق اعاده ام، دهآين براى  ام آمده من

 ها سرانگشت زدن يخ اش دارايي تنها و بود شده كشيده شيشه به عاجزانه كه هايم انگشت جاى به زنممي زل 

 .بود

 .شودمي تمام اخبار باالخره 

 .شودمي تمام كردنش نچ نچ هم راننده 

 زمان، و زمين به لب زير شنوممي و كندمي خاموش را راديو

 امريكا، تا گرفته دولت از 

 .دهدمي فحش

 :پرسدمي بلندتر صداي با بعد

 ؟نمياد بدتون بذارم آهنگ آبجي -

 !ميخندم تلخ

 .پرسيدمي سوال هم اخبار به دادن گوش قبل كاش 

 .دهممي تكان را سرم 

 باشيد راحت -

 !است راننده سليقه زيبا، قديمى تصنيف يك

 !است نخواسته دادن گوش ارىيس جواد دلش حاال حداقل كه كنممي شكر را خدا

 ...است بدقواره من امروز حال به عجيب كه 

 ...است جنگل كندمي كار چشم تا بلند، هاي كوه روي جاده كنار و اند نشده زرد كامال هنوز ها درخت

 .زنممي لبخند

 :بودم پرسيده او از

 ؟داره وجود هم خرس ها جنگل اين تو نظرتون به -

 .دوخت چشم جاده چپ سمت به فكر، با لحظه چند و برگشت كه بود بابا با بحث وسط فرمان پشت

 .باشه داشته بايد نظرم به -

 :گويدمي گوشم در حرص با و زندمي پهلويم به مامان

 ؟دختر سواليه چه اين -

 .بيندازم پايين را سرم شودمي باعث اش سرفه و جلو آينه از بابا جدي نگاه

 .ام افتاده در تاريخ با دوباره
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  !تن به تن نبرد يك 

 !نبود قبل مثل بار اين اما

 .بودم پوشيده رزم لباس

 ...هميشه براى يا بزنم زمينش يا بودم آمده بار اين 

 ...بود مانده خيلى چم هزار تا

 .ام زندگي اصل براى بود مانده خيلى

 .نمك نرم پنجه و دست تاريخ، كتاب فصل سر با جاده اين خم و پيچ در بايد حاال 

 ...شد شروع اشتباه اما طور، چه دانممي خوب كه اي قصه با 

*** 

 .زدم هم هايم گونه به بودم ماليده لبم روى كه كمرنگى صورتى لب رژ از

 .كردم كردنشان پاك به شروع سريع و ترسيدم كه دادمي نشان را خودش آنقدر پوستم سفيدي روي 

 .شد وارد و كرد باز را اتاق در مامان هم موقع همان 

 .است گرفته وضو فهميدم خيسش صورت و زده باال هاى آستين و باز فرق از 

 :گفت اخم با و داد تكان سرى آينه، جلوى من ديدن با 

 ؟!بيارى در باباتو صداى تونيمي ببين !خانم ريحانه آفرين -

 .گرفتم گاز را لبم خجالت با

 :گفت و بوسيد را ام گونه آمد؛ جلو مامان

 !نزنه غر باباهم كه بزن اونجا زنونه، قسمت رفتيم وقتي عروسي، تو بذار -

 .شدم لبم كردن پاك مشغول كاغذي دستمال با و گذاشتم كيفم در را رژ  اميدى نا با

 .بست قامت هم مامان

 :گفتم و نشستم پنجره، پشت گوشه يك دلخوري، با كه بود نكرده تمام را نمازش هنوز

 .عروسي ريممي داريم انگار نه انگار اصال -

 .تهران جون مادر پيش بودم مونده كاش شمال، نميومدم كاش

 .رودمي غره چشم و گويدمي غليظ را اكبرش اهلل مامان،

 .است نرفته ركوع هنوز

 .هستند بابا جديد ماشين شستن مشغول كوچكمان ويالي حياط در هم حنانه و بابا

 مثل مشكالتش تازه شد،مي دبيرستان وارد ديگر سال چند كه ام هبيچار خواهر !سوختمي هم حنانه براى دلم

 .شدمي شروع من

 .شدمي ظاهر پايم جلوى قبل، از بزرگتر مشكالت بود؛ شده تمام ام دانشگاهى پيش كه حاال حتى 

 .بود مامان پيش كنم غر غر قدرى توانستممي كه جايي تنها 

 !كيلومتره يك كه ابروهامه از اين -

 شدممي مغول خان چنگيز شبيه وگرنه نداره؛ مو صورتم حاال كرده مرح خدا
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 !بده دخترهاى كار كه الك و آرايش

 !سنگينه جرمش كه موبايل

 !ممنوعه كه گردش و  رفيق و دوست

 !اصال واسم بخره تابوت يك بابا كاش

 .كردم بغض

 .بودم ناراحت او از كودكى همان از هميشه اما داشتم، دوست را بابا

 مامان؛ با تندش اخالق از

 فريادهايش؛ از 

 .هايش گيرى سخت از 

 .نبود بلد را چيزها خيلى نظرم به فقط .نبود بدى آدم بابا

 .دهدمي را نمازش آخر سالم مامان

 :گويممي بغض با دوباره و گردانممي بر را رويم دارد؛مي بر را تسبيحش 

 .نخواستم االن تا هيچى من -

 !نرفتم مدرسه تو دوستام با ردوا يك سال، همه اين

 .چشم گفتم گفت، بابا هرچى

 !كشممي خودمو دانشگاه، برم نذاره بشم قبول اگه خدا به خانوم مامان اما

 .كوبدمي خودش پاي روى محكم مامان

 .مادر باشه خدا به توكلت ؟زنيمي چيه حرفها اين ؟ميگي كفر چرا !دختر استغفراهلل -

 :گويدمي خوشحالي با و دهدمي تكان دست برايم ذوق با ديده، شيشه تپش تازه مرا كه حنانه

 .كنيم بازى آب بابا با پايين بيا ريحانه -

 .پاشدمي شيشه روى آب و گيردمي سمتم را شلنگ گيردمي باال را سرش هم بابا

 !پايين بيايد ؟بابا كجاست مادرت -

 .دهممي قورت را بغضم

 :گويممي ودخ با و لرزدمي دلم دوباره

 "دارم دوسش خيلى دارم؛ دوست را بابا من"

 .بزنم لبخند كنممي سعي

 :دهممي جواب 

 .ميايم االن .خونهمي نماز داره -

 .كنم نگاه پدرم هاى چشم در و بروم پايين توانممي راحت حاال و ام كرده پاك را رژم كه شوممي خوشحال بعد

 .مشكي و صاف بود؛ كمرم پايين تا  موهايم .كند قليدت مرا كارهاى كردمي سعي هميشه حنانه

 .حنانه موجدار موهاي برعكس 

 .كند صاف اتو با را موهايش مامان تا زد غر اينقدر همين براي



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

11 
 

 .چرخيدم آينه جلوي و پوشيدم را بود آورده سوغات برايم دوبى از بابا كه كرمى و گلبهى سارافون 

 .داشتم خوبى سح من و رقصيد هوا در دامنم و موها

 !سن آن در ها دختر همه براي خوب حس يك

 .كرد نگاهم افتخار با مامان

 .ايه حلقه آستينت زشته .عروسي تو هات شونه رو بنداز بردار كرم شال يك -

 :گفتم و كردم اخم

 .نميشه معلوم آستينش حلقه و يقه دور هاي گل ؟بندازم شال مامان وا -

 :گفت بپوشد؛ را سفيدش شلوارى ساق حنانه كردمي كمك كه حالي در

 !ديگه مادر داره گل همون از دامنشم پايين -

 !بنداز شال اقل ال .نپوشي قراره  كه جوراب

 .واسمون مياد در حرف !زشته .مومنن خيلي زاده جبار خانواده

 .دارممي بر را شال حرص با

 باشيم ها زاده جبار نگران بايد ميشه مراسمي هر ما ساله چند و چندين !است زنونه مجلس -

 .نميان وقتم هيچ شكر رو خدا كه

 !نخندد تواندنمي مامان

 ؟نيان ميشه دخترشونه، عروسي بار اين .دختر نكشتت خدا - 

 .خندممي هم من حاال

 .نيان و بذارن كالس خانوادش و داماد واسه مثال .نيست بعيد اينم ها، "كالسهاي" اون از واال -

 !نكن غيبت -

 :گويدمي ذوق با انهحن

 ؟چيه رييسشون خانمه اون اسم مامان -

 .گيردمي گاز لب مامان

 ؟چيه رييس !!ا وا -

 .چسبانممي او به را خودم و نشينممي مامان كنار

 .خالشون پيرزنه همون -

 !خانم عزيزه آهان، -

 :گويدمي پيرزن دايص با ندارد دندان انگار كه طورى و بردمي فرو دهانش داخل را هايش لب حنانه

 .ندارن حيا ها االني !گديم ها جاوان هم جاوان -

 .گيردمي نيشگون را حنانه بازوى آرام مامان

 .بزنم حرف توانمنمي خنده شدت از من

 !زاده جبار خانواده

 .بود شده آويزان ما همه زندگي در سر كه بود قيمتي نفيس تابلوى يك شبيه ما، فاميل همه در اسم اين
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 !پدري دور ميلفا

 آمده اش خواستگاري به بزرگشان پسر براى ها زاده جبار عمو، از قبل كه خوردمي افسوس هميشه عمو زن

 عروس ديگر طايفه يك از هم آنها و كندمي مخالفت پدرش بوده، نكرده ازدواج بزرگترش خواهر چون و بودند

 .گيرندمي

 !شود خاندان اين عروس بتواند عموهايم ردخت از يكي دارد آرزو خيلى هم حاال همين اما 

 .است باكو از شان پدري اصليت گويدمي پدرم

 .هستند روس اصل در دارد اعتقاد عمو اما 

 .هستند خالص تبريزى نسل در نسل ها زاده جبار كه است مُصر همچنان بزرگ پدر ولي 

 كندمي نگاه تبريزى غير و تبريزي به اي پرستانه نژاد حالت يك با هميشه و است اصيل تبريزى خودش آقاجان

 .اندازد مي ها نازي ياد مرا هربار اش، هيتلرى كوچك هاي سبيل آن با و

 :زندمي فرياد پايين طبقه از عصبانيت با چندم بار براى بابا

 !شد دير .تريم سنگين نريم -

 :گويدمي آرام و شودمي بلند مامان

 !ها دختر بجنبيد -

 :گويدمي ربلندت صداي با بعد

 .جواد آقا اومديم -

 !اومديم

 را بود داده قرض من به عمويم، دختر نفيسه، كه روباني سر گل افتد مي يادم خانه، از خروجمان آخر لحظات در

 .ام گذاشته جا

 .شد عصباني دوباره بابا و دويدم ها پله سمت سريع

 .بگذرم سر گل از نميتوانستم 

 .است خريده كجا از نگفت من به كردم كار هر خريد، را آن نفيسه كه پارسال 

 .گذاشت وسايلم روي را آن خودش بستم؛مي را ساكم وقتي سفر، قبل اما

 .مياد هات لباس به رنگش اين .ريحانه بيا -

 .بوسيدمش و خنديدم

 .ميومديد هم شما كاش -

 .انداخت باال را هايش شانه .بود ناراحت

 .شد زمان هم عروسي با من بد شانس از جمعه، شب مينه گذاشتن رو خواستگاري اول قرار -

 .بستم را ساكم زيپ

 .ميشي عروس خودت عوضش -

 .شد سرخ هايش لپ

 .بشه كه نيست معلوم -
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 .بودن شدن عروس واسه تري مناسب گزينه زاده، جبار آس مهره دوتا اونجا تازشم

 .زنممي قهقهه

 .ورنخنمي فالوده هم شاه با اونا آقاجان، قول به -

 .كندمي نازك چشم پشت و گيردمي باال را سرش نفيسه

 .فرشه تاجر ماهم آقاجان ؟كمتره ازشون مونچي ما مگه -

 .داره شويي قالي بابام

 !تازشم تيمساره جوادمم عمو 

 !ها نشده تيمسار هنوز بابام -

 !ميشه كه باالخره !ميشه -

 بارونت تير كني، اذيتم تيمساره عموم كن، جمع توحواس بگم خوام مي خواستگاره پسره به جمعه شب تازه

 !ميكنه

 ...گلويم بين اندازد مي چنگ بغض

 .است رحمي بي اين

 .شوي شدن بزرگ به محكوم اردنگي، و گردني پس با مرتبه يك ات، كودكي وسط از كه اين 

 .كودكيم هنوز نسيم، و نفيسه و من كه اين

 ايم؛ كشيده قد

 است؛ شده زنانه انداممان

 ...كودكيم هنوز اما 

 كنيم؛مي فكر كودكانه

 زنيم؛مي حرف

 كشيم؛مي نقشه

 ...ازدواج به راجع حتى 

 !بود رحمانه بي

 برنده، سكوي كه انداختند؛ مي ماراتون دو شبيه اي مسابقه در را ما نوجوانى، شروع همان از كه بود رحمانه بي

 ...عروس تاج همان قهرماني، كاپ و بود شوهر خانه آشپزخانه همان

*** 

 : گويدمي بلند صداى با و كوبد مي فرمان روى راننده

 "!!؟رانندگيه وضع چه اين !روحت تو اه اه "

 نشان يك و خون رنگ ، سرخ كشيده هاي چشم با اشرافي گربه يك شبيه سفيد ماشين يك ميچرخانم، سر

 جان است ممكن سلطنتش اين رايب نيست مهم باشد، جاده سلطان دارد خيال اش، پيشاني وسط وحشتناك

 !شود گرفته نفر چند

 ...خودش ماشين مدل شبيه درست
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 !ام كرده حبس ام سينه دان چينه در پرنده يك مثل را ام گذشته از قسمت اين آه

 !شدم رها آن از كنم مي خيال و آورمش مي باال هربار

 ... اما

 !كنم حبسش ام سينه در تر كشنده و تر گنديده رهربا و ببلعمش دوباره و دوباره بايد ببلعمش بايد اما،

 :كند مي نچ نچ دوباره راننده

 !دادى االغي چه به رو بنز ببين خدا شكر رو كرمت "

 "!است جاده كل صاحب نشسته بنز پشت چون انگار

 بنز سپيدي زينت  بسته زبان حيوان خون و بريدند سر ماشينش جلوى را گوسفند سر كه نخست لحظه همان از

 !است شده عجين ماشين اين با خون بوى فهميدم شد، ا ي كالس

 ...نه اينجا !نه حاال !شهاب ! نه

 ...نه خاطراتت اين با

 !كن رهايم

 شد، مي خوردنم زمين باعث سنگ يك و نبود اگر كه بود مي پايم جلوى به حواسم بايد بود؛ مامان با حق اما

 !كرد نمي درمان را ات پيشانى زخم ، سنگ آن به زدن لگد و برگشتن

 !ندارد شدن بسته خيال وقت هيچ ناسور زخم اين دانم مي

 :پرسممي آرام

 ؟مونده قدر چه تونل تا آقا -

 .كنم مي بيدارت چم هزار رسيديم بخواب شما آبجي، خيلي -

 ...ام بوده خواب را عمرم همه

 هرچند تلخ هرچند كنم، مبتال بيدارى به را كامم بايد كنم؛ پيدا زندگى قدرى بيداري در بايد شدم، بيدار تازه

 !گس

 دارد؛ رقاصى خيال بيشتر باران

 !بارد مي و خواند مي

 مي و چرخيد مي ذوق با خودمان ميز كنار اش عروسكى پيراهن آن با شد؛ پخش حنانه عالقه مورد آهنگ

 :گرفت را دستم ، رقصيد

 .بيا هم تو آجى -

 گرفتم، گاز را لبم و كشيدم را دستم

 !حنانه زشته -

 كرد؛ اشاره سر با حنانه براى زدن دست حال در مامان

 !دخترم پاشو داريم عروسي تا چند مگه پاشو -

 :گفتم و خنديدم

 !بيا خودتم پس -
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 :زد صورتش به هايش انگشت سر با آرام

 ؟برقصم جايي من ديدي حاال تا سرم به خاك -

 كردم؛ تماشايش

 .بود نكرده باز را اش روسرى كليپس حتى ، نداشت آرايش

 !بود مرده مادرم

  !بپوشاند را موهايش سپيدى نخواست دلش ديگر كه موقع همان بود، مرده بود سال خيلى مادرم

 ... تر قبل هم شايد

 تيره، روسرى پوشيدن به محكوم و بود عروس تازه كه زمان همان مثال

 !ضخيم جوراب

 !كشيدمي سر بر شكيم اش مرده دل عزاي براي بود سال خيلي مادرم

 !شنيدنمي كسى را صدايش و بود زده جيغ كه بس بود، مرده هم عمو زن من نظر به حتى

 اش خفه ، طاليش گردنبند طبقه چند هم شايد بود، شده گور به زنده النگوهايش سنگينى زير هم زرى عمه

 !بود كرده

 شدن مرضيه خيال چون خواستم،نمي ام دگيزن در ديگر جواد آقا يك من ؛ باشم مامان شبيه خواستم نمي من

 !نداشتم هم

  ، شدم بلند جايم از همين خاطر به 

 كودكانه شور با حنانه .شوم مي سرمست دامنم موج همراه و دهم مي تكان هوا در را موهايم همين خاطر به

 .كند مي تقليد رقص در مرا حركات تمام

 خانم عزيزه ديدن با و گردم مي بر ، ميكند نوازش را بازويم سر پشت از زبر دست يك شود،مي تمام كه آهنگ

 !شوم مي هول سرم پشت

 !ماشااهلل ماشااهلل -

  !سفيد ماهي

 به قدش حاال و است شده خميده اش زندگي هاي فصل گذر زير گويي كه مهربان اما چروكيده صورت با پيرزني

 است، ساله ١٠ حنانه كوتاهي

 .دهم يم سالم لب زير و شوم مي سرخ

 :گويدمي مامان روبه

 كن؛ دود اسفند رو دخترت خانم مرضيه -

 !جيرانه جيرانه

 شود، مي بلند احترام با مامان

 !خانم عزيزه كنيزتونه -

 .بود دنيا احترام ترين زشت نظرم به !بودم متنفر هميشه مامان تعارف اين از
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 كرد ميوه از پر را ظرفم بنشينم، كنارش شدم مجبور نشست، ما ميز خالي هاى صندلي از يكي روي خانم عزيزه

 :پرسيد زمان هم و

 ؟قيز سالته چند مگه تو -

 .ميكرد ادغام هم با صحبت براي را آذري و فارسي گاهي كه داشت شيرينى و ناز با همراه آذرى لهجه

 .١٩ تو رفتم -

 :گويدمي لبخند با مامان

 ..ده مي نشون بيشتر درشته ريحانه -

 .كند مي نوازش و گيردمي را دستم مهربانى با خانوم عزيزه

  كشيد؛ قد مردها مثل سالگيش ١٤ ١٣ از  طوره همين هم ما خان اميررضا آقا ، ماشااهلل -

 !شانه چهار ماشاهلل

 مي من به يواشكى و گيرد مي اش خنده حنانه برد؛ مي باال ها شانه بزرگي دادن نشان براي را هايش دست بعد

 :گويد مي خانم عزيزه جواب در زمان هم و رود مي غره چشم ما به هم مامان زند،

 !انشااهلل كنه حفظشون خدا ماشاهلل -

 .اتفاقا در جلوى ديدمشون

 ...ام شده معذب كمى كه طور يك ، است خاص طور يك خانم عزيزه هاى نگاه

 و بچه اين شد واسمح و زندگى تمام رفت، حق رحمت به مادرش بچه  اين وقتى از كردم بزرگش خودم -

  خواهرش،

 نبود يادش ديروز تا كن نگاه رو زن اين حاال گذاشت، احد هاى بچه پاى رو جونش همه هم  بيامرز خدا خواهرم

 !شده مادر من واسه امروز ها داره بچه

 ميكشد آه و دهد مي تكان افسوس با را است؛سرش عروس مادر به اش اشاره

*** 

 حنانه و من كند، مي پرسي احوال و سالم .رساندمي ما ميز به را خودش  بود، سعرو كنار مدام كه جوانى زن

 .شويم مي دختربچه با بازى مشغول شويم مي بيخود خود از اش طاليي مو كوچك دختر ديدن با هم

 :گويد مي خانم عزيزه روبه

 .دارن كار در جلوي شما با رضا امير داداش جان، خاله عزيزه -

 :گويد مي و كند مي اشاره من به كه شوم مي متوجه زمان هم و شود مي بلند ايشج از خانم عزيزه

 ...!دنبالم فرسته مي دومه مرتبه ، جان الناز -

 :پرسم مي  الناز از رود مي كه خانم عزيزه ميكنم، تعجب خودم به اش اشاره از

 ؟چيه دخترتون اسم -

 ميدهد جواب ميكند نگاهم عميق كه طور همين

 .آلما -

  بوسم مي محكم را آلما سفيد و گرد هاى لپ
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 !خوشگله خودت مثل اسمتم -

 :گويد مي حرفم دنباله در مادرش

 ...رضاشه امير دايى انتخاب اسمش -

 ؟بشنوم را اسم اين دقيقه چند در بايد بار چند ؟رضا امير

 پرسم مي مامان از سريع رود مي كه الناز

 ؟بودن جورى يك چرا اينا مامان -

 كشد مي را لپم رضايت لبخند با مامان

 !كرده گير گلوشون كنم گمون -

 پرسد مي سيبش زدن گاز حال در حنانه

 ؟كرده گير گلوشون تو چي -

 :گويد مي من به اشاره با و خندد مي تر بلند مامان

 !خوشگلت خواهر -

 ؟خوشحالم نميدانم گيرم، مي گاز را لبم شوم مي سرخ

 !ناراحتم

 !ام ترسيده

 ؟...نميدانم

 :پرسد مي و ميداند مرا هاي سوال همه انگار و است شده من زبان حنانه

 ؟ميشه كيشون خانوم عزيزه مامان -

 وقت هيچ كنه مي زندگي اونجا آقاست بيوك خاله خانم، عزيزه خانومه، الناز و خان رضا امير باباى آقا بيوك -

 !نكرده ازدواج

 :پرسد مي گرد هاى چشم با حنانه

 !كه رهپي خيلي -

 :بپرسم سوال هم من كنم مي جرات

 ؟است رضا امير آقا بود عصبانى در جلو كه آقايي همون  -

 كند؛ مي تنگ را هايش چشم مامان

 ..آقاست احد پسر عروسه داداش گفتم كه رو اون نه -

 بابات با كه بود بلنده قد اون رضا امير....شهاب آره شهاب كنم فكر نه، شاهين نه نه ، شاهينه كنم فكر اسمش

 .كرد مي در جلوي احوالپرسي سالم

 ...!نيستم خوشحال ميدانم خوب حاال اما چرا، نميدانم

 ...داشت كراوات كه بود همان شهاب

 !شود مي خاص و مهم آدم براى قدر اين كراوات مثل كوچك چيز يك سن آن در كه بود مسخره قدر چه
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 اينقدر نفيسه و نسيم و من دانستن، نمي جرم و گفتن نمي بد اتكراو از اينقدر عمو و بابا و آقاجان اگر شايد

 !شديم نمي زينتي آويز دراز اين شيفته

 پيشه هنر همه عكس افتادم، چسباندمي خاطراتش دفتر به و بريدمي مجله از يواشكى نسيم كه هايي عكس ياد

 ...!معروف هاى فوتباليست و ها

 نفيسه خاطرات دفتر هاى عكس شبيه بودم ديده كوتاه ثانيه چند همان در سالن به شدن وارد قبل كه كسى

 !بود

 :ميكند اعالم بلند صداى با خانم يك بعد كمى

 .ميارن تشريف دارن داماد آقا ها خانم -

 شال كند مي اشاره حنانه و من به سريع و كشد مي سرش را چادرش مامان شود، مي پا بر هياهويى سالن در

 وارد داماد شويم مي متوجه كشيدن، كل صداي با دارند، حجاب سالن هاي خانم بيشتر تقريبا حاال كنيم؛ سر

 :گيرد مي اجازه مامان از حنانه ديد، چيزى شود نمي ما ميز از كه است شلوغ دورش اينقدر اما است، شده

 ؟ببينم رو داماد جلو برم من مامان -

 و نفيسه با كه ها سال همان مثل ، بودم حنانه نس هم خواست مي دلم قدر چه دهد، مي اجازه سر با مامان

 رقابت نو اسكناس كردن جمع در و دويديم مي پاشيدن مي نقل و پول دامادي عروس هر سر وقتى  نسيم

 !داشتيم

 چشم خجالتي ميزه ريزه پسر زند،مي كف سالن كل رسد مي داماد و عروس جايگاه به كه داماد بعد دقيقه چند

 :شديم دامادي و عروس تبادل و بحث مشغول مامان با هميشه مثل بود، پايين رشس مدت تمام كه آبى

 !سره خيلي عروس نظرم به مامان -

 .آقاست خيلى معلومه  هم پسره نه -

 !نيست بلند زياد قدش -

 !نميشه پيدا مرد روزها اين باشه، مرد علي حق به الهي ميخوره درد چه به قد مادر -

 !مرد قحطى روزگار بود، بدى ارروزگ بود، مامان با حق

 !!مرددد

 :گويدمي بلند صداى با ميكند اعالم را داماد ورود كه زني همان ديگر بار

 !!!عروس برادر افتخار به -

 چرخد،مي سالن در سمت ها سر همه

 ...شودمي سالن وارد باال سر داماد برعكس و ستبر سينه با

 است، زده باال شلوغ مدل را اقشبر مشكى موهاى  ميدهم، قورت را دهانم آب

  !است براق مشكى كرواتش

 !است شده اش مرگى يك قلبم

 ... قلبم به لعنت

 !لحظات آن همه به لعنت
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 به زندمي دست فقط و ايستاده گوشه يك كه داماد خالف بر ، است رقصيدن مشغول رقص سن روي عروس

 سر روي و آورد مي در دالر و اسكناس جيبش از مدام و كندمي همراهى رقصيدن در را عروس ورود، محض

 .ريزدمي خواهرش

 اش عروسي شب عروس برادر كه است، رسم ميدانم دهد،مي دستش قرمز پارچه يك و رود مي جلو خانم عزيزه

 :ميگويد بلند صداي با الناز است، شده قطع موزيك ببندد، خواهرش كمر دور قرمز كمربند

 !ابشه آقا  خود دامادي ايشاال -

 هاى شانه از كشند؛ مي آغوش در محكم را همديگر و بوسد مي را خواهرش پيشانى بعد و بنددمي را كمربند

  كند، مي بغل محكم را دو هر و رودمي جلو مادرش است، گريه حال در است مشخص عروس  لرزان

 !خواهدمي برادر دلم

 شب ندارم، برادر كه من  كنم مي فكر خودم با ، هستند زا دختر هايش عروس چرا كه بود شاكى هميشه آقاجان

 :بگويد و ببندد كسى چه را قرمزم كمربند ام عروسي

 "!هستم ات حامى هميشه من اما برو ! قرص پشتت"

 ....را كمربندم كه ميدانستم چه

*** 

 .كندمي دل جاده از هايم چشم ريتم، و ضرب از پر زنگ صداى يك با

 شاد حد اين تا آهنگ يك چرا دهيم؛ جواب تند و تلخ قدر اين را هايمان استم است قرار وقتى دانمنمي 

  ؟كنيممي انتخاب

 ...دهدمي جواب را تلفنش و كندمي خواهى معذرت راننده

 ...روح بى خسته،

 :گفتمي كه افتم مي اش جمله ياد

 "كردن بخيه هنوز زندگى به نفسشونو اما !بريدن وقته خيلي خاك، اين مردم "

 .داشت حق

 .بود شكافته هم را استخوان حتى و بود رسيده استخوان به كارد 

 .شدنمي قطع كه بود وصل مويي به بودنمان

 .كردمي درد اما

 .كردمي درد 

 ...كردمي درد بيشتر هربار

 :پرسدمي خط پشت مخاطب از قبلش، جمالت از تر خشمگين

 ؟كردي ضافها هم ات شازده زبان كالس بود، كم برق و آب قبض -

 ...است زده جوانه هايم لب كوير روي آگاه ناخود كه جاني بي لبخند روى كشممي دست

 .است نديده خود به لبخند هالل كه بس گيرد؛مي درد و آيد مى كش پوستم

 .پيچدمي قلبم سرسراى در صدايش
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 .خونه ميام دارم ؟ندارن اى ديگه امر خوشگلم خانم حاج -

 موهايم بين دست و كردم نگاه بود آرايشگر روز همان هنر كه موهايم بين رنگ مسي هاي رشته به آينه در

 .كشيدم

 .آيد مى خوشش هميشه مثل داشتم حتم

 :گفتم دلبرانه

 !كافيه بيارى واسش رو آقاش حاج -

 !غالمتم -

 !چشممى نور -

 ...چشمم نور

 ...بود رفته هايم چشم سوى و نور او، بعد خدايا آه

 !بود تار دنيا

 ...لرزان و رنگ بى و تار

 ...لغزان و لرزان

 .دهممي دست از را او صداي راننده، صداى با

 .نذاشته اعصاب واسم عيال اين .شد بلند صدام آبجي ببخشيد -

 :گويممي جانم بى و خفه صداى همان با

 !نزن حرف بلند زنت با -

 !نزن حرف بلند وقت هيچ

 .دهدمي تكان سر راننده

 .كندمي شكايت جامعه و گراني از 

 .شنومنمي را جمالتش ادامه

 .كنممي مچاله ماشين گوشه را خودم شود،مي كه جايي تا

 :پرسممي

 ؟كنم باز رو شيشه ميشه -

 .كندمي نگاهم و گرددمي بر تعجب با

 .آبجي سرده اما .راحتي جور هر -

 .كشممي پايين سريع قدرتم همه با را شيشه

 ...اجابتم محتاج قدر چه رم،بمي بيرون را دستم

 ....خدا از شودمي پر دستم كف

 .باريد مرتبه يك  باران هم، عروسى شب دارم خاطر به كامال

 .شدمي خالى سالن و شدمي تمام كم كم مجلس 

 .بوديم ايستاده زنانه مجلس ورودى راهروى سقف زير 
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 .نشد بابا از خبري مانديم، منتظر قدر هرچه

 :گفت هحنان به مامان 

 .وايساديم اينجا زشته ؟مونده كجا بابات ببين برو مادر -

 .آيد مي بيرون است صحبت مشغول اش گوشي با كه حالي در سالن از هراسان الناز، رود،مي كه حنانه

 :گويدمي كه شنوممي كردن قطع قبل 

 ...كردم پيداشون داداش اينجان -

 !چشم

 !چشم

 :گويدمي زنان نفس نفس رسد،مي كه ما به

 !دقيقه يك جان ارجمند خانم -

 .كندمي نگاه متعجب هاي چشم با مامان

 .گيردمي را مامان دست و آيد مي جلو الناز

 .كندمي ناله و گذاردمي سرش روي را دستش مرتبه يك مامان كه گويدمي چيزي مامان گوش در كه بينممي 

 !سادات جده يا -

 .گيرممي را بغلش زير الناز ههمرا كه كند، سقوط است مانده كم

 :پرسممي زده وحشت 

 ؟شده چي جون مامان !! مامان -

 :دهدمي جواب الناز

 .بريم جايي بايد مامانت و من .سالن داخل برگرديد بزن صدا رو خواهرت !خوشگلم هيچي -

 .شوممي نگران بيشتر

 ؟كجاست بابام بابام، ؟شده چي -

 .شودمي سرازير هايش اشك مامان

 .دهدمي فشار را دستم حال، همان با اما 

 .باش خواهرت مواظب برو .جان مامان برو -

 .رودمي مامان .رودمي پيش وحشتناك و سرعت به چيز همه

 .دهدمي دلداري ما به مدام و است حنانه و من مواظب خانم عزيزه

 .است عجيب ما به ها نگاه

 .ترسممي ها پچ پچ از 

 .گيرديم را دستم خانم عزيزه

  .بريم ما با پاشو جيرانم پاشو -

 .است چسبيده من به محكم حنانه

 :پرسممي دلهره با 
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 ؟بريم كجا -

 .كندمي نوازش را سرم

 .زاده جبار ويالي خودمان، خانه بريم كم كم بايد .عروسيم طايفه ما .داماده خانه اينجا -

 .دهدمي تكان سر و گيردمي زگا لب ترحم با و رساندمي ما نزديك را خودش عروس مادر

 !ها طفلك .الهي بميرم اي -

 :گويدمي اعتراض با خانم عزيزه

 !سولماز بگير دهن به زبون -

 :گويممي ناله با

 ؟كجان مامانم بابا -

 .گيردمي رو محكم و كشدمي سرش را اش مشكي چادر خانم عزيزه

 .رستاننبيما رو امشب خورده بهم حالش يكم بابات .دخترم ميان -

 ...ريزدمي هرى قلبم

 ..است شده بد بابا حال دوباره

 ....دارند را آزارش خيال لعنتى هاى تركش دوباره

 .شويممي ماشين سوار حنانه همراه

 .نشيندمي جلو خانم عزيزه 

 اين عطرش و نشيندمي فرمان پشت و شودمي سوار كه مردي شومنمي متوجه اصال كه كنيممي گريه اينقدر 

 با و راندمي باران در زياد سرعت با فقط !داشت كراوات كه است مردي همان است؛ خواستني عجيب،  قدر

 :گويدمي كه خانم عزيزه صداي

 !شهاب !آراااام واي اي -

 .ببينمش و بياورم باال سر خواهدمي دلم چرا دانمنمي

 ...رخ نيم يك فقط 

 .است تر زيبا بود، سالن رنگارنگ نورهاي ميان كه وقتي از حتي ماشين تاريكي در صورتش

 زيباترند تاريكي در ها آدم بعضي دانيد،مي

 !تاريكي در دروغ مثل

 :گويدمي وقتي

 .ندادي گوش برو، راننده با بزني غر خوايمي گفتم جان، خاله عزيزه -

 .است مردانه شيطنت، پر طور يك صدايش فهمممي

 :گويدمي گوشم در بغض با حنانه

 ؟مرده بابا يآبج -

 .شودمي منقبض مرتبه يك بدنم تمام سوالش، صراحت از

 .كنممي پاك را هايش اشك و صورتش روي كشممي دست 
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 !قويه خيلي بابا !عزيزم نه -

 .گويدمي ذكر خانم، عزيزه

 .كندمي سرزنش را شهاب مدام 

 !گنجدمين هم تصوراتم در حتي زاده، جبار قصر بگويم بهتر يا زاده، جبار ويالي

 :گويدمي آرام حنانه

 !سيندرالست قصر شبيه -

 .كنندمي هدايت داخل سمت را ما مهرباني با الناز و خانم عزيزه

 .ايم چسبيده هم به بيشتر و ايم شده معذب حسابي غريبه، مرد و زن زيادي تعداد بين

 آرام كه اي حنانه و من ايبر مهربان لبخند يك با را سرش و است نشسته گوشه يك ويلچر، روى مسنى مرد

 .دهدمي تكان دهيم؛مي سالم

 :گويدمي مرد به رو الناز 

 !بيوك بابا -

 !آقا جواد دخترهاى ارجمندن، آقا حاج هاى نوه

 :گويدمي و رودمي ها پله سمت كالفه و كندمي باز را كراواتش ورود، محض به كه بينممي

 .رهمي سر آدم حوصله اصال .هاست زاده جبار ما مال دنيا هاي عروسي ترين مسخره -

 !بخير همه شب

 .گويدمي چيزي لب زير خانم عزيزه

 .نشيندمي ما پيش و سپاردمي است؛ بلندى قد مرد كه همسرش به را دخترش الناز،

 .دارد دلداري خيال كه فهمممي

 ؟بود چي اسماتون خوشگل، دختراي خوب -

 :دهدمي جواب سريع حنانه

 !ريحانه هم آبجيم .ام حنانه من -

 .بوسدمي را حنانه صورت الناز،

 ؟جون حنانه چندمي كالس -

 :دهدمي جواب بعد و كندمي نگاه من به حنانه

 !چهارم رممي -

 :گويدمي دور از خانم عزيزه

 "ماشاهلل ماشاهلل"

 .شودمي خلوت ويال سالن كم كم

 .رودمي سمتى هركس و

 .ندارد زدن حرف توان شوممي متوجه اما كندمي نگاه ما به يمهربان با مدت تمام آقا، بيوك 

 .است افتاده شور حسابي دلم
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 :پرسممي آرام

 ؟بپرسم بابامو حال بزنم زنگ يك ميشه -

 .گذاردمي پايم روى را دستش خانم عزيزه

 نباش نگران -

 .دهمي خبر زنهمي زنگ خودش رضا امير آقا

 .است گذشته ساعت يك

 .برده خوابش و گذاشته پايم روى را سرش حنانه ايم، نشسته كاناپه روي هك طور همان 

 .گويدمي ذكر تسبيحش با مدام خانم عزيزه 

 .است رفته دخترش خواباندن براي هم الناز 

 .سالن گوشه سلطنتي قدى دار شماته ساعت به ام زده زل

 ...بابا نگران نگرانم، قدر چه

 ...مامان نگران

 !نيفتد بدى اتفاق كنميم التماس خدا به

 .كندمي درد شدت به هايم چشم

 وحشت دو هر خانم، عزيزه و حنانه و من فرياد، صداى با كه بگذارم هم بر چشم توانممي لحظه چند فقط

 .كنيممي

 .كشدمي فرياد باال طبقه در كسي 

  !آشغال -

 !زن بهم حال

 .كشمتمي

 !خوردي گوه .شكمتمي امشب

  !خوردي گوه تو

 .زندمي پا و دست آقا، بيوك بيچاره

 .آيد نمي در صدايش اما

 .دودمي ها پله سمت گويان، ابالفضل يا خانم عزيزه 

 .آيند مي بيرون ها اتاق از كم كم هم سايرين و است گرفته پناه من پشت حنانه 

 .كندمي گريه بلند صداي با و است ترسيده آلما

 .شودمي ظاهر ها پله باالي هيبتش بعد، لحظه چند 

  .ندارد كراوات ديگر 

 .است پوشيده قرمز شلوارك و ركابي عوض در

 .كشدمي پايين ها پله از گرفته را الغر خيلي پسر يك يقه

 .ميكند ناله دردمند طور يك و شودمي كشيده ها پله روي هم بيچاره پسر
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 .كندمي وساطت الناز شوهر

 .كندمي نفرين و كوبدمي اش سينه به خانم عزيزه

 .شودنمي حريفش كسي اما 

 .كندمي رها سالن وسط را او 

 .است گريه حال در نازك، ابروهاي و مو بدون صورت با اما مردانه هاي لباس با الغر جوان مرد يك است عجيب

 :كندمي ناله و اندازد مي او روي را خودش خانم عزيزه

 !كشتيش !ضحاك اي -

 .زنديم كنار را خانم عزيزه اعتنا بي

 .است لب رژ شبيه چيزي دستش در

 .كشدمي او صورت روي تمام، قدرت با را قرمز رژ و نشيندمي بيچاره جوان سينه روي بعد كمي

 .كشدمي جيغ الناز

 .كنندمي بلند و گيرندمي را شهاب سختي، به مرد چند 

 .زندمي عربده 

 !؟شاديه جديدت اسم كه -

 !ننگ مايه كثافت

 .برممي سرتو !زن بهم حال

 .هستند چاره بي پسر دلدارى و نوازش حال در خانم عزيزه و الناز

 .كندمي پاك را او صورت اش روسري گوشه با خانم عزيزه 

 ...تو براي بميرم ...تو براي بميرم شهداد -

 .كوبدمي اش سينه به محكم بعد

 .شهاااب بخوري گرم زمين به -

 :گويدمي حرص با گريه ميان الناز،

 ديدي دور رو خونه اين آقاي چشم باز -

 ؟!داشت برت دور

 .كنن پنهان ازش بارم اين ذارمنمي خدا به

 .گممي بهش خودم بار اين

 .كندمي پرت الناز سمت هوا در بابا برو نشانه به را دستش و زندمي نيشخند

 باال بندازه كالشو بگو -

 .شدن الزم چارقد خونش مردهاي

 .خانمچرمي سر زده وحشت

 ...هستند گريه مشغول آقا بيوك حتي خانه اهل همه 

 !بزرگ هاى زاده جبار
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 ؟بود دردناك و عجيب قدر اين ها زاده جبار بزرگي به اسمي

 ؟؟؟بوديم كجا ما خدايا

*** 

 .كندمي ترك را سالن كرده مشت هاى دست با

 .گويدمي ناسزا لب زير كه شنوممي 

 .آورد مي درد به را دلم ،شهداد آلود درد هاى گريه صداى 

 .آورد مي قند آب او براي خدمتكار الناز، دستور با

 .بوسدمي را سرش خانم عزيزه 

 :گويدمي مرد، يك براى عجيب كمي و نازك و ضعيف صداى با

 ؟كنهمي طورى اين من با اين چرا جان، خاله عزيزه -

 .بره آبروش رمنمي جا هيچ كه من

 .بدي مرگ منو كاش خدا اي ؟هميفت جونم به هربار چرا

 .پيچدمي سالن در آقا بيوك هق هق صداي

 .كندمي پدرش پاهاي نوازش به شروع و رودمي پدرش سمت الناز

 .جانم بابا شم قربونت الهي -

 !شهمي درست چي همه بياد داداشم .نخور غصه

 .كندمي پاك را هايش اشك خانم عزيزه

 .زندمي كنار صورتش از را شهداد بلند تقريبا و لخت موهاي 

 !بزرگه خدا باالم، نگو كفر -

 .فهمهمي بنده توى و من از بيشتر رو صالحت آفريده، طور اين رو تو خودش كه اون

 .دهدمي سر هق هق و گذاردمي خانم عزيزه سينه روي را سرش

 !ام خسته خدا به ...ام خسته -

 .ريزممي اشك

 .است خودم سال و سن هم اتقريب كه جوانى براي اختيار، بي 

 ؟چيست مشكلش دانمنمي حتي و بينممي را او است اول بار كه شهدادى 

 :كندمي زمزمه گوشم در حنانه

 ؟جوريه اين چرا ؟مريضه آقاهه اين آبجي -

 .كنممي تشويقش سكوت به و گيرممي گاز را لبم

 !است بلد بد خيلى هاى فحش !نيست مهربان اصال كراواتى، مرد دانم،مي خوب حاال اما

 .كندمي معرفي شهداد به را حنانه و من الناز شود،مي تر آرام كمي كه جو

 .است خاص نگاهش

 ...كندنمي خسته تماشايش از را چشمت كه ها نگاه از دسته آن از
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 .كشممي عقب را خودم اختيار بي كه بگيرد را دستم خواهدمي

 ؟؟ندارند اعتقاد نامحرم و محرم به اه زاده جبار مگر كنممي فكر خودم با 

 :گويدمي لبخند با الناز

 ؟خوشگلن و پنبه دوتا، اين قدر چه ببين شهداد -

 .دهدمي تكان خاص عشوه يك با را سرش و چسباندمي همبه ذوق با را هايش دست

 !خوشگل هاي برفى پنبه اوهوم -

 .داردنمي بر چشم شهداد از حنانه

 و آيد مي بيرون من پشت از و ريزدمي ترسش انگار كم كم اما است، كرده النه سوال كلي ذهنش در دانممي

 .گويدمي شهداد براي هايشان اسم و ها عروسك از ذوق، با و است نشسته شهداد كنار دقيقا حاال

 .است اسير بشكند، است ممكن لحظه هر كه مردانه سخت قامت اين در لطيف روح يك !من خداي

 ؟چيست اسمش دانستمنمي روزها آن من كه ب،عجي چيز يك 

 .چسبيممي هم به همه اختيار بي صدايش، شنيدن با بعد ساعتى

 .است تلفنش با زدن حرف مشغول اما دارد، را ها پله از آمدن پايين خيال دوباره 

 ...داداش بله -

 ...بله

 ...متوجهم

 ....ديگه همونه بفرماييد شما

 ...ساعتي چه

 ؟تونخود يا بگم من

 ...خوابن عمو و جان خاله عزيزه

 ...چشم

 ...گوشى لحظه يك

 ...جاست همين الناز آبجي

 ...چشم رو به .چشم چشم،

 .است ايستاده ما روى به رو دقيقا حاال

 :گويدمي الناز به رو يواش صداي با و گذاردمي گوشي روى را دستش و كندمي دور گوشش از را گوشي

 !نكن چقولى داريم مهمونم !شد تموم -

 يك بريدن، سر نشانه به خودش گردن روي ديگرش دست با و كندمي لرزد،مي حسابي كه شهدادي به رو بعد

 .كندمي تنگ تهديد حالت به را هايش چشم و كشدمي فرضي خط

 .كشدمي دستش از را گوشي حرص، با و دهدمي بيرون را نفسش عصباني الناز 

 ...داداش الو -

 .بشنوم توانممي گوشي پشت از نامفهوم، و بم صداي يك
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 !نيست واضح

 ...است مردانه حد از بيش كه دهم تشخيص قدر همين توانممي اما 

 دهدمي ادامه الناز

 ...جانم -

 ؟خوبى خودت شما

 اينجان دو هر خوبن بله بله

 ...چشم

 ؟خودت ميمونى شما

 ...شكر الهى

  هميشه باشى خبر خوش بوديم، نگران خيلى

 تنگ دلم خداحافظي موقع نديدم رو رضا امير داداش گفتمي مجلس آخر فقط شهرزاد .بود خوب چي همه بله

 ...شده

 .گفتم بله ، بله

 ؟داداش آخه بزنه حرف تونهمي كي شما حرف رو

 ...چشم

 باشيد خودتون مواظب خيلي

 ....گوشي گوشي

 گويدمي و گيردمي من سمت را گوشي بعد

 .كن صحبت مامانت با بيا جان ريحانه -

 گويممي الو سريع و گيرممي را گوشي ذوق با

 :گويدمي كه شنوممي مردانه صداي يك فقط

 .كنيد صحبت خودتون بفرماييد نباش، نگران ارجمند خانم خوبه دخترها جا -

 .شنوممي را مادرم گرفته صداي بعد، ثانيه چند و

 نكنه كمت يآقاي از خدا زاده، جبار آقاي بده خيرتون خدا -

 .زندمي صدا مرا بعد

 !جانم ريحانه الو -

 :گويممي بغض با

  !مامان -

  ؟مادر خوبى -

 ؟مامان شده چي ؟كجاست بابا -

 حنانه كنن،مي مرخص رو بابا صبح خوبه، چي همه عزيزم، نباش نگران  .بخشيد دوباره بهمون باباتو خدا -

 ؟كجاست
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 زير مامان با زدن حرف محض به و كندمي تماشايم بغض با كه دهممي اي حنانه به را گوشي و چرخانممي سر

 .زندمي گريه

 :زندمي غر لب زير و انداخته باال را ابرويش يك شهاب

 !اينجا شده كودك مهد شبي نصفه -

 .آيد نمي خوشم كالمش تلخي از

 .كند قطع كنممي اشاره حنانه به سريع 

 .گيرممي شهاب سمت را گوشي سريع بعد 

 !كشيد طول ببخشيد ممنون، بفرماييد،-

 .كشممي عقب را دستم سريع ها، زده برق مثل من و خوردمي دستم به هايش انگشت سر گيرد،مي كه را گوشي

 .دهدمي تاب است خودش مخصوص حركت اين انگار كه خاص طور يك را گردنش

 .اندازم مي پايين را سرم

 .زندمي حنانه چانه زير شوخي به آرام و آيد مي جلو بعد مالد،مي شلواركش به را اش گوشي كه بينممي 

 !كردي خيس گوشيمو برنج شير -

 :گويدمي مظلومانه و چسبدمي من به خجالت با حنانه

 !ببخشيد -

 .كشدمي محكم را حنانه لپ

 !بدي گاز يك بايد جاش به ؟شهمي چي نبخشم -

 .كندمي ناله گوشم در حنانه

 .شدم تكليف من بگو اين به آجي -

 .آورم مي باال كمي را سرم

 باعث برنزه عضالت اين نمايش و نيست مرسوم هم مردها براي پوشيدن باز لباس حتي من خانواده در اما 

 .بزنم حرف نتوانم و بيندازم پايين را سرم دوباره شودمي

 .كندمي وساطت  الناز

 ؟آوردي گير بچه يك باز شهاب، نكن -

 .نيست پيش ساعت يك خشمگين جودمو آن ديگر،

  .رودمي باال ها پله از دادن، قر و خواندن با همراه 

 .كشدمي راحت نفس يك شهداد

 :گويدمي مرتبه يك و ايستد مي ها پله وسط

 !شهداد -

 .كندمي نگاه الناز به زده وحشت شهداد

 :دهدمي جواب او جاي به الناز 

 ؟داري كارش چي -
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 :گويدمي شهداد به رو ،جدي لحن و  اخم با

 ؟خودت اللى مگه !هوى -

 .دهدمي جواب لرزان صداى با طفلك

 ؟داداش بله -

 !بده ماساژ باال بيا .گرفته گردنم -

 :گويدمي كنان من من

 ...آخه -

 ...هنوز هستي عصبانى من از تو آخه

 :گويدمي رفتن باال حال در

 .ندارم كاريت !توله باال بيا -

 :گويدمي  الناز به رو دستپاچه شهداد د،رومي كه وقتى

 .كنهمي درست شر باز نرم -

 .نيومده در صداش تا باال برم منم .كن آماده رو خوابشون جاي ببر رو ها دختر تو

 .گيردمي را دستش الناز

 .شهداد بيدارم من -

 .مياد صبح هم رضا امير داداش

 !بزن داد فقط كرد، اذيتت 

 :گويدمي دلدارى حالت به و شودمي بلند جايش از

 ؟!كه شناسيشمي .شهمي آروم زودم !تنده آتيشش نباش، نگران نه نه -

 .كارش از پشيمونه خودشم االن دممي قول

 :گويدمي ما به رو بعد

 !بخوابيد مامان و خوشگل و خوب !بخير شبتون ها، برفي پنبه خوب -

 .دهدمي تكان دست برايش حنانه

 !جون دادشه خوبي خيلي تو -

 .فرستدمي بوس حنانه براي دور از

 !خودمي خوشگل هم تو -

 پا و دست كندن جان با و بود افتاده گير سيمان از پر استخر يك در شب انگار ها، زاده جبار ويالى در شب آن

 .برساند صبح به را خودش تا زد

 .شدم داربي دوباره حنانه ناله با كه بود شده سنگين هايم پلك تازه صبح، نزديك

 .بود زده پس را پتويش و بود چسبيده من به محكم

 .بخورد سرما ترسيدم

 :پرسيد و كرد باز نيمه را هايش چشم كه كردم مرتب را پتو
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 ؟نيومدن بابا مامان -

 .بوسيدمش

 !عزيزم ميان -

 .كندمي نوازش را صورتم كوچكش، هاي دست با

 .سيدمترمي خيلي تنها اينجا من نبودي، تو اگه آجى -

 .هستي تو خوبه قدر چه

 .كنممي بارانش بوسه و دهممي فشارش

 .دارم رو تو خوشحالم خيلي منم -

 .دهدمي جا انگشتهايم بين را كوچكش هاي انگشت

 .باشيم هم پيش هميشه بديم قول بيا اجي -

 ...ترسيدم

 !ترسيدم شد،مي بزرگ داشت هم حنانه اينكه از

 !ترسيدم جديدش هاى دغدغه از

 !ترسيدم كه بودم او سال و سن هم

 ...بودم ترسيده شدن بزرگ از جدايي، از

 !شدن خوانده پدر خانه ميهمان از

 :گفتمي جان مادر 

 "شوهر خونه بره بايد دير، يا زود .ميهمانه دختر" 

 .بستم را هايم چشم بغض، با

 .ام خانواده و خانه عاشق من

 ...بودم دلخور آرزوهايم كشتن براي ها آن از هميشه كه اي خانواده و خانه همان بودم 

 ...رفتمي برايش دلم من و زدمي چرخي عروسم دم گلي ماهي تلنگر، با بار هر و بودم نشسته ام ماهي تنگ كنار

 صداى با من و شد تكه هزار كوچك، تنگ كه شد چه يكهو دانمنمي اما كنم، نوازشش تا بردم داخل را دستم

 .دمپري خواب از شكستنش

 .كردم نگاه را اطرافم زده وحشت

 !هستم كجا آوردم نمي خاطر به

 .است زاده جبار ويالي اينجا آوردم خاطر به كردم، بسته و باز بار چند را هايم چشم

 .شودمي برابر هزار استرسم ،بينمنمي كنارم را حنانه وقتى اما

 .كشممي سرم را شالم ندم،بب را اش دكمه اينكه بدون و دارمبرمي را مانتويم هراسان،

 بيدار همه كه است مشخص ويال، بيرون صداهاي و سر از و اند كرده خوش جا ٩ عدد روي ساعت هاي عقربه

 .هستند

 .بينممي خوردن صبحانه حال در ميز دور را خانه اهل كل شوم؛مي كه سالن وارد 
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 .نيست خبرى ديشب هاي ميهمان از 

 گرد هايم چشم گيرد؛مي لقمه او دست از و است زبانى شيرين مشغول كه ابشه كنار درست حنانه ديدن با 

 .شودمي

 .دهممي سالم آرام 

 .شوندمي حضورم متوجه همه اما 

 :گويدمي مهرباني با خانم عزيزه 

 !شد بيدار جيران به به -

 !آورد صفا آورد نور

 .شوممي سرخ

 .اندازم مي پايين را سرم 

 .كندمي اشاره خودش كنار خالي صندلي به الناز

 !عزيزم بيا -

 ...است مهربان خانه اين در همه نگاه

 خانم عزيزه

 آقا بيوك

 الناز

 شهداد

 ....الناز شوهر آقا احمد

 .زندمي حرف خندد؛مي مهربان هم كراواتي آقاي امروز حتي

 :گويدمي ذوق با حنانه

 ؟ببينيم يمبر مياي بيرونه اون داره خوشگل سگ توله يك شهاب !آجي -

 !؟شهاب

 .بزند صدا كوچك اسم به راحت قدر اين را كسي نداشت عادت حنانه

 .ريزدمي پرتقال آب ليوان يك برايم شهداد نشينم،مي اينكه محض به

 .هستند عجيب و جديد شعر يك خواندن مشغول هم حنانه و شهاب

 .كنممي نگاهش تعجب با

 :گويدمي و كندمي نگاهم معمولي و عادي خيلي لحظه يك

 !ها داره شدن رپر استعداد خواهرت -

 :گويدمي شهاب به ذوق با حنانه

 .كنه گوش آجيمم آهنگشو بذار -

 .رودمي غره چشم شهاب به خانم عزيزه

 ؟ديمي مردم بچه ياد چيا بيين -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

33 
 

 برايم شهداد كه ام نخورده را ام ميوه آب از جرعه يك هنوز .بخورم صبحانه كه كندمي اشاره سر با آقا بيوك

 .گذاردمي جلويم و كندمي پوست مرغ تخم

 :گويدمي شهاب زمان هم

 !بكن پوست منم واسه شَهى -

 .كندمي اعتراض خانم عزيزه

 ؟مگه شده لمس  دستات -

 !بده اونو بده اينو شهداد صبح، از

 .بوسدمي بعد و دهدمي فشار محكم را خانم عزيزه هاي لپ

 غرو غر چروك پيرزن -

 !نگرفتتت كسي نيست يخودب

 .زندمي شهاب دست روي محكم خانم عزيزه

 .كن عطا حيا و عقل فقط يكم اين به آلّاه -

 !داشتيم توقع آنها از دور دورا سال ساليان ما كه نبودند جدي و پيچيده و ترسناك هم ها آنقدر ها زاده جبار

 ...شد صميمي ها آن همه با ساعت ٢٤ از كمتر شدمي كه اينقدر

 :پرسدمي الناز از بعد كمي خانم عزيزه

 ؟شهال به زدي زنگ -

 !زديم حرف چندبار ديشب از بله -

 .خورهمي غصه قدر چه غربت تو ام بچه بوده، خواهرش عروسي تو اينجا دلش حتما .براش بميرم -

 :گويدمي تمسخر حالت خنده يك با شهاب

 .شناسمشمي خوب منم منه، خواهر اون -

 !نيومد عمد از .كنه شركت مسخره عروسي اين تو خواستهمي دلش هم ذره يك اعمر يعني

 .گيردمي گاز را لبش الناز

 ؟بياد تونستمي طور چه ماهه به پا طفلك طورى، اين نگو -

 :گويدمي و داردمي بر را شيرش ليوان شود،مي بلند جايش از شهاب

 حجرى؛ عهد مشت يك بين بيام كنم ول رو حالم و عشق و فاص و زندگي و اروپا نبودم خر بودم اون جاي منم -

  دل اي دل

 !كنم دل اي دل

 همين بايد حتما كه دارد ديگر دختر يك عروس، و شهاب مادر سولماز بود گفته مامان كنم،مي فكر خودم با

 ؟شهداد اما باشد، شهال

 ؟سولماز پسر ؟بود شهاب برادر هم شهداد

 !؟بود نزده حرفى او از مامان چرا

 :گويدمي خانم عزيزه
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 شد، تموم ات صبحانه دخترم -

 !ديدنشون بريد تونيدمي خونه، آوردن باباتم منتظره، راننده

 :گويممي حنانه به و شوممي بلند جايم از سريع و كنممي تشكر ذوق با

 ؟حنا بريم -

 .شودمي بلند سريع هم او

 .بوسدمي را ما دو هر خانم عزيزه

 .برسون ويژه سالم بابا و مامان به -

 .پرسممي احوال زنممي زنگ هم خودم

 .كنممي تشكر

 .دهدمي هديه حنانه به دست، كار سراميكي كوچك عروسك يك شهداد خداحافظي، موقع 

 .كشدمي را دستم حنانه ويال، حياط در 

 .ببينيم رو سگه توله شدن، سوار قبل بيا آجي -

 !زشته حنانه نه -

 :گويدمي سرم پشت صدا يك

 !زنه پير زشت -

 .گردممي بر و شوممي هول

 .روممي عقب عقب است كرده بغل را سفيدي سگ توله كه شهاب ديدن با 

 :گويدمي ذوق با حنانه 

 !تيداست اسمش آبجي، ببينش -

 .اندازم مي پايين را سرم

 !خوشگله خيلي -

 :گويدمي خنده با

 !خوشگلن ها برنج شير همه -

 .شودمي ور حمله صورتم به خون و شوندمي پاره هايم مويرگ تمام مرتبه يك كنممي احساس

 ...ام شده خطرناك هاي گردنه با جديد، جاده يك وارد من

 !نيست سبز كه اي جاده

 ...ندارد چم هزار كه

 ...ندارد را او كه 

*** 

 .شدم خيره دهدمي نشان صورتم از ماشين پنجره كه ماتى تصوير به

 كنارش خوشگل صفت چرا پس !؟است فحش برنج شير " پرسم مي خودم از صورتم، روى يدمكش دست

 "!؟چسباند
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 .بينم مي را او صورت و بازم مي را آينه در خودم تصوير مرتبه يك بعد

 و ها چشم و موها مشكي داشت، خوبى همخوانى گردنش ضخامت با كه صورتش جذاب و برجسته هاي استخوان

 .آمد مي براقش و تيره پوست به بود مرتب حد از بيش كه ابروهايي

 ....داشت نيشخند طرح بيشتر انگار كه لبخندى !لبخندش

 .شودمي محو صورتم جلوى از تصويرش تكان، اين با و دهدمي تكانم كسي 

 ؟رسيم مي كى !آجي -

 .زنم مي كنار صورتش از را موهايش

 .مونده ديگه يكم -

 :پرسدمي متفكرانه رد،گذامي دهانش كنار را انگشتش

 ؟نبود آقاها شبيه چرا شهداد -

 :دهممي جواب آرام كنم، مي اشاره راننده به و گيرم مي گاز را لبم

 !حنانه زشته -

 در جلوى است، تانك شبيه حنانه قول به كه مشكي بزرگ ماشين يك شويم؛ مي كه خودمان ويالي نزديك

 .كندمي جلب را توجهم

 .دهدمي اطالع را رسيدنمان و گيردمي تماس راننده مان،شدن پياده از قبل 

 .بخشدمي ما به هميشه مثل منت بي را آغوشش و كندمي باز برايمان را در خودش مامان بعد، دقيقه چند

 .كند مي شبنم را حنانه هاي اشك اش اي سورمه چادر سفيد ريز گلهاي با

 چرخانممي ساختمان سمت را سرم نگران

 ؟بده خيلي حالش بابا !مامان -

 .شودمي بلند جايش از زانو به دست

 !داشت نگهش آقا خود كردم، جعفر بن موسي نذر .عزيزم نه -

 :كند مي تشكر راننده از هم مامان رود، مي ويال سمت دوان دوان حنانه

 .ببينيد خير افتادين زحمت به -

 !امرشونم منتظر بفرماييد آقا حاج به جسارتا فقط خانم، بود وظيفه -

 !؟آقا حاج

 .گرفته محكم را رويش مامان كنم، مي نگاه مامان به تعجب با

 !؟باشيم خدمتتون در چاي استكان يك داخل بفرماييد -

 .بزرگواريد ممنون، -

 :پرسم مي مامان از كفشم آوردن در قبل و ايم نشده ساختمان داخل هنوز

 ؟كيه ديگه آقا حاج -

 :دهدمي جواب آرام مامان

 !ديگه ها جبارزاده    امير حاج -
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 .شود مي داخل زودتر مامان

 .كند مي آرام را قلبم بابا و حنانه صداي

 .برسانم آغوشش به را خودم زودتر هرچه دارم دوست

 بغضم هايش لب كبودى و بابا رنگ بي صورت ديدن با است، كرده پهن رختخواب بابا براى شومينه كنار مامان

 .گيردمي

 .بگيرم را ام گريه لويج توانمنمي 

 .خواند مي آغوشش به مرا بابا

 !است دختري هر براي دنيا امن جاي تنها پدر سينه كنم مي احساس حاال و است اش سينه روى سرم

 :سرم روي كشد مي دست بوسم،مي را سفيدش و سياه و پشت پر هاي ريش

 بابا، ارشد دختر خانوم ريحانه -

 !رمدخت نكن گريه .باشي قوي بايد

 خودم بودن ارشد فرزند اين از قدر چه گاهى من و كندمي گريه تر راحت و است چسبيده بابا به محكم حنانه

 !دلخورم

 !اهلل يا-

 زند؛مي صدا را خدا

 ورودش، براى

 حضورش، اولين

 نگاه، اولين

 ...!زندمي صدا را  خدايش ديدار، اولين

 .چرخانممي سر

 .باشد آدم همين تواندمي فقط رد جلوي تانك صاحب مطمئنم حاال 

 !است بردارى وزنه قهرمانان شبيه كه ستبر سينه شانه چهار همين 

 !دهد مي هايش چشم بدون را سالمم جواب و كشد مي ديگر سمت سريع را نگاهش

 :گويدمي مامان به رو و دارد دست به آچار

 !نكنيد بازش ته تا .دهمي آب كوچيكه رادياتور اون كم يه فقط .ارجمند خانم شد درست -

 :زندمي صورتش به آرام عادتش طبق مامان

 !كرديد شرمنده واي اي -

 :گيرد مي را مامان حرف پشت هم بابا

 ...شما دوش روي شديم زحمت فقط ديشب از -

 :دهد مي جواب پايين سر

 .شم مي مرخص ساعتى چند بديد اجازه است، وظيفه انجام -

 .دهم تشخيص را خواهرش به شباهتش توانممي فقط چشمي زير من و كند مي يشتماشا من از تر راحت حنانه
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 .خرمايي دار حالت كمي موهاي با الناز، روشن تقريبا پوست همان 

 .زد نمي مو خواهرش با نبود اگر اش منشانه آقا ريش ته اين مطمئنم

 .كندمي تحسينش لحظه هر هايش چشم با انگار كه طورى يك است، خاص طور يك آقا اين به نگاهش بابا

 .كنيم جبران بتونيم انشااهلل ايم، شرمنده خيلى هم جاهمين تا -

 شود، خفه لحظه هر است ممكن و است تنگ خيلى پيراهنش يقه كنممي حس من و كند مي كوتاه سرفه چند

 !است پهن حد از بيش گردنش هم شايد

 سمت كنيم حركت انشااهلل دنبالتون ميام بعد وابمخ مي دوساعت يكي گيرممي دوش من نكنيد، كاري چوب -

 ...تهران

 :گيردمي گاز را لبش مامان

 .تهران ريممي جوري يك ما .نكنيد شرمنده مارو اين از بيشتر خدا رو تو نذاشتيد، هم رو چشم ديشب از شما -

 كت، جيب از پوشيدن قبل و دارد مي بر صندلي روي از را اش مشكي كت بينممي و گذارد مي ميز روي را آچار

 .آورد مي بيرون راستش دست انگشتر شبيه دقيقا درشت هاي مهره با خوشرنگ سبز تسبيح يك

 كنن ويزيتشون سريعتر هرچه خودشونم دكتر تهران، برسيم امشب .كردن منع رو رانندگي دكتر ارجمند، خانم -

 .خدمتتون سمرمي عصر من كنار، بذاريد رو تعارف لطفا تره، راحت همه خيال

 .است مقتدر و مردانه قدر چه صدايش كنممي فكر خودم با

 !است خودش پس كردندمي صحبت او از ها زاده جبار تمام بت مثل كه رضايى امير آرامش، از پر لحنش اما 

 !نيست پسرعمويش شبيه قدر چه

 ؟چرا دانم نمي رود؛ مي اش بدرقه براي مامان

 دزدكي پنجره از و كنم مي استفاده سو است حنانه هاي حرف پي حواسش بابا اينكه از و كشم مي گردن

 !كنم مي تماشايش

 .است بلند مادر مثل ام پدري خانواده عكس بر  هم من قد و است بلندي قد زن مامان

 !است شده ها بچه شبيه نر، شير اين كنار در اما 

 !گيردمي ام خنده خودم تشبيه از

 !نر شير سايز هم و همرنگ

 !زاده جبار خاندان لطانس

 !طاليي كوپال و يال شيرشاه

 و عجيب حركاتش نظرم به قدر چه و كشد مي اش سينه روي را دستش بار چند خداحافظي هنگام كه بينم مي

 !كرد تماشايش بيشتر بايد و است خاص

 .برد مي خوابش ساعت نيم از بعد كه است حال بي قدراين بابا

 .است برداشته را خانه مامان، جوجه سوپ بوي

 جز به جز را اخبار تمام و ايم نشسته اپن سنگ روي حنانه و من و است آشپزي حال در مامان هميشه مثل 

 .دهد مي گوش لبخند با او و دهيممي شرح برايش
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 :پرسدمي و زده خشكش اجاق كنار متعجب هاي چشم با مامان و گويدمي شهداد از حنانه

 ؟نبود فلج -

 :دهيممي جواب باهم دو هر حنانه و من

 !!نه -

 :پرسم مي سريع من

 اسمش نيست ايران شونميكي بودن تا ٤ اينا ؟گيره مي طالق كه داشته بچه تا ٣ سولماز نگفتي مگه مامان -

 ؟بود چي

 :دهد مي جواب سريع حنانه

 !كنهمي حال و صفا خارج گفت شهاب عمو كه همون !شهال -

 :دهد مي تكان سر بعد شود مي ساكت حنانه و گيرد مي گاز را لبش مامان

 فوتشم بعد بوده معلول كه مياره بچه يك زنه و گيرهمي زن  سولماز بعد آقا احد شنيديم ما كه اونجا تا واهلل -

 !بره مي رو بچش مادره اصال

 :گويممي زنممي پاتك مامان ساالد به كه همزمان و روم مي پايين

 !بود جوري يك فقط بود، سالم نه -

 :گويدمي سريع حنانه

 بود، شما مثل ابروهاش -

 بود؛ بلند موهاشم

 !نازك صداشم تازه الغر خيلي

 :زند مي صورتش به مامان

 ؟چي يعني سرم به خاك وا -

 :اندازم مي باال را ام شانه

 !بود طفلكي خيلي بود، مهربون و خوب خيلي اما دونمنمي -

 ؟بود سالش چند -

 .بزرگتر كمي يا من سن هم يا -

 !شنوه نمي كه چيا آدم خالق جلل -

 ؟نداشتيم خبر ما االن تا چرا اينو

 :دهد مي ادامه سريع حنانه

 !بزنه تونست نمي حرفم حتي بود ويلچر روي جون الناز باباي تازه -

 :دهد مي تكان افسوس سر مامان

 حق به شد، گير زمين و پيش سال چند كرد سكته خدا بنده !نازنينيه مرد چه آقا بيوك !الهي بميرم -

 .كنه تنش عافيت لباس خدا جواداالئمه

 :پرسم مي و كنممي نصف برده باال آمين الهي نشانه به را هايش دست كه حنانه با و دارم مي بر را كاهو مغز
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 ؟تهران بريم قراره آقا اين با ما مامان، -

 .شورد مي را هايش دست و كندمي اضافه را غذا نمك

 تمام !جوونمرديه عجب ببينه  خير رسونه، مي مارو خودشم .تهران ببره رانندشون گفته بابارو اشينم آره -

 !بود بابات سر باال شير، عين ديشب

 مي جواب و خندم مي بيشتر پرسد؛ مي را ام خنده دليل هايش چشم با مامان خندم مي اختيار بي شير كلمه با

 :دهم

 !خودشم بود شير شبيه -

 :گويدمي ذوق با حنانه

 !بود در باال تا قدش است گنده خيلي -

 :گويدمي اخم با مامان

 !ها پاره آتيش رو مردم پسر كرديد رصد خوب -

 .گذاردمي ساك روي است؛ گرفته هديه شهداد از كه را عروسكي حنانه، كه ام نبسته را ساكم زيپ هنوز

 .شكونمشمي تهران برسيم تا !ام پلخته شلخته من آخه ؟داريمي نگه واسم اينو آجي -

 .گذارممي هايم روسرى از يكي بين را سراميكي عروسك و خندممي

 !شكنهنمي ديگه راحت، خيالت بيا -

 :پرسدمي حنانه بندم،مي دوباره وسواس با و كنممي باز را ام روسري گره كه است دوم دفعه

 ؟برادرن گنده آقاي اون با شهاب عمو -

 .پيچممي دقت با گردنم دور را ام روسري طرف يك

 !عمو پسر نه -

 بگيرد ياد هم را روسري بستن مدل اين بتواند تا است من تماشاي مشغول دقت با هميشه مثل

 .خنديديممي خيلي .تهران بردمي رو ما شهاب، عمو كاش -

 .است بامزه خيلي اون

 .كشدمي سوت سرم در كشدمي شهداد سر بر كه هايش فرياد صداي مرتبه يك

 .شودمي برابر هزار ركيكش هاي فحش انعكاس

 !بيشتر بود بداخالق -

 .زندمي صدا را ما پايين طبقه از مامان

 .بجنبيد !دخترا -

 .شويممي پايين طبقه راهي حنانه، همراه و دارممي بر را ساك

 .بكشم رجلوت را ام روسري شوممي مجبور اش اشاره با و بينممي كه است نفر اولين مامان

 .دهدمي جواب پايين سر با باز را حنانه و من سالم

 انگشترش دارد، تن به است زده باال آرنج تا را هايش آستين كه آسماني آبي پيراهن يك با ساده مشكي شلوار

 است آبي و بزرگ حاال هم
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 .كندمي بلندش و گيردمي را بابا بغل زير حركت، يك با و شودمي خم

 است،م به پشتش وقتي 

 شود؛مي خم و 

 .شوند منفجر كه حاالست همين پيراهنش ساسون درزهاي كنممي احساش

 .كندمي هدايت تانكش سمت را ما احترام، با

 .كندمي باز ما براي هم را عقب هاي صندلي در كندمي سوار كه را بابا

 .است من نوبت نفر آخرين و شودمي سوار حنانه مامان، بعد  

 .بينممي را هايش چشم رنگ كوتاه، لحظه يك لحظه، يك فقط ببندد؛ را در خواهدمي وقتى

 !خوشرنگ اما حالت بي و معمولي هاي چشم

 ...كهربايي زرد  رنگ

 .بخورد ماشين سقف به كه است مانده متر سانتي چند فقط سرش نشيند؛مي كه فرمان پشت

 .زندمي صدا را مواليش افتادن راه قبل و گويدمي اهلل بسم ماشين، كردن روشن قبل

 ..على يا -

 .است شده باز يخش زود حنانه هميشه مثل

 .كندمي سوال مدام و برده جلو را سرش صندلي، دو بين از

 ؟رهمي باال صافم كوه از ماشينت رضا امير عمو-

 ...است شيرين برايم تپلش تقريبا هاي گونه شدن جمع و بينممي را لبخندش چشم، زير

 ؟باال بره صاف كوه از بايد چرا -

 .باال رفتمي كوه از بود شما شبيه آقاهه ماشين فيلم يك تو آخه -

 ؟شهمي ببينيم باال، بريم بگو سريع ديدي كوه بنداز، چشم تو .جون عمو نكردم امتحان -

 :گويدمي ذوق با حنانه

 ؟گىمي راست جون آخ -

 .كشدمي را حنانه پيرهن مامان

 .شهمي پرت حواسشون نكن اذيتشون اينقدر كنهمي نندگيرا داره عمو دخترم -

 :گويدمي مودبانه

 .ارجمند خانم باشه راحت بذارين -

 !زبون شيرين خانم اين با رهنمي سر حوصلمون

 .دهدمي جواب حوصله با هم او و ندارد پايان حنانه هاي سوال

 :پرسدمي انينگر با مامان .شوندمي ساكت همه و كشدمي آه مرتبه يك بابا 

 ؟خوبه حالت جواد آقا -

 .دهدمي تكان سر مثبت نشانه به بابا

  .كنه قسمت دختر بهت خدا شاءاهللان خان، رضا امير -
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  !شيرينه خيلي دختر

 .ببينم رو رسيدنشون ثمر به باشه عمري كاش

 :گويدمي رضا امير و گيردمي گاز را دستش كنار مامان

  .كنه نصيبتون خدا عزت، با عمر  شاءاهلل ان-

 ...است خاص لحنش و كلمات تركيبت و صدا

 ...و كوتاه است، كوتاه جمالتش اما بزند حرف بيشتر خواهدمي دلش آدم اينكه با

*** 

 هدايت را ماشين فرمان دست يك با تنها تبحر با اى فيروزه انگشتر شيرشاه است، شده تر تند جاده هاى يچپ

 است؛ كرده گاه تكيه سرش زير ينمب مي را ديگرش دست و كند مي

 و گذاشته من پاي روى سر هم حنانه و است رفته فرو خواب به عميق است، نخوابيده گذشته شب كه مامان

 است؛ بيدار اما بابا است، خوابيده

 !خواهد مي عميق هاى نفس دلش قدر اين چرا دانم نمي و دوخته چشم جاده به و است بيدار 

 !؟كند مي سنگينى قدر اين اش سينه روى چيزى چه ؟كشد مي آه

 ها، زاده جبار ويالي در جايي و قبل شب در مانده جا حواسم تمام

 !"ترند خواستنى هميشه كوتاه هاى ديدار "

 انگيزه و شوي مي خودت بدهكار نگاه كلي و ندانستن كلي و سوال كلي چون ؟چرا دانيد مي اما است، احمقانه 

 هاى ديدار براي ات

 !برابر هزار بعدي 

 :چرخد مي عقب سمت و  شود مي متوجه ،بابا كند مي ناله خواب در حنانه

 ؟بابا شده چي -

 :پرسم مي كند، مي باز كمي را هايش چشم شود، بيدار تا دهم مي تكان آرام را حنانه

 ؟خواي مي چيزي !حنا -

 :گويد مي آرام و گذارد مي گوشم كنار را دستش و دارد مي بر پايم روي از را سرش

  .دستشويي برم خوام مي -

 رضا امير ، بگويد چيزي بابا اينكه قبل  بالفاصله گويم، مي را جريان بابا به آرام هم من و  بوسم مي را صورتش

 :شود مي جريان متوجه

 .دارم مي نگه خوب جاي يك ديگه دقيقه چند - 

 :گويد مي لب رزي خودش دادن تكان حال در حنانه كند، تشكرمي لبخند با بابا

 ..باشه تميز كنه خدا -

 خواهرانه بوسيدنش، ، كشيدنش آغوش در سير دل يك براي است زده لك دلم ، نشيند مي لبم روي لبخند

 .هايش

 :پيچد مي صدايش در راننده صداي



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

42 
 

 !چمه هزار رسيديم،اينجا -

 دارد؛ جريان هنوز قلبم در صدايش

 !چمه هزار اينجا -

 سبزترين روز آن كه زردى به دوزم، مي چشم عزيزم چم هزار پاييز قرمز و زرد هاي ختدر به و چرخانم مي سر

 !بود دنيا سبز

 دور تازد، مي صورتم روي كه است شده خشك سوز يك به تبديل روزها آن مطبوع نسيم ام ايستاده جاده كنار

  بينم، مي را تاكسى شدن

 ...است مانده كمي

 !برسم روزهايم آن به بايد برسم، تو به بايد بروم، ادهپي فرعى از رستوران آن تا بايد 

 :گفت آرام و كرد متوقف جاده كنار را ماشين

 .بياي اونجا تا من با بايد ببين رو پايين اون كوچولو خانم خوب -

 مي چشم آيد مي بيرون اى كلبه كوچك رستوران كش دود از كه دودي به من همراه و كشد مي گردن حنانه

 :پرسد مي خجالت و ترديد با و دوزد

 ؟نمياد بابام -

 كمر و نخاع سر باليي چه ها تركش درد اين كه دانم مي من فهمم مي بهتر و بيشتر را دردها من بزرگترم، من

 است، كوچكش دختر شرمنده قدر چه بابا حاال دانستم مي من آورد، مي بار هر بابا

 فهميد؛ خوبى به شد مي صدايش از را اين

 .باشيد هم مواظب و بريد آقا حاج و خواهرت با جان بابا نه -

 مي پنهان پستو هزار در نامحرمي هر چشم از را مجرد دختر كه ارجمندها خاندان از كال من، پدر از بود، عجيب

 بود؛ عجيب بابا اعتماد اينقدر كردند،

  دارد، مي بر شدن پياده قبل ماشينش دنده دور از را تسبيحش بينم مي

 چشم فشردن با كه تاييدي و كنم مي نگاه را بابا رفتن قبل كند، مي باز برايمان را در خودش قبل دفعه مثل

 .كند مي راحت را خيالم دهد، مي نشان من به هايش

 :كند مي اشاره دست با و است پايين سرش

 .بفرماييد باريك جاده همين از -

 رويم، مي تر پايين قدر هرچه است، سرمان پشت او و افتيم مي راه جلوتر ما و گيرد مي محكم را دستم حنانه

 مي عميق نفس دارد، فريبي دل خيال تازه علف عطر و آب صداي حاال و نوازد مي را چشم بيشتري سرسبزى

 :گويد مي ذوق با حنانه كشم،

 !خوشگله خيلي اينجا -

 گويد مي سر پشت از آرامش پر لحن همان با

 اومده شونخوش كوچولو خانم كه خوب قدر چه -
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 خالي پايم زير شود مي سوال همين داشت، جوابي چه بود عمويش پسر اگر كنم مي فكر خودم با لحظه يك

 شود

 صورتش روى را دستش حنانه آلودم، گل شلوار و كفش به زنم مي زل و كشم مي هيم كنم، گير گ ل در مچ تا و 

 :گويد مي مامان شبيه درست و زند مي

 !سرم به خاك واي اي -

 :گويد مي حنانه به لبخند با است، پايين همچنان سرش آيد مي جلو

 !دخترم سرت به گُل -

 طوريست، يك گفتنش دخترم

 روي آرام كه قاصدك يك مثل 

 بنشيند قلبت 

 پرسد مي و من كفش به است زده زل

 ؟كنيد عوضش بيارم رو ساكتون ماشين از خوايد مي -

 را وضعيت اين تهران تا نباشم مجبور و كنم عوض را شلوارم هم و كفش هم توانم مي است، خوبي پيشنهاد

 :دهم مي مثبت جواب سر با كنم، تحمل

 .شم مي ممنون -

 :كند مي اشاره پايين به دوباره دست با

 .ميارم رم مي بعد رسونمتون مي -

 زند؛ مي فك ذوق با حنانه رسيم، مي است گذر حال در شور با اي رودخانه كنارش كه كوچك رستوران به

 !بشور جا همين اصال پاتو بيا !آب آبجي جون آخ -

 شوم، مي خيره رودخانه به حنانه چون اي كودكانه ذوق دچار هم من

 !قشنگه قدر چه -

 :كند مي متوقفم اش سرفه صداي با كه دارم مي بر رودخانه سمت قدم چند

 !خانم -

 !شه نمي اينجا

 تسبيح كه دستش باهمان ؛ گيرد مي من از را نگاهش سريع دوباره كنم، مي نگاهش و گردم مي بر و ايستم مي

  كنار جوان چند كه كند مي اشاره رو روبه به دارد

 درست بالل و اند ايستاده منقل

 :گويد مي و كنند مي

 شويي، دست داخل بريد-

 !هست مرد اينجا بشوريد رو پاتون

 مي بيرون آب از هم با ها ماهي همه زمان هم و است ماهي از پر حوض يك دلم" كنم مي احساس لحظه يك

  و گردند برمي دوباره و پرند
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 "....شنوم مي را شان شيرجه صداي

 :گويد ومي كشد مي را دستم حنانه دهم، مي تكان تسليم و موافقت نشانه به را سرم

 !داري دوست كه زغالى بالل بالل، آجي -

 :ويمگ مي و دهم مي فشار را حنانه دست و شوم مي سرخ

 .ميشه دير بجنب -

 صاحب كه پيرمرد شود، مي وارد كه ما از بعد رسيم، مي رستوران به باالخره و افتد مي راه دنبالم دلخور

 :شود مي بلند سريع ديدنش با است رستوران

 .اومدي خوش ! بابا سالااام - 

 گذارد؛ مي اش سينه به احترام با را دستش

  خودم، مشتي سيف عمو سالم -

 !تمنوكر

 :كند مي نگاه حنانه و من به مهرباني و عشق با پيرمرد كشند، مي آغوش در شوق با را همديگر

 !بودم نديده رو خانم ؟خبريه بابا ! رضا امير -

 شود، مي سرخ صورتش تمام ، گيرد مي من از و كند مي سرزنش را خودش نگاه دوباره

 ؟كنن استفاده بهداشتي سرويس از شه مي منتظرن، باال مادرشون پدر هستيم، فاميل -

 ..باال ببرم بزن نابت هاي كباب اون از سيخ چند يك خودتم

 :گويد مي بلند صداي با و رود مي ميزش پشت پيرمرد

 !چشم روي به اي -

 :خودم با صحبتش روي و است من كفش به نگاهش كه حالي در رضا امير

 .بيارم رو ساكتون رم مي من -

 !شود مي غيب تمام هرچه عتسر با طاليي شير بعد و

*** 

 .است داده پناه سرش پشت را ما كوه، يك مثل كه خدايى و شده زمين بر نقش جوانك،

 بردمي فرو فكر اين به مرا پهناور هاى شانه اين و است مرد واژه براى قشنگى تعبير كوه، يك شبيه كه خدايى

 ...افتاد نمي جا انقهرم يك اش شاهنامه در و بود من نسل هم فردوسى، كاش كه

 .كندمي اعتراض و تكاندمي را هايش دست خاك شود؛مي بلند زمين از افتاده خون هاى چشم با حاال آبي چشم

 .باشد سيلي يك حداقل يا اش، سينه به ديگر ضربه يك اعتراضش جواب دارم توقع

 :گويدمي صدايش، مستحكم آرامش همان با اما 

  ؟كنيمي كار چي كنه كارواين وستنام با يكي خودت تو !جوون -

 .بكوبد او صورت در سرش با و بپرد باال جوانك كه شودمي اين مروت، از حد اين جواب اما

 .كشيممي جيغ حنانه و من 

 .دودمي بيرون رستوران از سيف عمو
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 .گيردمي صورتش جلوى را دستش او كه بينممي

 .اندازد مي جانم به حشتو شود،مي جاري هايش انگشت بين از كه خونى 

 .كندمي گريه بلند صداي با حنانه

 :گويدمي و كوبدمي جوان پسر صورت و سر به هم سر پشت بار چند سيف عمو

 ؟كردي كار چي !پسر سرت بر خاك -

 ؟ببريم بايد مادرت واسه رو نعشت بزنتت، بخواد دونىمي

 .شودمي جوان زدن بيشتر مانع و گيردمي سيف عمو جلوي را دستش رضا امير

 .هنوز مرده دهمي نشون !داد رو سوالم جواب !عمو -

 .كنهمي نگاه من سوال با بعد به اين از هم ديگران ناموس  به انشااهلل و مهمه واسش ناموسش داد نشون

 .خواهدنمي معذرت جوان

 .شود گم اش يقه در سرش است ممكن لحظه هر كنممي حس كه انداخته پايين چنان را سرش اما 

 .ببرد را جوان كندمي اشاره سيف عمو به آرام رضا امير 

 .شودمي اش بيني خون شستن مشغول و نشيندمي آب كنار آرامش، با خودش بعد 

 .لرزيممي هنوز حنانه و من

 است؛ مردانگي و جذبه از پر برايم كه نگاه نيم يك با و گرددمي بر نيامده، بند اش بيني خون هنوز 

 :پرسدمي است؛ مهربان اما 

 ؟ها بچه خوبيد -

 ....ها بچه

 سال ١٩ من شدمي باورت فكرت در حداقل بستى،مي جمع حنانه با را من روزها آن هايت جمله در اگر كاش

 ....نيست داشتن دوست براى كمى سن اين و دارم

 :گويدمي بغض با حنانه

 .مياد خون داره خيلى دماغت عمو -

 .ام روسري زير رودمي دستم اختيار بي .گرددمي مالدست دنبال جيبش در

 .گرفتم جلويش و كردم باز را بستممي موهايم دور هميشه كه ياسي دستمال 

 .آورد باال را سرش

 قدر اين چرا است؛ معمولى خيلى كهاين با كرده، ورم بيني و خونى صورت اين با طاليي، شير اين !من خداي

 ؟...است شده خوشگل

 .كشدمي را آن و گيردمي دستم از را ستمالد گوشه

 .شويممي خيره من خالي دست كف به دو، هر لحظه، چند و خوردمي سر دستم كف از دستمال 

 رضا امير بيني جلوى دستمال مشت مشت و رسدمي كاغذي دستمال جعبه با سيف عمو كه است لحظه همان

 ؟؟؟شودمي گم آلبالو درخت كدام زير ام ياسى دستمال فهممنمي اصال من و گيردمي
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 آن كمي و ايم نشسته آب كنار تازه، بالل دو با و ايم كرده فراموش را چيز همه حنانه و من بعد، دقيقه چند

 مانده نگران آب گذر به نگاهش و نوشدمي باريك كمر استكان از چاي و ايستاده قصه شانه چهار مرد تر، طرف

 .است

 :گويدمي حنانه

 !زاده رضا شبيه !ويهق خيلي -

 .پردمي گلويم در ذرت دانه خنده از

 !قيافش اصال نيست شكلي اون حنا واي -

 :گويدمي و زندمي ديگري گاز

  .بودنش قوي !آجي نميگم كه قيافشو -

 .ببره تنهايي رو ما يخچال تونهمي كنممي حس

 .كنممي بغلش محكم

 ؟؟باربره مگه-

 .زنيممي قهقهه دو هر بعد

 :گويدمي بلند صداي با نانهح و

 .اي قوى اينقدر مرسي زاده جبار عمو -

 .بود قوي

 چرخاند؛ هوا در دست يك روى و زد كتك را كسى نه روز آن

 .كوبيد كسى صورت و سر بر و كرد گره را مشتش نه

 ...بود دهكر درك و بود فهميده وضوح به را مرد اين بودن قوى هم ساله ده  حنانه حتي چرا دانمنمي اما 

 :گويدمي فاصله همان از و لبخند با بعد، دقيقه چند

  ؟بريم -

 .كندمي اعتراض حنانه

 .بمونيم ديگه كم يه .ماشين تو برده خوابشون كه بابام مامان -

 :گويممي آرام و زنممي پهلويش به

 .بشه ديرشون شايد حنانه زشته -

 :گويدمي كه شنوممي اما

 ؟شهمي پيدا بستني سيف عمو يخچال تو ببينم بذاريد پس -

 .زندمي كف حنانه

 !جون آخ جون آخ -

 .شوممي پنجره پشت از نگاهش متوجه اما و نشسته رستوران داخل خودش بار اين

 .بزند آب در را پايش و بياورد در را كفشش كندمي هوس حنانه كه فهمممي وقتي را اين

 .زندمي راصدا حنانه همانجا از بلند صداي با 
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 .گويدمي بله و گرددمي بر كه حنانه 

 .رساندمي بيرون را خودش 

 .نرو جلو زياد .دخترم باش مواظب -

 را پايم زيادي كه خودم هاي كفش به و كنممي حس خواهرم صورت از را آب خنكاى و گويدمي چشم حنانه

 .دوزممي چشم اند كرده مچاله

 .ميكشم آه 

 كوچك و خوشحال قدرهمان هميشه حنانه كاش .نشود بزرگ دختري هيچ من خانواده در كاش خدايا " 

 ".بماند

 .بپوشد را جورابش كنممي كمك است؛ شده سير آب از كه حنانه به

 :بپرسم خواهدمي دلم چرا دانمنمي

 ؟چيه اينجا اسم -

*** 

 .كند نمي نگاه من به

 :گويدمي عميق نفس يك با و كندمي نگاه را دورش تا دور و چرخاند مي سر

 !هزارچم -

 :پرسدمي حنانه

 ؟چي يعني -

 .نشيندمي لبش روى لبخند

 !زندگي خود   يعني -

 :بپرسم كه است من نوبت حاال

 ؟شه مي اين چم هزار لغت معني -

 .زند مي لبخند تر مهربان و تر رنگ پر

 .است داشتنى دوست هايش چشم و گونه شدن جمع  و

 .يزندگ شه مي اينجا معني نه -

 !چمه هزار زندگي همه

  .بااليي سر و سراشيبي و پيج تا هزار

 .بكشي زحمت واسشون بايد كه خم و پيچ  هزارتا

 !چم هزار

 !ناز با اما خم و پيج هزار

 !طناز و خرامان

 ...بزند حرف بتواند شعر شبيه حتى زيبا قدر اين ابهت، و ابعاد اين با مرد يك شود نمي باورم

 ...هزارچم
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 .كنم مي پيدا را خودم اينجا امروز و جاده از قسمت آن فريب دل زيبايي در روز آن بودم شده گم

 ...اما را تو 

 ...اما را تو

*** 

 .روممي پايين راه، همان از و كنممي جمع باالتر را چادرم

 .است خيس زمين

 ...بعدش سال چند همان مثل روز، همان مثل 

 اش عودى و چرم عطر اين دانستنمي و گرفت را بازويم باراين و برود وفر گل در پايم نگذاشت ديگر كه وقتى

 ...كندمي گرفتار تو در ببرد، فرو گ ل در كه آن از بيشتر مرا

 .پيچدمي سرم در صدايش

 !گلى ريحان -

 .شه كثيف شلوارت و كفش باراين .نياورديم لباس .باش مواظب

 را نداشتنش بدبختى مردش، بى سراشيبى در زن يك قدر چه .يزمرمي اشك امروز روز، آن هاى قهقهه صداي با

 ...كندمي حس بيشتر

 ...است شده خاموش هم سيف عمو كلبه اجاق انگار تو بعد

 .شوممي خيره فروشدنمي بالل كنارش كسي ديگر كه خاموشي منقل به

 .دهممي فشار را بغضم و گلويم روي گذارممي دست 

 .نشينممي آب كنار

 ...جاهمان درست

 .باشد ريخته جااين خاك در جا همين روز آن خونت، از قطره يك شايد

 .باشد تو خون فرزند   ها، درخت اين از يكي شايد و 

 .پاشممي صورتم روي يخ آب مشتي و آب در برممي دست 

 .نيست خوب حالش فصل، اين رودخانه

 !است كرده طغيان 

 ...است شده او شبيه

 ...دارد را همه يدنپاش و بردن خيال

 .است گذشته هفته يك از بيشتر

 .ندارد تمامي كنم؛مي تعريف ها جبارزاده از نفيسه و نسيم براي من كه هايي داستان اما 

 .بشنود شهاب از دارد دوست بيشتر نسيم سالگي، نوزده همان مخصوص هاي برگ و شاخ با

 ها؛ زاده جبار خانه مدل و اسباب از 

 !شهرزاد و الناز موي گرن و مو مدل از

 .است شده قصه حاجي ديوانه نفيسه، اما
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 .گويدمي است گرفته ها جبارزاده رييس به راجع مادرش از كه اطالعاتي از مدام 

 :گويدمي حرص با و زندمي من شانه به آرام بار هر بعد 

 !دختر تو داشتي شانسي چه اوف -

 :پرسدمي نسيم

 ؟هستن سن هم عمو، پسر دو هر -

 .كنممي فكر كمي

 !بزرگتره خيلى شيرشاه نه -

 .كندمي تنگ را هايش چشم نفيسه

 !كه نيست اينا ٣٢ از بيشتر ميگه مامانم ؟قدر چه يعني -

 ميگويد نسيم بگويد، تر واضح را بزرگتر صفت از منظورم برايش نميتوانم نميتوانم

 .بشود بزرگتر كروات مستر از سال چهار يا سه كنم فكر -

 .است شده ينهم

 هاي صحبت سوژه تنها جبارزاده مرد دو براي جديد رمزي اسم دو اين و است شده همين اوضاع است هفته يك

 ...است شده ما

 .زندمي صدا نهار براي را نفيسه و نسيم و كشدمي جيغ سوم طبقه از هميشه مثل عمو زن

 .كنندمي ترك ار آقاجان واحد ناراحتي با دو هر و داريم نزده حرف كلى هنوز

 .بمانم اينجا نهار خواهدمي دلم و پيچيده خانه كل در جان خانم كوفته بوي 

 .كنممي بغل را جان خانم آشپزخانه در 

  ؟اينجا بمونم شهمي-

 .خوادمي رو شما كوفته دلم من .پخته واسش مامان كرده ماكاروني هوس حنانه

 ...قوه ال و الحول برايم باز و سرم روي كشدمي دست

 .خواندمي

 !مادر بمون -

 .روممي خواب بهار سمت ذوق با

 ؟بيارم كلم گل شور، دبه از -

 .پيچدمي خانه در تلفن صداي زمانهم و كندمي تاييد سر با

 .بردمي بيرون آشپزخانه از را سرش جان خانم

 ؟ديمي جواب ؟دستته دم تلفن حاجي -

 .دوممي تلفن تسم آقاجان، ركوع اكبر اهلل شودمي جواب

 .دممي جواب من نمازن، سر آقاجان -

 .زنممي نفس نفس برسم تلفن به تا

 :دهممي جواب صدا همان با 
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 ؟بفرماييد بله -

 :گويدمي داشتني دوست اما غريبه صداي يك

 !دخترم سالم -

 !سالم -

 ؟ديگه خانومي ريحانه ؟جيران خوبي -

 !خانم عزيزه ؟جيران

 است خودش شناسمشمي

 :گويممي ذوق با 

 ؟خوبيد ؟شماييد .خانم عزيزه سالم ا  -

 .كند صحبت جان خانم با خواهدمي و رودمي ام صدقه قربان

 .شودمي دستپاچه حسابى است، خط پشت خانم عزيزه شودمي متوجه كه جان خانم 

 .كردن صحبت آذرى كندمي شروع گيرد؛مي كه را گوشي 

 .شوممي متوجه خوبي به اما است؛ سخت مبراي آذرى زدن حرف كهاين با

 ...شوممي خودم به جان خانم شور پر و معنادار نگاه متوجه بيشتر اما 

 با بعد .كندمي شكر آذري زبان با را خدا و آورد مي باال را دستش دو هر كند،مي قطع كه را تلفن جان خانم

 :گويدمي آقاجان به بلند صداي

 ؟آقا حاجى آقا، حاجي -

 .گويدمي بله سر، با و دهدمي را نمازش سالم اجانآق

 .گويدمي ماشااهلل و است من به نگاهش جان خانم 

 .آتيش رو بريزم اسفند برم -

 !ها جبارزاده از برده دلي چه جواد، دختر

 .گيردمي گر مرتبه يك بدنم تمام

 ؟...دانمنمي را حسم اسم چرا

*** 

 را نفسم جان، خانم اسپند غليظ دود ميان نفيسه، زده حسرت چشمان و عمو زن طعنه از پر و خاص هاى نگاه

 .كند مي تنگ

 .كند مي پيدا شدت ام سرفه

 :كند مي اعتراض آقاجان 

  !كردي خفمون آروات -

 خواند، مي ...قوه ال و الحول دوباره جان خانم

 .است سرخ من مثل صورتش اما مامان
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 مي رفتار است شده ورزشى رشته يك قهرمان مثال يا است كرده كارشاه المپياد، در كه كسى شبيه من با چرا

 ؟شود

 :گويدمي دارش طعنه و غليظ آه از بعد زينت، عموزن

 !مرضيه باشه مبارك -

 :گيرد مي گاز لب دوزد مي چشم آقاجان به مامان

 !خواهر نشده چيزي كه هنوز -

 :دهد مي صدا و افتد مي هم روي دهايشگردنبن كه دهدمي تاب طوري را تپلش و سفيد گردن عمو زن

 ...من مثل فقط، كاش كاش داره، تبريك افتخاره دخترت خواستگاري بياد جبارزاده يك كه همين -

 .كوبدمي خودش پاي روي محكم جان خانم

 !!زينت داستان شد شروع باز اهلل اال اله ال -

 !شود سرازير صبرش خرهباال و شود لبريز تا است بهانه دنبال انگار عمو زن هاي چشم

 ؟بگم ندارى طاقت چرا ؟خانم حاج شد شروع چي -

 .پسرت خونه تو كتك و فرياد و داد شد جوونيم عمر يك

  !زايي دختر واسه شما  هاي طعنه بعدم

 "!بابا زن اش بچه و زن واسه و مهربانه دايه مردم واسه جالل " :گفت مي  هميشه بابا

 :دهد مي تكان تاسف سر آقاجان

  !داشتن حيا يكم ها عروس ها قديم -

 :گويد مي نفيسه به اشاره با و كشد مي سرش روي را اش طاليي گل حرير چادر شود مي بلند جايش از عمو زن

 !باال بريم بيا -

 !خانوادش جلو كردم حيايي بي چرا كه بدم پس جواب بايد هفته يك تا مياد بابات شب االن

 :گيرد مي را عمو زن دست و شود مي بلند مامان

 !نكن تلخ رو اوقاتت خدا رو تو جون زينت -

 :گويد مي مصنوعي مهربان لحن يك با و دارد مي بر سرش از را عمو زن چادر هم جان خانم

 .راهن تو جوادم و جالل .چسبه مي شام هم دور بشين ؟آخه بري كجا عروس -

 .كند مي پاك را هايش اشك تپلش هاى دست با عمو زن

 .نباشد كنجكاو تواند نمي حالتي چهي در 

 ؟بودن زده زنگ پسرشون كدوم واسه حاال -

 كند؛ مي نگاهم افتخار با جان خانم

  ديگه، حتما بزرگشون پسر -

 !خان بيوك پسر

 .كنممي خالى ام بيچاره قلب سر را هيجانم تمام و ام گرفته هايم دندان بين را قلبم انگار

 هايش، دست 
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 صدايش،

 هايش، شانه

 !!انگشترش و تسبيح

 .اندازم مي پايين را سرم

 :گويد مي آرام گوشم در نفيسه

 !پس بردي رو شيرشاه دل -

 ...دلش از بود خالي هايم دست چرا ؟بودم برده كجا را دلش

 !بود شده گم چيز يك ام خوشحالى ميان چرا

 و بود مانده حسرت پر هايش چشم اما بود بعد هفته همين خورانش شيريني قرار كه بودم اي نفيسه ناراحت چرا

 !؟باشد خوشحال توانست نمي حتى

 :گويد مي آقاجان

 ؟بيان كي باالخره شد قرار خانم حاج -

 .است خودش زدن باد مشغول اش روسرى با جان خانم

 بزرگمونه؛ نوه خورون شيريني بعد هفته گفتم -

 .ميان هفته وسط گفتن گويا داشتن عجله

 :پرسد مي مامان

 ؟جاهمين يا ؟باال ميان -

 .كند مي جا به جا دهانش در را اش مصنوعي دندان آقاجان

 !خوبه ما خونه جا همين فاميليم، باالخره -

 .زند مي نيشخند عمو زن

 ؟سال همه اين نيفتاده ورا اين به گذرشون حاال تا كه فاميلي چه -

 :دهد مي نيشخند نوع همان با را جوابش هم آقاجان

 !شااهللان شه تقويت مونفاميلي قراره -

 .داشتم شرم همه از بيشتر بابا هاي چشم از شب آن

 .كردممي مشغول را خودم بهانه يك به آشپزخانه در وقت تمام

 :زد غر نسيم رسيد، كه برنج قابلمه شستن نوبت

 !شدم خسته ديگه واي -

 .رو آخريش كشممي آب خودم برو بكش آب دستاتو -

 .شوم مي شستن مشغول سختى به و افتم مي قابلمه جان به

  .ميكنم كم آشپزخانه بيرون مكالمات بيشتر شنيدن براي را آب صداي

 .بشنوم واضح توانم نمي و خواند مي شعر بلند صداي با حنانه اما

 :گويد مي عمو كه شوم مي متوجه فقط 
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 و دختر چي يعني ؟نيستن مومن مگه اينا ؟گفتن اينو زدن زنگ اهلل بسم اول هيچي، به هيچي هنوز چي يعنى -

 ؟كنن آمد و رفت بيشتر باهم نامحرم پسر

 ؟امير حاج امير حاج بود اين

 !نريا بار زير داداش

 :كند مي گرم را دلم باشد شجاع دخترش خاطر به باراين باشد، شجاع دارد خيال كه مادرم ضعيف صداي

  .كرده فرق زمونه دوره االن !داداش آقا -

 ؟بشناسن ديگرو هم كم يه ازدواج قبل ارهد اشكال چه خوب

 :پيچد مي ندارد شدن تميز خيال و افتد مي زمين روى كه اى قابلمه صداى در عمو زن صداى تيزى

 ؟بندازيم مردم دهن تو طور اين ريحانمونو كه داديم اينجور رو نفيسه مگه -

 :كند مي بغلم سر پشت از نسيم

 !برسم كراوات مستر به تا كن هموار واسم رو راه برو زود -

 :كند مي شماتتش كنان نچ نچ نفيسه

 !اي عقده -

 !شود مي شروع خواهر دو دعواي دوباره

 !تركي مي داري ندارن رسم و اسم شوهرت خانواده چون كه خودتي -

 لي سر كه زمانى شبيه درست.كنم مي تماشايشان.كوبم مي قابلمه وسط و ميكشم بيرون دستم از را ها دستكش

 !افتاديم مي هم جان به شدمي دعوايمان ها عروسك و كردن بازي لي

 !بوديم نشده بزرگ هنوز ما

 :كند مي نگاهم ترس با حنانه

 ؟شهنمي تميز اش قابلمه -

 :ميگويد نفيسه

 .بخوره خيس يكم بذار كن ولش-

 نظر جمله يك حد در اند توانسته حنانه حتي همه است زده زنگ خانم عزيزه كه صبح از لرزد؛ مي هايم لب

 ...من اما بزنند حرفى بدهند،

 ...!من اما

 ؟؟بود مهم كسي براى اصال

 !شد من عليه ، من در اشتباهي عصيان يك شروع باعث ام خانواده روز همان اشتباه رفتارهاى اصال شايد

 ...! اشتباهم هاي انتخاب شايد

 روي را پتو ها ساعت خواست مي دلم كنم، بغل و ببوسم را ام صورتى خرگوش نخواست دلم خواب قبل شب آن

  امان و پيچد مي سرم در بيشتر صدايش هربار اما كنم، مجسم خودم براي را صورتش بارها و بارها بكشم، سرم

 و ديدني هر از تر زيبا ، نقشى هر از تر رنگ پر شد مي صورتش از تر رنگ پر برايم هربار كه صدايش اين از

 ...ادني چشيدني حتي و شنيدني
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*** 

 .بودم خانه اهل شوق و شور تماشاى مشغول پنجره از

 .بودند آورده تازه را بود فرستاده خانه براى آقاجان كه جديدي هاى فرش كارگرها،

 .كردمي نظر اظهار بلند صداي با خودشان طبقه پنجره از هميشه مثل هم عمو زن 

  ؟الكيه رنگش ؟خانم حاج -

 ؟تبريز ابريشم

 .كندمي تعارف كارگرها به را شربت نيسي خانم، حاج

 .بزند حرف تر آرام كه كندمي اشاره عموزن به دست با 

 :گويدمي عمو زن كه شنوممي

 .ببندن رو اش نوه بخت بفهمن ها همسايه ترسهمي واه واه -

 سفارش لمب دست يك آن و جديد هاي فرش مدل و پايين طبقه بروم حنانه و مامان مثل خواهدنمي دلم اصال

 .ببينم را بابا

 .بود كمدم داخل فكرم بيشتر روز، دو اين

 .نكردم پيدا كند راضي را دلم كه چيز هيچ هم آخر در و ريختم بهم را هايم لباس دوباره 

 .دهد جواب و بشنود باالخره تا زنممي صدا چندبار را مامان پله، راه از 

 ؟ريحانه بله -

 ؟نشد تموم كارت مامان -

 .پايين اين داريم كار دنيا هي !نه -

 .است ايستاده گوش عمو زن قطعا دانممي

 .برممي بيرون ها نرده بين از را سرم و روممي پايين 

 .است بسته كمرش دور را چادرش مامان 

 ؟دختر چيه -

 :گويممي آرام

 .نيست خوب هام لباس من ؟خريد بريم شهمي -

 .دهدمي تكان سر و زندمي لبخند

 .ريممي باشه !بشم قربونت الهي -

 .برگرديم و بريم نشده تاريك تا شه تموم كن كمك كم يه پايين بيا

 .شوممي بلند جايم از ذوق با

 ؟بخرم رو ديديم نارون پاساژ سر كه اي فيروزه پيراهن اون مامان -

 نفر يك دلم در و صدرقمي هايم چشم مقابل دوباره اش مردانه و ستبر هاي دست ميان اش فيروزه نگين انگشتر

 ...سابدمي قند

 .كشممي دستمال هم را شيشه آخرين و ام گرفته را ها شمعدانى همه خاك
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 :گويدمي جان خانم

 !زاييده دخترش شكوهي، خانم خونه رفته هفته اين طلعت ما شانس از -

 .گذاردمي بوفه در هم را كريستال ظرف آخرين مامان

 ؟كرديد دار خبر رو زري راستي كرديم، تمومش شكر الهي و داد قوت مونبه خدا .خانم حاج نداره عيب -

 .نشيندمي مامان كنار ذوق با جان خانم

 .ريحانه واسه بخونه خوشبختي نماز هم ركعت دو گفتم اتفاقا .بود آقا حرم تو آره - 

 .بخور ريحانه خواستگاري بيا رو قبوليت زيارت شيريني گفتم .تهران رسنمي شبم فردا

 :گويدمي بلند صداي با آشپزخانه از حنانه

 !جوشيد شير جان خانم جان، خانم -

 :گويدمي زمان هم و  دودمي آشپزخانه سمت جان خانم از زودتر مامان

 ؟بزنم رو ماست -

 :كندمي پهن را جانمازش كه حالى در خانم حاج

 .بيان ترهاشدخ گذاشت نه كمك، اومد خودش نه زينت اين ببيني، خير مادر آره -

 .زنممي صدا را حنانه .است كثيف هايم دست .خوردمي زنگ تلفن كه است نبسته قامت هنوز

 .تلفن حنا، -

 :دهدمي جواب بلند باصداي

 .كنممي مامان كمك دارم من -

 .گيرممي گوشم كنار را گوشي و روممي تلفن سمت حرص با

 .دارد لك زهنو ها شيشه شوممي متوجه كه ام نگفته الو هنوز

 ...ام زندگي دار لك هاى شيشه ...آه 

 ؟الو -

 .دهدنمي جواب كسي

 .شنومنمي چيزي و گويممي الو پياپي بار چند 

 تا روممي حياط سمت كن پاك شيشه و دستمال با و كشممي سرم را ام روسري و كنممي قطع را تلفن حرص با

 .كنم پاك طرف آن از را ها شيشه

 .خوردمي زنگ تلفن دوباره

 .كنممي نگاه گوشي صفحه به دادن، جواب قبل باراين 

 !ناشناس موبايل شماره يك

 .فشرممي را وصل دكمه و پاشممي شيشه روى را كن پاك شيشه

 !؟بله -

 :گويممي تر بلند و تر جدي باراين

 !!!؟بله -
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 .شيشه روي كشممي دستمال

 ؟الو -

 .افتد مي جانم به ترس

 .اندازد مي جانم به ترس خشن و انهمرد صداي اين 

 :بگويد دوباره او و شوم ساكت من كه رسيده وقتش حاال

 ؟خانومى ريحانه شما ؟الو -

 .شوممي شيشه و دستمال بيخيال و دهممي قورت را دهانم آب

 ؟شما ؟بله -

 ؟بزني حرف تونيمي -

 ...آشنا آشناست، صدايش

 ....آشنا

 ؟؟شما -

 ...خشم قدر اين براي است زود هنوز انصاف بي

 ...تلخي قدراين

 !آره ميشه يا نه ميشه يا جوابش ؟بزني حرف تونيمي گممي بهت -

 !بابا شهابم

 ...بود شهاب

 ...سوزاند را همه كرد پا به كه آتشي و كرد اصابت ام زندگي زمين به ديگر سياره يك از كه سنگي شهاب

 ....سوزاند را همه

 سالم -

 ؟نيست دورت كسي بفهمه، كسي خوامنمي .دارم حرف اج يك برو عليك، -

 .لرزدمي هايم دست

 .بزنم صدا را مامان خواهممي 

 .زدممي صدايش كاش 

 .كشيدممي جيغ كاش 

 كاش 

 ...كاش كاش

 .هستند آشپزخانه در هنوز حنانه و مامان و است رفته سجده خانم حاج داخل، چرخانممي سر اما

 ؟بله -

 ؟نيست دورت كسي گممي ؟بچه چيه بله -

 .نيست نه -

 !ريحانه ببين -
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 .شوممي ريحانه زود

 ...زود خيلى ...زود 

 ؟بله -

 .بزنم بگو رو موبايلت شماره -

 .بزنم گوشيت به .شيممي تابلو جوري اين

 .لرزدمي صدايم

 ...ندارم گوشي من -

 :گويدمي عصبي

  ؟خونتون شماره !بابا اي -

 ...آخه -

 ؟چى واسه آخه

 !مبادا واسه -

 ...شمارممي برايش وار احمق و يك به يك را ها عدد

 :گويدمي

 ؟هست حواست .زدم زنگ نفهمه كسي -

 :كنممي تكرار فقط و نيست چيز هيچ به حواسم ديگر من

 .هست حواسم -

 ؟بيرون خونه از بياي تونيمي

 ؟چي واسه -

 :گويدمي فرياد شبيه تقريبا صدايي با

 ؟چي واسه ميگه هي !اح - 

 با خلوت تو كلوم دو بايد شده عاشق كه پسر يك فهمننمي و ان مونده عقب جفتمون هاي خانواده كهاين واسه

 .بزنه حرف دختر اون

 .ميردمي زمين روي دستم از دستمال

 .شودمي تر رنگ پر شيشه هاى لك

 .زندمي صدايم دوباره

 ؟ريحانه -

 ؟؟ريحانه

 .آيد مي باال تر سخت نفسم

 ؟بله -

 .نميشه جورياين -
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 برو فرستاده، چيزي اي جزوه كتابي واست دوستت اينكه هوا به زنهمي رو خونه در يكي ديگه ساعت يك ببين 

 .در جلو

 .ذارممي گوشي يك كتاب تا چند بين من 

 .دار برش

 .زنيممي حرف باهم خوابيدن همه شب 

 .است شده قطع تماس

 .كنم پاك  را هايش لكه خواهمنمي ديگر كه اي شيشه و مكرر هاي بوق و ام مانده من 

 آنكه بى هربار و كليد دسته يك به است شده وصل كوچك، جاسوييچى يك شبيه كه اي ريحانه و ام مانده من

 ...شودمي آويزان جايي از بخواهد

*** 

 ...عالم ترين   شبگير شودمي زمين، و كندمي سقوط زمين، همين تسليم بعد و تازدمي زمينم بر شب

 ...ام سپرده فردا به هم را اى فيروزه پيراهن خريد حتى ام، جويده را هايم ناخن همه

 .شودنمي هم بامداد ١٢ ساعت اخبار بيخيال حتى بابا

 .ببرد را جديدش چادر بايد است افتاده يادش تازه مامان 

 .است چيده اتاق دور تا دور را هايش عروسك تمام هم حنانه 

 !ام كالفه

 .آورم نمي تاب باالخره 

 ؟بخوابي نميري چرا حنا -

 !ها خوابيدن دير اين به كنىمي عادت ميشه باز ها مدرسه فردا

 .كندمي نگاه تعجب با

 .مونده دوماه هنوز آبجى -

 .كنممي جمع يك به يك را هايش عروسك و شوممي بلند جايم از

 .مبخواب خواممي من كن بازي اتاقت تو برو باشه -

 .گيردمي دستم از را عروسكش

 !خوابيدىنمي زود كه تو -

 .شهمي پرت هات عروسك به حواسم باشي تو بخوابم، بعد بدم گوش رو زبانم دي سي .بكشم دراز خواممي -

 .رودمي بيرون اتاق از دلخورى با وقتى و گرفته بغلش زير را هايش عروسك

 .گيردمي خودم از دلم شدن، بسته از بعد

 ...من كه است بار اولين اين 

 .نشينممي در پشت

 .آورم مي بيرون جيبم از را گوشي لرزانم هاي دست با 

 .است مسخره
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 .كنم روشنش نيستم بلد حتي 

 .است زرى عمه گوشي شبيه افتد مي يادم كنممي فكر كه كمي

 شود،مي پخش كوتاه آهنگ يك زده، گاز سيب شدن ظاهر با وقتي و دارممي نگه لحظه چند را سرش باال دكمه 

 .شود خفه صدايش تا گذارممي پايم زير را گوشي دستپاچه

 .روممي كامپيوتر سراغ سريع بعد 

 .كنممي قفل را اتاق در احتياط با و آرام و كنممي زياد را صدايش .رسدمي دادم به ام انگليسي آموزش دي سي

 .ام زده يخ تابستان وسط و لرزدمي هايم دست 

 .كنممي نگاه را گوشي صفحه بار اولين براي كه وقتى مخصوصا 

 ...خودش عكس

 .است كرده بغل را سگش و است نشسته ساحل كنار جين، شلوارك و ركابى با

 .كشممي خجالت عكسش تماشاى از 

 ؟باشم منتظر بايد ؟كنم كار چه بايد دانمنمي 

 ؟باشم منتظر بايد چرا اصال

 .زنممي زل شيگو صفحه به ديگر باريك

 .پوشيدمي لباس طور اين نه بود هيكل خوش قدر اين نه ما فاميل در كس هيچ

 ...شودمي ام زندگي تاريخ كتاب ماجراى قسمت بدترين اين و بود من هاى نديده و ها نداشته شبيه شهاب 

 .دهممي قورت را دهانم آب

 .پيچدمي سرم در انگليسي مكالمه حال در گوينده صداي بين صدايش مرتبه يك 

 هايش، فرياد 

 ...وحشتناكش هاى فحش 

 گذارممي سرم روي را دستم

 "؟بگم چي برم ؟بگم بهش برم ؟چى بفهمه مامان ؟كردي قبول رو گوشي چرا ؟كردي غلطي چه ريحانه ريحانه "

 .پرممي باال زده وحشت گوشى، لرزش با كه غرقم هايم سوال ميان

 !شوندمي بدنم عضو ترين رضهع بي هايم دست و ام شده هول

 .كنم وصل را تماس توانممي باالخره

 .كنممي بيشتر را انگليسى مكالمه صداى و چسبانممي گوشم به كه را گوشي

 ؟ريحانه ؟الو ؟الو -

 .گويممي كلمه يك شده كه بدختي هر با .است كرده قيچي را ام صوتي تارهاى كسى انگار

 ؟بله -

 .زنممي زنگ مدام دارم ساعته ٣ !كردي روشنش عجب چه -

 ...شدنمي -

 ...يعني
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 ؟شهنمي االنم يعني

 ؟شهنمي چي -

 .كشممي عميق نفس

 .باشم تر قوى قدرى خواهممي

 ؟چي يعني گوشي اين كارها، اين اصال ؟دارين كار چى من با شما -

 .است شده قبل از تر آرام قدري صدايش

 .بزنم حرف باهات خواستممي ؟چيه ارهچ ولي كنم،مي درك رو خونتون شرايط -

 ؟حرفي چه -

 .كندمي مكث لحظه چند

 ؟حرفى چه دونىنمي تو يعني -

 نه -

 !زندگي قبل كنيم عاشقي خواممي -

 ؟بده

 .آيد مي بند زبانم

 .شودمي خالي پاهايم زير 

 ؟؟گاهم تكيه بي چرا نيست، تكيه براي جايي چرا 

 !گويدمي او و كنممي سكوت من

 .گويدمي شتربي

 .گويدمي دختر يك هاي سالگي ١٩ براي

 .است بلد خوب

 .است ماهر

 .نوازدنمي خارج

 .است شناس ريتم 

 .ازشون ام خسته نيستم، خانوادم جنس من خوشگله، خانم ببين -

 !ها سنت همه از 

 .باشه نداشته گوشي يك داشتن آزادي حتي تو همسن دختر يك شهمي باعث كه چيزي همون از 

 !پرم تك ولي دارم، يعنى ندارم، پر كنم، پرواز خواممي

 ؟شىمي پرم

 .كنيم زندگى بيا بكشيم، پر بيا

 !ها جبارزاده حتي نه ارجمندها، مثل نه 

 .كنيم زندگي آزادانه ٢١ قرن رسم به بيا 

 !بگو آره يك تو



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

61 
 

 .بده جواب خودم به فقط تو .پات زير كشممي پايين ميارم رو آسمون من

 ...شد گير دلت نگاه، همون توى هم وت بگو

 ؟نگاه كدام ؟نگاه

 ....بود نكرده نگاه بايد كه طور آن مرا هم شيرشاه لحظه چند همان اندازه حتى

 .نيستم خانوادم شبيه من ريحانه -

 .نيستم محدود و مذهبى 

 !باشه شوهرش خواب اتاق تو يا آشپزخونه تو شب تا صبح بايد زن نيست اين اعتقادم عموم پسر مثل حتى من

 !شدم متولد شهاب !شهابم من

 .شكمشون تو برم بتونم تا شه قرص دلم بگو آره، هم تو بگو

 .بود نلرزيده قلبم

 وسط هولم از من و بود نزده در مامان اگر شايد تكاند، را آرزوهايم .لرزاند را باورهايم حرفهايش شب آن اما 

 .بودم نكرده خاموش را گوشي حرفهايش

 .گفتمي بيشتر اگر 

 .ديدمنمي را اش كاره نيمه حرفهاى روياي صبح تا شب آن شد،مي تمام خداحافظ با اگر 

 .ديدمنمي خواب

 ....دهدمي تكان ها فيلم شبيه را ام روسري باد، و ام نشسته سقف بي ماشين يك فرمان پشت حرير روسرى با

 ...ديدمنمي خواب

 .لرزدمي و كندمي سنگيني قلبم، روى دقيقا پيراهنم زير چيزى روزها اين

 .پردمي رنگم مرتبه يك لرزد،مي كه هربار

 .لرزدمي هوشمند فلزي گوشي آن از بيشتر هايم دست

 "!؟كنممي كار چي دارم "سوال يك با بعد 

 را صدايش دقيقه چند فقط و كنم پنهان آن در را ام گوشي و خودم گردممي پستو يك دنبال ها احمق مثل

 .نومبش

 .شود تعريف شهاب برايم بيشتر بگويد، خودش از بيشتر روز هر كنم، گوش من بگويد او

 ...نيست جالل عمو شبيه نيست، پدرم شبيه كه مردي

 ...ديد هم را زندگي ديگر روي او با شودمي كه مردي

 :بپرسم و بلرزم و كنم زياد را آب صداي حمام، گوشه ام كرده جرات باالخره من و است سوم روز

 خيلي زنىمي حرف من با بفهمن خانوادتون اگه -

 ؟شهمي بد

 .خنددمي

 صبر هم لحظه يك  كنن، اذيتت خانوادت كه نبودم اين نگران اگه من !؟بكنن خوانمي غلطي چه مثال بفهمن -

 !دخى كردمنمي



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

62 
 

 است، شجاع او

 ...اشدب روزها آن در من خواستن دليل بزرگترين تواندمي جسارتش و شجاعت 

 حرف من با است كرده سوال من از است، نخواسته سكوت من براي من از خانوادم اعضاى ساير مثل كه همين

 ...است زده

 .هستم خالدارم شال زدن اتو مشغول و پوشممي را ام خريده تازه كه طوسى پيراهن

 .ترساندمي بيشتر مرا هربار هايش سوال و نشسته كنارم نسيم

 ؟خواستگاري واسه ميارن هم واتكرا مستر يعني -

 ؟مياد يعني

 ؟خوادمي زن زود يعني اونم

 .كشممي برق از را اتو كالفه

 ؟دادي گيري چه نسيم واي -

 .كندمي اخم

 !بدي ياد منم به بايد ياال ياال ؟دممي گير گيمي شهمي من نوبت بعد بردي، رو شيرشاه دل خودت -

 چشم جلوي حنانه، و من ترس تسكين جهت لبخندش با نشسته آب كنار كه اش خوني صورت چرا دانمنمي

 :گويممي خودم با بعد شود،مي ظاهر هايم

 "بودم بچه خيلي نظرش به "

 .كشممي سرم روي را شال بعد

 ؟خواستگاري ميان كي واسه معلوم كجا از اصال -

 .كنممي ترك بهانه يك با را اتاق سريع كه پشيمانم چنان حرفم از خودم و شوممي ساكت مرتبه يك بعد

 .كندمي خالي ظرفشويي داخل را ها ميوه مامان

 .كندمي نگاهم و گرددبرمي ديدنم با 

 ؟داره اتو سفيدت چادر مادر، -

 .كنممي نگاه دامنم چين به تلخي با

 ؟خوبه كه لباسم ؟ چادر -

 .گيردمي گاز را لبش

 .دوننمي بد اينا .خواستگاريته مادر واي اي -

 .پيچدمي گوشم در شهاب صداي بعد

 .حجاب بهونه و اسم به ها زن كردن پوش كفن از شهمي بد حالم -

 .لرزدمي كوتاه ام گوشي كه كنممي پاك دانه دانه را هايم اشك شويي، دست آينه جلوي

 .كنممي باز را پيامش

 ؟حاله چه در و كجاست دنيا ى پنبه خوشگلترين-

 :بنويسم توانممي فقط
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 !ام خونه من -

 .است زدن زنگ مشغول حاال

 .دهممي جواب آرام و كنممي قفل را دستشويي در

 ؟دخي الو -

 !سالم ؟بله -

 !ات نشسته و ماه روى به سالم -

 .شوممي سرخ

 .داريما مهمون امشب .شستم رو صورتم -

 .شم فدات يكجا قدم سانت ١٨٠ با خودم -

 ؟پنجره دم مياي

 .شوممي هول

 ؟چرا ؟پنجره -

 .ديگه كننمي همه كه بازيها قرتي همين واسه -

 .فهمنمي شه،نمي -

 ببينمت دقيقه يك فقط پنجره جلو بيا بعد قلبت رو بذار .نكن قطع رو گوشي .شهمي -

 و نيستند خانه نسيم و عمو زن افتد مي يادم روم،مي كه بيرون .كنممي قبول باالخره كه كندمي اصرار قدراين

 .هستم تر راحت البا طبقه

 .كنممي باز را عمو واحد راهروي پنجره روم،مي باال يواشكي را ها پله

 .است داده تكيه ماشينش به اش مشكي جين و ليمويي جذب تيشرت آن با

 .كشممي خجالت

 .كنم نگاهش دوباره شوممي مجبور و شوممي هول سوت، صداي با ولي روممي پنجره كنار از سريع 

 .دهدمي تكان و داردمي بر گوشش كنار از را گوشي و داردمي بر را اش ديدو عينك 

 .شوممي منظورش متوجه 

 .كشممي بيرون جيبم از را گوشي سريع

 .بينتتمي يكي االن برو زود خدا رو تو !الو -

 .زندمي قهقهه

 .رسهنمي فكرشم به كسي .نباش ترسو قدراين -

 .ترسممي من ولي -

 !نترس -

 ؟كردي سرت محكم رو شالت اينقدر چرا ببينم بگو حاال

 !شالم روى كشممي دست

 ...آخه ...آخه -
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 .زندمي حدس را ام جمله بقيه خودش

 ؟محرمم نا -

 !محرمم كردم، قربت قصد حاجي قول به كه االن همين از من ديوونه

 !حالل حالل 

 .كنم عوض را حرف خواهممي

 ؟ميايد چند ساعت امشب امشب، -

 !داره بستگي -

 ؟چي به -

 !كنممي تعريف واست بعدا -

 ؟؟بعدا -

 !؟است شده عجيب قدر اين چرا اش خنده

 ....مفصل و بعدا بله-

 .كوبدمي زمين روي آرام آرام را عصايش نوك آقاجان

 .دهدمي فر را سبيلش گوشه  مدام عمو

 .كنندمي پچ پچ نفيسه و عمو زن

 .است در به چشمش و است افتاده تسبيحش با است بلد هك هايي ذكر همه جان به جان خانم 

 .كندمي نگاه مرا فقط مامان

 ...اما بابا

 .شودمي تمام صبرش باالخره اما بابا

 .شودمي بلند 

 .داردمي بر است چيده آن در را ها ميوه دقت با مامان كه بزرگي ظرف از پرتقال يك

 ...طوريست يك صدايش

 .نميان اينا گذشت هم ده از ساعت !كنيد جمع پاشيد -

 .خنددمي آرام عمو زن

 .شودمي بيشتر بغضم 

 .كنم چك را گوشي ديگر باريك بروم و كنم بهانه را شويي دست خواهممي 

 ...باشد داده پيام شايد 

 :گويد مي جان خانم

 .تننيس قولي بد هاي آدم اينا .آقا حاجي بزنم زنگ يك شدم نگران كردن، چيزي تصادفي نكنه-

 :گويدمي مرتبه يك عمو زن

 ؟دخترمون خواستگاري نيومديد چرا بگيم بزنيم زنگ يعني وا -

 .كوبدمي ميز دسته روي عصبي عمو
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 !نيومدن كه درك به -

 !نيومده كه قحطيش

 .است ساكت هميشه مثل مامان

 .شوممي بلند جايم از

 به را خودش سرعت آخرين با و كندمي فراموش ار اش ناتواني و درد پا تمام جان خانم خورد،مي زنگ كه تلفن

 .رساندمي تلفن

 .شنودمي را افكارم صداي فقط كه است درگير فكرم قدراين شود، تيز اينكه جاى به هايم گوش 

 .زندمي لبخند كند،مي قطع را تلفن جان خانم

 !!بود خانم عزيزه -

 :پرسدمي سريع جان آقا

 ؟؟؟خوب -

 .ميان بعدا گفت خواست، معذرت .بوده احوال مريض شبام انگار خدا بنده -

 :گويدمي عصبي عمو

 ؟گفتنمي زودتر مردنمي -

 :پرسدمي نگران مثال ژست يك با عمو زن

 !؟ني گل وقت يعني بعدا -

 .لرزدمي قلبم دوباره

 ...كند آرام را لرزشم تا لرزدمي

 .آيد مي در پايم از سالن طوس ام دمپايي لنگه يك هولم، از كه روممي دستشويي سمت

 .دهمنمي اهميت

 .برسم او به بايد برهنه پاي با شده حتي من 

 .بخوانم را پيامش بايد 

 شه، تر طوالني روزامون اين هرچي .شيممي هم مال ديگه كم يه كن، صبر كم يه شهاب، خوشگل عروسك "

 "شهمي تر قشنگ عشقمون

  "عشقمون " كلمه روي درست اش گوشي صفحه روي و شودمي متولد عاشقانه حرف يك براي اشكم اولين

 ....بازدمي جان

*** 

 .دوزممي چشم است، شده امروزم آينه كه آبي در خودم تصوير به

 صورتش؛ روى است انداخته جا روزگار، سيلى كه زنى صورت به

 .ندارد برقى ديگر كه هايي چشم به 

 از بيشتر كند؛مي تصاحب را نگاهم بار هر كه اي كهنه زخم !ما چانه كنار زخم جاي زبرى روى كشممي دست

 .كشدمي درد اول روز
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 .كندمي تحقيرم اول روز از بيشتر

 ؟...چرا كه شودمي افسوس و حسرت اول روز از بيشتر

 :گويدمي ديگر باريك بلند، صداي با اش مشكى جوراب پوشيدن حال در مامان

 !نه -

 !نكن اصرار ريحانه نه

 .نشينممي رشكنا

 .گيرممي را پيراهنش آستين 

 !باريك همين خدا، رو تو -

 .است كالفه

 .است عجز از پر صدايش شوهرش، قوانين و دخترش هاي چشم التماس بين كشدمي زجرى چه دانممي

 ؟بدم چي باباتو جواب بيفته،  اتفاقي يك اگه -

 !نشه هيچي دممي قول .مامان دممي قول -

  !ساعت يك فقط

 .اول خط گرددمي بر دوباره

 هم حنانه و من بياره، مامانشو اونم بگو خوب ؟بخوريد بستني بريد خوايمي ؟ريحانه دوستته كدوم اين آخه -

 .شهمي باز هم ما دل ؟مادر هان ميايم،

 .كنممي كز ديوار گوشه عصبي، و اميد نا

 .است كرده معلول را صدايم بغضم و كنممي بغل را زانوانم

 !بميرم كاش .باشم داشته آزادي دوستم با بستني يك اندازه دنيا اون شايد بميرم كاش مامان، بميرم كاش -

 .افتد مي راه من از زودتر هايش اشك

 .شودمي خم

 .بوسدمي و كندمي بغل را سرم

 !چشمم نور جونت از دور -

  قرآن رو تو فقط شو حاضر پاشو .مادر پاشو

 .برگرد و برو جلدي

 .بوسممي را صورتش بار هزار خوشحالى از

 ...بينمنمي او با ديدار اولين مناسب را كدام هيچ و ام نشسته هايم روسرى از كوهي ميان بعد، دقيقه چند

 .كنممي پنهان مشتم در را صورتي رژ و كشممي سرم روي را سفيدم شال

 و تكراري سوال يك با شوم،مي خيره ام رفته هك راهى به و گردمبرمي گيرم،مي فاصله خانه در از كه قدمي هر

 !جواب بي

 "؟؟ريحانه كنيمي كار چي "

 !دانمنمي
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 ...عمرش سال ١٩ اين همه خالف كند  كاري خواهد مي ساله ١٩ ريحانه دانممي فقط

 آن حس بدترين اين و ندارم دوست را خودم گذارم،مي قلبم روي را دستم ايستم، مي ديوار كنار پشيمان اما

 .بود روزهايم

 .كنممي آرام هايم دست لرزش با را لرزان گوشي

 ؟الو -

 ؟دختر پس كجايي ؟ريحانه الو -

 :بگويم خواهممي

 "آيم نمي من ترسم،مي من كردم، اشتباه شهاب آقا نه "

 ...اما

 .آورد مي فرود تسليم سر قلبم بطن دو هر مطيع زبانم اما 

 !مونمكوچه تو من...من -

  ؟اينجا تا مياي خيابونتونم، تو قنادي اين يجلو من -

 .ميام -

 رسيد ديگته به صبرم كه ديگه پس بدو -

 .شدم پشيمان هم آخر لحظات حتى دارم، خاطر به درست

 .انداخت هراس به را دلم اش تيره هاي شيشه و شناختم قنادى جلوي را ماشينش كه وقت همان

 ...رفتم تر جلو هربار اما ترسيدم من 

 .كشيد پايين را شيشه عوض در نشد، پياده رسيدم، ماشينش اركن

 ! باال بپر -

 فضاي يك در ، ام نشسته كنارش من كه آيم مي خودم به وقتي و كنممي باز را در سرعت با و شوممي هول

 ...تيره هاي شيشه با و كوچك

 .رودنمي پايين اين از بيشتر سرم .پيچممي مچم دور را كيفم بند كنم،نمي نگاهش

 .سوزاندمي را ام بيني خاص، عطر اين

 :گويدمي زمان هم بشكن يك با و گيردمي صورتم جلوي را دستش 

 ؟پنبه كو زبونت - 

 .است افتاده شمارش به هايم نفس

 ...شود باز ها شيشه از يكي كاش 

 !ببيند مرا كسي اگر !نه اما

 ؟؟بشناسد مرا كسي اگر

 .شودمي بيشتر بغضم

 :زندمي صدايم

 ؟ريحانه -
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 ؟؟چرا كنينمي نگاه !خانوم ريحانه

 !كه بود شده باز زبونت ماه يك اين تو دختر

 .زنممي گريه زير مرتبه يك

 .كندمي سكوت

 .شوممي سنگينش نگاه متوجه 

 .كندمي متوقف را ماشين پارك، روي پياده مقابل بعد، دقيقه چند 

 .چسبانممي شيشه به را خودم زده وحشت گذارد؛مي ام صندلي پشت كه را دستش

 :پرسدمي تعجب با

 !؟بچم ديدي لولو -

 نا كار چه نشدن تسليم من، براي آورد، مي زبان به جذاب طور اين  را " بچم " كلمه اين كه بار هر داندنمي

 !است ممكنى

 .برود باال كندمي جرات گردنش تا فقط چشمم و آورم مي باال كمي را سرم

 ...گردنبندش يرزنج روي درست

 .گذاردمي پايم روي جان همان از و داردمي بر جعبه يك عقب، صندلي از كه بينممي

 !شه باز زبونت كه لفظي زير اينم -

 .دوزممي چشم است؛ نشسته جعبه روي كه سرخي گل به

 :پرسممي آرام

 ؟چيه اين -

 .خنددمي خواستني طور يك

 !فهميمي كن، بازش -

 ...من -

 كشممي تخجال من

 ...سرم روي كشدمي دست شالم روي از

 ديگه نكن ناز -

 ؟بچم آخه بخرم ناز قدراين شممي ورشكست

 .كندمي خوش جا لبم روي سالگي ١٩ مختص لبخند يك

 .كند باز را جعبه قرمز روبان كه رودمي دستم

 .كنم تماشايش فقط دارم دوست كه زيباست قدراين بنفش عطر شيشه

 :پرسدمي 

 ؟داري دوست بوشو ببين -

 .زيبا و شيك قدر همان الناز، عطر شبيه عطر يك .روممي ها زاده جبار خانه به استشمام، محض به

 :گويممي است پايين سرم كه طور همان
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 !بوئه خوش خيلي ممنون -

 .ندارم را سرم آوردن باال جرات هنوز من و است مانده صورتم روي دقيقا نگاهش

 .باشه ات شناسنامه رعط اين خواممي-

 !كردم انتخاب من كه عطري

 ...دهدمي هايم دخترانه در جديد حس يك از خبر عضالتم، تمام شدن منقبض

*** 

 برج ترين مرتفع در شروعش عاشقانه قرار اولين مثال ميكند، نگاه باال از  زيادى ايم كرده شروع ما كه دنيايى

  است، شهر

 شد، ترس از ديگرى نوع به تبديل من در ارتفاع از ترس  برسيم ميالد برج طبقه باالترين به تا

 دوخته چشم من به است نكرده نگاهم كسي حال به تا  كه طورى يك و بود داده تكيه بالكن فلزى هاى فنس به

 افتد مي يادم تازه و ميخورد تكان جيبم در لب رژ ميبردم، فرو جيبم در را ودستم ميكشم، جلوتر را شالم است،

 دهم، جال هم را هايم لب ميتوانم ام داده را غريبه مرد يك با همراهى اجازه خودم به كه حاال كردم راموشف

 ميگيرد سمتم را دستش

 كنارم اينجا بيا وايسادي دور قدر اين چرا -

 ميدهد تكان را دستش ميشوم، خيره اش نارنجى مشكي اسپرت ساعت بعد و دستش كف به

 كنن محروم عشق از رو ها آدم ساختن ها مذهب خشك اين رو نامحرم و محرم سنتر ، من بده رو دستت -

 ايستم مي كنارش فاصله كمى با است، هايم جيب اسير هنوز دستانم ميروم،اما جلو

 ميترسم ارتفاع از يكم من -

 شيرشاه لنداىب به اما است بلند قد اينكه با بفهمم ميتوانم حاال ايستد مي كه ميشود،كنارم تر نزديك كه اوست

 ...نيست

 پهلوان پهناى به هايش شانه اما است ورزش و تمرين ها سال نتيجه است مشخص وعضالتش بازوان كه اين با

 ...نيست شاهنامه از مانده جا   هزارچم

 ...ميشود سست هايش ستون ميكنم احساس كه ميلرزد طورى ام بيچاره قلب ميخورد، ام شانه به كه اش شانه

 !بچم نترس هيچى از منى با وقتى -

 ...ميترساند فردايم براى قدر چه را من امروز   كه است بودن او با اين نميدانست و

 را دستم روي دستش با بگيرم را بستنى ميخواهم وقتى  و ميكنم تشكر ، ميگيرد صورتم جلوى  را قيفى بستنى

 ميزند خشكم ميكشاند تر پايين دستم در بستني دماي از مرا بدن دماي گرما اين ميخورم قسم ميكند، نوازش

 با نگاهم باالخره و ميترسم ميخورد، ام بيني نوك به بستى و ميزند دستم زير آرام ، مجسمه يك مثل درست

 ميكند، تالقي براقش مشكي هاي چشم

 ميدهد سر قهقهه

 برم قربونش ببين دماغشو -
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 دنبال دارد، عجيبي همخواني قلبم ادبيات با زبانش اتادبي !است نزده حرف طور اين من با كسى امروز به تا چرا

 خم و ميكند غافلگيرم سريع حركت يك با اما  كنم، پاك ام بيني روي از را بستني تا ميگردم جيبم در دستمال

 ...دستمال جاي به  هايش لب صورتم، روي ميشود

 خجالت ميكنند تماشايمان لبخند اب كه بالكن روي توريست مرد دو نگاه از ميروم، عقب قدم چند زده وحشت

  ميگذارم صورتم روي را دستم زده

 ميگويد كه ميشنوم

 بود دنيا بستني ترين خوشمزه اين -

*** 

 .ايم نكرده اش تجربه حال به تا كه است چيزهايي كشف همان اسمش گاهي عشق، كه فهمممي حاالخوب

 .شويممي هايمان تجربه عاشق فقط ما گاهي 

 بودم؛ شده خواندن توتوله متل اتل عاشق يسالگ ٢ در من

 .شنيدممي كه بود شعرى اولين چون

 !فروغ نه شناختم،مي شاملو نه زمان، آن من

 !فهميدمنمي حافظ من

 !نبودم بلد موالنا من 

 .خواندم همين براى 

 :خواندم و

 "توتوله متل اتل"

 ...نفهميدم وقت هيچ را اش معنى راستى 

 ؟طوره چه سنح گاو چه من به اصال

 !باشد خودمان درون هاى گاو به حواسمان كاش

 ...ورچين پاتو يك واچين و هاچين

 ...بودم ورچيده هم را روحم شايد و بالهايم و پايم دو هر او با اما من

 نزديك سرم به شدمي كه جايي تا را سرش و بود پايمان زير تهران و آورد باال را اش گوشي كه وقت همان مثال

 .بخندم دوربينش براى خواست بعد و كرد

 ...بود دنيا كار ترين سخت خنده كه وقتى

 ماشين در خودمان، خانه از تر طرف آن كوچه چند خلوت بست بن يك انتهاى كه شودمي اى دقيقه چند

 .داريم خداحافظى خيال و ايم نشسته

 .كشممي عقب را دستم من اما بگيرد؛ را دستم كه آورد مي جلو را دستش 

 .كنممي خواهش !ريحانه ميشه تنگ واست دلم -

 .دهممي قورت را دهانم آب

 ...امروز اما !نزني دست بهم نكرديم، عروسي تا دادي قول بهم تلفن پشت دادى، قول بهم -
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 .كشدمي پوف كالفه

 !؟شهمي محسوب تعرض زدم، شالت به دست دوبار يكي -

 .كنم شنگاه دهممي اجازه خودم به بيشتر كمي حاال

 .نداشت دوست شودنمي را هايش چشم شيطنت 

 ...است گفته گلهايم زيبايي از و زده كنار را كوچكم باغچه حصار كه مرديست اولين او 

 :گويممي آرام

 !بستني -

 :گويدمي هايش خنده ميان و خنددمي بلند صداي با و گذاردمي فرمان روي را سرش

 !گذشت شدنمي وشگلخ و سفيد مكعب روي بستنى اون از -

 .ام بيني روي كشممي دست

 !گيردمي ام خنده 

 .بزرگه كميه .نيست خوشگل -

 .كندمي نگاهم

 .مياد تپلت صورت به سايزشم حالته، خوش خيلي -

 !خودمى پنبه گل  .خوشگله چيت همه تو اصال

 :بپرسم نگراني با و هايم گونه روى بكشم دست رسيده وقتش حاال

 ؟تپلم من -

 ؟شم الغر يدبا

 .شوممي معذب است، خورده گره بدنم روي نگاهش كهاين از و كندمي تنگ را هايش چشم

 .ورزش باهم ريممي روز هر ازدواج، بعد اما .خوبي االن - 

 !شى چاق باالتر بره سنت حيفه بلنده؛ قدت تو

 :بپرسم دهممي جسارت خودم به و شوممي بازي مشغول شالم هاي ريشه با

 ؟ىك  - 

 .پردمي مرتبه يك صورتش روي از اش خنده

 :گويدمي لب زير و دهدمي تكان سر

 !كنه لعنتش خدا -

 :دهدمي جواب و فهمدمي او و كنممي سوال هايم چشم با

 .خواستگاري واسه بيايم شهنمي راضى !عموم پسر رضا، امير -

 !بيان كنننمي جرات بقيه نياد، اونم

 !دننمي دختر من به تو خانواده نيان، هم بقيه

 :پرسممي بغض با

 ؟شننمي راضى چرا -
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 .ايم بافته جدا تافته ما شده باورش كه بس -

 .كنهمي كتاب حساب را ها آدم رسم و اسم و منال و مال برداشته چرتكه كه بس

 !هست زياد بهتر، دختر واست گهمي

 .گيردمي شكل من در دنيا حس بدترين

 .رقصدمي هايم چشم در اشك زده، خجالت 

 ؟بهتر دختر -

 .كندمي نگاهم مهربان طور يك

 .نخور غصه .شنمي خوشگلتر قدراين شنمي خيس كه برم هات مژه اون قربون -

 !تويي بهترين من واسه 

 .كنممي راضيش !منم مهم

 .رسدمي جدايى وقت كم كم

 .زندمي صدايم دوباره كنم؛ باز را ماشين در كهاين قبل 

 ؟حانهري -

 .كنممي نگاهش و گردممي بر

 .باش خيلى خودت مواظب -

 :دهممي جواب لب زير

 !طور همين هم تو -

 :گويدمي و زندمي لبخند

 .كن صبر -

 :گويدمي و آورد مى بيرون پاستيل رنگارنگ بسته چند ماشينش داشبورد از بعد،

 !توئه واسه اينا .كن باز رو كيفت -

  خرس، و شكالت و پاستيل با دختر چند من، سياره روى حال به تا دانمنمي من

 ؟...اند كرده باور را عشق

 ...دختر چند

 .بود پريده حسابى رنگش بيچاره مامان رسيدم، كه خانه به

 :پرسيد ماليد؛مي هم روي را هايش دست استرس، با كه حالي در راهرو، در

 ؟؟؟چرا كردي دير - 

 .يادب مسجد از جون خانم بود مونده كم

 ؟دادممي جواب چي پرسيد،مي

 .است پايين سرم

 ...دارم هراس است گذشته من بر چگونه امروز بخواند هايم چشم از مامان اينكه از 

 .روممي آينه سراغ دوباره
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 .شوممي خيره لبخند با است؛ دويده پوستم زير كه سرخى خون به 

 .است گوشم در مدام صدايش

 .نشاندمي لبم به لبخند اش، جمله يك بار هر

 .كندمي شيرين يواشكى را كامم هربار كه قرمز، قلبى هاي پاستيل 

 .نيست مهم ها، جبارزاده خواستگارى خوردن هم به براى عمو زن هاي كردن مسخره و طعنه ديگر حاال

 حرفهايش؛ به دلگرمم من

 !هايش قول به 

 !آيد مى كه مطمئنم 

 ....مطمئنم 

 بود كرده پهن برايم زندگى كه خيالى قرمز فرش روى خرامان خرامان كه بار هر و بودم كرده بغل را آرزوهايم

 ...شد كشته آرزو مشت يك پايم زير بدانم آنكه بى ميريخت، زمين روي ها آن از مشت مشت ميزدم قدم

 پر و بال پر و تر رنگ پر هربار من روياهاى ، ميرود كنان عقد مراسم خريد براى نامزدش همراه نفيسه وقت هر

 ميچرخند، سرم دور تر

 ميپرسد و ميچرخد همراهش و ميگيرد آينه مقابل را دارش پف دامن صورتى پيراهن نفيسه

 ؟نه خوبه سعيد سليقه -

 هيچ كه  بخرم واست جشنمون واسه لباس يك دارم دوست : است گفته شهاب ديشب افتاد مي يادم من اما

  كس

 شه عوض رنگش بخوره بهش نور و برقصي كه هربار ؟رنگيه چه نفهمه

 ميدزدد روياهايم از مرا عمو زن صداي

  ارزونه، مزون يك از ارزون لباس يك معلومه قشنگ -

 ميشود تكه هزار نفيسه شده پر پر ذوق براي دلش من مثل هم مامان

 ؟حرفيه چه اين زينت -

 دارن دوستش خودشون اينه مهم قشنگيه لباس خيلي

  ميدهد تكان افسوس سر رهربا مثل عمو زن اما

 ك ن سن بود معلوم آوردن كه شيريني و گل اون از اينا جالل قول به -

 ميكند اعتراض نفيسه

 ؟ميزني غر اينقدر چرا مامان -

 منو بود خودتون انتخاب كه چيزي واسه چرا حاال !چشم گفتم منم گفتيد شما كردم، انتخاب من رو سعيد مگه

 ميكنيد سرزنش

 ميزند ضربه يك نامزدي پيراهن جعبه به پايش نوك با ميشود، بلند جايش از صحر با عمو زن

 خُبه خُبه -

 نشه كثيف كن جمعش بيا حاال
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 شده شوهر قحطيه كه ديدي واال

  ميگرفتم سرم به كنم چه  كنم چه كاسه طفلك ئ مرضيه مثل ،بايد كه تحفه همين به بوديمت نداده

 ميخواهم اينبار ، ميشوم اميد نا مامان از هميشه مثل اما بدهد را جوابش نمميك اشاره مامان به تعجب و اخم با

 مي عمو زن جلوي و ميشوم بلند بدهم، را تلخي همه اين جواب شده كه يكبارم براي و شوم كار به دست خودم

 ايستم

 ؟زينت عمو زن گرفته سرش كنم چه كنم چه كاسه چى واسه مامانم -

 ميگويد نيشخند با

 خونه، داشت نگهش حديث و حرف بدون نميشه ديگه برسه سن يك به كه دختر جون وعم زن -

 از ميزني كه هربار واال ، بود معلوم هم تو تكليف قرارشون و قول زير بودن نزده  نديده خير ها زاده جبار اين اگه

 ميكنم دعا دعا مياد لبم به جونم باال اون مامانت جاي من اينا و كتاب و رشته انتخاب مشاوره هوا به بيرون خونه

 نشه شر و نرسه بابات

 عمو، زن هاى حرف نميدانم

 نفيسه، شوهر هداياى جعبه يا

 بگويم جسارت با من ميشود باعث دار پوف دامن صورتي پيراهن همان اصال هم شايد يا

 ؟؟زدن قرارشون و قول زير ميدونيد كجا از - 

 ميشود، زوم من دهان روى زمان هم شده گرد چشم جفت چند

 ميگويد اتاق ترك حال در و ميزند كنار مرا عمو زن

 ميان روز يك باالخره باش منتظر بشين خيال خوش -

 بزنم فرياد ميخواهم

 !مياد ! ميان -

 قلبم مهمان آرامش ميخوانم را پيامش بعد دقيقه چند وقتى و ميشوم، ساكت قلبم روي ام گوشي لرزيدن با اما

 ميشود

  كردم راضيشون !بچم "

 "بيارم سرت يكجا رو دوماه اين تالفي تا بدم فشارت اينقدر بغلم تو كه روز اون تا مونده يكم

 فرياد شوق سر از و صدا بي و ميفشرم بالش در هم را سرم ميكنم، پنهانش بالشم زير و ميبوسم را ام گوشي

 ...ميزنم

 است مانده شب دو فقط حاال و است زده زنگ مخان عزيزه است، شده پا به خانه در قبل دفعه شور همان دوباره

 هم من تا بروم بيرون بتوانم نامزدم با هم من تا كنم، آرايش باشم داشته اجازه نفيسه مثل هم من اينكه  تا

 ...بتوانم

 به ذوق با و خوشحال برود همسايه انعام ختم جلسه به ميشود حاضر مامان وقتى و ام نخوابيده را ديشب تمام

 تلفن با و كنيم تماشا را همديگر و اتاقم پنجره پايين  بيايد ميتواند ديگر دقيقه چند تا كه ميدهم امپي شهاب
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 جواب و ميگيرم تماس دوبار نيست، خبري شهاب از و است رفته كه ميشود ساعت نيم مامان اما بزنيم، حرف

 ميدهم جواب سريع ميزند، زنگ خودش كه كنم امتحان هم ديگر يكبار ميخواهم ، نميدهد

 !!!شهاب ! الو -

 ؟ كجايي

 است عصبي و خسته صدايش

 قبرستون اين تو كردم گير -

 ميپرسم نگراني با

 ؟شده چي - 

 است افتاده شور دلم حسابي ميشنوم كه همهمه از

  رفت و كرد ايم قهوه راننده مشت يك جلو ترانزيت اومد ، هيچى -

 ؟كي -

 ميدهد جواب عصبي

 ؟؟؟ريحانه ارهد كي !خيكي مرد يك -

 كيه من روح سوهان نميدوني

 ميگويم زده خجالت

 ؟عموت پسر -

 ميكنم اش خفه خودم هاي دست با روز يك -

 نباش عصبي قدر اين ميكنم خواهش ! ا  -

 دستش آخر روز دو اين نده آتو ، كن جورشون و جفت ، برس كارات به ميكنم قطع من شدم، نگران

 دميگوي تري آرام نسبتا صداي با

 ميكردم، خيتش و شيت همينجا كه نبود تو خاطر به اگه د   -

 شم آروم تا بزن حرف باهام نكن قطع

 ؟شدي زندوني اونجا حاال -

  ميخندد

 بسته بهم زنجير با پاهامم آره -

 شهاب نكن اذيت -

 كنم ريس و راست رو كارها بايد نه، زنداني -

 شه بسته دهنش

 ميكنه دخالت مياد هي اچر ؟نيست تو مال اونجا مگه اصال -

 زرد غول اين نام به بزنه چيزو همه كه شد سيخ يهو و گوزيد مخش شدنش گور به گور قبل بابابزرگم چون -

 ميگيرم همشون از ميگيرم ازش رو حقم باالخره شم فدات نخور غصه اما

 نيست مهم واسم اصال بگيره ازت رو ترانزيت اون و باشي نداشته هم هيچي اگه حتى -
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 بگيرم گاز رو زبونت نيستم !بچم نريز زبون -

 !!!؟گفتى باز ا  -

 محرميت بعد ميدونم بله محرميت بعد -

 خوب پسر آفرين -

 ؟شنبه پنج واسه ميپوشي چى راستي، -

 پرسيد ديگر سوال يك كه كردم فكر كمي

 ؟بگيريم لباس باهم بريم -

 گفتم و كردم جمع را هايم لب

 كه نميشه معلوم زير اون ميمونه ، كنم سرم سفيد چادر ميكنه زورم مانما ؟فايده چه بخرم هرچى -

 جور يك ميخوايم ما كنيم حالي بهشون بايد حاال از ريحانه، ميگما گلدار، هاي كفن اين از متنفرم قدر چه من -

 رژ يك بيا، و اتاق تو بذار رو چادر ، بياري رو چايي شد قرار كه آخر لحظه تو كنيم، زندگي و كنيم شروع ديگه

 بزن واسم خوشگلم

 ميگويم ترس با

 ميكشتم بابام -

 !؟بگه تو من زن به داره جرات كسي مگه -

 بخونه محرميت صيغه بياد بزنم زنگ شب همون كردم هماهنگ عاقد با نباشه، خياليت

 !!؟خواستگاري اول جلسه !!!شهاب !!وا -

 نميفهمم را  هايش خنده

 كنم تموم رو كار لاو جلسه همون ميدم قول بهت -

 ميزنم غلت تختم روي ، نميشوم زمان گذر متوجه اصال كه است خاص برايم زدنش حرف اينقدر

 ميكشم، سرم روي را پتو

 ميپرسد كه است چندم بار

 ؟داري دوستم ميگي ريحانه -

 ميگويم خجالت با

 بعدا اما ميگم -

 بگو شهاب جون ! االن -

 نده قسم شهاب واي -

 بگو بگو -

 سخته ميتونمن -

 بگو ميبندم چشمامو -

 ميلرزد صدايم

  ...دو -
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 ميگويم سريع بعد

 شهاب دارم دوستت -

 من دارم دوستت اولين سرم، باالي مادرم پريده رنگ صورت ميشود، پرتاب هوا روي پتو ميخورد صورتم روي نور

 ميزند صدا را اسمم خشم و ناله با وقتي ميكند تبديل كابوس ترين تلخ به را

 ريحانه -

 ريحانه

 ...ريحانه

*** 

 گذارم؛مي نداشتنت خالي جاى روى را دستم

 ...قلبم روى بعد 

 .بگويم دروغ مادرم هاي چشم به كه نداشت ارزش قدر اين چيز، هيچ فهمممي زماني هر از بيشتر حاال

 بشكنم؛ را مادرم قلب كه نبود مهم قدرآن كس هيچ

 ...من و كردمي نگران را او نبايد اتفاقى هيچ و

 گريه بلند صداى با و زندمي صدايم فقط و است گذاشته سرش روى را دستش دو هر و نشسته اتاق گوشه

 .كندمي

 .كنممي نگاه شود؛مي روشن خاموش چراغش و است زمين نقش كه ام گوشي به

 .كندمي هگري زمان هم و كندمي بغل را او مامان حال ديدن با است، شده بيدار تازه كه حنانه

 يكجا باالخره خواهممي كه بينممي راه چهار وسط گردباد در معلق ارزش بي پالستيكي سبد يك مثل را خودم 

 .بكوبم زمين را خودم

 :كنممي ناله

 !خدا رو تو مامان -

 :كشدمي جيغ و داردمي بر خيز سمتم

 ؟مرده ذليل چى خدا رو تو ؟؟چي خدا رو تو -

 .روممي عقب

 :گويممي قه هق ميان

 !بگم بذار خدا رو تو .مامان نكن گريه -

 .زندمي سرش روي آرام را دستش كف

 ...سرت تو خاك !مرضيه سرت تو خاك .نبود بيخود زينت يها متلك -

 ؟بدم چى باباتو جواب حاال !خدا واي !خدا واي

 ...جفتمون !ريحانه كشهمي رو جفتمون

 .مياد خواستگار واست داره ديگه شب دو تو نديده خير

 ؟آوردي كجا از رو موبايل



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

78 
 

 ؟زدىمي حرف شرفي بي كدوم با 

 .ترساندمي حسابى مرا اش پريده رنگ صورت و شده كبود هاي لب

 ...نيست خوب اصال مادرم حال

 .كنممي شرم حنانه سوال از پر هاي چشم از

 ...بزنم حرف بايد اما

 ...بگويم بايد 

 .نشينممي نماما روي به رو زانو، دو روي

 .زندمي پس محكم را دستم اما بگيرم را دستش كه برممي جلو را دستم

 .نباشه حرف دخترام پشت كه گذشتم خودم از عمر يك -

 .دختر كردي سياهم رو

 .فشرممي آغوشم در و دارممي بر را است افتاده زمين روي كه اش مشكي چادر

 .ريزدمي چادر روى دانه دانه هايم اشك 

 نخور قدرغصه اين بزنم حرف بذار مان،ما -

 ...من

 ...من

 .شود سبك قدرى ام سينه تا كشممي آه

 .زدممي حرف خواستگاريم، بياد خوادمي كه همون با من -

 .كندنمي گريه ديگر مامان

 .زندنمي هم پلك حتي

 .كندمي نگاهم فقط 

 .خوردمي تكان مامان و من بين ساعت، پاندول مثل سرش حنانه

 ؟!كند نگاه را كداممان بايد داندنمي فلكط

 .كنممي اشاره افتاده، زمين روي كه گوشي به

 .بشناسيم همديگرو ذارننمي .ان سنتي هامون خانواده گفت داد، بهم خودش اينم -

 .شيم آشنا باهم گفت 

 :گويدمي لب زير حالت، همان در و شودمي خشك گوشي روى مامان نگاه

 ؟كارها اين و امير حاج -

 ؟؟كارها اين و امير حاج

 .بگيرم را دستش كنممي جرات حاال

 !شودنمي مانع هم او و

 !نه اون مامان، نه -

 !آقا احد پسر !شهاب
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 .خواستگاري بيان خواستنمي شهاب واسه اول از اصال

 .بينهنمي خودش شان هم مارو اينكه واسه شدهمي مانع امير حاج همين اما 

 .جنگيده باهاشون من طرخا به دوماه شهاب

 !خوبيه پسر خيلى خدا به

 .كندمي نگاهم فقط مامان

 :گويممي التماس با و دهممي تكان آرام را اش شانه

 !ترسيدم خدا به .بگم بهت اول روز هموم خواستممي مامان -

 .ببخشم من جون

 !ريحانه مرگ كنم،مي خواهش !مامان

 :گويديم گريه ميان و زندمي گريه زير دوباره

 !واي رفت آبرومون ؟دوننمي شخانواده -

 .بفهمه كسي نذاشته !جون مامان نه -

 :پرسدمي خجالت با و آرام حنانه

 ؟باشه آبجيم شوهر قراره شهاب عمو -

 .شوممي سرخ

 .گيرممي گاز را لبم و اندازم مي پايين را سرم 

 .زندمي رانم كنار آرام پايش نوك با مامان

 .است نشسته لبش روي لبخند گريه، ميان 

 !اومده در چشم شدن، سفيد و سرخ واسه شده دير حاال -

 ؟شيمي سرخ من واسه حاال كردي پچ پچ پتو زير گوشي با دوماه

 .آورد مي در بامزه خيلى را زدنم حرف آرام و گرفتن دست گوشي اداي بعد

 .است يدهبخش منت بي دوباره را آغوشش مامان و خنديممي نفر سه هر حاال

 .بوسدمي را سرم

 ...ديدممي رو آقا جواد كه بود اولي بار كردن، عقدم كه روزي -

 ...روزگار ه ي

 .گذشته روزها اون دوره 

 :پرسدمي نگراني با بعد

 .شناسمشنمي اصال من ؟پسريه طور چه ريحانه، -

 :گويدمي ذوق با حنانه من جاي

 .يالشونو تو خندوند منو كلي !است بامزه خيلي -

 .است خودش با زدن حرف حال در انگار و دهدمي تكان را سرش مامان

 ...مياد بيشتر ريحانه به سالشم و سن آره -
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 .تره دار سن يكى اون

 .ندونه قابل و كنه نگاه مارو باال از قدر اين خوردنمي اصال بهش اما

 !اي افاده .نميان بزرگه واسه كه بهتر همون اصال

 .كنيممي نگاهش همزمان سه، هر و شودمي روشن و خاموش ارهدوب  گوشي صفحه

 :گويدمي اخم با مامان 

 .نره آبرومون بذاره جيگر رو دندون شبم دو اين بگو بهش بردار -

 .كنممي نگاه مامان به خجالت با دهم، جواب اينكه از قبل اما روممي گوشي سمت

 .شودمي متوجه

 .شودمي بلند و گذاردمي زانويش روى را دستش

 .زندمي حنانه پشت آرام بعد 

 .كنيمي بيچارم گيريمي ياد هم تو فردا بريم، بيا بريم، بيا -

 :گويدمي دلخوري با حنانه

 .ندارم دوست شوهر اصال من نخير -

 ...شم دكتر خواممي

 .كشممي سرم روي را چادرم

 .زنممي هق هق

 .زنممي صدا را اسمش 

 .هستم ام گوشه جگر خواهر دلتنگ  قدر چه

 ...دكترم خانم براي است شده تنگ دلم قدر چه 

 چيزي تنها هم آناتومى علم نهايت دادم حتم خودم به كه لرزاند چنان را دلم رسيدنشان، از قبل پيامش آخرين

 !است خواستن كند، پيدا تواندمي من كالبد در كه

 !خواستن

 ميدان، وسط وحشى گاو همان مثل درست

 .است اش خواسته تنها قرمز پارچه آن انددمي كه

 .روندمي سمتش به سر با آنچنان معشوقشان، لب سرخى ياد به گاوها شايد داند،مي چه كسي 

 ...ندارد رنگ رينگ، اين آخر دانندمي گاوها گويممي كه من 

 !دارد مرگ 

 ...بوسه آخرين براى شايد 

 :بود نوشته

 دادم سفارش سفيد رز سبد يك "

 .باشه سرخ رز يك فقط وسطش كه

 .كنيمي محافظت رو من بيچاره قلب كه !پنبه تويي ها سفيدي اون ي همه
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 ...شهابته قلب سرخ، رز اون

 "دنيا گل ترين سفيد دارم دوستت

 .كردم تنم را بود خريده برايم كه اى تيره سبز پيراهن

 .رقصانممي تنم در را بلندش كلوش دامن

 :گويدمي شوق از پر نگاه يك با مامان

 .نبود جذب قدر اين آستيش كاش -

 :گويممي و چرخانممي را دستم

 ؟بزني خوشگل پاپيون يك واسم شهمي .خوشگله قدر چه اش يقه ببين عوضش -

 :گويدمي كه است دهم بار اين و آيد مي جلو مامان

 .بازوت و ها سينه رو بيفته كن سرت شال ميگم كه من -

 .چشمه تو خيلي پيراهن، داخل كردي رو روسري جوري اين 

 .اوست هديه عطر غرق كه بژم ابريشم روسري روى كشممي دست

 .كنم تقسيم كسى با را خوشحالى اين دارم دوست و خوشحالم

 :گويدمي نگراني با چندم بار براى بعد و كشدمي آغوشم در هم او و بوسممي محكم را مامان 

 .خواستگاري بياد امير حاج نشستن منتظر همه اينا -

 .بگيريم را مان خنده جلوي كنيممي سعي شود،مي اتاق وارد عمو زن وقتي و خنديممي دو هر بعد

 .است شده زري عمه با رقابت ميدان وارد دوباره دانممي و است انداخته طال بيشتر هميشه از عمو زن

 .پيراهنم روي كشد ىم دست و آيد مي جلو تپلش، گردن و سر دادن تكان  حالت همان با 

 !داره سكه عالي، دوختشم .است معركه جنسش -

 .شكوهيه مزون واسه معلومه قشنگ

 :گويممي افتخار با

 .عمو زن بود مدلشون جديدترين -

 :گويدمي و اندازد مي خودش به نگاهي آينه در

 .باشه خوب بايدم دادي، پاش خوب پول -

 و رساندمي را خودش زنان نفس نفس اش قناري زرد پيراهن با كه است نسيم امشب، دلخراش و تيره نقطه تنها

 :گويدمي گوشم در

 ؟نه يا ببرم تونممي رو كراوات مستر دل لباس، اين با نظرت به -

 .زنممي كنارش هايم كفش پوشيدن بهانه به حرص با

 .بپوشم كفشمو بذار -

 :گويدمي طعنه با عمو زن

 !داماد آقا ذوق تو زنيمي يهو .پاشنه اين با شهمي دبلن زيادي قدت تو جون ريحانه -

 :گويممي كنم، فكر اينكه بدون مرتبه يك
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 !داره دوست بلند قد هم خيلي نخير -

 مرگ حد تا خودم از من و گويدمي تعجب از پر و بلند صداي با " وا " يك عمو زن و زندمي صورتش به مامان

 ...ام عصبانى

 .دهد مي را آمدنش نويد ام سينه روي گوشي آخر و كوتاه لرزش اين و بزند زنگ تك رسيد كه وقتى بود قرار

 .ببينم را امشب داماد توانم مي همه از زودتر و دوم مي پنجره سمت

 كافي كوتاه ثانيه چند همان اما بروم، كنار پنجره جلوي از كند مي اشاره سر با ماشين از شدن پياده محض به

 ...است

 داشتني دوست قبل از خيلى است بسته را سفيدش پيراهن دكمه كه طور آن رسمي اي سورمه رشلوا و كت با 

 .است تر

 كه موهايي با مخصوصا است، تر وقار با ظاهرش اين قدر چه كنم مي فكر خودم با و نيست هميشه مثل تيپش 

 .است كرده هدايت سرش راست سمت به مرتب

 :ميكشد جيغ كه زري عمه صداي سرش پشت و پيچد، مي خانه در زنگ صداي 

 ! رسيدن رسيدن، واي -

 : است شاكى عمه هيجان شدت اين از هميشه مثل كه آقاجان بعد

 .نكن هوار !دختر ساكت -

  .آيند مي باال طبقه سرعت به كه پا صداي بعدتر

 : گويد مي زنان نفس نفس و كرده بغل را تپلش پسر زرى عمه

 ! رسيدن رسيدن  ؟ريحانه -

 .دارم استرس كمتر من همه سبرعك

 : كنم مي بارانش بوسه حسابي و گيرم مي عمه بغل از را طاها ذوق با

 .جون عمه پنجره پشت از ديدم -

 پنجه روي شود مي مجبور بگيرد من از را طاها اينكه براي اما دارد پاشنه سانت ١٠ اش دمپايي اينكه با عمه

 : بايستد پاهايش

 .ديم مي شوهرت زود داريم خوبه همين ! ها كشي مي قد يارخ مثل روز هر دختر واي -

 : كشم مي آرام را تپلش  لپ دو هر و خندم مي

 .ميدي من قد اين به گير هميشه عمه شم قربونت الهي -

  : كند مي مرتب سرش روي را بنفشش گل چادر بعد شود، مي جمع ريزش هاي چشم و خندد مي

 ي،ش بخت سفيد ايشاال باشه ماشاالت -

 بياد؛ در حسود زينت اين چشم

 .زنه نمي حرف تاكام الم نشسته النحس بخت مثل

 ...نكنه افكندمون سر ها زاده جبار جلو بگيره تهش تا دهن به زبون كنه خدا فقط

 .شنوم نمي چيزى همهمه صداي جز كنم مي تيز گوش راهرو در قدر هرچه من و رود مي عمه
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 .شوم مي پشيمان سريع اما بفرستم پيام شهاب براي تا دارم مي بر را ام گوشي كالفه 

 .دوم مي در سمت آيد مي كه پا صداي

 ...بزنند حرف هم سر پشت هياهو با كه است نفيسه و حنانه نوبت حاال

 : دهد مي قورت را دهانش آب نفيسه 

 !!!شده چي بدوني اگه !ريحانه واي واي -

  ؟؟شده چى -

 و گيرد مي گاز را لبش

 : گويد مي 

 !خواستگاري اومدن كوچيكه پسر واسه اينا -

 ! باهاشون نيومده امير حاج اصال

 : كند مي باز هم از ذوق با را هايش دست حنانه

 .است گنده خيلي قدره؛ اين گلش سبد آجي -

 : دهد مي تكان سر نفيسه

 كنه، مي سكته داره نسيم !جذابه قدرم چه ناكس واي -

 .شد آب بر نقش هاش نقشه همه

 .خندد مي تمام بدجنسي با عدب

 .نيست دلم توى دل

 .بشنوم را هايشان صحبت بقيه نميخواهد دلم اصال 

 ...است آمده الك و آرايش و كوتاه مانتو با شهاب مادر گويد مي نفيسه كه نيست مهم برايم 

 ...خورده ذوقشان توى آقا بيوك و امير حاج حضور عدم از همه كه نيست مهم

 ...است آمده من براي كه است مهم اول طبقه مرد مانه فقط من براي 

 ....من براي

*** 

 ! خانم  ! خانم -

 ؟داريد كار كسى با اينجا شما

 كنم، مي پاك را هايم اشك ، بياورم باال را سرم اينكه از قبل و صورتم روى كشم مي دست

 شوم مي بلند جايم از اند كرده دوار الكتريكى شوك او به كه كسى مثل اختيار بي آبى چشم جفت يك ديدن با

 : مياندازد پايين را سرش ، شود مي وحشتم متوجه ،

 .خطرناكه داره وحشي حيوان اينجا شه، مي داره تاريك هوا خواهر -

 .است خودش

 .دهد مي سالها گذر از خبر سرش جلوي موهاي خالي جاي و پهن هاى سبيل

 .... ام شناخته خوب من اما نشناخته مرا او 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

84 
 

 اندازم مي سرم روى را ادرمچ

  سيف، عمو -

 ؟نيست اينجا ديگه سيف عمو

 : گويد مي و دهد مي تكان افسوس سر

 !رفته خدا رحمت به ماهه ٩ !اوووووووووو -

 .نشه خاموش رستورانش چراغ كه نداشت ام كسي

 !...؟شود مي ها مرده حال شامل فقط روزها اين چرا خدا رحمت

 درشت و ريز و است شده كار به دست حاال خدا دادم، دست از را ام گذشته از گردي قسمت يك ، كنم مي بغض

 ....كند مي مچاله مشتش در را ام مانده باقي خوشي اندك همان

 : كند مي جدا هايم خاطره از مرا صدايش با دوباره

 ؟غريبي اينجا -

 ؟سيفي عمو فاميل از ؟ نداري جايي

 ....ندارم جوابي هم خودم براى حتى من ندارم، جوابى

 ...دارد ادامه هايش سوال

 ؟كنه كمكت بياد زنم بگم باالست همين ام خانه من خواهر -

 گرفته هم را دوساله يكى بچه دختر يك دست كه جواني  زن برجسته شكم به خورده گره نگاهم بعد دقيقه چند

 ....است

 ....است خوبى مرد بيشتر و درپ و شوهر است مشخص امروز كه ديروزها آبي چشم پسرك مهرباني به

 : گيرد مي را دستم جوان زن

 ؟جان خانم چيه اسمت -

  .ام رخساره من

 : صورتى لپ آبي چشم دخترك سر روي كشم مي دست لبخند با

 .ام ريحانه من -

 ؟بيامرزي خدا سيف عمو فاميل -

 دهم مي تكان را سرم

 .شده فوت نداشتم خبر ، بودم آشناش -

 : گيرد مي را دستم

 الهي، واست بميرم اي -

 همينه، دنيا نخور غصه

 شكر الهي.بود داده عزت با عمر بهش خدا هم سيف عمو

 ...شكر الهي

 : گويم مي بغض با شوم مي خيره سيف عمو كور و سوت كلبه به
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 منتظرم، -

 بمونم اينجا خواستم مي

 ....ام كسي منتظر

 .گذارد مي پايم روى سر آبى چشم بهار گل شوم، مي كوچكشان سفره ميهمان

 .بخواند آسمان پر دل براي است كرده هوس خانه كوچك صوت ضبط كنم، مي نوازش را موهايش 

 .شوم مي خيره پنجره كوچك شيشه به

 سياهي از تر وحشتناك سرخى يك است؛ سرخ ، نيست سياه آسمان اما است شده شب 

 ...است خون دلش

 ...نيست خوش دلش حال 

 :دهد مي سر ناله رضا پور فريدون استاد

  پورابو ديل آسمانه واره دو"

 :پيچد مي سرم در تو صداى

 ؟دونى مي معنيشو ريحان -

 بعد انداخت ام شانه روى و آورد در را اش طوسى اور ، است سردم فهميد ، پيچيدم خودم دور بيشتر كه را شالم

 :كرد مي معنى برايم گذشت، مي كه را موسيقى بند هر ويال جلوى پرچين به بود زده زل كه طور همان

 (شد پر آسمان دل دوباره)

 (شد كور سياه ابرهاي پشت مهتاب،) كورابو مهتاب جير ابرانه سيه

 (گرفتند روي من از دانه، به دانه ها، ستاره) بيگيفته رو دانه دانه ستاره

 (است شده جور عجيب چه غم بساط امشب،) بو جورا غم بساط ايمشب عجب

 ...نبود آرام و لرزيد مي صدايش نبود صالبت با هميشه مثل داشت بغض صدايش

 (رفتم دامان به تو خاطر به) بشوم دامون مو واسي تي

 (رفتم ناالن و افسرده) بوشوم نالون و افسرده

 (است سرد و سياه جنگل،) سرده و سياه جنگل

 (است درد پر من،    دل    آه) درده پور ديل آه مي

  دهد، مي تكان را جهانم ستبر هاى شانه نآ خوردن تكان حاال

 :دهم مي سر ناله گذارم، مي اش سينه روي را سرم

 ....تو بدون من ميرم مي تو بدون من -

 :دهد مي ماساژ را هايم شانه رخساره

 ؟شدي همچين چرا يهو ؟شد چي ميسر بال تي جان خانم ريحانه اي -

 بي هاى هاي و بگذارم آن روى را سرم كه شانه يك اهم،خو مي شانه يك فقط من ، آيد نمي بند هايم اشك

 :كه كنم ناله دهم، سر را ام كسى

 نمردم تو بعد !نمردم-
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 ...آويختنم زندگى صليب به تو بعد

 ...قلبم وسط درست فوالدي بزرگ ميخ يك با هم آن 

 ...است رسيده وقتش

  .است ايستاده ها پله ميان هم زري عمه زنند، مي صدايم 

  .لرزد مي هايم دست و ترسم مي ام، باخته را هيجانم و شجاعت همه افتاده، جانم به بدى ترس آخر لحظات

 :گويد مي عمه

 .منتظرن سالن، تو سريع بيا و بردار كابينت رو گذاشتم رو چايي سيني بيا -

 :كنم مي ناله ام، افتاده هايم انگشت قلنج جان به

 !ميترسم من عمه -

 :كند مي اخم

 خوشحاليه، همش بعدش سخته اولش فقط شم، فدات بجنب -

 .برد كه رو ات عمه دل تيپيه، خوش داماد چه ببين بيا 

  نشيند، مي لبم روي لبخند و سابند مي دلم در كه قندى از كامم شود مي شيرين مرتبه يك

 :خندد مي عمه

 .بيا كن سر رو چادرت بجنب بجنب كنه، مي ذوقم چه پريده ور ببين -

 .است زده اتو برايم مامان كه تختم روي سبز گل چادر به شده زوم نگاهم من و رود مي عمه

 .كشم مي عقب را خودم مرتبه يك اما رود مي سمتش دستم

 !است شهاب با حق 

 "!؟بندازيم دوشمون روي رو اجدادمون مسخره هاي رسم و ها سنت پالون خر مثل كي تا" 

 دارم، برمي را قدم اولين و كشم مي عميق نفس و كنم مي نگاه آينه  در آخر بار براي

 ...براى قدم اولين 

 شروع موسيقي اولين لرزد مي دستانم وقتى جان خانم نقره سيني در كريستال هاي استكان جيرينگ جيرينگ

 .ماست

 ...گويد مي ماشااهلل مدام جان خاله عزيزه

 .آورم نمي باال حتى را سرم و دهم مي سالم آرام

 !كشم مي خجالت مامان از ترسم، مي ام خانواده هاي چشم از 

 ...كنم مي حس را عطرش ها، ادكلن انواع و ميوه و اسپند بوي ميان در اما

 :كند مي اشاره خانم عزيزه سمت دست با كه گيرم مي آقاجان جلوى اول هميشه رسم به را سيني

 .هستن ما بزرگ خانم حاج اول -

 .كند مي تعارف به شروع آذرى زبان با هم خانم عزيزه

 مي صدا خودش زبان با را خدا اسم سوز با و كشد مي آه چرا نميدانم اما دارد مي بر را چاي لرزان هاي دست با 

 :زند
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 آلّاه آي -

 كه زيبايي خلخال روى شود مي خشك چشمم و  انداخته ديگرش پاي روى را پايش  شهاب مادر خانم سولماز  

 .ميدرخشد پايش هاى مچ روى

 :گويد مي شيك لبخند يك با و دارد مي بر را چاي 

 !خوشگلم دختر مرسي -

 .كنم مي تشكر و دهم مي قورت را دهانم آب

 .است خاص خيلي سيگارش بوي كه است اي افتاده جا و تيپ خوش مرد شهاب دايي

 .شود مي شهاب نوبت

 با لحظه يك همان و كنم اهشنگ كنم مي جرات لحظه يك چاى برداشتن حال در لرزد، مي بيشتر هايم دست

 .كند مي ام ديوانه چشمكش

 :گويد مي خنده با خانم سولماز

 !حاال رو بچم نسوزونى -

 .خندند مي ساختگى طور يك حضار همه اما آيد نمي خوشم چندان اش شوخى از

 مي لب زير شود مي كه  هم عمو زن نوبت .است عصبانى دستم از قدر چه دانم مي و دارد برنمي  چاي بابا

 :گويد

 !شه قايم چادر زير بود لباس اين حيف كردي خوب -

 .نشينم مي مادرش و شهاب روى روبه مامان كنار

 زانوانم لرزش اما دهم تكيه و بنشينم خانومانه و شيك همانقدر شهاب مادر مثل بتوانم خواهد مي دلم قدر چه

 .بچسبم مامان به زده سرما گربه بچه يك مثل شود مي باعث

 :پرسد مي اجانآق

 ؟سالمتي به مشغوليد حاجي پيش هم شما آقا شهاب -

 :دهد مي جواب ريلكس و آرام خيلى شهاب

 عالقه ترانزيت امور به بيشتر من اما اميره و حاج و من دست امور همه جان عمو سكته و پدر بعد كه البته -

 .دارم

 :گويد مي كند، مي نگاه را پسرش ذوق با كه همانطور و گذارد مي ميز روي را استكانش خانم سولماز

 استعداده، خوش خيلى من شهاب -

 ميشه، فلج سيستم كل برسه اونجا امور به بره نتونه روز يك اگه اما نباشه تعريف

 .اصليه اهرم شهاب داره اعتقاد هميشه هم جان رضا امير كال

 :گويد مي و كند مي استفاده فرصت از جالل عمو

 .باشيم ايشونم خدمت در گشت مي بر سفر از امير حاج كردين مي صبر كاش -

 :گويد مي خودش مخصوص عشوه با هم زينت عمو زن

 ؟بودن سفر جونم الناز -
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 ؟طور چه گلتون ها خانم دختر

 :گويد مي و كند مي اشاره خانم عزيزه به خاص حالت يك با خانم سولماز

 از بود سخت عروسه تازه شهرزادم نيست، ايران يكيشون كه منم هاي دختر شوهرشه، با جون الناز اختيار واال -

 .مياد خورون شيريني حتما گفت .بياد شمال

 ...گويد مي است مهم بيشتر برايش هرچه از هركس

 مهم شنوم، مي را خودم قلب صداي فقط و است شده مسدودة كامال هايم گوش من كه اينجاست واقعيت ولى

 يدگو مي سنگين مهريه از آقاجان نيست

 :شنوم مي را شهاب صداى فقط كند، نمي قبول خانم سولماز

 و سكه با بخوام كه اينه از باالتر خيلى من براى خانم ريحانه ارزش بزرگوار جواد آقا و ارجمند آقا حاج جسارتا -

 !هيچ كنه نمي تعيين كه رو شان ، مهريه اصال !بذارم قيمت ايشون رو ، زمين

 ايشون به متعلق زندگيم همه من !هست شانم كسر باعث

 كنم سخت خودم بعد هاي جوون واسه رو كار نخوايد ازم اما

 حتى هم نفيسه و عمو زن نيشخندهاي است، افتاده تسبيحش هاى دانه جان به بابا دهد، مي تاب سيبيل عمو

 :كند مي وساطت خانم سولماز نيست، مهم برايم

 مي هم بزرگترها ما بزنن حرف باهم كنجى يك ساعت يك برن جوون دوتا اين بديد اجازه اول شما حاال واي -

 رسيم، مي اي عاقالنه نتيجه يك به شينيم

 :گويد مي و دهد مي اجازه كه آقاجان

 كنيد باز باهم رو هاتون سنگ بزنيد دور يك حياط تو بريد كن راهنمايي رو شهاب آقا ، بابا ريحانه -

 ؟!؟شود مي باز هم از ها سنگ زدن دور يك با دكن مي فكر چرا آقاجان كنم مي فكر خودم با

 حنانه به بابا بينم مي .افتد، مي راه سرم پشت و گيرد مي اجازه بزرگترها از مودبانه هم شهاب و شوم مي بلند

 ....بيايد همراهمان كند مي اشاره

 !؟بود نياز هم حنانه به ساعته يك هاي سنگ كردن باز براي

*** 

 آالچيق سمت كشيم؛ مي عميق نفس همزمان شويم، مي حياط وارد و بندم مي را خانه در اينكه محض به

 :گويد مي و خندد مي شيطون لبخند يك با و گردد برمي كنم، مي هدايتش

 !شدي خوشگل چه صلواتي پدر -

 :كشد مي آرام را حنانه لپ كنم؛ مي اشاره حنانه به چشم با و گيرم مي گاز را لبم

 ؟خانم فسقل خوبي تو -

 :گيرد مي را من پيراهن گوشه و گذارد مي اش گونه روى را دستش حنانه

 .رسيدم تكليف سن به من عمو -

 :دهدمي تكان سر و خندد مي بيشتر شهاب

 !شيم مي محرم كنم؛ ازدواج آبجيت با قراره ديگه -
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 :اندازم مي باال را ابرويم سينه به دست

 !؟محرمه آبجي شوهر كي از -

 :گويد مي و اندازد مي غبغبش به بادي

 !شو بازي نامحرم محرم اين بيخيال جدت جان دادم، فتوا من وقتى از -

 هم حنانه و نشينم مي رويش به رو چرخاند؛ مي سر حياط تماشاي براي و نشيند مي آالچيق نيمكت روي بعد

 .شود مي هايش ماهي با بازي مشغول حوض لب

 :بزنم حرفي خواهم مي و اندازم مي پايين را سرم صورتم، هب زند مي زل و زند مي اش چانه زير را دستش

 !شدن لباسم عاشق همه و عمو زن -

 !مرسي خوشگله خيلى

 :كند مي نگاهم عميق همانقدر هنوز

 !شده خوشگل كه شماست تن تو -

 :دهد مي جال را جانم گفتنش جان و زنم مي صدايش

 ؟شهاب -

 ؟جان -

 ميكردن فكر همه حنا و مامان و من جز يعني خواستگاري، ميان تو واسه تدونس نمي اومدنتون قبل تا آقاجانم-

 ...واسه

 :گيرد مي باال سكوت نشانه به را دستش

 شدم، متوجه !بيخيال -

 !خونتون بياد همراهم ندونست قابل حتي آقا نميدونن خانوادت اما

 :پرسيدم تعجب با

 ؟نيست سفر يعني -

 :دهد مي جواب محكم و سريع

 !نميدن زن من به خانوادت نياد اگه كرد فكر نيومد، همينم واسه بود الفمخ!نه -

 ؟نمياد عروسيمونم واسه يعنى -

 :دهد مي تكان سر

 ؟طوري چه خودت بيخيال، رو حرفها اين حاال مجبوره، فاميل و رسم و اسم خاطر به وقت اون ديگه نه -

 :گيرم مي گاز را لبم

 ...ديدمت كه همين ماا آخر، ي لحظه داشتم هيجان خيلي -

 :گويد مي مهربان خيلى دهم؛ ادامه كشم مي خجالت

 !بچم شم قربونت خودم -

 :گويم مي طنازي با

 !نكنه خدا -
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 !كنيم مي صحبت هايمان سنگ جز چيز همه مورد در ما و گذرد مي ساعت يك

 قربان است بلد خوب او هك همين كافيست، دانم مي را اش عالقه مورد غذاي و رنگ كه قدر همين كنم مي فكر 

 است، كافي برود صدقه

 !كرد فكر شود نمي قدر همين جز اصال سن آن در است، كافي است، لرزيده قلبم كه قدر همين

 كند باز را در اينكه قبل افتم مي راه دنبالش شود؛ مي بلند جايش از من از زودتر ، زند مي صدايمان كه عمه

 :گويد مي آرام

 ؟بدهكارى بهم بوس تا هزار چند ميدوني -

 :گويد مي جمع به هايمان صحبت نتيجه از هرچه و شوم الل كه كافيست جمله يك همين و شوم مي سرخ

 !كنم فكر ام بدهي هاي بوسه تعداد به و كنم نگاه فقط من

 ميشه هم سكه يك با رسيديم نتيجه اين به خانم ريحانه و من هست، جوره همه تفاهم شكر رو خدا -

 .بگيريم جور و جمع عروسي يك گرفتيم تصميم و بود خوشبخت

 :كند مي اعتراض بالفاصله بابا به رو عمو

 ؟نداره بزرگتر مگه دختر اين -

 مي و عصايش به است زده زل آقاجان چسبم، مي مامان به دوباره كند؛ مي نگاهم گر شماتت نگاه يك با بابا

 :گويد

 ؟برگرده سفر از هم امير جحا ها بحث اين واسه كنيم صبر نيست بهتر -

 :دهد مي جواب بالفاصله آتيشي طور يك شهاب

 جبار يك من بريزم، پاش به رو دنيام و كنم خوشبختش كه هستم مرد قدر اين ؟بديد دختر قراره من به شما -

 !ام زاده

 !اش خانوادگي رسم و اسم پشت ميگيرد سنگر

  .كند راضي را ام خانواده ندتوا مي خوبي به كه است زبانى چرب مرد هم اش دايي

 نشيند، مي كنارم و شود مي بلند جايش از و آورد مي بيرون كوچك جعبه يك كيفش داخل از خانم سولماز

 گردنم نزديك و آورد مي بيرون جعبه از سرخ درشت نگين با گردنبند يك اندازم، مي پايين را سرم زده خجالت

 :خندد مي خانم سولماز م،كن مي نگاه مامان به نگراني با آورد، مي

 !دخترم نداره رو قابلت عروسم، واسه بذاريم تموم سنگ  بايد ندارم بيشتر كه پسر يك گفتم شهاب به -

 :گويد مي و گردنبند به است زده زل عمو زن

 ...كه اينا هنوز زوده، كه حاال جون خانم سولماز اوا -

 :كند مي قطع را عمو زن حرف شهاب دايي 

  ميخوره، هم به خونشون گروه اصال ببينن آزمايش برن بايد اول اينا شده، قديمي حرفها اين خانم -

 !بيان و برن راحت بشه خونده هم محرميت صيغه يك كه من نظر به

 :گويد مي اعتراض با بابا

 !؟قدوسي آقاي ايه عجله چه -
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 !هستيم اول جلسه هنوز

 :گويد مي متين خيلي و است پايين سرش شهاب

 !شيم محرم رسيديم توافق به اگه امشب كه بود اين خواستشون امير حاج كنيد، قبول ميكنم خواهش جواد آقا -

 !پرسد نمي هيچ من از كسي

 :ندارد سكوت تاب دوباره عمو زن كند، تكليف كسب تا كند مي نگاه آقاجان و عمو به بابا

 !ميارن در حرف فاميل ؟چي خورون شيريني مراسم آخه وا -

 :گويد مي زمان هم و بندد مي گردنم دور را گردنبند خانم سولماز

 راحته خيالمون قبلشم كنيم، مي اجرا فاميل جلو نحو بهترين به اونم !عزيزم كه كنيم فرار زيرش از نخواستيم -

 !باشه نداشته مشكل آزمايششون جواب

 دارم، دوست را گردنبند قرمز نگين برق

 نسيم، حسرت پر نگاه اما

 !نه را خانم عزيزه كشيدن آه و گردنبند بابت اش، بيچاره شوهر به نفيسه هاي اخم

 حياط به باهم و زند مي صدا را شهاب بابا عاقد رسيدن تا زنند، مي زنگ محرميت صيغه خواندن براي عاقد به

 مدام هم زرى عمه شوهر و عمو و شهاب دايي هستند، صحبت مشغول هم جان خانم و خانم عزيزه روند؛ مي

 كشند؛ مي پيش را بازار و تجارت بحث

 زند، مي چرت آقاجان

  گويد، مي پسرش تنها ازدواج جشن براي هايش نقشه از خانم سولماز

 :گويد مي مقدمه بي عمو زن

 !ديد مي پسرش براي رو امشب و بود كاش بود نازنيني مرد چه !رو خان احد كنه رحمت خدا -

 :گويد مي است، نيامده خوشش عمو زن حرف از اصال است مشخص كه خانم سولماز

 !نكرد پدري هاشم بچه واسه اما كرد تباه كه رو من داره، بچه تا ٣ نبود يادش بود گرم زنش به سرش بودم اگه -

 :گويد مي همدردى حالت با مامان

 !داره نگه واسشون رو شما خدا انشااهلل -

 هستند، هم براي آمدن ابرو و چشم و مشاجره حال در گوشه يك مدام هم سعيد و نفيسه

 !شود ناراحت شهاب كه بزند حرفي بابا نكند كنم، مي فكر مدام خودم با است حياط در قلبم و حواسم همه

 .گيرد مي آرام كمي دلم شوند، مي سالن وارد سه هر عاقد همراه وقتي اما

 !مشوش هم آرامم هم  نشينم مي كه كنارش

 همه به و دارد مي بر را شيريني  ديس كشد مي ك ل كه زمان هم ريز عمه ، شود مي خوانده محرميت صيغه

 .كند مي تعارف

 كند؛ مي خوش جا عمرم بار اولين براى تازه و خاص حس و جنس يك با مردانه دستانى در دستم

 ...بيشتر خواهد، مي بيشتر را دستهايش دلم اما و هراسانم ها نگاه از

 !ساخت را ام دگىزن همه ها دست اين با بشود كه آنقدر
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 .بود داده هم دست در دست خوب روزهاى گذشتن زود براى چيز همه

 پيرامون اتفاقات از خيلي متوجه كه بودند مسرور آنقدر جبارزاده يك با وصلت و بزرگ پيروزى اين از ام خانواده 

 .نبودند

 ... ام جوانى روزهاى ميان بودم شده خرامان طاووس يك شبيه 

   ...كردم نمي احساس اصال گاهى را پاهايم

 .بفرستد من با را حنانه حتما كرد مي سفارش مامان به بابا آزمايشگاه، از قبل شب

 با مخالفتش كه بود اولي بار بريزم اشك صبح تا بابا امريه اين خاطر به است قرار دانست مي كه بيچاره مامان 

 ...كرد اعالم را بابا

 .شد خير به ختم جان خانم اطتوس با كه آمد پيش تلخى اوقات كمى

 .كنم انتخاب را كدام دانستم نمي و بودم ريخته اتاقم زمين كف را هايم روسرى همه

 :شد ام نگراني متوجه صدايم از زد زنگ كه شهاب

 ؟ميزنه شور هم تو دل !بچم -

 :كنم مي بغض

 ؟چي نخوره بهم آزمايشمون جواب اگه -

 .كنيم مي اش پاره !هيچى -

 .كنيم عروسى نميذارن اونوقت !نميشه -

 ؟نذارن تونن مي مگه -

 .تونن مي اوهوم -

 .دزدمت مي اونوقت -

 .شه مي كوله و كج بچمون نخوره بهم آزمايش جواب ميگه عمو زن شيم، دار بچه تونيم نمي ديگه اونوقت -

 :زند مي قهقهه

 .عشقه رو خودت و خودم ؟ كار چي خوايم مي بچه شه قربونت شهابت -

 آخر بار براي گذارد مي سيني داخل را شربت هاي ليوان كه طور همان مامان و است كرده دود اسفند جان مخان

 :كند مي سفارش

 برگرديد، زود سپرده بابات ها نموني زياد !مادر -

 .راهم به چشم گوشي پاي من بده خبر بزن زنگ من به گرفتي جوابشم

 .بوسمش مي آخر بار براي

 مي مچاله را دلم غمدارش نگاه با باز و ايستاده ها پله گوشه حاال اما ام نديده خواستگاري راسمم بعد از را نسيم 

 .كند

 .آيند مي همراهم در جلوي تا حنانه و مامان

  .شود مي پياده ماشينش از شهاب كنيم مي باز را در اينكه محض به 
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 مي سالم مامان به احترام با و گذارد مي اش سينه روي دست دارد، تن به جين شلوار و مشكي جذب شرت تي

 .دهد

 ...گرفته محكم را رويش هميشه مثل مامان

 :دارد مي بر خودش را دومى و دهد مي من به را ليوان اولين شهاب كند مي تعارف كه را شربت 

 .جان مادر كشيديد زحمت -

 .كند ابشخط جان مادر كه دارد پسري ، مامان حاال اينكه از شود، مي آب دلم در قند

 .گرفت مقابلم احترام با مامان جلوي شدنم سوار قبل كه بود خريده سرخ رز از پر كوچك جعبه يك روز آن برايم

 :گفت ذوق با حنانه

 !خوشگله قدر چه -

 :گفتم خنده با.شد حنانه سهم هم رنگارنگ بزرگ چوبي آبنبات يك بعد

 .بزرگه خيلي نخورش تنهايي -

 :كشم مي خجالت حسابي مامان جلوي من و گذارد مي كمرم پشت را دستش زند، مي لبخند شهاب

 ...خانوم ماشينه تو هم شما واسه -

 ...اهلل هو قل برايم مامان كه ديدم روز آن راستي

  خواند

 ...كاش اما

 ...ريخت مي هم آب سرم پشت كاش

 .داشتند را خودشان به مربوط خاص حال و دنيا هركدام كه جوانى هاي زوج از بود پر روز آن آزمايشگاه

 .بودند داده هم دست در دست عاشقانه و بودند خوشحال ها خيلى 

 ازدواج اين براي را اش خانواده و ريخت مي اشك بهداشتى سرويس گوشه كه دخترى همان مثل هم ها خيلى

 .نداشتند خوبى حال كرد، مي نفرين اجبارى

 :پرسيدم خودم از آينه به رو دلم در بغض با كه بود آنجا 

 حال شايد ، نپرسيد نظر نكرد، سوال ازم كسي كه ديشب خواستمش نمي اگه نداشتم دوست رو شهاب اگه -

 ...باشم شوهرم پيش مدت تمام اكراه با نفيسه مثل بودم مجبور شايد بود بيچاره دختر اين شبيه االن منم

 ...كنم مي تشكر است شده بشها عاشق اينكه براي خودم از لبخند با و صورتم به ميزنم آب بعد

 ...هستم خودم مديون من

 .افتد مي جانم به ترس اختيار بي رسد مي كه خون آزمايش زمان

 وجود هم سوزن از تر عميق و بدتر دردهاي دانستم نمي روزها آن بود همراهم بچگى از سوزن از ترس اين 

 ....دارد

 .بود كرده خم باال سمت به را دستش و بود داده را آزمايشش شهاب

 .كردم مي تماشا را درخشيد مي اش برنزه عضالت روي كه برجسته هاي رگ
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 به را او خاصي فخر يك با و بود من آن از سالن اين شوهر ترين هيكل خوش و ترين خوشتيپ نظرم به

 .دادم مي نشان بودم شده آشنا آنها با تازه كه دختركانى

 :پرسيد و آمد كنارم

 ؟نشد نوبتت -

 :دادم منفي وابج سر با

 .رسم ميت اما منم بعدي -

 :گفت و كرد اخم

 ؟نترس چيزي از هستم من نگفتم -

 :گفتم بغض با

 .داره درد خوب -

 .است لحظه يك همش -

 .بيشتره نخير -

 :دهد مي هولم اتاق سمت ام، چسبيده شهاب به محكم من اما ميزند، صدايم گيري نمونه مسئول

 .نيار در بازي لوس آدم اينهمه جلو زشته برو -

 .خدا رو تو بيا توهم -

 .گيرم مي گاز محكم را هايم لب و بندم مي را چشمانم زنند، مي باال كه را آستينم كند، مي ام همراهي

 :گويد مي بگيرد خون من از خواهد مي كه جواني خانم به شهاب كه ميشنوم 

 !ربگي خون خوشگل جور يك لوس دختر اين از لطفا خوشگله خانم -

 .كنم مي فراموش را سوزن و سرنگ از ترس

 !زن ظريف صورت به ميزنم زل و ميكنم باز را چشمم دو هر اختيار بي

 !ندارد حلقه كه دستش به بعد

 ...سرخش رژ و اش قلمي بيني به خوشرنگش، موهاي به

 .كند مي راهي را اشكم قلبم درد !نه سوزن درد كنم، مي بغض

 :يدگو مي شود مي تمام كه كارش

 !نداره گريه كه گرفتن خون يك ديگه شوهرش واسه داره ام نازي چه ببين شد تموم دخترجون پاشو -

 .كند مي خداحافظي زن با آيد نمي خوشم اصال كه طوري يك و گيرد، مي را دستم شهاب

 .كنم نمي حس را آزمايش جواب خوب خبر شيريني كه شود مي تلخ اوقاتم قدر اين 

 .خورم مي زور به را است خريده رايمب كه اي ميوه آب 

 :پرسد مي و شويم مي كه ماشين سوار

 ؟خودم خوشگل خانم دارن ميل چي نهار خوب -

 .بگيرم را ام گريه جلوي توانم نمي شوم، ساكت توانم نمي

 :گردانم مي بر را رويم
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 .گفتي بهش كه بود خوشگل خانم خانمه، اون -

 را صورتم تند تند و كشد مي خودش سمت مرا گردنم، دور اندازد مي تدس كند، مي بيشتر را دردم اش قهقهه

 :گويد مي و بوسد مي

 .بگيره خون ازت آروم كه كردم مي خرش داشتم—

 ...زنى هيچ كاش

  مرد يك زبان از اش زيبايى وصف شنيدن با زنى هيچ

 "خر "او قول به

 ...نشود

 بگوييم خودمان به خودمان بار چند روزى كاش 

 "هستم يباز من "

 ...ننوشيم آتش شنيدنش، عطش در چنين اين تا

 ...كاش

*** 

 را، زندمي خاك به بدجور را پشتت كه فنى همان ضربه، بدترين هميشه ها آدم گويم مي من

 .خورندمي روياهايشان از

 !خطرناكشان روياهاى از

 با كه بزني پا و دست قدراين بايد خسنگال در و ندارد آب كه سرابى در شدن غرق و روياها اين به رسيدن از يا

 ...شوى خفه آب وهم

 نه دارد؛ را اشك ديدن چشم نه كه گلويت، راه وسط چركى بدخيم غده يك بشود حسرتش و نرسي آن به يا

 ...ديگر آرزوهاى نه لبخند،

 ...بغض تنها و است بغض 

 .زدند زمين روياهايم را من

 ...هايم نداشتن

 ...هايم نديده

 :پرسيد لبخند با و چيد يك به يك ميز، وسط منقل روى را كباب جوجه هاى تكه

 ؟داري دوست رو اينجا -

 .كردم نگاه ديگر باريك رستوران، لوكس ديوار و در به

 .دادم تكان سر 

 .كنهمي درست رو خودش كباب هركس !جالبه خيلى -

 .كندمي جا جابه را ها گوشت انبر، با

 كه غذايي اولين باشه يادت .كنيممي درست رو خودمون كباب جوجه ماهم .كبابه جوجه عاشق منم خانم !بله -

 .بود شهاب آقا دست كار كباب جوجه خورديم، باهم
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 .اندازم مي بشقابم داخل و دارمميبر كوچك تكه يك و منقل روى زنممي ناخونك

 .نكردي درست خودت كه رو اولش از !نخير -

 .ندكمي كج را سرش و كندمي اخم

 !خانم كنم درست بلدم اولشم از -

 .باالست خرجش فقط

 .كنممي نگاهش سينه به دست

 از .كرديم پرداخت هم ما و داره خرج گفتي هي خواستيم؛ ازت آب بطري يك حتي صبح، از امروز ما !بابا اي -

 .ها بوس اين شد بيشتر خيلى طلبم هزارتا

 .است دلبرانه گلويش، زير ريش ته نمايش و گذاردمي گردنش پشت را دستش و خنددمي خودش سبك به

 !بعد مرحله برم بايد .نيست جوابگو بوس ديگه نه -

 .گيرممي سمتش و دارمبرمي را انبرك

 !دادي قول تو !شهاب -

 .زندمي قهقهه باراين

 !آخر مرحله كه نگفتم -

 .كنم اجرا مالعام در اينجا تونمنمي كه رو فاينال بعد، مرحله گفتم

 .گيردمي گر بدنم تمام

 .شود تمام بحث اين زودتر هرچه خواهدمي دلم و اندازم مي پايين را سرم

 :گويدمي مختصري نوازش با و كندمي دراز ام چانه سمت را دستش 

 !كه شدي سفيد و سرخ باز !م بچه -

 .كشممي عقب را سرم

 !شهاب نكن -

 !زشته

 .اندازد مي باال را هايش شانه

 .پنبه هنوز كه نكردم كاري -

 .رودمي آسمان به و شودمي دود منقل سر باال دودكش از هايمان خنده و خنددمي

 .شودمي گم هم شايد

 بگذارند وقت قدرى كه بود مهم امخانواده براى نه بپرسم، دانشگاه به راجع كردم وقت خودم نه اما بود زياد وقت

 ...بپرسند و

 ؟است گذشته سال چند

 .بودم كباب جوجه عاشق من

 ...نتوانستم ديگر و شدمي بد حالم بويش استشمام از حتى بار هر روزها، آن بعد اما 

 ...شوند ها ترين تلخ ها، اولين آنكه از واي
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 بغل را گلهايش تك تك توانستممي خواستمي دلم شب آن قدر چه و گذاشتم تختم كنار ميز روي را گلم دسته

 ...ببوسمشان صبح تا و كنم

 .بردنمي خوابم خستگي وجود با زياد، هيجان از

 .شدمي آور ياد برايم صورتش حالت يك يا و جمله يك زدم،مي غلت كه طرف هر 

 .كشيدممي خجالت يواشكى و كردممي فرار پتو زير خودم از و زدممي لبخند 

 .بود خوب چيز همه

 .بابا و مامان هاى صحبت سمت شد زتي هايم گوش شد، خاموش تلويزيون وقتى چرا دانمنمي اما

 ...بشنوم بايد گفتمي كسى انگار 

 .بود نگران مردانه طور يك بابا صداي

 .شد يهويي چيز همه انگار .زنهمي شور دلم مرضيه -

 !!؟آقا !وا -

 .نداريم تجربه .دخترمونه اولين .طبيعيه دلشوره

 .بود تر راحت فكرم بود، امير حاج طرفم اگه دونيمي نيست، اون بحث -

 .جوريه يك اما است، زاده جبار درسته !انگار خورهنمي ما به هم مادرش .شناسيمنمي زياد رو پسر اين دونيمي

 .ذوق تو زنهمي جور يك ابروهاش، تو برده دست كه همين

 .نزن بد نفوذ آقا، جواد بابا نه -

 .هست كه باشه خوب اش ريشه بايد ؟داريم كار چى طرف ظاهر به اصال .جوره همون مدلش ابروهاش 

 .كندمي كدر را قلبم بابا، كشيدن پوف صداي

 !امير حاج زدم زنگ امروز -

 .ترساندمي مرا اسمش

 .بشنوم نداشتم دوست هم را اسمش شهاب، حرفهاي با

 !!؟خوب -

 .نبود هميشه امير حاج -

 .كنيممي وصلت داريم انگار نه انگار

 .گفتم عقد تاريخ به راجع

 !نكنيم عجله تگف

 .نكن عجله گهمي زنهمي طعنه بهم بابا اين كه مونده دستم رو دخترم مگه

 باشه، خودمون بين جواد آقا .باشه مچكر خود از قدر اين خوردنمي بهش اصال .سرم به خاك واي -

 رسم و اسم ااون گفتهمي .بگيره لقمه واسش رو سرلك دختر خواستهمي امير حاج گفته ريحانه به امروز شهاب

 !كفريه همين واسه شهابم از !نخانواده اين از تر دار

 .كس هيچ يا دختر اين يا گفته اومده؛ در روش تو بچه اين

 .خوشحال هم شدم عصبي هم مامان، رازداري عدم از
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 .كشدمي پوف دوباره بابا

 .كرده بزرگ رو بچه الف يك اين .آقامه تقصير .خودمونه تقصير !استغفراهلل -

 .هست كه هست بازار گنده حاال

 شهاب براي پيام در را بابا و مامان بين شده بدل و رد هاى ديالوگ تك تك شب، همان دارم خاطر به درست

 .نوشتم

 را گذردمي ات خانه حريم در هرچه كهاين يعني زناشويي، صداقت كردممي فكر احمقانه قدراين چرا دانمنمي

 ...هىد شرح مو به مو شوهرت، براي

 بار اولين براى شهاب بود قرار كه مويي مدل و لباس مدل جز من و بود خوران شيرينى مراسم تكاپوى در مامان

 در امير حاج حضور تاكيد براي روز به روز آقاجان و جالل عمو و بابا فشارهاى نميكردم، فكر چيزى به ببيند

 اينكه جز من از كارى ميشدم، خاطرش كدورت متوجه ميدادم انتقال شهاب به كه هربار اما ميشد، بيشتر مراسم

 آمد، نمى بر ، برود پيش درست ميخواهند ام خانواده كه طور آن چيز همه كنم دعا

 جبار خاندان همه چشم مقابل در شب آن شد قرار و دانستند مناسبى تاريخ مراسم براى را رسول حضرت مبعث

 !شوم مبعوث زاده جبار نالدي شهاب همسرى رسالت به من ارجمند و زاده

 ميگيرم را دستش اعتراض با آورد، مي بيرون بريدن براى اش بغچه از چادر دوباره مامان

 مياد بدش چادر از شهاب !جان مامان -

 ميگيرد گاز را لبش

 نباشه سرش چادر عروس ميشه مگه ! ميان دارن فاميل كل -

 بلند هم گشاده هم پيراهنم !نميشه چرا !آره -

 ديگه ميكنه رو چادر كار پهنه، خيلى ميگفت بيارن داده سفارش ابريشم سفيد ياسى شال واسم شهاب

 است قيچى جوي و جست در دوباره و ميزند پس را دستم

 شيم مردم دهن نقل نذار !شبه يك ! دختر -

 هستم شهاب جمالت يك به يك كردن ديكته استاد روزها اين من و

 ؟كرد تخته رو عالم هاى گاراژ همه در شهمي !من مادر گاراژه مردم دهن -

 ميكند نگاهم كمر به دست

 بتركه گندگيش از هات لپ ميترسم دختر شده گنده گنده حرفهات خوبه خوبه -

 مينشينم تختم روى خسته

 ميتركه داره كه قلبمه اين -

 ميگذارم پايش روي ار سرم ميكند، بغلم و مينشيند كنارم پنبه، باغ ميشود و ميشود كش فرو آتشش مرتيه يك

 !زدي چنگ رو دلم مادر، اينجور نگو -

 ميشود بزرگتر مدام دليل بي بغضم

 نبود خوب قدر اين شهاب اگه ميكنم فكر خودم با فقط روزه چند !مامان -
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 اندازه حتي نبود مهم خانوادم واسه نظرم كه ميخوردم غصه ، ميخوردم غصه بايد قدر چه نداشتم دوستش اگه

 سوال يك

 ميكند نوازش را وهايمم

 هاى غصه روزها اين عروس نداره شگون اصال كن شكر رو خدا مدام نيوفته اتفاق كه چيزي غصه جاي دخترم -

 بخوره الكي

 وال و هول به ميندازي طفلكم اون ميكني منتقل هم پسره به باشه اين حالت

 جايم از ميپرد، باال خوشحالي از و هديد را روياهايش عروسك ويترين يك پشت ناگهان كه كودكى همان شبيه

 ميپرسم ذوق با و ميشوم بلند

 ؟برم بايد ابروهام و اصالح واسه كي راستي !مامان -

 ميزند صورتش به آرام و ميگيرد گاز را لبش

 !دختر بده مرگم خدا واي -

 ؟حاال ايه عجله چه

 بمونيم منتظر بايد ولي خونه، بيارن ايشگرآر باشن داشته رسم شايدم البته آرايشگاه، ببرنت بيان خودشون بايد

 بدونن صالح كي اونا كه

 ميگويم دلخوري با

 ديگه بسه بده اجازه شهاب ؟كي يعني اونا -

 ؟ميبريم تو گفت وقت هر بعد بگم بهش

 به دست سن اين تا دخترمون ببينن ببرنت احترام با بيان بذار شو قائل عزت خودت واسه !نگو زشته مادر نه -

 نزده شصورت

 !است خورده گره دختر يك ابروهاي زير و ها لب پشت به كه افتخارى !افتخار

  است، دختر صورت در بيريخت و اضافه موى تار چند گرو در كه آبرويي

 ؟دارد ارزش اصال ؟دارد ارزش

  خورد زنگ خانه تلفن  كه بودم شده حاضر تقريبا ، بروم نشان حلقه خريد و انتخاب براى شهاب همراه بود قرار

 ام روسري كردن مرتب مشغول دوباره ميدهد جواب مامان شد راحت خيالم وقتى و بردم بيرون را سرم اتاق از

 گفت بلند صداي با مامان كه بود نگذشته چيزي اما شدم

 خطه پشت شهاب آقا بيا جان ريحانه -

 سمت بودم، نشده متوجه من و بود خاموش كردم، نگاه را ام گوشي هركاري از قبل و كردم گم را پايم و دست

 دادم جواب زنان نفس نفس و دويدم تلفن

 !الو -

 ؟خاموشه چرا ماسكت ماس پنبه، سالم -

 در بهانه يك و ميشود شرمم متوجه اما ، است من تماشاي حال در ذوق با كه ميكنم نگاه را مامان خجالت با

 ميكند پيدا رفتن براى آشپزخانه
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 كرده تموم ارژش نشدم متوجه ببخشيد-

 ... و بياي بايد شده تموم منم شارژ كه آخ !جون -

 ندهد ادامه تا ميزنم صدايش

 !شهاب -

 ؟ام بچه جون -

 ؟پس مياي كى -

 !بگم همينو زدم زنگ بشم قربونت -

  بندازه، عقب رو مراسم و بمونه باقي كار يك است بهونه معطل !سرم رو ريخته كار خروار خروار حاجي

 ميكشه رو انگشتر زحمت گفت زد زنگ هم نجو سولماز

 چشمانم جلوي مرتبه يك كرديم پيدا اينترنت در نسيم و نفيسه با را مدلش ديشب كه انگشتري آن طرح

  شكست

 ..يعني -

 ؟نميريم خودمون يعني

 ديگه ميخره گفت مامانم ؟بريم كجا -

 ... آخه اما -

 ميشود فراموش همه ميشود تفو همه ها اگر و اما كه است شيرين جمالتش اينقدر

  داره كار آقات ميكني درك بگرده دورت شهاب-

 پشت مامان ديدن با كه كنم آزاد بغضم اسارت از را اشك قطره اولين  ميخواهم و ميگذارم جايش سر كه را تلفن

 ميزنم لبخند سرم

 گفت، شهاب -

 ، خانم سولماز گفتش

 خريده رو پسنديديم باهم كه مدلي اون رفته خانم سولماز

 شهاب سر رو ريخته كار كلي ترانزيت تو كرده لج امروز امير حاج آخه آخه،

 ؟نميگويد هيچ مامان چرا

 ؟ميكند نگاهم فقط چرا

 ....بماند سرخ دارد الزم صورتم كه هايي سيلي ميشود، شروع هايم سيلى

 ميكردم، تماشا فقط بود، چسبانده بهم  چسب ترين قوى با كسى انگار هم را هايم لب ، بودند بسته را دستهايم

 بزرگ گرز يك با و كشيده سرش روى سياه پارچه بزرگ جثه با مرد يك ميكردم تماشا فقط ، ميكردم تماشا

 دهانم اما شود، متوجه تا بزنم فرياد ميخواهم بكوبد، نيست متوجه و اوست به پشتش كه شهاب  سر به ميخواهد

 ...هستم شدن خفه حال در فريادي بي از ميكنم حس آيد، نمي در هم صدايم نميشود، باز

 آيم مي خودم به تازه ميشود باز كه هايم چشم

 ...ندارم فرياد هم بيداري در حتي كه
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 زير بعد بيايد باال نفسم تا ميكوبم مشت بار چند ام سينه به ميكنم روشن را چراغ سريع و ميشوم بلند جايم از

 ميگويم مدام و لب

 بود ميرا حاج واي واي -

 ..بود خودش لعنتي شيرشاه

 را خودش مانده كمي كه ميكنم نگاه را ساعت نميگيرد آرام دلم ميزنم، صدا ناله با را شهاب اسم ميتركد بغضم

 بايد بشنوم را شهاب صداي بايد ميدارم، بر را ام گوشي ، بگذارم كنار را مالحظه ميخواهم اما برساند، سه به

 ... اول بار ميكند، پخش اشغال بوق شهاب شماره كنم، آرام را خودم

 ...دوم

 ...سوم

 ...دهم

 ...پنجاهم

 مي ها پرنده بعد و ميسوزد حالم به دلش هم سپيده كم كم ببخشد، التيام را هايم نگراني ميخواهد اذان صداي

 و ميچسبانم بمقل به را گوشي ميكشند، جيغ گوشم در مكرر و مدام نامرد هاي بوق اين لعنتى تلفن اين اما آيند

 ميكنم ناله آسمون به رو

 خدا رو تو خدايا -

 ميشود من سهم صدايش و آيند مي كش كمي ها بوق حاال و ميدهم قسم اش خدايي به را خدا

 ؟بيداري ريحانه !الو -

 ميگويم سالم بدون بغض با

 ؟بود اشغال تلفنت قدر اين چرا -

 ميكند مكث

 ؟تلفنم -

 !چيزه تلفنم

 اومده پيش فوري كار بودن زده زنگ ترانزيت از

 اشغالي ميزنم زنگ سه ساعت از شهاب -

 ميشود تر طوالني مكثش بار اين

 ؟تو ميكني كنترل منو -

 !كردن بدهكار را طلبكار متود ميكند، اجرا را متودش كه است بار اولين اين ، ميخورم جا ازسوالش

 بوده مشغول تلفنش چرا شب نيمه در دقيقه جاهپن و ساعت دو كه نگرفتم جواب نميشود، داده جواب سوالم

 ...دادم جواب فقط ، است

 ...جواب فقط

*** 
 !ها دنده چرخ
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  !دانستممي را ها دنده چرخ قانون زودتر كاش

 .افتد نمي كار از سيستم كل گاهي باشد، شكسته يا شود، ساييده دنده چرخ يك دندانه اگر دانستممي كاش

 .كند كار ها سال حتي يا ها، ماه روزها، است ممكن

 .بزند لنگ 

 اصلى موتور حتي و ها دنده چرخ كل سر باليي لنگ،چه و معيوب دنده چرخ يك آن نفهمي تو و كند كار اما

 .بياورد

 .شودمي ساييده ها چرخدنده بقيه دندانه يك به يك

 ...بعدي و بعدي

 ...افتد مي كار از چيز همه مرتبه يك

 ...چيز همه

 ...چيز همه

 !ديدمنمي را روزها آن معيوب  دنده رخچ

 !ببينم خواستمنمي شايد و ديدممي 

 .لنگيدمي كار جاى يك

 .لنگيدمي هم بد 

 ...من اما

 .نبودم اشتباه انتخاب باور آدم من اما

 را بود سياه تخته روى ام رياضي دبير ناخن كشيدن شبيه كه معيوب، دنده چرخ شيهه صداي حتى من 

 .شنيدممي

 .كشيدمي سوت هايم گوش ثانيه هر و روز هر

 !اما صدا اين از كشيدمي تير هايم دندان 

 ...خودم به توانستمنمي من اما

 ...روياهايم به

 ...هايم خواب براق تاج آن و بلند تور با پوفي سپيد لباس به

 ...آرايش و تميز ابروهاي با صورتم تصوير به

 ...مادرم هاي ذوق به

 ...پدرم غرور

 ...هايش دختر و عمو زن هاي سادتح

 بگويم؛ توانستمنمي

 !زندمي زمين را سيستم كل دارد معيوب، دنده چرخ يك

 !فهميدممي
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 و پي در پي هاي تلفن گذارد،نمي كنار را موبايلش لحظه يك حتي است، من همراه كه ساعاتى تمام كهاين

 ..زدنش حرف رمزى

 !فهميدممي من

 !نبود هم سالگي ١٩ جرم ، جرم

 !فهميدممي من

 .كنممي اشتباه هميشه كه هستم من اين كردممي فكر احمقانه فقط من

 .شكستمي خانه در چيزي وقتى پيچيدمي سرم در بابا صداي

 .پايي و دست بي هميشه ريحانه -

 .ناليدم و نبود بخش رضايت ام كارنامه در تاريخ نمره وقتى

 .نداد ياد هيچي ما به اصال .كالس سر ميومدن تاريخ دبير سال، كل خدا به بابا -

 :گفت و نكرد دفاع گويم،مي راست من است مطمئن داشتم حتم كه اي مدرسه معاون مقابل در من از بابا

 .توئه از ايراد .پرتي حواس تو -

 :گويدمي مامان اما ام، زده حرف زرى عمه سر پشت من كه است گفته دروغ نفيسه

 .ات عمه به گفته رفته اينم كه گفتى چيزي يك حتما !خودته تقصير -

 .كندمي خراب عمد از مشاجره بعد ام كالسي هم را بود آورده سوغات برايم عمه شوهر كه ام فانتزي نوكى مداد

 .كنممي گريه

 .دهممي آقاجان نشان بغض با را نازنينم نوكي مداد جنازه

 ؟شه طور اين كه كردي دعوا باهاش چي واسه !جان دختر خودته تقصير -

 !من تقصير

 .است من از تقصيرش  چيز همه

 !حق احقاق براي است نشده تشويق دارد، حق است نشنيده حاال تا كه اى ريحانه ريحانه، از 

 .بخواهد معذرت مدام كندمي مجبورش بابا كه اي ريحانه

 موهايش حجم اش ىروسر زير از كه است كرده جمع طوري سرش باالي را موهايش چرا بخواهد معذرت

 .شود مشخص

 صدا كوچك اسم با را بلوغش تازه و كوچكتر خودش از سال ٢ دايي پسر چرا بخواهد معذرت بايد كه اي ريحانه

 .است زده

 .فهمندمي بيشتر هم خدا از اش خانواده كه اي ريحانه

 ...كند پنهان باران و باد و آفتاب از روسري زير بايد سالگي ٥ از بلكه سالگى، ٩ در نه را موهايش و

 ....باريك آرزوي در هايش انگشت و تماشاست براى فقط هايش الك  كه اى ريحانه

 ...مقصرم من

 !است من نگاه از مشكل قطعا
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 همه حتما هستند، شان گوشي درگير قدر اين روزها، اين جوان مردهاي همه حتما نيستم، بلد را مردها كه من

 .!..بيزارند كردن سوال از مردها

 !مقصرم من

 بدبينم؛ زيادي من بود اين نظرش گفتم كه هم مامان به

 !است تر خودي عمه آورند، مي در حرف شوهرم براى بعدا,هستند فاميل !بزنم حرفي نبايد هم نسيم و نفيسه به

 :گيرد مي گاز لب

 عقدت نياد يهو شيم مي سر به خاك ها، ميشه دلسرد نده گير راهي اول شوهرت به قدر اين جون عمه واي -

 رام بياد سرشون مسئوليت و زندگي خونه سر برن داره، باد سرشون اصال هوان به سر همينن؛ همشون !كنه

 !فبها بياد كه هم بچه يك ميشه، دستت تو موم عين ميشن

 :گفتمي و كوبيد مي سرم در روزها آن محكم مشت يك با كسي كاش

 روحش بيماري نامردى اگر !است نكرده مرد را مردى هيچ شدن رپد و شدن شوهر تاريخ، طول در جان احمق " 

 "..باشد شده

 زمينش به برايم تاريك شب يك عمق در  روزها آن يكبار آمد، زمين يكبار خدا كنم، مي فكر خوب كه حاال اما

 ...بگويد را حرفها همين خواست مهربانتر طور يك و آمد آمد،

 !!بود همراهش روز نآ هم، اش فيروزه تسبيح و انگشتر خدا

 داخل حنانه و مامان با نشوند، حضورش متوجه هم جالل عمو و آقاجان خواست بابا از آمد،حتي زده سر خدا

 كر هواي قدر چه هايمان گوش و بوديم گرفته سپر احمقانه خيلي واقعيت مقابل بوديم؛در گرفته سنگر آشپزخانه

 ...داشت شدن

 دست و داشت اضطراب ريختم،مامان مي جوش آب استكان داخل هاى چاي ىرو و بودم كرده باز را سماور شير

 كشيد؛ مي سرك مدام و ماليد مي هم روي را هايش

 :پرسيد حنانه

 ؟اومده چي واسه امير عمو مامان -

 گيرد، مي اش بيني نزديك را انگشتش سكوت عالمت به مامان

 !است شده معمول حد از تر بلند كمي بابا صداي

 !رامي حاج -

 !شود مي سرازير دهانم از انگار قلبم

 گوش مامان هم من هم ميروم؛حاال در شود،سمت مي سرازير سيني روي ها استكان از كه جوش آب مثل 

 ايم، ايستاده

 :دارد را صالبت با توام هميشگي آرامش همان صدايش

 !خطرناكه سالمتيتون واسه !باشيد آروم لطفا جواد آقا -

 و بندازم عقب رو مراسم ميگي من به اينكه اما !جداست بحثش دوني نمي قابل رو ما شما اگه آخه من برادر -

 ؟چيه قضيه فهمم نمي داري حرف
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 !؟نيست مهم خانوادم و دخترم و من آبروي !كرديم خبر رو فاميل ما

 است، كرده اش ديوانه نگراني من مثل هم او دانم مي و گويد مي ذكر مامان

 :گيرد مي دستم از را گوشي مامان بدهم جواب اينكه قبل زند مي زنگ كه شهاب

 !بدي جواب نميخواد -

 !عمو پسر دوتا بين شه شر بفهمه ترسم، مي بهش نزن حرفي ريحانه

 :گويم مي دلخوري با

 نامرديه عجب بازار گنده امير جان،حاج عمو پسر اين بفهمه بذار -

 !كارمون تو ندازه مي سنگ داره همش

  ام، شنيده كه را آنچه پياز تا سير از منويس مي برايش

 :گويد مي مامان

 !بزنه حرف خودت با ميگه،ميخواد بابات به !ريحانه سرم به خاك -

 ؟!بگويم شهاب به طور چه را يكي اين دانم شود،نمي مي سست خبر يك اين نوشتن براي ديگر دستانم

 انگشتر اى فيروزه فقط و لحظه يك بودم كرده گاهشن آشپزخانه باز نيمه  در بين از يواشكي بود آمده كه وقتي

 ...بودم ديده را تسبيحش و

 صفت مرد عجيب  عطر اين شوم، مي اتاق وارد و بندم مي محكم را ام روسري زند مي صدايم بابا وقتي حاال اما

 !ترساند مي بود كرده تسخير را مشامم روزها اين كه عطري از مرا چرا

 نمايش اش خورده تا هاي آستين و است زده باال را موهايش و است شده تر لندب هايش ريش پيش دفعه از

 مي پايين را سرم كشم مي را خودم است،گوش كرده تر ديدني را  روشنش هاي دست روي خرمايي موهاي

 مي نگاهم گذشته عكس بر كند مي شود،نگاهم نمي بلند جايش ثاز دهم، مي سالم آرام و روم مي جلو اندازم

 :كند

 ..اينجا بشين لحظه يك سالم،دخترم،بيا -

 !؟دخترم

 ...است شده پدرانه قدر اين نگاهش،منشش برخوردش چرا

 !گويم نمي را ظاهرش !بود شده مسن و پدر قدر اين چرا يكباره چم هزار جوان شيرشاه

 ....است امير حاج چرا خاندان گنده امير حاج فهمم مي تازه حاال

 .شوم لرزيدنشان مانع كمى تا چسبانم مي هم به را انوانمز و نشينم مي بابا كنار

 و غليظ آه بعد و كشد مي اش سينه روي را دستش آرام آرام بعد و اش چانه ريش روي كشد مي دست اول

 "اكبر اهلل " يك گفتن با اي مردانه

 :كند مي شروع مكث ثانيه  چند از بعد و

 !خانوم ريحانه -

 !اومدم مي بايد اما ، نيست آسون هم شما واسه دونم مي كه ختهس همونقدر واسم اينجام، اگه

 بشه، مردت قراره كه اونى قسم واحد و احد خداي به



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

106 
 

 بودم، مادر ، مادرشون واسه قراري بي هاي شب .عزيزتره جونم از من واسه

 !خاليه پدر از پشتشون كنن حس نذاشتم لحظه يك و

 اندكي ، بگم بشينم اينجا بيام سرم پشت بذارم رو گوشم جيگر طور اين سخته خيلي واسم بدونيد گفتم اينو

 !تامل

 !عاشقته گفت داره، مرگ حكم واستون صبر هم، خواستن هيجان شدت از هردو ميدونم !بينم مي

 !كنه ثابت گفتم

 !اثباتش اينم بگه بياد و اسمت بشه اش شناسنامه سريعتر هرچه و خواستگاري بياد پاشه كه بود اين اثباتش 

 !موال به نيست راهش اين اما

 !سن كم هردو

 ...تجربه كم دو هر

 :گويم مي مرتبه يك بغض با بخواهم آنكه بي نيست خودم دست

 .نيست بچه شهاب -

 :كشد مي عميق نفس دوباره

 !كردم بزرگش من -

 !صبره تو كار  صالح

 !بدن رو صبر اين اذن هم خانوادت كه اومدم

 مي كه رسيديد نتيجه اين به دو هر و بود روال رو چيز همه شد، بيشتر ناختش ...كنيد آمد و رفت مدت يك

 ! اهلل بسم كنيد؛ شروع خوايد

 .هردوتونم نوكر خودم 

 :گويد مي اعتراض با بابا

 !كه ميزني رو خودت حرف باز حاجي -

 !؟گن مي چي مردم !كردم خبر رو فاميل كل من

 :گيرد مي را بابا دست بعد و اش سينه روي كشد مي دست دوباره

 !حسابى مرد -

 !ساالر !سرور

 .ارزه نمي دخترت آينده مقابل در ارزن يك اندازه مردم حرف موال به

 :گويد مي آشپزخانه در جلوي همان از لرزان صداي با مامان

  !نميگيد ما به واضح چرا خدا رو تو -

 ؟داره ايرادي و عيب الل زبونم شهاب آقا

 :گويد مي اهلل اال اله ال لب زير و دهد مي تكان سر كه بينم مي

 ! ميخواد چي دنياش و خودش از دونه نمي اينه عيبش -

 !صبره يكم اش چاره
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  !ر ب ص

  ...كنم بخشش روزها آن نخواستم كه حرفى سه

 ...كنم اش هجي

 ...كنم باورش 

 ....كنم امتحانش

*** 
 .آيد مى جلو كمى و گيردمي تر محكم را رويش مامان

 .است شده بيشتر ايشصد بغض

 ؟نگفتيد ما به زودتر چرا پس -

 .دهدمي سكوت حكم مامان به دست، با بابا

 .است پايين سرش 

 .خوردمي سر هايش انگشت بين تسبيحش هاى مهره 

 .بره پيش سرعت اين به قضيه كردمنمي فكر اصال من آبجى -

 :گويدمي نيشخند با بابا

 !فورى صيغه خوندن بود شما امر -

 .كندمي نگاه را بابا و گرددمي بر شده گرد هاي چشم با

 .كندمي مكث اما

 .كنممي حس خوب را شدمي دريغ من از هزارچم در كه نگاهى سنگينى دوباره من و گويد نمى چيزى اما

 ...صدايش و

 ...سوالش و

 !؟كنىمي گريه چرا دخترم -

 !نبود گريه !نه ؟گريه

 راه ملى تظاهرات داشت خيال تنهايى به و بود كرده فرار هايم چشم از رسوا و ياغى اشك قطره يك فقط

 ...بياندازد

 .بودم كرده فراموش خودم كه اشكي

 ...بودند نديده پدر و مادر حتى كه اشكى

 .شدم هول

 .كشيدم باال را ام بيني و صورتم روى كشيدم دست 

 :پرسممي هايم گريه ميان كودكانه و تركدمي بغضم مرتبهيك كه دلم با كندمي چه اش غمزده نگاه اما 

 ؟بديد قدر اين شهاب با چرا -

 ؟شه خراب آرزوهامون خوايدمي چرا

 .ام شده شجاع
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 ...گويممي آرزوهايم از كه ام شده شجاع پدرم حضور در قدر چه

 !ترسممي

 .دشو روياهايم همه قاتل خواهد؛مي  امير حاج كه اى وقفه و تامل و صبر اين ترسممي

 !نخواهد ديگر مرا شهاب ترسممي

 ... عمو زن هاي طعنه از ميترسم

 ...ترسيدممي عموهايم دختر هاي پچ پچ از

 ...عروس گل دسته و هايم خواب بلند سفيد تور آن به رسيدن براي شود دير ترسيدممي حتى

 .كندمي زمزمه را خدايش بزرگي دوباره

 !اكبر اهلل -

 .نيستم دشمنتون من

 :گويممي هق هق با

 !هستيد چرا -

 گويدمي بلند صداي با بابا

 ؟؟؟ريحانه حرفيه چه اين د -

 :خواهدمي بابا از و بردمي باال را تسبيحش به مزين دست همان

 .بزنه رو حرفش بديد اجازه !آقا جواد نه -

 :گويدمي و آيد مي تر جلو و شودمي جا جابه مبل روي كمي بعد

 ؟دشمنتونم كنيمي فكر چرا بگو خوب -

 .كند كمكم كاش كنممي نگاه مامان به ترس با

 .ايستاده گوشه يك ساكت و است پريده رنگش اما 

 :بدهم جواب خودم مجبورم 

 ...چون -

 ...شما چون

 !دونيدنمي قابل رو ما شما

 .كنيد نشون بهتر دختر يك شهاب، واسه خوايدمي

 :پرسدمي آرامش همان با عدب .كشدمي عميق نفس و بنددمي را چشمش دو هر

 ؟گفته شهاب رو اينا -

 حسابي را پايم و دست باشم، كرده درست دردسر حرفهايم با شهاب براي است ممكن كه آيم مي خودم به تازه

 ...ام كرده گم

 !نه -

 ...چيزه يعني

 .فهميدم خودم يعني
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 .دهدمي تكان سر

 .بدي توضيح خوادنمي .باشه ...باشه -

 شودمي بلند جايش از على اي يك با بعد

 .شويممي بلند سريع هم بابا و من و

 :پرسدمي سريع بابا 

 .زنهمي حرفي يك نادونه، !است بچه ؟شدى ناراحت حاجى -

 .داردمي بر مبل دسته روي از را كتش و دهدمي تكان سر لبخند، با

 .قسم علي به ام بچه دوتا اين آينده ناراحت فقط من -

 .رودمي غره شمچ من به بابا

 .دانممي خوب را اش معني 

 .دهدنمي اجازه شيرشاه اما بخواهم معذرت بايد

 :گويدمي رودمي خروجي در سمت كه حالي در

 .والسالم شه خونده دفتري عقد ديگه ماه سه دو ولي .جواد آقا شه اجرا مراسم -

 .كنممي ناله

 !خدا رو تو -

 .شودمي جارى هايم اشك دوباره

 .است فايده بي اما كند آرامم دارد سعي و گيردمي را دستم نماما

 .بكنم را تالشم همه خواهممي

 .بفهمه ريزهمي بهم .شهمي ناراحت شهاب -

 .بديد رضايت خدا رو تو

 .است شده تر جدي لحنش بابا

 ؟مردم دهن تو بيفته ؟بشه چي كه عموت پسر دست بدم جوريهمين رو دخترم من حاجي -

 .كندينم صبر

 .كندمي باز را در 

 !زياد عزت خدمتتون، كنممي عرض شد وقتش !جواد آقا همينه صالح -

 !علي يا

 .رودمي اش بدرقه براي ماشينش كنار تا بابا

 .كندمي اصرار هم آخر لحظه تا دانممي 

 .زنممي زنگ شهاب به و دارمبرمي را گوشي هق هق با 

 :پرسدمي نگران ام، گريه صداي شنيدن با

 ؟؟شده چي !ريحانه ! ريحانه -

 :كنممي ناله بعد و گويممي را گذشته چهآن ريز به ريز هق، هق ميان
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 !ذارهنمي -

 .كنيم عقد ذارهنمي

 !كنه لعنتش خدا

 .متنفرم ازش

 .متنفرم ازش

 .است شده عصبي حسابي شهاب

 .فهميد توانمي اش مالحظه بي هاي فحش از را اين 

 !كشمشمي خودم باراين !كرد غلط -

 !نباشه غمت !ريحانه

 !نشه پشيمون اش كرده از نكنم كاري امشب كمترم سگ از .نيستم بابام بچه !شهابم من

 !نشو نگران شد هرچي فقط تو

 .شهمي اجرا طوريه، هر مراسم فردا پس

 .گيريممي عقد جشن هم ماه همين تو 

 ...شد قرص دلم

 ...نگرفت اما آرام

 ...تنگرف اما آرام

*** 
 .داشتم پيام يك شهاب از خواب، قبل شب همان

 "نشو نگران ندادم، جواب تلفن .نيستم شب فردا تا "

 ؟شد مگر اما

 .است كنترل قابل امري نگراني، كنيم فكر كه است احمقانه خيلى

 .كندمي بخواهد، هركار !دنياست بچه ترين باز لج و ترين چموش آدم، دل 

 ...لرزدمي و رودمي بخواهد، هرجا

 اي دقيقه و بودم كرده كز اتاقم گوشه من و بودند تكاپو در خانه كل خوران، شيريني مراسم به مانده روز يك

 .نگيرم تماس شهاب خاموش گوشي با كه نبود

 ...نياوردم تاب شد، كه غروب 

 .دارد بدي غربت غروب، اصال

 .زندمي زمين را آدم كمر

 .بزند زنگ خانم سولماز به كه كردممي التماس مامان به 

 .كشدمي خجالت گفت مدام اما 

 .نبود خودم دست 

 .كندمي غرق خودم درياي در مرا ها گريه اين ديگر، ساعت چند تا دانستممي
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 .گرفتم را خانم سولماز شماره لرزان، دستهاي با 

 .داد جواب طوالني بوق چند از بعد 

 :زدمي فرياد كه شنيدم را صدايش سختي به هك بود زياد موزيك، صداي اطرافش قدراين 

 .ام مهموني من !ريحانه بزن اس -

 :همين شد فقط جوابش، كه نوشتم ام نگراني از برايش و كردم قطع ناچار

 "ندارم خبر ازش من .شهمي پيداش خودش .طوريه همين شهاب نباش، نگران "

 :كردم ناله و چسباندم مامان سينه به را سرم 

 .ميرممي امشب من نماما آخ -

 .ريخت اشك من پاي به پا

 را ها زاده جبار خانه شماره لرزانش، هاي دست با و بود گذاشته جلويش را تلفن دفتر بعد، دقيقه چند 

 ...گرفتمي

 .است خدمتكار با صحبت مشغول شدم متوجه زدنش حرف از

 :گفت آرام صداي با و گرفت تر طرف آن كمي را گوشي بعد 

 .است خونه آقا وكبي فقط -

 .شد خدمتكار با زدن حرف مشغول دوباره بعد

 .بود زده زل خالي ديوار به نگراني با كرد، قطع كه را گوشي 

 :ناليدم و گذاشتم پايش روى را دستم

 ؟مامان شده چي -

 .داد تكان سر

 زد زنگ رفت .نبودن خونه شده، چيزي يك دارم حتم !بزنه حرف خواستنمي زنه اين !ريحانه زنهمي شور دلم -

 .نگفت آخرم نگه، يا بگه من به كه تكليف كسب واسه يكي به

 .گيردمي اوج هقم هق و گذارممي سرم روي را دستم دو هر

 .دهممي جواب نشده كامل اول بوق هنوز خورد،مي زنگ كه تلفن

 ؟بله  !الو -

 .گويدمي آرام صداي با خانمي

 .النازم !سالم جان، ريحانه الو -

 :گويممي كنان من من و ام كرده گم را كلمات

 ؟خوبه شهاب .سالم س -

 .شودمي ام نگراني شدت متوجه

 .شديد نگران گفت خدمتكار .دلم عزيز آره -

 .بهتره االن .شده مسموم كم يه .نساخته بهش خورده، فود فست غذا ديشب .نيست هيچي

 :پرسممي گريه شدت همان با
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 ؟؟گيدمي راست خدا رو تو -

 ؟؟؟خاموشه گوشيش چرا

 .نكن بيتابي .زنهمي زنگ بهت حتما ديگه، ساعت دو يكي .نداره شارژ احتماال گوشيش !عزيزم آره -

 .كنممي پاك را هايم اشك سريع شود؛مي خانه وارد گويان عموزن عمو زن پله، راه در كه نسيم صداى با

 .گيردمي باال را پيراهن ورود، محض به و گرفته دستش را سبزش پيراهن

 .بپوشم خواممي فردا واسه ؟كني كوتاه واسم رو آستينش اينو داري وقت عمو زن -

 .آيد مي سمتم شده گرد هاي چشم با افتد،مي من به كه چشمش مرتبه يك اما

 .نشيندمي كنارم 

 ؟كردي گريه چرا ؟چته !ريحانه سرم به خاك -

 :گويدمي و گيردمي نسيم از را پيراهن شدن، بلند حال در و گذاردمي زانويش روي دست مامان

 .گرفته عزا نشسته شه،مي عروس فردا كه داره استرس .جون عموزن هيچي -

 .صورتم روي كشدمي دست

 !باشي مرگ ذوق االن بايد !ديوونه ؟كردي كار چي هات چشم با ببين !واست بميرم -

 .شيرشاه واسه كنممي تالش دارم .ببين منو

 .مامان دست در پيراهن چمنى سبز به خوردمي گره نگاهم

 :گويممي هايم اشك ميان  خنده با 

  !دخترم گهمي بزرگترم تو از سال ٣ كه من به -

 .كنهمي نگاه اش نوه عنوان به رو تو بعد

 :گويدمي و اندازد مي غبغبش در بادي

  !رهمي يادش سال و سن ببينه منو -

 :گويدمي خنده با مامان

 .بزنه رقم رو بهترين واست خدا انشاهلل .خوشگل دختر برم قربونت -

 ...شدنمي گم روزگار شلوغى ميان در جايي روز آن مادرم دعاى كاش

 ...نسيم كاش

 .بخورم غذا لقمه يك نتوانستم حتي شب آن

 .كنيم جمع را سفره كرديم كمك حنانه با سريع شد، تمام كه بابا غذاي 

 :گفت آرام و آشپزخانه در دويد حنانه كه بودم قابلمه رد برنج ريختن مشغول

 .لرزهمي داره گوشيه آجي !آجي -

 .رفتم اتاقم به و كردم رها را چيز همه سريع و شدم هول

 .بستم را در 

 .بود خودش

 .بود صفحه روي خودش اسم 
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 .كشممي عميق نفس يك شنوم؛مي كه را صدايش

 .كندمي پيدا تسلي ام خفگي 

 .برفيم پنبه !نهريحا -

 .چكدمي دانه دانه هايم اشك

 ...شهاب -

 !كردي خبر رو شهر كل كه تو !نشو نگران نگفتم مگه !؟خانمم شهاب جون -

 .بگو راستشو خدا رو تو ؟بيمارستاني چرا ؟چته مردم،مي داشتم -

 .من به بسپار چيو همه كه گفتم بهت ديشب !عشقم نترس -

 ؟؟شهاب كردي كار چي -

 :گويدمي آرام و ددخنمي

 !بازي سياه -

 ؟؟چيه بازى سياه -

 .كردم خودكشي مثال -

 .زنممي صورتم روي

 ؟؟كشي خود -

 !سرم به خاك

 !مثال گممي بابا -

 .شهاب كنممي سكته دارم ؟؟چيه مثال -

 .زدم زمين رو امير حاج كمر خوردم؛ قرص تا ٤ -

 .گرفتم بدجور رو اشدوخم

 .گذارممي قلبم روي دست

 !خدايا !خدايا -

 ؟خوبي االن شهاب

 .ندي سوتى باشه حواست .دنبالت مياد داره فقط .خوبم-

 ؟دنبالم مياد كي -

 .مثال يافته نجات مرگ از من پيش ميارتت !امير حاج -

 و گذاشته امشب پهنش هاي شانه روي انگار را دنيا سنگيني كه ام نشسته مردي تانك در من بعد، دقيقه سي

 ...نخورد زمين خواهدمي

 .است گرفته شدت به صدايش و است شده سرخ هايش چشم

 .شنيدم را صدايش فقط، گرفتمي بابا از را ام اجازه وقتي

 ...نزد حرف هم كلمه يك حتى مسير طول در 

*** 
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 .شوم پياده تا كرد باز برايم را ماشين در

 .داد انجام شدن سوار هنگام كه كارى همان 

 ...وقت هيچ شهاب كه كارى همان

 !ريحانه نيست وقتش حاال

 .داد مي فرمان مغزم بى مغز كنم، فكر درست خواستممي وقت هر كه بود اى جمله اين

 !نبود وقتش وقت، هيچ

 ...كنم فكر همسر، يك زن، يك عنوان به حقوقم به اى لحظه حتى بخواهم كهاين وقت اعتراض، وقت

 ...بود نكرده را كاراين وقت هيچ مادرم چون شايد

 .فشردمي را آسانسور دكمه

 .ندارد را تر باال طبقات از آمدن پايين خيال هم آسانسور و ايم ايستاده منتظر 

 .است پايين سرم

 .كشدمي عميق نفس پياپي بينممي 

 .رقصدمي دستش در باراين كهربا، درشت دانه تسبيح

  ؟خانوم ريحانه -

 .شوممي هول

 .آورم مي باال را سرم 

 !!هايش مچش

 قدراين تواندمي آنچنانى، هاي مژه بدون معمولى، رنگ يك با كوچك، چشم جفت يك طور چه من خداى

 !؟باشد معصوم مردانه

 .است طورى يك اصال مردانه معصوميت

 .كندمي مچاله را آدم دل اختيار، بي كه طور يك

 !بله -

 .شودمي دوخته طبقات، عدادا نمايشگر به هايش چشم و گذاردمي كتش جيب در را تسبيحش

 .بدي انجام ات بيچاره خانواده با نكنه خطور ذهنتم به وقت هيچ رو كرد خانوادش با شهاب كه كاري -

 .كنممي نگاهش ناباورى و بُهت با

 .شم سوار كندمي اشاره دست با شود؛مي باز كه آسانسور

 نايستاده خوب ام روسري كه كنممي فكر اين به ر،آسانسو آينه ديدن با اختيار بي من و ايستد مي فاصله با 

 .است

 به كندمي مجبورم كه بزند حرفي من به خواهدمي انگار آينه و ام روسري كردن مرتب به كنممي شروع سريع

 .شوم خيره را مانده باقي لحظات رفته، فرو فكر در و پايين سر با است مردي كه آينه گوشه تصوير

 ...ددار غم امروز قدر چه

 .ايستند مي بيمارستان راهرو در افراد  تمام زمان هم ورودش، محض به
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 !خانم عزيزه حتى

 كند مي بغلم دهد، مي سالم برادرش به احترام با اينكه از بعد و آيد مي جلو الناز

 .عزيزم اومدي شد خوب -

 .دهد كانت سر فقط دور از دهدمي ترجيح و ايستاده گوشه يك شهاب، كوچكتر خواهر شهرزاد

 .كنممي بغل را خانم عزيزه

 .بوسدمي را ام پيشاني

 .مادر اتاق داخل برو زودتر .قرارته بي شهاب .جيران برم قربانت -

 قدمى، هر براى بايد خاندان، اين در ام گرفته ياد هم من انگار .كنممي نگاه را رضا امير و گردممي بر ترديد با

 .شود گرفته شيرشاه از رخصت

 .است كرده تاييد يعني دهد،مي تكان كه را سرش 

 .نشاندمي دلم در بزرگى غم است، كرده رسوخ اش مردانه هاي رگ در كه سرمى سوزن و شهاب رنگ بى صورت

 .كنممي بغض من اما زندمي لبخند او

 .زنممي صدايش و لرزدمي هايم لب 

 ؟؟شهاب -

 .كندمي باز هم از را هايش دست

 ...است شوهرم كند،مي تدعو آغوشش به مرا

 ...حالل

 ...محرم

 !نيست جايز تعليل

 ...بارممي را ام دلشوره ساعات اين تمام اش سينه روي سر و بخشممي اش سينه به را خودم

 :گويدمي زمان هم و نشيندمي صورتم و سر بر هايش بوسه و كندمي نوازش را سرم

 .زودتر ميرممي خودم بزنى، مردن حرف -

 .كشتي منو خودت، قبل كني؛ خودكشي تو هديوون 

 .فهممنمي را حرفهايش

 .كنممي بلند را سرم

 .بينمشمي در كنار 

 ...گذاشته آن روى را سرش و زده ديوار به را دستش

 .كنممي نگاه را شهاب

 .زندمي چشمك

 ...نيست من فهم اندازه جااين چيز هيچ 

 .آيد مي جلو

 .دايست مي تخت از تر طرف آن كمى
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 .شوندمي وارد سرش پشت هم بقيه و خانم عزيزه 

 ؟كنيدمي فكر بدبختتونم هاي خانواده به خودتون جز دوتا شما-

 .كندمي بغلش الناز و زندمي گريه زير بلند صداي با شهرزاد

 .دهدمي سكوت حكم شهرزاد، به هايش چشم ى جذبه همان با و گرددمي بر 

 :دهدمي ادامه امير حاج و دهدمي تكان سر خانم عزيزه

 !بميريد هم واسه نيست الزم -

 .نيست مردن تو هنر .بسازيد زندگي هم واسه

 .آورد مي درد به را قلبم هقش، هق صداي و گذاردمي صورتش روي را آرنجش شهاب

 .افتم مي هق هق به هم من اختيار بي .ندارم طاقت من

 .شودمي آلوده بغض، به هم امير حاج صداى

 !مسئوليد يكى اون خوشبختي مقابل در كدومتون هر !نيست بازي بچه دگيزن - 

 !ايد همديگه مديون

 !شهاب آقا

 !بكشي رو خودت نومزدت قبل تو نيست اين مردونگى

 !قبول باشه !؟داري دوستش خيلى

 .نكنه فكر مرگم به حتي ديگه كن خوشبختش قدراين ولى

 :پرسدمي مظلوميت همان با صلهبالفا و گويدمي چَشم لب، زير و آرام شهاب

 ؟داداش نيستيد مخالف عقدمون با ديگه -

 :دهدمي جواب اخم با

 االن همين كه بازيا مسخره اين با !گرفتن تصميم معده سر از با !مخالفم تعجيل با !نبودم مخالف هم اولش از -

 .انداختيد راه

 :گويدمي تركي زبان به و گيردمي را امير حاج آستين و كندمي مداخله خانم عزيزه

 ...خامن ...جوانن !ببخششون بزرگيت به شما آقا -

 .گيردمي محكم مرا دست شهاب

 ...دستهايمان روى شودمي زوم همه گاه

 .كنم خوشبختش دممي قول -

 .دهدمي تكان تاييد سر رضا امير

 شاءاهللان -

 ؟؟بخواهد خدا اگر

 !؟بخواهد بد خدا شودمي مگر

 ...هايش بنده از امان اما

 ...هايشان خواستن بد از
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*** 

 .است شده موهايم كشيدن اتو مشغول كه است ساعت يك زري عمه

 :گويد مي زند مي چشمش پشت سبز سايه كه حالى در آينه جلوي عمو زن

 .كشه مي طول خيلي اينجوري بودا، تر راحت لباس اتو با زرى -

 :گويد مي خنده با و گيرد مي رويم به رو و دارد مي بر اش روسرى روى از را اتو نسيم

 !بزنم اتوت خودم بيا -

 :كنم مي پرتاب نسيم سمت هوا در را دستم كشد، مي عقب سمت مو اتو با را سرم عمه

 ؟بسوزونيم بزنى -

 :گويد مي و ريزد مي زمين كف را عمو زن آرايش لوازش كيف زدن، غر و گشتن حال در هميشه مثل نفيسه

 .نيست پيدا هيچيش كه مامانمم شد، پودر خوشگلم پنكيك !سوزه مي داره نهم جيگر فعال -

 :گويد مي اخم با عمو زن

 ؟بخره ديگه يكي شوهرت گفتي مي مردي مي -

 ؟كنه خرج تونه نمي پنكيكم يك اندازه

 :گيرد مي گاز را لبش عمه

 ! داداش زن -

 :شود مي بلند جايش از حرص با نفيسه

 !زدن غر نه واستمخ پنكيك نه !نخواستم -

 :ايستد مي مقابلش و شود مي خارج آشپزخانه از شربت سيني با مامان ، رود مي كه در سمت

 .آوردم شربت زنعمو بيا ؟جون نفيسه كجا -

 :دارد مي بر را ليوان نفيسه

 .خورم مي باال برم مي عمو زن مرسي -

 :گويد مي بلند صداي با عمه

 !نفيس -

 .بهتره پنكيك از بردار كيفم تو از پايين رو من كرم برو

 :گذارد مي صورتم طرف دو را دستانش نشيند، مي رويم به رو مامان

 !شدي ماه برم قربونت الهى -

 :گويم مي خنده با

 .نكردم كاري رو صورتم كه من مامان -

 :كشد مي عقب را سرم دوباره عمه

 .واست زنم مي گونه رژ و رژ يكم -

 :گيرد مي گاز را لبش مامان

 !بوده اهلش هميشه حاال كنن مي فكر بينن مي رو ريحانه اوله بار كه فاميالشون بعضي زري نه -
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 :دارد مي بر را شربتش ليوان و نشيند مي بعد و اندازد مي سرش روي را روسري نسيم

 !منظورته مخدر مواد اهل انگار كنه مي احساس آدم ! اهلش ميگي همچين عمو زن اووووووف -

 :زند مي ههقهق عمو زن

  .بزنه سرش به مو رنگ يك نكرده خودش مرضيه -

 :كشد مي جلو را اش روسري خنده با مامان

 .بيارم در خوام نمي كه روسريمو -

 :گويم مي حرص با

 .ده نمي گوش گفتم بهش بار هزار خدا به -

 :كشد مي لبش روي را بدرنگش اي قهوه رژ قدرت تمام با عمو زن

 !ها كنيم برقص بزن مجلس آخر ها زن باال طبقه ستيمبفر رو مردها قراره -

 :گويد مي اش هميشه ساده لحن همان با مامان

 .رقصيد مي منم جا ديگه هستيد شماها -

 :هايش سينه لرزاندن و زدن بشكن به كند مي شروع عمو زن

 !بياي قر جوري اين امشب دامادت جلو بايد !مرضي -

 :گيرد مي گاز را لبش و زند مي خودش صورت روي آرام مامان

 !سرم به خاك -

 .دهد مي قر و خواند مي بيشتر عمو زن

 رقصيدن به شروع عمو زن همراه و آيد مي بيرون اتاقش از ذوق با هم گيرد،حنانه مي ضرب ميز روى هم نسيم 

 .كند مي

 :خواند مي قر و بشكن با عمو زن ميخنديم، همه

 بگيد بهم ماشاال ماشاال -

 ! ماشاالاااا

 ! ماشاال نگه هركي

 ! واال شه سوراخ سوراخ

 ! واال شه االغ سوار

 .آيد مي اشك هايم چشم از خنده شدت از

 مي خورد نمي گره ارجمند خانه به سرنوشتش اگر بود، نشده نامي جالل زن اگر عمو زن كنم مي فكر گاهي

  باشد شاد و برقصد عمرش همه توانست

 ...نزند طعنه كسى به ديگر حتي و

 ...بود كرده  عمو زن را زينت خانه، ينا

 ....عمو زن

 .دهد نمي جواب كه شود مي ساعت يك گيرم، مي تماس شهاب با
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 .است افتاده شور دلم دوباره فرستم، مي پيام مدام

 !گرفته حال عين در و بود عصبي خيلى صدايش داد جواب و زدم زنگ كه آخر بار

 !؟ماسك اسم اين رو گذاشتي رو دستت ريحانه چيه - 

 :گويم مي بغض با ندارم را برخوردش طور اين توقع

 .. من -

 !شدم نگران من

 ؟چي نگران -

 .ديگه شب واسه كنم مي كارامو دارم مرگم خبر

 ! بدم پيام تونم نمي فرت فرت

 :گويم مي ناراحتي با

 ؟ من با ميزني حرف اين مدلي اين چرا !خوب - 

 .دارم كار كلي خورده اعصابم -

 ؟كجايي اصال ؟خوب كاري چه -

 !بابام قبر سر -

 :كنم مي ناله

 !!!شهاب -

 :زند مي قهقهه مرتبه يك

 بابام، قبر سر ميرم دارم -

 !بخوره درد به االن شايد نخورد، دردم به بود زنده وقتى

 :شود مي سرازير بغضم

 !زدي حرف بد من با -

 !ام بچه -

 .ديگه بدي نبايد گير عصبيه آقات

 !شده تنگ دلم فقط !كه ندادم گير -

 .تپلش دل قربون -

 !نامردي خيلي ؟دارم شكم من يعنى !!!شهاب -

 تپليات همه قربون -

 .خودم برفي سفيد

 بيا زود شب -

 ؟بيارم پيژامم -

 ؟چى واسه -

 .زن پدر خونه بخوابم -
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 !بابا واي -

 :زند مي قهقهه دوباره

 !هدار نگه رو گلش داماد كنه اصرار بگو مامانت به -

 !كشه مي رو ما آقاجون نميشه نخير -

 :گويد مي مكث ثانيه چند از بعد

 .كنن فراموش قيامت تا رو مسخره رسومات و رسم اين تمام كنم مي كار يك كنيم عقد -

 ...احمقم من

 ...ام زده ذوق مرگ حد تا ام سالگى نوزده تقلبى گالدياتورى جمالت براي كه احمق اينقدر

 ...است مانده باقى دقيقه چند فقط بعدى راند  عشرو و پايان سوت تا

 .بپوشد را اش اى سورمه كت بابا كند مي كمك مامان

 ام شاكى خودم از قدر چه دلم در و اندازم مي پايين را سرم سريع .خورد مي گره صورتم روى بابا نگاه لحظه يك

 ...رژگونه و رژ اين براي

 ...كنم بغلش محكم حاال خواهد مي دلم

 ...ترم تنگ دل برايش هميشه از بگويم خواهد مي دلم 

 ...هستم او تنگ دل همه از بيشتر اصال

 حد اين تا را پدرم كه است شبي تنها امشب ...كنم تماشا را سكوتش ، سكوت در توانم مي فقط هميشه مثل اما

 .... بينم مي مغموم و مظلوم

 .مشناس نمي و شناسم مي كه هايي آدم از است شده پر خانه

 !نيست جذاب كرديم مي فكر كه طور آن ارجمندها و ها زاده جبار تقابل 

 .دهند مي هم تحويل نگاه شده نازك هاي چشم پشت با طرف دو هر

 .آوردند داخل سختى به در از كه بزرگى گل سبد به زنم مي زل

 :گويد مي خنده با گوشم در آرام عمو زن 

 ؟نبود تر گنده اين از گل ؟ببره خواسته مي ختم مراسم واسه گل تاج مگه بگو شوهرت به -

 نسيم .اند چيده آن در را ها خلعتى كه اى نقره هاي سيني به است زده زل هايش ناخن جويدن حال در نفيسه

 :گويد مي خنده با

 !داره سكته احتمال بيشتره خودش مال از چون و شماره مي داره -

 .هاست انمهم از پذيرايي و تعارف حال در مدام مامان

 ... است مجلس اصلى عروس انگار سفيدش كوتاه و جذب شلوار و كت با هم خانم سولماز

 .است مردانه قسمت سمت حواسم همه

 هر و است نشسته است، گرفته آرام اجبار به كه تخس بچه پسر يك شبيه عمويش پسر كنار شهاب كه همانجا 

 ...بس و است فيل حضرت جناب با برگشتش كه برد مي دلي چشمك يك با كند مي تالقي من با نگاهش وقت

*** 
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 .ديد مي را عظيم شهربازى يك اش، زندگى در بار اولين براى كه بودم اى بچه دختر همان شبيه درست من

 .بازى وسايل تمام بين بودم شده غرق

 ...بزرگ عروسك يك براى رفت مي دلم گاه و شدم؛ مي شهربازى وسط دلقك يك مدهوش گاهي

 ...شد مي بيشتر من در عطشش بار هر ها، وسيله ترين وحشتناك تجربه و ارتفاع انهيج

 ...سخنرانى به كرده شروع آقاجان

 .كند مي تكرار را بود گذشته آن به طوالنى دقايق هم نفيسه مجلس در كه جمالتى همان دقيقا

 :گويد مي هم آخر رد و گذارد، مي ها زاده جبار بغل زير بزرگترى هاي هندوانه بار اين فقط 

 .ايشون اوامر تابع همه ما و خانه امير حاج امر ، امر صورت هر در -

 .كند مي  خم سر و گذارد مي اش سينه به دست احترام با امير حاج

 .شماست دست هم ما اجازه حاجى، نوكرتم -

 :گويد مي اتاق سر آن از خاص، طنازي و عشوه يك با خانم سولماز

 !خوادمي برقص و بزن دلشون ها خانم بعد، واسه بذاريد رو تعارفات واي -

 .بنويسيد رو قباله زود

 .شوم مي مادرش به شهاب غره چشم متوجه

 .كندمي زمزمه چيزي مادرش گوش در هم شهرزاد

 :گويد مي بابا به رو آقاجان

 .شمايي عروس پدر باالخره .پسرم بنويس بيا !جواد -

 .دده مي تكان سر سينه به دست بابا

 !مهر سر قبال كردن توافق باهم ها بچه -

 :گويد مي امير حاج

 !توافقشونم مخالف من -

 .پيچيد مي سالن كل در سكوت

 زند مي هايي حرف سرفه، چند از بعد طمانينه، با رضا امير اما شود مي تر سرخ لحظه هر شهاب، صورت رنگ 

 .است عجيب خيلى همه براي كه

 .نيست ها زاده جبار رسوم و رسم اين اما .نيست اي مساله كردن، افقتو سكه يك !خودشونه زندگي -

 ...ماجرا مادي بحث اين خانومش، قباله پشت خوره مي شهاب آقا حجره دنگ سه

 ...كرده تحصيل عروس ماست افتخار مياد؛ كنكورش جواب ديگه ماه تا دخترمون

 تونه مي داشت، دوست كه جا هر تا كه شم مي ضامن منم و كنه مي امضا شهاب آقا تحصيلشم ادامه تضمين 

 .بخونه درس

 تو سال ٥ حداقل گل نو دوتا اين كه اينه ما منزل حكم بفرماييد، اجازه اگه .بكنم بايد ام ديگه جسارت يك

 !كنن زندگي ما همراه زاده، جبار عمارت

 .كرده ورم اش پيشاني رگهاى و شده گرد هايش چشم شهاب
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 .كند مي نگاه فقط 

 .گويدنمي هيچ

 :گويد مي بالفاصله است، مسرور امير حاج هاي حرف از حسابي كه آقاجان 

 .كنيم مي قبول منت ديده رو -

 :گويد مي عمو به رو بعد

 .كنيم امضا كه قباله تو بنويس جالل -

 .شكند مي را اش اجبارى سكوت و آورد نمي طاقت باالخره شهاب

 !كرديد فراموش رو عقد تاريخ داداش -

 .كردم قبول اجازتون با منم .كردن مشورت خانواده با خانم ريحانه بتهال

 .انشااهلل كنيم عقد والدته شنبه سه همين

 .اش سينه روي كشد مي دست آرام آرام

 .كنيم كار همه رسيم نمي شنبه سه تا .خواد مي مقدمات مراسم، -

 :گويد مي سريع

 .بگيريم مفصل مراسم نيست قرار -

 .داريم وقت عروسى مراسم واسه  شااهللان .خودموني و خونه تو ساده عقد يك

 ...ام كرده نذر صلوات هزار

 ...نيايد نه كه صلوات هزار

 ....نگويد نه شيرشاهمان كه 

 دارد؛ را دفتر بستن خيال عمو و شود مي تمام كه امضاها

 ...است قائل ارزش هم ها زن امضاي براي انگار كه هست اينجا نفر يك 

 !ميرا حاج

 .كنن امضا مادرشونم و عروس خود بده لطفا آقا جالل -

 نپسنديده؛ را امير حاج جمله اين زياد كه عمو

 ...دهد مي پس زنانه سمت را دفتر اخم، با

 :گويد مي و دارد مي نگه را شهاب خانم، سولماز اما شوند مي باال طبقه راهي مردها همه كم كم

 !يكار اصل تو ؟كجا تو ببينم وايسا -

 .بمونه بايد داماد

 .آيد مي جلو بعد

 .برد مي شهاب كنار و گيرد مي مرا دست

 :گويد مي نيشخند با عمو زن

 !كردن رو بازياشون گرفتن دست !شدن محرم است هفته دو اينا وا -

 .گيرد مي گاز را لبش مامان و شوم مي سرخ
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 .كنند مي باز را خلعتى هاى سيني يك به يك شهرزاد، و الناز

 ...نشد ام خوشبختي ضامن كدام هيچ كه جواهراتي و ابريشم هاى رچهپا

  .كند مي زياد را موزيك صداي نسيم،

 :گويد مي و كند مي اشاره الناز به خانم عزيزه

 !الناااز -

 !سرش از بكن رو شال اون

 محرمشه،

 !ديگه شوهرشه

 .اندازم مي پايين را سرم زده خجالت

 .بوسد مي را ورتمص و دارد مي بر را شالم الناز

 !داره موهايي چه عروسمون ماشاال -

 .است كرده سكوت شهرزاد

 .كنم مي حس را شهاب نگاه سنگيني

  .بوسدمي را موهايم و سرم روي كشدمي دست

 ...كشدمي كل عمو زن

 ...است رقصيدن مشغول كودكانه سرمستي با حنانه

 .پاشد مي سرم روي نقل خانم سولماز

  ...نيستند شدنى تمام ريزد، مي سرم روي جيبش از شهاب كه هايي اسكناس

 .برقصم كند مي مجبورم آهنگ، ريتم با و گيرد مي را دستم خانم سولماز

 :گويم مي آرام 

 !كشم مي خجالت -

 :گويد مي عشوه با و رقصيدن به كند مي شروع خودش

 .بده شاباش بايد كه برقص .رقصه عاشق رقاصه؛ پا يك خودش ام بچه نداره، خجالت -

 .رقصند مي دورم حنانه و خانم سولماز و شهرزاد

 ...شود مي شاباشم دارد همراه به را عمو زن و نفيسه جيغ كه طال سكه چند پاكت

 .گويد مي چيزي گوشش در و دهد مي شهاب به را انگشتر جعبه خانم سولماز بعد، كمي

 ...ندارم دوست اصال را دگير مي جاى انگشتم در نشان، عنوان به كه گل طرح انگشتر

 .شوم مي زمخت انگشتر اين عاشق من بوسد، مي بالفاصله را دستم شهاب كه همين اما

 :گويد مي طعنه با شهرزاد كه نيست مهم حتي

 !دستش تو نداره جلوه اصال انگشتر .درشته خيلي دستاش -

 .ماند نمي روشن وسايلش ابد تا شهربازى هيچ

 .شود مي خاموش جا همه و رسد مي شب نيمه باالخره 
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 .بود رسيده خداحافظى وقت

 .بودم گرفته محكم را دستش

 :گفت آرام گوشم در

 !شدي خودم مال ديدي -

 .گرفتم فاصله كمي و كردم شرم كرد، حلقه كمرم دور كه را دستش

 .بودند خداحافظي مشغول همه 

 .بودمش گرفته محكم دست دو با من كه شهاب دست روي شد خشك امير حاج نگاه

 :پرسيد زير به سر

 ؟دوماد شاه بريم -

 .خندد مي شهاب

 !داره نگهم بخواد زنم مادر شايد داداش -

 .كند مي نگاه بابا به و شود مي سرخ مامان

 :گويد مي سريع هم بابا 

 !چشم روي قدمت .پسرم خودته خونه -

 .گيرد مي گاز لب خانم عزيزه

 !كن اتراق جاهمين اصال بيا شديد، دائم عقد ديگه زرو چند بكن دل بيا !باالم نيست مصلحت -

 .خندند مي بلند صداي با همه

 :زند مي شهاب شانه روي رضا امير 

 .پيچيد رو ات نسخه جان خاله عزيزه كه بريم -

 .كنم مي رها را شهاب دست

 بيرون زنجير و پالك يك بعد و جيبش داخل برد مي دست گردد، مي بر است رفته جلو قدم چند كه امير حاج 

 .آورد مي

 :گويد مي و گيرد مي شهاب جلوي ...اكليلي براق زرد سنگ يك با قديمي، بزرگ پالك يك 

 بوده، امانت من مادر دست اين راستي -

 .برسه اول عروس به بايد هم حاال بودن، اول عروس چون بودن داده مامان به بيامرز خدا بزرگ خانم

 :گويد مي سريع شهرزاد

 !داري دوستش خيلي شما !است حبيبه عمو زن يادگار .داداش يوا اي -

 :گيرد مي را شهرزاد حرف پشت هم مامان

 ارشديد؛ شما خودتون، خانم براي باشه شااهللان -

 .شن مي اول عروس شما همسر

 :گويد مي و گذارد مي شهاب دست كف را زنجير شيرين، لبخند يك با

 .ايشونه مخان اول، عروس .بود تر زرنگ پسرم -
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 ...است گرفته بغضم اختيار بي چرا دانمنمي و خواند مي آغوشش به را شهاب بعد

 .است گردنبند همين كنم مي نگاهش مدام كه چيزي تنها هديه، و جواهر همهآن ميان

 .شوم مي خيره خاصش سنگ برق به و آورم مي باال و گيرم مي را زنجيرش بارها شب، تمام 

 :گفت خاص حالت يك با و كرد اش بررسي دقت با بود، ها بشقاب كردن جمع مشغول كه وقتى هم عمو زن

 !هاست رمال گردنبند شبيه -

 !نباشه جنبل جادو

 .داد را جوابش اعتراض با عمه

 !زني مي تهمت همش داداش، زن واي -

 .كرد نازك چشم پشت عمو زن بعد

 ؟!نشه دچار مرضيه و من سرنوشت به خوام مي بده -

 .زند مي صورتش به انج خانم

 ؟كرديم جادو رو عروسمون دوتا ما يعني !زينت -

 :زند مي چشمك مامان به قهقهه با عمو زن

 !مرضيه و من داريم بختي سياه طلسم -

 ...اعلم و اهلل كيه كار حاال

 .شد تمام هم شب آن

 گفتي؛ مي آيد مي يادم

 است، نمانده شب شبى هيچ"

  تلخ، چه خوش، چه 

 ".هست سپيدى يك و طلوع يك شب، هر پشت

 ...مخالفم تو با كه است بار اولين اين بگويم بايد اما

 !شد شب ام زندگي همه تو بي !من عزيز آه

 !؟برود تاريكي چگونه شود روز چگونه نيستى و بودى خورشيدم

 .كاملم شب يك خودم حاال من

 !محض شب يك

 .دارد فاصله متر انتىس چند فقط صورتم با كه آرايشگرى صورت به زنم مي زل

 .است بوده ناشي هم اش سازنده قضا از كه است عروسك يك صورت كنم مي احساس لحظه يك براى

 هم غليظ پودر كرم اين با حتى بخيه رد هزار جاي و است نامتقارن زاويه اين از سربااليش و كوچك بيني

 !است نشده پوشيده

 ...طور همين نيز هايش لب و شود فجرمن هايش گونه است ممكن لحظه هر كنم مي احساس

  !آسمان سمت كشيده پر كه است براقي نقاشي ابروهايش

 ...ندارند پرواز اين در كمى نقش هم هايش مژه البته
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 .است پرواز مستعد كه است بلند هايش مژه اينقدر بزند پلك محكم بار چند اگر 

 .اندازد مي جان خانم قديمي چوبى جاروي ياد مرا زردش موهاي جنس

 !كشيد مي اعصابش روي هم دستي يك كاش 

 مي مخاطبش نثار فحش روند يك و است تلفنش با صحبت مشغول مدام ، افتاده من صورت جان به وقتى از 

 :بگويد عصبي تا بگويم آخ يك من است كافي و كند

 ؟زايي مي داري مگه ؟دختر چته -

 خودش اينكه همه از بدتر و است كرده انتخاب خانم لمازسو كه است جايي بدترين سالن اين .است گرفته بغضم

 !رفت و نماند هم

 دور از را صورتم و رود مي عقب كمي شود، مي تمام كه تلفنش با كارش كنند مي صدايش شرى كه آرايشگر

 :كند مي تماشا

 ؟ابروهاتو باال ببرم -

 :اندازم مي باال شانه

 !خوبه طوري چه دونم نمي من -

 :كند مي تنگ را هايش چشم

  .داد مانور ابروهات رو نميشه زياد ، پره خيلي صورتت -

 :پرسم مي تمام مظلوميت با

 ؟داره درد اونم ، صورتم انداختن بند مثل -

 :آيد مي لبش به كوتاه لبخند يك باالخره

 اون، اندازه نه -

 !نيستي شاه ناصرالدين سوگلي شبيه ديگه عوضش

 .شود مي تمام ابروهايم كار

 .بگذارد ابروهايم روي رنگ خواهد مي و كنم تماشا را خودم آينه در دهد نمي اجازه اام

 .زنم مي زنگ شهاب به سريع و كنم مي استفاده رود مي رنگ كردن درست براي شري كه اي فاصله از 

 ؟ريحانه بله -

  ؟زني نمي زنگ بهم چرا ؟ كجايي !سالم -

 :كشد مي پوف كالفه

 ؟برم ميشه كجا شده خراب نزيتترا جز ؟؟عشقم كجام -

 ؟شد تموم كارت مگه

 مونده، يكمي نه -

 .كنه رنگ ابروهامو خواد مي

 !حاال نكنه زردنبورت -

 .كنم مي خداحافظي سريع رسد مي كه شري
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 :پرسد مي چشمك با

 ؟بود سولى پسر -

  بله -

 ؟سگ تخم گرفت زن كه شد بزرگ توله اين كي -

 بودش، ييدهزا سولي بود ديروز همين انگار

 !شد مرد زود زاده جبار تخم

 !بخندم مجبورم اما آيد، نمي خوشم اصال ادبياتش از

 !رسد مي فرا موعود زمان باالخره

 كودكانه با خداحافظي براي بود زود كه ببينم زني شبيه آينه در را ديروزهايم كوچك دخترك توانم مي من

 ...هايش

 .آيد مي باال گلويم تا بغض

 :است سرم پشت زيباست اما بكر كه صورتى با رخساره و گردم مي بر افتد مي دوشم روي كه پتو

  !سرده جانم خانم ريحانه -

 :كنم مي تماشا را چم هزار هاي ستاره بغض با و پيچم مي خودم دور بيشتر را پتو

 خوام، مي خونه يك من -

 .دارم الزم سقف يك بودن منتظر بيشتر براي

 ؟گذره مي سخت تبه اينجا مگه قربانت -

 .پيشم بمون تنهام منم

 :صورتش روي كشم مي دست

 !شم "چَم هزار" موندگار   خوام مي -

 ...منه وطن اينجا

*** 
  دست پدرانه دختركش، براي  است؛ گرفته را اردك يك پاهاى كه حالى در دور، از ديروزها، آبى چشم پسرك

 .دهدمي تكان

 .شودمي نصيبش وش،آغ و دودمي پدر سمت طاليي، مو عروسك

 .است دخترش براي پدري هر ميراث و ثروت ترين گران كه آغوشي 

 ...است دختري هر حق كه آغوشي

 .كنممي تماشايشان لبخند با

 :گويدمي و آورد مي باال را اردك

 !فسنجون واسه كردم شكار وحشي اردك !خواهر - 

 ...است خوشمزه اردك

 ...تر خوشمزه اردك همراه فسنجان
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 است، دريده را حيوان يك پرهاي آزادي كه اي گلوله آن ماا

  ...ندارد خوردن كه است گرفته آتش باروت با كه پروازي آن 

 ...دارد شرافت بودنش زنده به مردنش پرواز، بدون پرنده كنممي فكر خودم با اما

 حسرت آسمان به نگاهش و بكشد خاك روى را پر دو هر بايد عمر يك و اند شده فلج هايش بال كه اي پرنده

 ...است موهبتي برايش مرگ باشد؛

 .كرد گيرش زمين رحم بي شكارچى گلوله كه آن بيچاره

 باخت، را پرهايش

 ...نمرد اما

 ...نمرد اما

 .شنيدمنمي حسابى و درست جواب و گرفتممي تماس شهاب با كه بود چندم بار

 .رساندمي خانه هب مرا و گرددمي بر مادرش كنم صبر اگر گفت باريك

 .آيد مي دنبالم خودش شود تر سبك كه كارش گفت ديگر بار

 .بود سالن كردن تعطيل و وسايل كردن جمع مشغول هم شرى و بود گذشته ساعت چند

 :لرزيدم كه بود بلند قدراين صدايش گرفتم، تماس كه آخر بار 

 !؟ريحانه چيه -

 ؟خونه بري بگيري ماشين يك نداري عرضه

 ؟كجاست نيست معلوم كه خيالم خوش هنن اين

 .كردم بغض

 .شدمي بيشتر ثانيه به ثانيه اندوهش و بغض اما نداشت مو صورتم حاال 

 .لرزيدمي صدايم

 ...اينجا -

 .دوره خيلي خونمون به اينجا

 :كشيد پوف كالفه

 .بزنه زنگ آژانس به زنيكه اون بگو -

  !كردم فراموش

 .گويممي را روياهايم

 بر صورتم روي از دست ندهد، مژدگاني تا بعد صورتم، روى بگذارم دست بيايد، دنبالم شهاب كه ويايير همان 

 ...ندارم

 بگويد و كند نگاهم مدام خوردن، غذا حين در و برويم رستوران به هم با بودم گرسنه صبح، از وقتي اينكه روياي

 ...بياندازم پايين و باال را ابروهايم من و ام شده خوشگل

 ...كردم فراموش

 ...شد فراموش
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 .بودند منتظر همه رسيدم كه خانه به

 :گفت سريع مامان 

 .داخل بياد شهاب آقا كرديمي تعارف -

 .صورتم به بودند زده زل عمو زن و نسيم و نفيسه

 :گفتم دروغ به

 .رفت داشت، كار -

 .داشت شكر جاي ام، برگشته خودم بود نشده متوجه كسي كه همين

 .شدنمي تمام ها متلك روز، چند تا وگرنه 

 .كندمي دود اسفند جان خانم

 :كندمي تماشا را صورتم لذت، با مامان 

 !شدي ماه مثل -

 :ابرويم روي كشدمي دست عمو زن

 .كرده هشت زيادي رو راستي سمت انگار -

 :پرسدمي نفيسه

 ؟گرفتي چي روشني چشم -

 نوازش را است "دلربا" سنگش اسم ام فهميده تازگى به كه يگردنبد اختيار، بي و شالم زير برممي دست

 .كنممي

 :گويممي را بعدي دروغ بعد 

 .كنن درست واسم داده سفارش -

 :گويدمي نفيسه به رو عمو زن

 .عروس جلو بندازن بيارن رو پر پر زنجير يك دارننمي ور !ان زاده جبار اينا -

 !دادن سفارش گير چشم چيز يك حتما

 .شودمي دگرگون صورتش حالت نفيسه

 :گويدمي دلخوري با و پرويش پر مادرش قول به و نازك گردنبند روي كشدمي دست هم او بينممي 

 .قدرههمين وسعش سعيد خوب -

 :گويدمي بلند صداى و ذوق با و دارد را قائله ختم خيال هميشه مثل مامان

 ؟كمك مياد كي !دخترا كنم درست پيتزا خواممي -

 :پردمي پايين و باال ذوق با حنانه

 !من من -

 :گويممي و روممي باال طبقه سمت اما ام گرسنه هم من

 .مامان نيستم گشنه من -

 :كشدمي سوت نسيم
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 !نداشتم ميل رستوران، بودم رفته آقامون با بودم تو جاي منم - 

 ...ببرم پناه تختم به هدخوامي دلم فقط دانممي و كنممي ام خالي معده روانه را دهانم آب

 .رودمي يادم چيز همه شهاب عاشقانه پيام با شوم،مي بيدار كه صبح

 ذوقى چنان برويم؛ چمدان و شمعدان آينه خريد براي خانم، سولماز و او همراه به بايد گويدمي مامان كه همين

 .كنم فراموش را چيز همه كه نشيندمي دلم در

 .تاس كرده بغض حنانه رفتن، دم

 :نويسممي شهاب براي 

 .بياد داره دوست هم حنا -

 :شودمي جوابش

 .شهمي اذيت بچه كشهمي طول كارمون ميگه مامانم -

 .نشينيممي عقب ناچار به مامان و من و است نشسته جلو خانم سولماز

 .است كافي برايم ام نشسته پشتش كه همين اما بودم شهاب كنار داشتم دوست 

 .كرده پوف حسابي هايش چشم و است پوشيده جذب قرمز شرت تي 

 :پرسممي

 ؟بودي خواب -

 :دهدمي تكان سر

 .بشي بيدار بايد كه نزنه عربده سرم باال امير حاج و بخوابم ده تا تونستم امروز يك -

 .گيردمي محكم را دستم و راندمي عقب سمت جلو، صندلي چپ سمت از يواشكى را دستش بعد

 مي عقب فاصله، همان از را سرش و كندمي استفاده هستند صحبت مشغول خانم، سولماز و انمام كه فرصتي از

 :گويدمي آرام و آورد

 !شدي خوشگل چه !ام بچه -

 .خواممي ماچ من

 .سابندمي قند دلم در

 .گذارممي اش گونه روي و بوسممي را انگشتم نوك 

 .كندمي تر هايش بل بين را انگشتم نوك آرام و داردمي نگه را دستم

*** 
 است گفته من به كه مردي ماشين آينه در ها ساعت دارم دوست حاال و كشممي عقب را دستم زده خجالت

 ....كنم انداز بر را خودم خوشگل،

 توجه نگين، پر حلقه خريد براي مادرش حرف به شهاب كنممي شكر را خدا و  كنيممي انتخاب ست را ها حلقه

 .كندنمي

 .پرسدنمي نظر كسي از رنگ براي حتي خانم سولماز چمدان، خريد زمان اما 

 :گويممي مامان گوش در يواشكى 
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 !متنفرم اي قهوه چمدون از من -

 :گويدمي آرام و گزدمي را لبش

 .شوهر مادر حرف به بذار احترام !مادر زشته - 

 .است گذاشته احترام نظراتش و جان خانم به هميشه مادرم

 ...خانه وسايل خريد اىبر حتى 

 .دهدمي نظر خودش همچنان هستيم؛ همراهش هم مامان و من اينكه وجود با هم زير لباس و حوله خريد زمان

 :گويممي خواب لباس يك انتخاب حين و شودمي تمام طاقتم  فقط

 .ندارم دوست رو قرمزش من -

 .شودمي آويزان هايش لب

 :ويدگمي فروشنده زن به رو دلخوري با 

 .بذار سفيدشو -

 :گويدمي تند لحن يك با و كوبدمي شهاب سينه به را پاكت شويم،مي خارج كه مغازه از

 !بود بهتر خريد اومديدمي دوتايي -

 .پرسدمي را مادرش ناراحتي علت هايش چشم با و كندمي نگاه را من تعجب با شهاب

 .اندازم مي باال شانه 

 .شردفمي آرام را بازويم مامان

 .بگير دهن به زبون دختر -

 .كنممي حبس هايم دندان بين را زبانم

 برنز آينه يك روى است گذاشته دست خانم سولماز و گيردمي را چشمم نقره، بيضي آينه برق كه زمان همان 

 ...بزرگ هاى شمعدانى با قدي

 .گيرممي هايم دندان بين را زبانم

 ...نويسدمي را بزرگ آينه چك شهاب، و كنممي نگاه آخر ربا براي كوچك آينه در خودم تصوير به

 .است كرده ورم پاهايم كنممي احساس كه ايم رفته راه قدر اين

 :كنممي ناله و گيرممي را شهاب دست 

 !شدم خسته -

 .كندمي نگاه را گرددمي را فروشي كفش هاي مغازه يك به يك كه مادرش نگراني با

 .مونده رايشآ لوازم و كفش و كيف -

 .ام خسته خيلي امروز خوام،نمي -

 :گويدمي و زندمي صدا را مادرش

 !گرسنمه .ديگه روز يك واسه اش بقيه !مامي -

 :گويدمي و دهدمي خوشرنگش موهاي به تابي خانم سولماز

 !اونجا بريم .كردم طاليي لوكس كباب هوس شدت به طور، همين منم -
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 .رودمي نماشي سمت همه از تر زود بعد

 ...افتد مي راه دنبالش صدا بي هم مامان

 ...ندارم خاطر به ديگرى چيز

 .بود عادي

 .روتين و معمولي 

 .نيفتاد روز آن اي عاشقانه و ناب اتفاق هيچ 

 ...ديگر روزهاى از خيلي مثل

 ...عقدمان روز حتى

*** 
 اصرار با كه موهايى همان است، شده امانم موهاى شبيه هم من قلب امروز چرا دانمنمي اما است چراغانى خانه

 اش روسرى زير هم را همان مدام و بسپارد سياهى به را اش خاكسترى فقط شد حاضر ديشب عمه، و عمو زن

 كند؛ پنهان

 !نه ها آدم با بود كرده قهر مادر

 ...اش زنانه لطيف دنياى با

 هيچ به دلش كه داشت حق داشت، حق نشد؛ موهايش سياهى و لب سرخى متوجه بابا ها سال از بعد وقتى

 !نشود خوش ديگر رنگي

 حياط در است فرستاده امير حاج كه گوسفندى سه با  هاست ساعت و كرده بغل را زرى عمه پسر ، حنانه

 است؛ بازى مشغول

 ارك مرواريد و برجسته گل با كه ام تورى سفيد سارافون و كت به زنم مي زل و گيرم مي حوله با را موهايم آب

 .بود شده مزين دست

 :پيچيد سرم در خانم سولماز صداي و گذاشتم اش جعبه داخل حسرت با را دارم پاشنه سفيد هاي كفش

 !اونوقت ذوق تو ميزنه قدت !بلنده خيلي اش پاشنه اينا -

 :گفت مي نفيسه

 !پوشم مي رو همينا مادرش لج از باشم تو جاي من -

 ...!مشآرا فقط خواستم، مي عشق فقط من اما

 ...!!بود نشده تار قدر اين هنوز  ام سالگي نوزده معصوم دنياي نبودم، ستيزه و لج و جنگ دنبال

 :گويد مي زنان نفس نفس و آيد مي باال سراسيمه نسيم،

 !ميشه ديرمون ديگه بپوش لباس بدو ! ريحانه -

 باشيم، آرايشگاه ٩ بود قرار ؟كو شوهرت اين پس

 !هك رفت زودتر ما از نفيسه

 :كنم مي پرت گوشه يك را ام گوشي حرص با

 !كنه نمي رحم بهش عقدشم روز حتي شيرشاه اين ! ترانزيته اسير بدبخت -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

133 
 

 :گويد مي ضخيم صداي با و كشد مي درهم را ابروانش دهد، مي باال را اش سينه نسيم

 !اكبر اهلل -

 !نباشه بزرگت حرف رو حرف خانم حاج

 خودش ومثل گيرم مي دست در امير حاج شبيه و دارم مي بر جانمازم از را بيحتس زنيم، مي قهقهه دو هر بعد

 :كشم مي ام سينه روي دست

 !كرديا دقت مردم پسر به خيلي شما آبجى -

 !كن حيا

 ..اهلل استغفر

 :دارد مي بر مردانه قدم چند كند مي باز هم از ها لوتى حالت به را هايش دست حنانه

 ؟ضعيفه كنم سفره رو شكمت جا همين بزنم د   -

 كشم؛ مي دست ام چانه روي هاي ريش روى مثال  خودش سبك به

 !چاكرتم خودم موال، به نكن -

 حاال چرا كه فهميم نمي كدام هيچ و خنديم مي و خنديم مي ، كنيم مي بغل محكم را همديگر قهقهه ميان بعد

 !؟زنيم مي هق هق داريم

 :كند مي نوازشم

 ؟راستي استير رفتي هم تو ريحانه -

 :بوسم مي را سرش

 !هستيم رفتني همه جان خانم قول به -

 :ميلرزد صدايش

 !ميشه تنگ واست دلم -

 :ريزم مي اشك و خندم مي

 !هنوز همينجام من ديوونه -

 رفت، كه زري عمه مثل ميري باالخره -

 .ميره كه نفيسه مثل

 !ميري خودتم خوب -

 :زند مي صدايم ترس با

 ؟ريحانه -

 !؟جونم -

 ؟نميترسي تو -

 :چكد مي اش شانه روي اشكم

 !ميترسم -

 ؟باشه ميزنه مامانمو كه بابام مثل اينكه از -
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 !ميشود وحشتناك آزاد سقوط يك دچار قلبم

 :ميشوم جدا آغوشش از

  نه !نه -

 !نه شهاب

 :درخشد مي گوشي روي اشكش و اسمش ، ميلرزد تلفنم

 ؟ام بچه الو -

 .درم جلوي يگهد دقيقه ٥ تا ؟ اي آماده

 روي كشد مي دست كند مي نگاهم حسرت با نسيم ، آينه به زنم مي زل ذوق با شود مي تمام كه آرايشگر كار

 :گويد مي اعتراض با آرايشگر صورتم؛

 !ميمونه انگشتت جاي دختر نزن دست -

 :كشد مي آه كشد، مي عقب را دستش

 !كنم آرايش ميخواد دلم شدي خوشگل خيلي -

 :كنم مي نوازش را موهايش

 !خوشگلي خيلي هم طوري همين كرد فر واست قشنگ چه رو موهات ببين -

 .كردي درست ساده رو موهات تو شد خوب -

 هايم شانه روي را موهايم و كردم مرتب را بودند گذاشته موهايم جلوي بافت الي به ال كه سفيدي هاي غنچه

 .دادم تابي

 .كنم جمع رو موهام داشتم دوست -

 !گذاشتي سرت تو قابلمه انگار  روسري زير ونوقتا -

 ...چرخاند مي مرا شود مي پخش سالن در موزيكي همراه و گيرد مي را دستم خنديم مي دو هر

 تا آيد مي جلو دارد، حضور ماشين در هم نسيم كند نمي مراعات اصال زند، مي كنار صورتم روي از را شالم

 :زند مي قهقه ، زنم مي صدايش اعتراض و خجالت با هايم، لب گوشه به زند مي دستبرد اما ببوسد را صورتم

 ؟ميكني قايم نيست خوشگلي همه اين حيف رو شالت اين كنار بزن -

 :كند مي خواني هم به شروع و كند مي زياد را موزيكش بعد

  !من پرتقال تنگه، دلم "

  !من زار قلب سبز گلپر

 "....ميارم بخواي كه چي هر تو براي از ببخش، منو

 "من   خوردني پرتقال" : كشد مي فرياد كه حالي در بعد

 كشد؛ مي را لپم

 كشيديم، مي فرياد باهم سه هر كه دهد مي ويراژ و ميراند سرعت با قدر اين خانه به رسيدن تا

 ...كشيدم مي جيغ و خنديدم مي كشيدم، مي جيغ وجودم عمق از بودم كرده رها را صدايم

 !كرد فرياد ميهمان حتما گاهي چند از هر را زن لطيف جنس اين بايد نمك مي فكر امروز
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 ها بغض تمام بتواند كه فضايي ميهمان

 ها، تنگي دل

 ها، نگراني

 ... و روياهايش

 !بكشد جيغ را

*** 
 و بوسممي را اش گونه شوم،مي قدم پيش بوسيدنش براى من بار اين خوشحالي با شوم پياده اينكه از قبل

 :مگويمي

 !مرسي بود خوب خيلى آهنگت -

 :دهدمي تكان سر  و زندمي قهقهه

 !نبود بدم ولى بود مسخره -

 :گيردمي مرا حرف دنباله هم نسيم

 .آهنگش بود دلنواز خيلي شهاب آقا وا -

 ؟است كرده پيدا كجا از را " دلنواز " كلمه اين و آيد، نمى خوشم اصال گفتنش "شهاب آقا " سبك از

 نسيم سمت و گرددبرمي بعد ، كندمي نگاهش لحظه چند و كشدمي بيرون ماشينش ضبط از را رىممو شهاب

 :گيردمي را آن

 !تو واس دلنواز اين كل خانم، مَموش بيا -

 هوا در را آن بگيرد را براق سياه ممورى نسيم اينكه از قبل شود،مي حبس ام سينه در عصبانيت شدت از نفسم

 :بخندم كنممي سعي و كشممي شهاب دست از

 ؟ماشين تو بديم گوش چي خودمون پس -

 :گويدمي خنده با

 !پيرمرده اون مال احتماال برداشتم، خونه ميز روى از اشتباه !نيست من واس عتيقه اين بابا -

 ....آن به بزنم زل كه است من نوبت حاال

 ...پس -

 !بده پسشون پس

 .شوممي هول ، ماشين شيشه به ضربه چند صداي با

 مي صحبت كمى و دهد مي دست بابا به و شود مي پياده شهاب .كشممي صورتم روي را شالم بينم،مي كه را بابا

 :گويدمي كه شنوم مي .كنند

 .خدمتتون رسممي آرايشگاه برم منم اينجاست، چهار ساعت سر گفت عاقد بله بله -

 :گفت و آورد ماشين داخل را سرش بابا

 !ديگه شيد پياده دخترا -

 .شديم پياده و دادم سالم آرام شال زير از همانطور



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

136 
 

 رفتيم مي داخل سمت كه حالي در دور از فقط و كشيدم خجالت بابا از اما كنم خداحافظي شهاب با ميخواستم 

 ...برد دل چشمك يك با دوباره و دادم تكان دست برايش

 را ام خنده جلوي نتوانستم رنگش چند هاي سايه و بود سرش باالي طبقه چند كه موهايش و عمو زن ديدن با

 .بگيرم

 :پرسيد باز دهان با نسيم

 ؟شدي رنگي اينقدر چرا !مامان -

 :پيچيد خانه كل در النگوهايش صداي داد تكان كه را دستش

 نگير، ايراد من از خُبه خُبه -

 !ديگه باشه داشته لعاب و رنگ بايد آرايش

 !؟ور و رنگ بي ريحانه مال مثل چيه

 ... كردم تماشا پله راه آينه در را خودم نگراني با

 بغض با كرد نگاهم آينه در كردم، كمكش و رفتم جلو سريع بود؛ پيراهنش زيپ درگير مامان رسيدم كه باال

 :گفت

 !شدي خودم عقد روز شبيه -

 سرم؛ روي كشيد دست بوسيدمش،

 مادر شى خوشبخت -

 ... مادر دعائ آه

 !؟نيست درگاهت دعاي نگيراتري مگر خدايا

  ....كردمي فرار من از جا همه و هميشه بختي خوش چرا پس ؟چرا پس

 كرده عرق حسابي مشتم در چيزى آمدم؛ خودم به تازه كه كنم عوض را هايم لباس سريع خواستممي اتاقم در

 !است

 ؟مانده جا من دست سياه كوچيك مموري كنممي باز را دستم

  ؟بودم داشته نگاهش شتمم در محكم اينقدر چرا

 ؟؟چرا

 "شهاب بدمش حتما باشه يادم " گفتم خودم با و گذاشتم ميز روي

 ...نماند يادم اما

 .... نماند يادم وقت هيچ

  ...كشيدند وسط هم را گالب و گل پاي سابيدند، را قندها .بود گرفته محكم را دستم شهاب

  بگويم، بله بود رسيده وقتش

 يا بروم بايد شوم مطمئن آخر بار براي خواستممي چرا نميدانم ، كنم نگاه را بابا خواستممي آوردم باال را سرم

 ؟نه
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 قدر چه دنيا هاي چشم ترين معمولي اين و زدمي لبخند پدرانه كه شد خشك مردى هاى چشم در نگاهم اما

 ....امروز داشت حرف

 "بله ها بزرگتر اجازه با"

 ...كاش ...داندنمي اجازه بزرگترها كاش

 :گويد مي بلند صداي با عمو زن

 ؟دادى بعله نگرفته لفظي زير واي -

 لفظي زير عنوان به تا دهد مي الناز به و آورد مي در جيبش از سريع پول چك دسته يك امير حاج كه بينم مي

 .بدهد من به

 ...گيردنمي اجازه بزرگترى هيچ از بله گفتن براي اما شهاب

 .شودمي عمو زن هاي دست شبيه هديه؛ النگوي يك هر با كم كم هايم دست رسد،مي هدايا نوبت

 .گذاردمي تزييني كيسه داخل احتياط با عمه را هدايا بقى ما و اهدايي هاي سكه

 :گويدمي خاص عشوه يك با كند مي دستمان را شهاب و من هاي ساعت اينكه از بعد خانم سولماز

 !بخرم كسرول واسشون گفتم داشت زياد طال -

 .باشه مباركشون

 :گويدمي خانم عزيزه به سرم باالي الناز شنوممي

 !داده رو پولش شهاب خود خورممي قسم -

 :كرد سكوتش به مجبور خشم با هم خانم عزيزه

 ! دختر چه ما به -

 .بود طال جنس از دالر چند با عكس قاب يك هم شوهرش و شهرزاد هديه

 :گفت ذوق اب و كشيد سوت الناز مرتبه يك

 !داداشمه هديه نوبت حاال -

 .انداخت پايين سر و خنديد متين خيلي رضا امير

 .گرفت شهاب مقابل و آورد بيرون كوچك جعبه يك كتش جيب از اول و آمد جلو زدند، كف همه

 :گفت و بوسيد را شهاب سر عوض در و نداد اجازه كه ببوسد را او دست خواستمي و شد بلند شهاب 

 !اوليش اين -

 ...سنگ جنس همان با گوشواره جفت يك و براق دُر سنگ با شكوه با مردانه  انگشتر يك كرد باز را جعبه شهاب

 :كرد نگاه دقت با را جعبه داخل شد خم شهرزاد

 ! كردي درست خوشگلتر خيلي من ماله از اينو !داداش اوه -

 .ميخوام منم

 :گفت و داد هول عقب را او آرام شهاب

 ! حسود اونور برو -

 :گفت افتخار حالت يك با الناز
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 !داداشمه خود دست كار -

  بود، شكوه با ظرافت و سادگي عين در نهايت بي كرد دستش را انگشتر شهاب

 :گفتم آرام و كردم تشكر

 كشيديد زحمت خيلي -

 :گفت خانم عزيزه

 !ام بچه بود سازي جواهر عاشق هم بيوك -

 .كنهمي كار اونجا تفريحي بخوره خاك باباش هكارگا نذاشت رضامون امير آقا

 .كردند نگاه بود، شده خيره ما به چرخدارش صندلي روي حسرت و لبخند با كه آقا بيوك به همه

 :گفت كردن صاف سينه و سرفه چند از بعد بلند صداي با كند عوض را جو ميخواست انگار كه امير حاج 

 !هنوز مونده عروسمون هديه ! خب خب -

 .كنم تقديم و اينجا بيارم نشد كه بخوام عذر همه از بايد طفق

 .برود باال جمع جيغ صداي شودمي باعث سوييچ يك با بعد ثانيه چند و بردمي فرو جيبش داخل دست بعد

 :گويدمي و زندمي شهاب به رو چشمكي 

 !گرفتي هديه ازم التحصيليت فارغ واسه پارسال كه هموني لنگه سفيد، -

 ...كندمي سنگيني من دستان در سوييچ حاال و كندمي نگاه فقط  شهاب

 ....ها تر دور كه رويايي 

 باال چندان تعدادشان و هستند نزديك اقوام همه ها ميهمان كه اين با شود مي مردانه و زنانه مجلس دوباره

 تماس نيست يرانا كه هم شهاب اول خواهر شهال است؛ شده پا به خانه در زيادي صداي و سر اما نيست

 كند، مي ابالغ را تبريكش پيام دور راه از و گيرد مي تصويري

 كه جان خانم و جان خاله عزيزه اما برقصد شود نمي راضي كنند مي اصرار شهاب به زنانه مجلس در قدر هرچه

 ردآو نمي طاقت شهاب كه است نمك با قدر اين پيرزن دو آذري رقص و كنند مي رقصيدن به شروع هم با

 و ميرساند را خودش سريع هم خانم سولماز گيريم؛ مي را دستشان و رويم مي وسط دو هر و گيرد مي را دستم

 :گويد مي مامان به بلند صداي با

 !هم تو بيا !جوون    زن مادر بيا -

 :گويد مي و ميلرزاند را هايش سينه دور راه از عمو زن او جاي به گيرد مي گاز لب و ميشود سرخ مامان

 !كردم مي تالفي جاريم جاي وگرنه نامحرمه خان شهاب حيف -

 نمي حس را پاهايم دهد، مي شاباش همه به مدام هم شهاب و بوسد مي را شهاب و من تند تند جان خاله عزيزه

 مردي چشمان برق و خودم جز هيچ كه دور قدر آن واقعيت از و ام گرفته فاصله ها كيلومتر واقعي دنياي از كنم

 !بينم نمي است، ام قانوني و شرعي شوهر امروز زا كه

 :زند مي صدا بلند صداي با را شهاب در جلوي از شهرزاد

 ؟شهاب -

 !داره كارت داداش
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 سمت آيد، نمي باال نفسم كه ام رقصيده قدر آن رود، مي در سمت و كند مي خالي را رقص ميدان سريع شهاب

 يك با آيد مي سالن سمت كه شهرزاد راه ميان در كنم تازه سىنف و بنوشم آب ليوان يك تا ميروم آشپزخانه

 :گويد مي تصنعي لبخند

 !خوشحاله خيلي بوده هول عروس ميگن همه االن رقصي مي و پري مي پايين باال خيلى دختر -

 :گويم مي واقعي لبخندى با

 !جون شهرزاد خوشحالم خوب -

 ام، ننوشيده را اول جرئه هنوز آشپزخانه در .رود مي و گيرد مي را راهش و كند مي نازك را چشمش پشت

 رود؛ مي شود، مي باز پله راه به رو كه آشپزخانه پنجره سمت گوشم اختيار بي شيرشاه آشناي صداي با كه

 !مياد داد قول من به بچه اين ! شهاب -

 ؟كردي كارش چي گفتي بهش چي

 ؟زده غيبش  كه

 :دارد امير حاج مقابل در انگار خاص عفض يك نيست قدرت پر هميشه مثل شهاب صداي

 !حاجي ندارم خبر من بابام روح به -

 :است شده ترسناك كمي و تر تند صدايش

 !نباشه دهنت نقل قسم گفتم صدبار ! بچه نخور قسم د   -

 و الواتي واسه فرصت پي شهداد اين كني باور ميخواي كي شما بابا ! منه سر زير كنى مي فكر شما آخه خوب -

 ؟كاريه ثافتك

 !نميگم بهت هيچي عقدته روز باش ساكت !شهاب فقط باش ساكت -

 !باشي داشته نيومدنش و ماجرا اين توي نقشي حالت به بدا حالت، به بدا اما

 زنم، مي زنگ بهش خودم اصال هام چشم جفت تخم رو چشم نكن، خورد اوقاتتو قدر اين خدا به غالمتم من -

 ؟ حاجي دنبالش برم

 :شنوم مي را كشيدنش وفپ صداي

 مراسم، به برس برو نكرده، الزم -

 ؟!نيست كسر و كم چيزي

 !باشه كه ميشه كسر و كم چيزي مگه باشي شما برم قربونت الهى -

 .بنوشم آب خواست نمي ديگر دلم حتي ، دادم تكيه يخچال به بزرگ سوال عالمت يك با زده بهت

 پرسيدم، مي خودم از مدام فقط

 كند صحبت او با احترام و محبت با قدر اين است شاكى امير حاج از حد اين تا شهاب وقتى ودش مي چگونه

 ...قدر اين سرش پشت وقتى

 :كردم قانع را خودم احمقانه بعد

 "باشه رحم بي امير حاج مثل نمياد دلش محبته با مهربونه شهاب"
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 چشمانم جلوي كشيد مي صورتش روي ار لب رژ و بود نشسته شهداد سينه روي كه اي صحنه مرتبه يك بعد

  شد، ظاهر

 ! دادم تكان افكارم تكاندن براي صورتم جلوي را دستم و كوبيدم كابينت روى را ليوان حرص با

 ...كنم فرار واقعيت همه از بايد كنم فرار بايد

 ...زدم نامش به را ام شناسنامه

 ...سپردم اش حلقه به را انگشتم

 و اش مردانگى به را قلبم

 ....اش خانه به را آرزوهايم

 چند .است شده تر تنگ هميشه از دلم اما ايم، شده جدا هم از و شده تمام مهماني كه نيست ساعت نيم هنوز

 :زند مي نفس نفس دهد، مي جواب باالخره تا گيرم مي تماس بار

 ؟ريحانه بله -

 :كند مي نگرانم صدايش چرا دانم نمي

 ؟شده چيزي -

 :شنوم مي اطرافش از زيادى صداي و سر

 ؟داشتي كاري عزيزم، نه -

 ؟شهاب طوريه اين صدات چرا پس -

 :گويد مي جدي خيلى

 !ديگه نيفتاده يعنى نيفتاده اتفاقى گممي -

 :دهم مي تشخيص خوب تلفن پشت از را كشد مي جيغ كه خانم سولماز صداى

  يكن مارش زهر خواستي مي رو ام بچه ،جشن بميري !ايشاال بميري "

 "!حرومزاده ! كثافت

 :شود مي هول شهاب و گيرد مي اوج شدت به صدا و سر

 .زنيم مي حرف بعدا ريحانه -

 .كندمي قطع را گوشي بماند منتظر اينكه بدون و

 .خواهد مي را هايش گرمي دل و مامان بيشتر هميشه از دلم ام، گرفته عجيبي دلشوره 

 مي كنار صورتش از را موهايش خيس دست همان با زنم؛ مي صدايش .هاست ظرف شستن مشغول عمو زن با 

 :زند

  ؟بله -

 ؟لحظه يك بياي شهمي مامان -

 :كند مي اشاره ها ظرف به دست دو با

 !كه بنيمي بنده دستم دختر -

 واجبه خدا رو تو -
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 نگه را خودش تواند نمي ديگر كنجكاوي شدت از دانم مي و كند مي نگاهم شده تنگ هاي چشم با عمو زن

 :گويد مي سريع و شود مي هم همين دارد،

 !؟جان ريحانه باشه خير -

 :كنم مي باز خودم سر از را عمو زن لبخند با

 .عمو زن ايشاال -

 روم، مي باال طبقه سمت و گيرم مي را دستش آيد، مي بيرون آشپزخانه از و كشد مي آب را هايش دست مامان

 :پرسد مي

 ؟شده يچ رفت راه هزار دلم واي -

 :گويم مي آرام اشاره با

 .گممي باال بريم بيا يواش، مامان واي -

 اتفاقات همه پياز تا سير كنم مي شروع بغض با نيست آنجا كسى شوم مي مطمئن و بندم مي كه را اتاق در

 .كنم مي تعريف مامان براي را شهاب و امير حاج مكالمه حتى

 :مالد مي هم روي استرس با را هايش دست 

 ؟شده چي يعني !عالم خاك وا -

 !خونمون توي افتاد شر دختره قدم از گنمي االن

 :گويم مي دلخورانه لحن و شده گرد هاي چشم با

 !؟چه من به !مامان -

 !شهابم نگران من

 !اونجوريشه داداش اون سر زير هرچيه -

 ...نزدن اول از ازش، حرفي بيني نمي مگه

 ،نبود هم عقد حتي مراسمي، هيچ تو

 داده، آب به گلى دست يك حتما

 !كرده مي نفرين رو اون داشته سولمازم

 !بده طالق رو سولماز آقا احد شد باعث بچه همين مادر دوني مي اصال

 :پرسم مي تعجب با

 !!!رفت رو بچه تا سه كرد ول خودش سولماز گفتي كه تو مامان ، وا -

 :كند مي پرتاب سمتم هوا در و آورد مي باال را دستش كالفه

 !رفته كرده ول داشته سورى و سر يك شوهرش فهميده حتما دونم، مي چه -

 ...اعلم و اهلل

 :گويم مي ناله با و شوم مي آويزانش

 ؟شهاب به بزنم زنگ باز ؟كنم كار چي حاال مامان -

 !نيست صالح !نه نه -
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 كن، صبر فردا تا

 بدم، صدقه يك بذار االنم

 !چشمه همه اينا

 ...امشب زدن چشم

 !بود چشم سر زير چيز همه !بود مامان با حق

 "شور هاي چشم" نه اما

 "كور هاى چشم" بلكه

 ....بود شده انتخابشان كورى كه چشماني

*** 
 حياط وسط امير، حاج اهدايي خاموش ماشين سوار حنانه، و نفيسه و نسيم همراه كه بود ساعت يك از بيشتر

 .بوديم شده خانه

 :گفتمي باريك دقيقه چند هر و بود ستهنش فرمان پشت حنانه 

 !بهتره بابا ماشين از -

 .شدنمي جمله اين خيال بي هم نسيم و كشيدمي آه بار هر نفيسه

 !رانندگى كالس بيام همراهت بده اجازه بابام كاش ريحانه -

 .رويممي شمال نفرى چهار گاهى

 ...قيطريه پارك گاهى 

 ...كنيممي بزرگ را مان كودكي تمام خاموش، ماشين در و دهيممي ويراژ خيالى هاى اتوبان در گاهى 

 .جمعيم همه جمعه، نهار سفره دور

 :پرسدمي گذارد،مي آقاجان جلوي اول را پلو بشقاب كه حالى در جان خانم

 ؟نيست رسم مگه ؟خونشون گشا پا ببرن عروسشونو نميان اينا چرا يعني حاجي -

 .افتم مي سرفه به و پردمي گلويم در بودم خوردنش مشغول ياق،اشت با كه اى برشته نان تكه

 :گويدمي خاص لحن يك با نفيسه و زندمي پشتم مامان

 .كردن دعوت رو من سعيد خانواده عقدمون فرداي -

 :گويممي نوشم،مي آب كمي اينكه از بعد

 .داره فرق رسمشون شايد -

 .كنم سكوت كندمي اشاره مامان

 زمان هم و رويش كردن خالي را خورشت كاسه كندمي شروع گيرد،مي جان مادر از كه را نجشبر ظرف عمو زن

 :گويدمي

 .كنيم دعوت اول ما رو زاده جبار شازده منتظرن البد -

 .ببندد را عمو زن زبان خواهدمي اخم با بابا

 .كردن عقد روزه سه فقط ضمن در .كنيممي دعوت ما اصال ؟داره اشكال چه -
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 :گويدمي نيشخند يك با عمو

 .شهنمي پيداش ورا اين اصال انگار، خوابيده داماد تند تب روز سه اين تو -

 .ام كرده بغض

 .لرزدمي صدايم

 .شلوغه خيلي ترانزيت تو سرشون -

 .است ديگ ته تراشيدن مشغول صدا، و سر با جان خانم

 :دهدمي ادامه بعد و گويدمي نچ يك حرص با 

 روز هر باشيم داشته توقع كه نيست ساده !پسره اين دست مسئوليتش بزرگ ماشين همه اون و گاراژ اون -

 !كنه بازي نامزد

 .زندمي ناخنك قابلمه به يواشكي ديگ، ته برداشتن براي آقاجان

 :گويدمي نگراني با مامان 

 !اهلل سن جان آقا -

 .باشيد مواظب رو خونتون چربي

 .زندمي ليس ديگ ته خوردن بعد هم را چربش هاى انگشت ولع، با آقاجان اما

 .خندندمي زمان هم حركت، اين بعد حنانه و نسيم

 كور اشتهاى براي دنياست ترين   زن بهم حال لحظه، اين در كه غذايم نخورده دست بشقاب به ام زده زل من اما 

 .ام شده

 .گيرممي را اتاقم راه خواهى معذرت با و شوممي بلند جايم از 

 :گويدمي سرم پشت جان خانم كه شنوميم 

 !غذاشو كرديد كوفتش بيا -

 :گويدمي اعتراض با آقاجان

 !آروات كردي شروع خودت -

 .خواهدمي را شهاب صداي وجودم تمام

 .گيرممي تماس و كنممي قفل را اتاقم در

 .بدهد جواب باالخره تا بمانم منتظر هميشه مثل بايد بار چند

 !عشقم جون -

 .است فرمان پشت كه داشت اين از حكايت عجيبش، آهنگ عجيب و شاد مريت

 !سالم شهاب الو -

 !ام بچه سالم -

 ؟كجايي -

 .خونه راه تو -

 .شنوممي را خودش صداي سختى به كه است بلند اش موسيقي صداي قدر اين
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 .شنومنمي رو صدات .كن كمش كميه -

 :زندمي فرياد بلند صداي با

 .خونه رممي دارم گممي -

 ؟واضحه صدا

 ؟مياد صدا !سه دو يك

 !كنيممي امتحان

 .گيردمي ام خنده اختيار بي

 !ديوونه -

 .كندمي خواندن به شروع

 بودم، عاقل روز يك منم -

 !كرد ديوونم تو عشق

 !كرد ويرونم و اسير عاشقا، شهر ميون

 .زدن چه چه اي مسخره حالت با كندمي شروع بعد

 :ويمگمي خنده ميان 

 .نخندون دقيقه يك خدا رو تو شهاب -

 ؟كنيم گريه بخونم روضه-

 .دارم گريه جوريهمين نه -

 ؟؟ام بچه چرا -

  !؟؟داره چرا -

 .نديدمت شنبه سه از

 !وَرشه شو دلتنگ خانم !جون -

 .ام كرده بغض حاال

 .ندازنمي متلك بهم همه تازه -

 :گويدمي جدي خيلي

 !كردن غلط همه -

 ؟چه بقيه به خوريش گوه

 :دهدمي ادامه او و كنممي مكث و خورممي جا

 ؟بود چي اولمون روز قرار و قول ريحانه ببين -

 !نباشيم مونده عقب كه بود اين

 دايي، خاله، عمه، عمو، حرف مسخره، رسوماي و رسم

 !كشك همه

 ؟كه نرفته يادت
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 .لرزدمي هايم لب

 ...اما -

 ...اما

 .هبر كن تُف رو ولى و اما -

 .گيريممي تصميم خودمون واسه خودمون بالغ، و عاقل آدم دوتا تو و من

 .چكدمي يك به يك هايم اشك

 ...خودمون -

 ؟نشده تنگ دلمون يعني خودمون

 ؟نيست جمعه امروز مگه اصال

 ؟بيرون بريم نمياي

 ...اندازد مي رد قلبم روي پياپي بار چند و شودمي تيغ كشيدنش، پوف صداي

 .بذارم كپه خونه رممي دارم ترانزيت، تو حمالي صبح شيش از -

 .بزنيم دور يك بريم شو حاضر زنممي زنگ شدم، بيدار چَشم 

 .كنممي پاك را هايم اشك ذوق با

 ؟بپوشم چي -

 .داشتي دوست هرچي -

 !دارد دوستم

 .دارد دوستم يعني دارم دوست چه هر گويدمي كه همين

 ....دارد دوستم يعني بگذارد، وقت برايم اش خستگي همه با خواهدمي كه همين

 .كشممي دوباره و كنممي پاك كه است صدم بار را معوج و كج چشم خط

 :گويممي بلند صداي با و كنممي پرتابش گوشه يك حرص، با

 !لعنتي نخواستمش اصال !نيستم بلد -

 .هددمي تكان سر و خنددمي و شودمي رد سرم پشت از سبزي سبد با مامان

 .مياد پسره االن شد؛ تاريك هوا !دختر بجنب -

 .گيرممي دلهره دوباره

 .هستم تماسش منتظر لحظه هر 

 شود؛ بيدار كه اين

 .رسدمي ديگر دقيقه چند بگويد و كند روشن را خاموشش گوشي 

 توانستنمي هم را افتادگي پا پيش اين به دعاهاي حتي كه بود كوتاه قدر آن روزها آن اجابت هاي دست اما

 ...برساند

 :گويدمي من به آينه در مانده هايم گونه روي و شسته را هايم ريمل كه اشك، سياه رد

 "است تو بخت قسمت تنها سياهى "
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 ...باشدمي خاموش نظر مورد مشترك دستگاه كه زندمي فرياد گوشم در لعنتي اپراتور

 ...ام شده نگران

 ...بگيرم را زاده جبار عمارت ارهشم شوممي ناچار لرزان، هاي دست با

 :گويدمي ناشناسى زن صداي بعد، ثانيه چند

 !بفرماييد -

 :گويممي كنان من من

 !سالم س -

 !خدمتتونم در بفرماييد سالم، -

 ...من -

 !ام ريحانه من

 :گويدمي محترمانه خيلي

 .جسارتا نياوردم جا به -

 .دارم شرم خودم معرفي از

 ...همسر -

 !بشها همسر 

 .عمارت خدمه از ام شكوفه من كنم،مي عرض تبريك !خانم سالم اوه -

  ؟شريفتون احوال 

 ؟داشتيد امري

 !گفتن براي كنممي تالش كلى و كنممي تشكر

 ...خواممي -

 .بزنم حرف شهاب آقا با خواممي

 .هستم شمالى عمارت من حقيقتا -

 ؟خير يا دارن تشريف آقا ندارم خبر 

 ساختمون، اون كنممي صلو اجازتون با 

 .دنمي جواب باشن

 :گويممي سريع

 !خوابه هستش، -

 بمونيد، منتظر خط پشت دقيقه چند پس بله -

 .كنم وصل مستقيم خط

 .مانممي منتظر و كنممي تشكر

 بعد، دقيقه چند 

 .شودمي انداز طنين گوشم در مردانه صداي يك و شودمي داده پاسخ تماس،
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 ؟الو -

 .دهمنمي زدن حرف بيشتر اجازه كه شوممي خوشحال و وله قدر اين

 ؟عزيزم خوبي !سالم واي -

 !بود افتاده شور دلم

 .كندمي مكث لحظه چند

 ؟هستيد خوب خانوم، ريحانه سالم، -

 !مردانه بكر آرامش اين !صدا اين

 .شوم آب خجالت از خواهممي خدايا آه

 !ام گرفته لكنت

 ...ب -

 ببخشيد

 آقا امير

 ...من

 ...من

 ؟خوبن خانواده ؟خانم خوبى-

 .است كافي برايم شوم، شرمزده بيشتر توضيح با نداد اجازه و كرد عوض را حرف كه همين

 .رسوننمي سالم خيلي ممنون، -

 !شدم مزاحم ببخشيد

 ...راستش

 ...با راستش

 ؟دخترم داري كار شهاب با -

 .است مكالمه شغولم حنانه با كردممي حس كرد،مي صدايم دخترم وقت هر

 :گفتم حرص با 

 !بله -

 .است خونه حتما ديگه ساعت يك تا باشه هرجا -

 .نكنم گريه بلند صداي با تا كشممي عميق نفش و ام پيشاني روى گذارممي دست

 ؟نيست -

 .كرده تموم شارژ هم گوشيش احتماال نه، -

 :پرسممي بغض با

 ؟ترانزيته -

 .كندمي مكث لحظه چند

 ؟بودي منتظرش ده،مي توضيح خودش مياد -
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 ...باشم مامان شبيه خواهممي

 .قهرند و شده دعوايشان بابا با كه ها وقت همان مثل

 .بفهمند جان خانم و آقاجان دهدنمي اجازه اما

 شد؛ توبيخ كار سر بابا كه وقتي مثل

 گذاشتند؛ كاله سرش كه وقتي مثل

 ...كرد تصادف كه وقتي مثل

 !باشد مردش امين بايد نز گويدمي مامان

 :گويممي و چكدمي اشكم

 .شدم نگران فقط يهو نه نه -

 .ممنون

 .شدم شما مزاحم ببخشيد

 !خدانگهدار

 .كنممي قطع را گوشي و مانمنمي منتظر

 ...بارممي را ام سالگي نوزده هاي باخت تمام بلند، صداي با و گذارممي گوشى روى را سرم

*** 
 .است آمده سراغم به ام، ابتدايي دوران وسكاب و تب همان شبيه

 گذاشته دوشش روى را تنقالتش از پر پشتى كوله شوق، با سالگي، ده در كه شدم كودكى همان ها، سال بعد

 .بود

 .كند تجربه كه خواستمي را اش زندگي اردوي آخرين و اولين آرزو، كلى با 

 براي جالل، عمو و بابا امضاى جعل با نفيسه كمك با كه اي نامه رضايت بار هزار و بود نبرده خوابم ذوق از شب،

 .كردم نگاه را بوديم كرده آماده خودمان

 .خوانديم شعر اتوبوس در هايم، كالسي هم با راه، طول تمام

 :خوانديم هم با كرد، توقف موزه جلوى كه راننده 

 رسيديم و رسيديم

 رسيديمنمي كه كاش

 بوديم خوش بوديم راه تو

 بوديم پشت الك سوار

 دنده اون و دنده اين

 راننده نباشي خسته

 خندهمي داره راننده

 ...رسيديمنمي كه كاش رسيديم  و رسيديم

  رسيديمنمي كه كاش
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 ...رسيديمنمي هرگز آرزوها، و ها خاطره و روزها سرى يك به كه كاش

 احمقانه، طور همين راه، همان در كاش

 ...مانديممي خوش فقط

 !شد وحشتناكي كابوس دكي،كو روياي

 !عبرت موزه نام به موضوعى با

 ؟بود چه بچه، يك براي عبرتش لزوم نفهميدم وقت هيچ

 ؟دارد بازديد وحشتناك، شكنجه آالت

 ...شده كشته و شده شكنجه و زخمي هاي بدن هاي عكس

 ...زندان هاي ميله

 ...وحشتناك خاطرات

 ...چسبيديم همبه و گشتيم را موزه بقيه ستهب چشم قدر چه نفيسه و من دارم خاطر به خوب

 .كردم تب هم شب آن

 ...انجاميد تشنج به كه تبي 

 ...است عبرت شب همان حال امشبم، حال قدر چه

 ...است برقى دريل مته ترين ضخيم كردن فرو شبيه گوشم، در هايش فرياد صداي

 !شعور بي احمق ى دختره -

 ؟بدي امير حاج به منو راپورت زنيمي زنگ

 ؟!نفهم كني رو من شكايت و بزني الس باهاش زنيمي زنگ

 ...ميارم در رو پدرت من

 ...نكنم آدم رو تو نيستم بابام ي توله  من

 .زنممي يخ

 .زندمي يخ هايم استخوان پوستم، گرماي و سوزش همه با 

 ...لرزممي

 .شنوممي را مامان صداي

 ...هايش گريه صداي 

 !اورژانس مبزني زنگ جان خانم -

 .ميرهمي داره ام بچه

 .است ترحم از پر صدايش باراين هم عمو زن

 ...تب تو سوزهمي داره .براش بميرم -

 .كرد تبريز راهى جوادم و جالل و كوفتى زمين اون به داد گير موقع بد چه آقاجان

 .كنممي حس ام پيشاني روى را نسيم لطيف دست

 .زندمي هق هق 
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 ؟؟دكتر ببريمش نداريم هعرض خودمون مگه -

 .كنيم كاري يك خدا رو تو 

 .كندمي مچاله را قلبم خواهرم، زده وحشت صداي

 !شهاب عمو بزنيم زنگ -

 !ميده نجاتش مياد اون

 :بگويم و كنم التماس بتوانم باشم داشته جان كاش

 !نه شهاب !نه -

 ...نه شهاب اما بميرم، بگذاريد

 .هايم چشم و سينه روى شودمي سنگين سياهي، دوباره اما

 ...فهممنمي هيچ و خوردمي تكان شدت به بدنم

 .اند گرفته آتش هايم لباس

 .رودمي تر باال دامنم از بار هر آتش

 ...كشممي جيغ و دوممي

 ...بينممي بزرگ اى فيروزه حوض يك

 ...اندازم مي حوض در را خودم

 ...كران بي درياي لطافت و نرمي ميان ام گرفته آرام كه كوچكي قرمز ماهي من و شودمي دريا حوض،

 شوم؛نمي خفه زالل، آب اين عمق در

 .كشممي نفس 

 ...كشممي نفس فقط 

 ...موال به گيرممي گ ل خودم شخصا رو بيمارستان اين در شه، كم بچه اين سر از مو يك -

 دارد؛ نوازش صدايش

 .دارد اطمينان 

 ؟آمده پدرم 

 ...نيست پدرم نه

 .داديم انجام اومدمي بر ازمون كار هر ما زاده، جبار ايآق -

 !شدن  تشنج و تب و عصبي حمله دچار طفلك اين

 .گذشته خير به شكر رو خدا

 .گذاشته سرش روي رو بيمارستان بيرون، اون مادرش

 !كنيمي تهديد رو ما شما هم جااين 

 ...شود باز مختصرى تا بخشممي هايم پلك به را توانم همه

 ...مهربان طاليي شير

 ...جاستاين
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 ...است خوب من حال

 ؟؟باشي بد و بترسي و باشد جايي امنيت، و مردانگي حجم اين شودمي مگر اصال

*** 
 ...بندممي را هايم چشم دوباره راحت، خيال با

 ...اما خواهد،مي گذشته شب تشويش بدون خواب، لختى دلم و سوزمنمي ديگر

 ..يشها چشم مرتبه يك اما

 .آورم مي ياد به را اش مشكي و پرشور چشمان برق

 .كنممي بغض اختيار بي

 .باشد اينجا خواهدمي دلم 

 ...است شده تمام و است بوده كابوس يك هم ديروز تمام بگويد و كند بغلم خواهدمي دلم 

 ؟نيست چرا

 ؟كجاست

 كه هستم وزغ يك شبيه حاال كنممي احساس و كندمي ورم بودم، گرفته اوريون و بودم بچه كه وقتى مثل بغضم

 .است كرده باد گلويم زير

 .بيندنمي را بغض اين كسى خودم جز كه است اين واقعيت اما 

 .كنممي ناله

 .باشد حوالي همين شايد 

 برساند؛ را خودش كنم، صدايش اگر شايد 

 :بگويد و كند نوازشم 

 ؟خوبه حالت !ام بچه -

 ...بشورد را اش سينه هايم، اشك و بچالنم را مبغض ابر آغوشش در من بعد

 .زنممي صدايش

 :كنممي طلب را جانم ام،جاني بي همه با 

 !شهاب -

 ...ام حوالي در آفريند مي سكوت اسمش

 .آيد نمي 

 .كنممي باز سختى به را هايم چشم 

 ...بينمنمي را كسى فشرد،مي چشمانش گوشه به را شصتش و اشاره انگشت كه اميري حاج و پرستار جز 

 .زنممي صدايش

 ...امير حاج لب زير گفتن "اهلل اال اله ال " صداي جز آيد نمي جوابي

 ...زنممي صدايش دوباره، هق هق با و كنممي ناله

 .رودمي در سمت امير حاج كه بينممي
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 !خدايا آه

 .بزند صدايش خواهدمي امير حاج و است بيرون شهاب حتما 

 .شده بيدار دخترت بيا !نكن تابي بي خانم، مرضيه -

 ...مامان آخ

 ...هستى هايم خواسته همه اجابت تو مامان آخ

 ...بياور هم را شهابم

 .گيرم مي آرام قدرى زنم،مي هق هق كه مامان آغوش در

 ذكر، يك با را تسبيحش هاي دانه و است زده تكيه آن به مردي كه است درى چوب چهار به هنوز اما چشمم 

 ...اندازد مي پايين يك به يك

 ...او اما آورد مي برايم را حنا و نسيم و نفيسه و جان خانم كه دري به

 ...شهابم اما

 .كنممي نگاهش بغض با

 .است آورده باال را سرش لحظه يك

 .است شده سرخ چشمانش 

 !امير آقا -

 ...شهاب ...ش

 ؟...كجاست شهاب

 !؟گرداندمي بر رو چرا

 !؟هددنمي جواب چرا 

 .كندمي نوازش را صورتم مامان

 !نيست تهران شوهرت رفته يادت كردي، تب جون مامان -

 :پرسممي ناله با

 ؟كجاست -

 :گويدمي نگراني با و زندمي صورتش به جان خانم

 !!گرفته فراموشي سرم به خاك واي -

 .فشردمي محكم را دستم نسيم

 !بدوني ايدب كه تو كيشه، ديروز از شهاب آقا ريحانه، -

 
 :كنممي ناله لب زير و لرزدمي هايم لب

 ...كيش رفته -

 ...كيش رفته

 :گويدمي خنده با نفيسه
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 !كردي تب شوهرت سفر اولين واسه دختر اووووه -

 ؟كنيمي كار چي نيست تهران سعيد هفته، دو ماهي كه باشي من جاي

 :خواندمي جان خانم

 ...بسوزد عشق پدر -

  !بسوزد شقع پدر كاش  !آره

 ...بسوزد عشقى بد پدر

 :گويدمي امير حاج به رو مامان

 .شديمنمي شما مزاحم كاش واي -

 .گرفتم تماس خونه با خاموشه جان شهاب موبايل ديدم 

 .دهدمي تكان سر

 .است ديگر جاي حواسش انگار 

 :گويدمي آرام خيلي

 .عروسمونه خانوم ريحانه ماست، وظيفه -

 !شهمي نگران دوره، راه بچه نگيد، بهش زد زنگ شهاب آقا حاال خدا رو تو -

 :گويدمي مرتبه يك و دهدمي تكان سر دوباره

 ؟بزنم حرف خانوم ريحانه با تنها دقيقه چند شهمي -

 .كنندمي نگاه را يكديگر تعجب با و سكوت در همه

 :گويدمي جان خانم

 !اختياريد صاحب شما -

 ...آيد مي جلو و بنددمي را اتاق در كه بينممي .كنندمي ترك را اتاق ترديد، با اما يك با يك بعد

 :پرسممي و آورم نمي تاب و لرزدمي صدايم

 ؟اومده شهاب سر باليي -

 .خنددمي تلخ

 :دهدمي تكان سر

 !دختر اومده تو سر بال -

 .زنممي گريه زير اختيار بي

 .لرزاندمي را دلم گفتنش اكبر اهلل صداي

 :پرسدمي ثانيه، چند از بعد و زندمي ديوار به را دستش و گرددمي بر 

 ؟ساخته اش روزه سه عروس واسه روزيه و حال چه اين ؟كرده كار چي باهات -

 !ترسممي افتم، مي شهاب حرفهاى ياد

 ...ندهد را االرثش سهم است بهانه دنبال امير حاج اينكه ياد

 ...گذارد مي شارشف تحت و كند مي زياد را كارش كه اين 
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 :كنممي ناله

 ...من -

 !شده تنگ واسش دلم فقط من

 ؟كشدمي پوف چرا ؟كندمي استغفار چرا

 ؟كوبدمي ميز روي محكم را تسبيحش چرا

 .گذاردمي سرش روي را دستش

 !دختر ببين -

 !خانم ببين

 !عروس بيين

 !دارم رو پدرش حكم من

  !خطره زنگ يك وت روز و حال اين ولي كنم، دخالت خوامنمي

 ...بگذرم ازش راحت تونمنمي

 .بكشم سرم روي را پتو خواهممي

 ...بشنوم ديگر خواهمنمي

 ...ببينمش خواهمنمي

 ...بشكند مقاومتم ترسممي

 ...بزنم حرف ترسممي 

 ...باشم فضول ترسممي

 در وحشتناك درد يك و ردخومي دستم كنار ميز به دستم روي آورم، مي باال سرعت با را پتو كه همين اما

 خارج دستم از ميز، لبه به شدن كشيده علت به كه شوممي دستم در سرم سوزن متوجه تازه و پيچدمي دستم

 ...است شده جاري زخم، جاي چسب روي خون و شده

 .كنممي نگاه دستم به زده وحشت

 .رساندمي من به را خودش آني از كمتر 

 .شود مي خم دستم روي

 :گويدمي نيمهربا با

 ...نيست هيچي نيست، هيچي !نترس -

 .كنممي درستش االن

 :زندمي فرياد بلند صداى با بعد

 !پرستارررر -

 .فشردمي را تختم باالي دكمه و

 خونش تا فشردمي زخم روى دستمال چند و آورد مي بيرون كامل را سوزن خودش پرستار، رسيدن از قبل تا اما

 ...بيايد بند
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 .رودمي عقب رسد؛مي كه پرستار

 ...بزنم هق هق و كنم ناله تر راحت دردهايم براي تا ام كرده پيدا بهانه هم من

 بندم؛مي را هايم چشم

 ....زنممي زار بلند صداي با و

 .شوندمي ها زاده جبار راننده ماشين سوار جان خانم و نسيم و نفيسه

 .دشومي خواهرم و مادر و من سهم هم امير حاج تانك 

 :گويدمي گوشم در رفتن قبل نسيم 

 !بگيره منو بياد بزن رو مخش راه تو - 

 ...ندارم هم تصنعى لبخند توان حتي

 .شوم سوار كندمي كمكم مامان

 :پرسدمي در بستن قبل احتياط، با امير حاج 

 ؟راحتى -

 .دهممي تكان مثبت نشانه به را سرم

 :گويدمي حنانه به رو بعد

 .جلو بيا تو شگلمخو دختر خوب -

 :گويدمي سينه به دست حنانه

 .باشم آجيم پيش خواممي -

 .گيردمي رويش به رو و آوردمي در شكالت يك جيبش از

 .كندمي حنا قد هم را خودش و شودمي خم بعد 

 .باشه تنگ جاش نبايد .كنه استراحت رسيدن تا بتونه بايد آجي -  

 !باشه تنها جلو اون گناست رضا امير بعدم

 :پرسدمي كودكانه و گيردمي دهانش به تفكر نشانه به را انگشتش حنانه

  ؟داري ماهنگم آهنگ -

 .زندمي صدايش تشر با مامان

 !نكن اذيت حنانه -

 .كند حل حنا با را مشكلش خودش بدهيم اجازه اينكه يعنى آورد؛ مي باال را دستش رضا امير

 ؟ادمي خوشت ببين بيا .دارم چيزهايي يك -

 .شودمي سوار و شودمي راضى حنانه

 " اهلل بسم " ماشين، كردن روشن قبل بعد، و بنددمي را حنا كمربند خودش، كمربند بستن قبل رضا امير 

 گويد؛مي

 !"على يا " شدن روشن بعد و 

 :گويدمي كمر به دست حنانه كه است نگذشته ثانيه چند
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 ؟آهنگت پس كو !رضا امير -

 .شودمي عصباني دوباره مامان

 !امير عمو !حنانه -

 .زندمي شيريني قهقهه رضا امير

 !باشه راحت بذاريد -

 گويدمي زمان هم و شودمي مشغول اتومبليش صوتى سيستم با بعد

 .دارم تا چند يك هم اينجا .كردم گم كه بود فلش توي خوشگالم آهنگ -

 ؟مياد خوش كدوم از بيين 

 .هددمي حنانه به را كنترل بعد

 .بعدي اين با قبلي رهمي اين با دخترم، ببين -

 .كندمي تاييد سر با و گرفته خودش به را خلبان يك ژست كنترل، با هم حنانه

 من مذهب بد بغض با و دارد همخوانى آهنگ، اولين با نوازشش قدر چه و گذارممي مامان پاي روى را سرم

 ...بيشتر

 ؟يلبخند و آوا با و ناز با چرا جانا"

 ...نخواهى ديگر مرا افكندي، آتش جانم به

  غمت باران  كه امشب

 بارد مي ديده از

 نالد مي سينه در دلم

 ...نخواهى ديگر مرا جانا نخواهى ديگر مرا

 كردي رها غم دست به تنها مرا و رفتي

 نخواهي ديگر مرا كردي خطا من جان به

 من شراب جام در تو غم با شدي پيدا

 من خراب حال اين از

 ؟خواهي چه ديگر بگو

  كردى ديوانه مرا جانا

 كردي افسانه عاشقي در

 كجايي آخر

 نديدي دردم و غم رفتي،

 نديدي زردم چهره اين

  !!؟كجايي امشب

 من ديده ز ريزد كه اشكي

 من سينه ز خيزد كه آهي
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 ندارد تمنا رنگ

 سپيدي مريم گل آن تو

 اميدي و شوري دلم تو بي

 ندارد دنيا به ديگر

 ....ندارد دنيا به ديگر 

 ...ندارد دنيا به ديگر

 بگذر برم از نسيم چون هم

 بنگر ام ديده در لحظه يك

 وفا و عشق ز نشاني شايد

 ...دگر بار تو چشم به بينم

 ...چكدمي مامان پاي روى دانه دانه هايم اشك

 .كنممي احساس را وارش زمزمه خواني هم

 :گويممي خودم با 

 ...دارد ديوانه و تاب بي دل من، مثل هم او "

 "....من شهاب مثل هم او معشوقه يعني

 .كندمي طغيان صدايم بي گريه

 ...شودمي عاصي

 :گويدمي حنانه به سريع

 .كنيم پيدا شاد آهنگ يك بيا -

 ...كند رد را ها آهنگ يك به يك است مجبور و است من بيچاره قلب حال شبيه هايش آهنگ ليست اما

 :گويدمي است شده هول است معلوم كه حالتي با و گيردمي حنانه از را كنترل

 .بخونيم خودمون بيا خورهنمي درد به اينا اصال -

 :گويدمي سريع هم حنانه

 ؟بخوني بلدي چي بود، مردي پير همش آره -

 ؟؟بلدي تتلو

 ؟پرسدمي خنده با

 ؟كيمده تتلو ؟نَمَنه  -

 .زندمي قهقهه حنانه است، شيرين مردانه طور يك هم زدنش حرف آذري حتى

 !است خواننده يك -

 !بخونم رو يكمش بذار

 :كندمي شروع بعد

 "...واكن اخماتو جيگيلى جيگيلي "
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 .خنددمي و خنددمي قصه امير حاج

 !بگيرم ياد منم بخون بيشتر خوب -

 :خوانندمي و زنندمي دست باهم دو هر حاال

 "...جيگيلى جيگيلى "

 .خندممي

 .شوممي حنانه مه من

 ...خواهدمي كودكي دلم 

 :گويدمي خنده ميان حنانه

 !عشقي خيلى تو امير عمو واي -

 !خوبي ولي ايا، گنده

 .زندمي صورتش به مامان

 !تو دست از دختر واي اي -

 :گويدمي ذوق با حنانه

 ؟بدم يادت هم شراره ميخواي -

 :گويدمي و گيردمي گاز شيرين حالت يك با را لبش

 .نكن درگير مردم ناموس با منو !نه مراره شراره !جدت جان نه -

 !باشه داشته چيزي غضنفرى، اصغري، توش بخون يكي

 .رويممي ريسه خنده، از باهم همه

 .گيردمي تماس اش راننده با و كندمي متوقف را ماشين بزرگ، فروشي بستنى يك مقابل بعد، كمي

 .شن پياده دخترها بگو سختشونه باشه، ماشين تو انمخ حاج .كن پارك من سر پشت همين -

 :گويدمي حنانه روبه بعد

 !كنيم انتخاب بستني پايين بريم بزن -

 .گرددمي بر بعد

 .كنممي جمع كمي را خودم

 :گويدمي لبخند با 

 ؟شه خنك بخريم بستني چه زدمون تب دختر واسه -

 :گويدمي تعارف با مامان

 !امير اجح نكشيد زحمت واي اي -

 !است شده مرگم چه دانمنمي

 ...خواهدمي شدن حنانه دلم كه شده مرگم چه

 ؟كنم انتخاب بيام خودم شهمي -

 :گويدمي سريع  مامان
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 !نداري حال تو مادر وا -

 :گويدمي شود؛مي پياده كه زمان هم امير حاج

 !دختر اين بابا قويه -

 ؟چيه ات سليقه ببينم پايين بپر

 .خواهدمي رنگارنگ قيفي يبستن حنانه

 .نرود گيج سرم است مواظب و است من به حواسش مدت تمام شوممي متوجه

 .كنندمي انتخاب بستني خجالت، با هم نسيم و نفيسه

 .شودمي من نوبت 

 :گويدمي 

 ؟داره فكر قدر اين بستني يك ؟!نگفتي -

 :گويممي مچش اشاره با است، خودش دست كه بستني هويج آب به زنممي زل

 .خواممي همين از -

 :گويدمي و خنددمي

 !مرديه پير آهنگام مثل هم مبستني گفت خواهرت ؟مطمئني -

 ...ديروزم تلخي به زنممي لبخند

 ....مطمئنم -

*** 

 ...ندارى آنچه آورى ياد براى است بدى فرصت تنهايى

 ...ندارى ديگر آنچه

 ...هايت باخته

 :گفت اتاق از رفتن بيرون قبل و كشيد رويم را پتو مامان

 .بده حالت نگي زد زنگ بچه اين مادر -

 .ميفته شور دلش دوره راه 

 :كنممي نگاه ام گوشي خاموش صفحه به بغض با

 ؟كيش رفته گفت شما به كي -

 :كندمي نگاهم تعجب با

 !خوردي غصه قدراين چي واسه نگفتي كه تو واال -

 .گفت الناز خونشون، زدم زنگ

 .اومد امير حاج كه دمبع 

 :كشممي سرم روي را پتو

 .مامان خونشون بزني زنگ نبايد -

 ...نبايد
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 .پيچدمي دوباره سرم در صدايش

 ...هايش فرياد

 دمنمي جواب من وقتى خونمون بزنى زنگ نباااايد "

 !نبايد

 "!!؟رهمي فرو مغزت تو ؟فهميدي

 ...فشرممي هايم گوش روى را دستانم

 ...نه

 ،صداها

 فريادها، 

 .شودنمي قطع

 .بشنوم خواهمنمي 

 .كنم تقسيم را ام تنهايي بايد 

 ...را فرياد همه اين كنم اش نفله 

 .روممي كوچك سياه ممورى سراغ

 "من پرتقال "نواى با بعد ي دقيقه چند

 ...كندمي پيدا تسكين قدرى هايم اشك نم نم با دلم

 
 :شودمي اتاق وارد تلفن شيگو با مامان كه است شده بهتر كمى حالم

  ؟بيداري مادر ريحانه ا  -

 گيرد،مي گوشش كنار را گوشي بعد

 .جان شهاب شده بيدار -

 نگهدار، رو گوشي

 .خداحافظ من از

 !باش خودت مراقب

 :گويدمي حرص با و آرام و گيردمي من سمت را گوشي

 ؟خاموشه چرا تلفنت -

 .لرزدمي هايم دست

 .ندارم اي چاره اما بگيرم را گوشي خواهدنمي دلم

 .است منتظر و ايستاده سرم باالي مامان 

 .بگويم "الو" يك توانممي فقط لرزان صداي با 

 
 ...كندمي ترك را اتاق شود،مي راحت خيالش كه مامان
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 !؟ريحانه الو -

 .كنممي سكوت

 ...روحم دارت صفحه در تيز و تند است تيري شبيه صدايش 

 ؟زنىنمي حرف چرا !شمام با !ريحانه !الو -

 ؟خاموشه گوشيت چرا

 ؟...داديدنمي جواب هم رو خونه تلفن بوديد كجا

 !؟است نيفتاده اتفاقى اصال گويي كه كندمي رفتار كسي مثل چرا

 .شوممي بلند جايم از

 .كشممي نفس هم سر پشت و تند و كنممي باز را پنجره

 .است شده كالفه 

 :گويدمي تندى لحن با 

 ؟؟بيارى باال خوايمي منو روى اون -

 :گويممي بغض با

 !زنه هم به حال خيلى روت اون -

 :زندمي نيشخند

 .تو فضول روى اون اندازه نه -

 .كند شكار ماهى خانه، حوض از دارد سعى كه است ديوار لبه روى زرد گربه به نگاهم

 ؟رو فضول اين داري كار چي -

 !كيش تو بگذرون خوش برو

 !زندمي شيرچه آب در هگرب

 ....هُلپ

 !دارم دوستشم زنمه، فضول اين -

 :دهدمي ادامه بيشتر او و كوبممي احمقم قلب روي و كنممي مشت را دستم

 !؟كيشم من گفته كي -

 !!!ام آواره بدبخت منه

 ؟كنه بيرونم خونه از امير حاج دست دادي بهونه

 !بردمي فرو حوض در را هايش پنجه مدام گربه

 ؟!زنمنمي جيغ چرا

 !؟دهم نجات را ها گلي ماهي خواهمنمي چرا

 :دارد بغض صدايش

 !؟من آزار اذيت واسه است بهونه منتظر زرد غول اين نگفتم بهت نامرد، -

 ؟كردي بهش رو من شكايت زدي زنگ
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 !نشي نگران كه خونه خوابم مي ميرم، گفتم بهت ديروز من

 بدبخت و كنه اخراجش كار از و بفهمه حاجي خواستم نمي ساوه تو كرده صادفت ترانزيت تريلي ها راننده از يكي

 ؟كردي ضايع منو زدى زنگ تو بعد كنم، حل رو مشكل خودم رفتم بيوفته، خوردن نون از

 !بينم مي است نشسته حوض لب مسرور حاال كه خيس گربه دهان در را كوچك ماهي

 ؟دارد فايده چه نجاتش براي تالش

 !بكوبم گربه سر بر همينجا از دمپايي اب كه گيريم

 ...كند رها را چاره بي ماهي كه گيريم

 ؟چي ماهى بدن روى "هايش دندان" جاي

 ؟چي تيزش هاي چنگال توسط اش شده دريده هاى پولك

 ؟؟باشد داشته ارزش زخمى ماهى يك جان نجات ،كه است قدر چه سالم ماهي يك عمر مگر

 !دشو سير گرسنه يك حداقل بگذار

 ...نشود "مرگ به آرزو" نفر يك حداقل بگذار

 ....شود سير تقال همه اين بعد حداقل گربه بگذار

 پرسم مي جان بي صداى همان با

 ؟االن كجايي -

 ؟عشقم باشم دارم، رو كجا -

 كيشي ميكنن فكر همه -

 ...من

 !بودم بيمارستان من

 گويد مي بخورد يكه زياد اينكه بدون

 ...ما بچه برات بميرم -

 ببينمت، اونجا ميام شب

 !!!گرفتم برگشت بليط خودت محض بهشون بگو

 :نگرانم ، نيست خودم دست

 ...امير حاج -

 ؟نميده راهت خونه امير حاج

 !شهداده و خواهرام و من مال اونجا نصف !كرد غلط -

 نميدانستم روزها آن كه آمدنى به شود مي قرص دلم

 "است كمتر نيامدنش غم"

 پايين و باال ام گونه روى مدام را گونه رژ موى قلم نفيسه بافد، مي ماهى تيغ مدل سرم باالي را مموهاي نسيم

 :برد مي

 !بودي مريض معلومه قشنگ شدي زار و زرد قدر چه دختر اوف -
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 :گويد مي هم بار آخرين دهد، مي تذكر يك و اتاق در كشد مي سرك نگران هربار هم مامان

 !نپوشيا كوتاه آستين رسن، مي ان جاده تو هم اينا بابا ريحانه -

 :كند مي اعتراض نسيم

 ها شوهرشه عمو زن وا -

 :گيرد مي گاز لب

 بريزه، بيرون چيشو همه كار اول همين زشته باشه، -

 !مياد بدش جوادت عمو

 گويم، مي "چشم "حوصله بي و دهم مي تكان را سرم

 ...نيستم خوشحال

 ...ديروز اندازه نه اما هستم

 :زند مي جيغ نانهح

 اومد بيا آجي اومد، شهاب عمو -

 روم، مي بيرون در از آرامي به شنوم، مي را هست جان خانم و مامان با احوالپرسي و سالم حال در كه را صدايش

 هم و گذارد مي زمين را است دستش در كه پاكت چند ديدنم محض به است، پوشيده جذب اى سورمه پيراهن

 ناقابله :گويد مي مامان به رو زمان

 :آيد مي سمتم و كند مي باز را هايش دست بعد

 ؟؟خانمم تو شدي چي سرم تو دردات -

 هنوز كند، مي بغلم محكم جان خانم و حنانه و مامان حضور رعايت بدون او و دهم مي سالم زده خجالت

 ...نبارم را هايم گاليه و باشم آغوشش در توانم نمي و دلخورم

 :گويد مي مامان

 !نكن نگران رو خدا بنده سپرديم بهت همه اين خوبه دختر واي -

 :گويد مي هم جان خانم

 !خان شهاب نبودي شب يك كرد تب دخترمون -

 ... شود مي بيشتر هقم هق

 ...داند نمي را دردم حتي كسي كه اين از بيشتر

 :گويد مي و كند مي نوازشم

 !!!هك برات مردم طوري اين نكن بياد قبرم سر اشكات -

 :گويد مي اعتراض با جان خانم

 جون از دور-

 ...جون از دور

 باشي زنده

 !باشه سرش باال ات سايه
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 ...اش سايه

 ...كرد مي دريغ هم خودش از حتى كه اى سايه

 كند مي تشكر شهاب گذارد، مي جلويش را مرغ ديس و كند مي پر دوم بار براى را شهاب خورشت ظرف مامان

 :گويد مي و

 !ميشم كيلو ديويست نرسيده سال سر من بريم پيش اينجورى انج مادر -

 :گويد مي لبخند با بابا

 جونت نوش -

 و كنم مي احساس پايم ران روى ميز زير از را ،دستش چرخانم مي ماستم كاسه در حوصله بى و آرام را قاشقم

 ؟پرسد مي دست حركت با زمان هم

 ؟خورى نمي چرا -

 :هدد مي جواب من جاى به حنانه

 !!!شه الغر عروسيش تا باشه رجيم شبها خواد مي آجي -

 :دهد مي جواب حنانه خود سبك با قهقهه با شهاب و كنم مي نگاهش اخم با

 !برده رو ما دل هم نگرفته رجيم آجيت -

 مي جمع كمى را پاهايم گيرم، مي گر خجالت شدت از هم خودم و شوم مي بابا ابروهاى خوردن گره متوجه

 ...برد مي پيش بخواهد كه طور هر را دستش ريلكس خيلى شهاب اام كنم،

 ...ام ترسيده

 :بگويم و بگيرم پناه پدرم بغل در ناله با و كنم گريه خواهم مي بزنم، جيغ خواهم مي

 "بده نجاتم بابا" -

 ؟؟ندارم خوبى حس است، "عشقم" ، "محرمم" ،"شوهرم" كه مردي هاي دست به نسبت من چرا

 !؟است گرفته قرار "تعرض" مورد كه هستم سىك شبيه چرا

 افتد مي راه و دارد مي بر را بشقابش سرم پشت بالفاصله شوم، بلند جايم از تا كنم مي بهانه را ها ظرف

 :كند مي اعتراض مامان

 !نكش زحمت شما خدا رو تو واي -

 :گويد مي لبخند با

 .خودمه خونه كنم حس بذاريد -

 مي سينك در كه را ها ظرف بگيرم، سرد آب زير را سرم دارم دوست حرارت شدت زا ، زند مي تند تند قلبم

 استخوان بين من و است شده نزديك من به ممكن جاي تا خورم، مي اش سينه به گردم مي بر وقتى گذارم

 :است ترسناك خيلى اول بار براي تماس حد اين تا و نيست گريزي ام، شده اسير كابينت و ستبرش هاي

 !بينه مي مياد يكي االن كني مي كار چي شهاب ا  -

 هر كنم مي حس كه كند مي اسير ولع با چنان را هايم لب بداند را نظرم اينكه بدون و برد گردنم دور را دستش

 گويم مي بغض با و گذارم مي لبم روي دست رود مي كه عقب شود، كنده هايم لب است ممكن لحظه
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 !اومد دردم -

 ...را دلم دوباره چشمكش و زند مي برق هايش چشم

 !قشنگه دردشم -

 من خوشمزه

 ؟بخشيديم

 ...است طور همين زناشويي سبك به خواهى معذرت حتما كنم مي فكر خودم با

 فاصله هم از دو هر حنانه ورود با اما كنم دل و درد بخورم تاب بغلش در كنم بغلش ها ساعت آرامش با خوام مي

 :گويد يم شيطنت با شهاب گيريم، مي

  !حنا -

 ؟داريد سياه نخود

 !كند مي نگاه شده گرد هاي چشم با حنانه

 :گويد مي مظلوميت با حنانه زند، مي قهقهه كنم، مي نگاهش اخم با و زنم مي شهاب پاي به آرام

 ؟كجاست سياهامون نخود بپرسم مامان از برم آجي -

 :گويم مي و گيرم مي محكم را دستش شوم مي هول

 شورم مي ظرف من تا بخون شعر ذره يه اينجا بيا ، برم نتقربو نه -

 :گويد مي و نشيند مي كابينت روي ذوق با

 ؟بخونم رو خوندم امير عمو با كه همون -

 :دهد مي ادامه كودكانه طور همان حنانه اما شود مي عوض شهاب صورت حالت

 ! شهاب عمو -

 خريد، بستني واسمون امير عمو

 كلي خونديم آهنگ

 ؟بلدي هم تو

 :پرسد مي طعنه با سايد مي هم به را هايش دندان و كند مي نگاه من به خشم با كه طور همان

 ؟؟كرديد كار چى امير عمو با ديگه -

*** 
 !شد االغ به تبديل كه بود پينوكيو انيميشن از قسمت آن هميشه ام، كودكى كابوس

 .شد دچارش كه بود بدبخت قدر چه نوكيو،پي و است وحشتناكى چيز چه شدن االغ كردممي فكر هميشه

 !خورمنمي هرگز را مكار روباه و نره گربه گول كه من كردممي قانع را خودم بعد 

 !نيستم ژپتو پدر گوي دروغ و سركش ساز دست بچه كه من

 !باشد راحت بايد شدن االغ جانب از خيالم پس 

 !نيست الزم دم و سم و پاالن حتما شدن، االغ براي و ىبفهم خودت آنكه بي شوي،مي االغ گاهى دانستمنمي اما
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 در كوچك چرم كيف يك و قرمز دكلته براق و كوتاه پيراهن يك و نظير بي آرايش لوازم ست يك با شودمي مثال

 !چه يعني بودن آدم شود فراموشت اصال كه شوي، فهيم و رام االغ يك به تبديل چنان زيبايش، جعبه

 .كردندمي پايين و باال چندم بار براى را شهاب روزه يك سفر هاي سوغاتي پاكت نفيسه، و نسيم

 مامان به چندم بار براي عمو زن و چرخاندمي هوا در را بود هايش سوغاتي جزء كه جديدي عروسك حنانه

 :گفت

 ابريشم روسرى مارك  اين جنس مرضيه -

 ؟!نه يا اصال مياد تبه ببينم سرت رو بنداز بيا نكنن، سرت تو خاك !گرونه خيلي

 :گويدمي بلند صداي با آشپزخانه از مامان

 .كنم سر جايي شهنمي روم روشنه، خيلي خدا، به زينت دار برش -

 .كنم داري آبرو مجبورم و است گرفته حرصم

 ...نگيرد جدي را مامان تعارف عمو زن كنممي دعا دلم در ولي 

 !كنم تشكر چندم بار براي تا دوممي اتاق سمت نعل، چهار خورد؛مي زنگ كه تلفنم

 ...است گذشته چه من بر پيش شب دو رودمي يادم كه روممي تاخت به سرعت، با قدرآن

 .پردمي پايين و باال شور، پر نخست، روز همان مثل قلبم عكسش، ديدن با

 !؟عزيزم الو -

 ؟خوبى خانومم سالم -

 .خوبم باشي، خوب شما !آقا سالم -

 .است شده عجيب طور يك كالمش لحن

 !مودب حد، از بيش 

 ؟خوبن ؟كجان اينا مامان عزيزم، باش خوب هميشه ...باش خوب -

 ؟كجايي خوبن، همه -

 !حاجي پيش بازارم، من -

 ؟تري راحت طور چه ببينم بگم خودت به قبلش گفتم خونه، بزنم زنگ خواستم

 .افتد مي شور دلم

 ؟شهاب شده چيزي -

 !بشم قربونت نه -

 بار يك داري دوست قبلش گفتم رو، خانواده شام واسه كنه دعوت بزنه زنگ خوادمي حاجي جمعه شب گويا

 !؟مونخونه بياي من با خودت

 .دهممي قورت را دهانم آب

 ؟بابام مامان بدون -

 .هستيم خانوادت خدمت در جمعه شب .ديگه آره -

 ؟بگيرم اجازه بابام از بايد -
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 .شودمي تند مرتبه يك لحنش

 ...من زن بده اجازه بايد بابات -

 .كندمي رها كاره نيمه را اش جمله كنارش، در آرام صداي يك با

 :دهدمي ادامه و شودمي تر آرام لحنش

 .گيرممي اجازه ازشون زنممي زنگ -

 .دنبالت بيام باش حاضر غروب

 .شودمي پا به خانه در خواستگاري، روز استرس و هيجان همان دوباره

 .ريزممي اشك هايم، لباس از تلى وسط من آخر در

 .سايدمي هم به را هايش دست حرص، با مامان

 !؟گرفتى عزا مرده مادرت مگه دختر -

 .دهدمي جواب من جاي به حنانه

 !مامان آخه نيست خوب هاش لباس -

 :گويدمي و كشدمي بيرون كشو از بنفش شال يك نسيم

 .ديگه شهمي خوب كن سر كمرنگت بنفش سارافون اون با اينو !ريحانه بيا -

 :گويممي بغض با

 !دهاتيه -

 !دهدمي تكان سر مامان

 ؟خريدي چرا بود، دهاتي -

 .كنممي پاك را هايم اشك آستين، با

 .ندارم هيچي !نده گير مامان -

 :پرسدمي تعجب با و شودمي ملحق جمع به تازه آغوشش، در طاها دادن تكان حال در عمه

 ؟خبره چه اينجا وا -

 :گويدمي بلند صداي با و دهدمي تكان هوا در را هايش دست و كندمي ترك را اتاق كالفه مامان

 !نداره لباس مونده، لخت خانم !هيچي -

 .گيردمي گاز را لبش و آيد مي جلو خنده با عمه

 !گنده دختر ا   ا  -

 ؟؟گيريمي آبغوره لباس واسه نشستي !كرديا شوهر مثال

 .جان عمه داري لباس همهاين

 :گويممي و كنممي پرت را لباس چند حرص، با

 !دمده و قديمي يا ان، كهنه يا اينا -

 !خريد رفتيممي اونجا، بري خوايمي امشب بوديم دار خبر زودتر جان عمه خوب -

 !نيست وقتش كه حاال
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 .بغضم بيشتر نكرد باز براي فرصتم دنبال خواسته خدا از من و لرزدمي تلفنم

 .گويممي را مشكلم گريه با شنوم،مي را صدايش كهاين محض به

 :گويدمي آرام و زندمي خودش صورت روي محكم دست دو با عمه

 .گدان اينا گهمي االن !ريحانه واي واي -

 .دار نگه دهنت تو حرف كم يه دختر

 .گيردمي مرا پشت هم نسيم

 :گويدمي كه شنوممي 

 !شوهرشه !عمه بگه بذار -

 :گويدمي حرص با عمه

 ؟؟زد مرد به بايد رو حرفي هر مگه -

 :گويدمي صدقه قربان با شهاب

 !نمرده كه شهابت بگردم، دورت -

 .گيرممي لباس واست ريممي راه سر شو حاضر

 .نشه فراموش خريدم، واست كه خوشگله رژ فقط

 .كندمي همنگا اخم با و است مكدر هنوز مامان خداحافظي، هنگام

 .بوسمشمي و كنممي بغلش 

 !نكن اخم من جون مامان، -

 .گرداندمي بر را رويش

 .بردي جوراين رو بابات آبرو -

 .خريمنمي هيچي واست كنهمي فكر شوهرت االن

 :گويممي افتخار با

 .كنهنمي فكر طور اين وقت هيچ شهاب !نخير -

 .كنممي انتخاب رنگش هم ارشلو با جذب، جين سارافون يك شهاب، نظر با

 :گويممي شهاب به پرو، اتاق آينه مقابل 

 !معلومه جام همه !تنگه خيلي اين -

 :گويدمي و زندمي جذابي چشمك

 .واست رهمي آقات دل لحظه هر عوضش -

مي پا به بزرگ جنگ يك ببيند، ها لباس اين با مرا كه شب بابا كنم فراموش تا است كافي جمله يك همين

 !شود

 !گيردمي را هايم چشم عمارت شكوه ورود، از قبل حتى زاده، جبار عمارت مقابل

 !كندمي محسوب امپراطورى نوعى را ها زاده جبار چرا آقاجان فهمممي حاال
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 با است مقارن باغ، انتهاي و اند گرفته پيشي عمارت باغ بلند هاي ديوار از حتي كشيده، فلك به سر هاى درخت

 ...هوا و آب خوش و خلوت منطقه اين طويل خيابان ديگر سر هم ابتدايش و خيابان يك انتهاي

 .آيند مي استقبال به مرد دو ورودمان، محض به كند؛مي باز كه را در شهاب 

 .كشدمي پايين را شيشه 

 .دهدمي سالم آذري، خاص لهجه يك و احترام با مسن مرد

 .اومديد خوش !آقا سالم -

 :گويدمي هم من به رو بعد

 !كنممي عرض تبريك !خانم سالم -

 .كندمي تكرار را جمالت همين عينا فاصله، كمي با هم تر جوان مرد

 .كنممي تشكر من

 .دهدنمي هم را سالمشان جواب حتي توجه، بدون شهاب

  ؟بايرام است خونه حاجي -

 .نياوردن تشريف هنوز نه -

 .كندمي اشاره تر جوان مرد به شهاب

 موبايلم به بزن تك نگهباني از !عياض هي -

 .رسيد حاجي

 :گويدمي احترام با و گذاردمي سينه روي دست

 !آقا چشم -

 .شوممي شيفته بيشتر من رويم،مي داخل كه بيشتر كمي

 .است خاص باستاني آثار جزء گويي پله، به پله طويل اي فيروزه هاي حوضچه و ايراني معماري با باغ، اين 

 .هستيم تهران در شودينم باورم 

 ...دارد را گلي ايل عمارت و باغ هواي و حال خانه، اين 

 .است كرده برابر چند را اش زيبايي آفتاب، غروب

 ديوار يك هاي پنجره مجاور دقيقا كه رسيممي نما آب زياد تعدادى با بزرگ استخر يك به ها، الله باغچه بعد

 .است اصلى عمارت

 .بود رنگارنگ هايش شيشه كه ديمي،ق سبك ارسي هاي پنجره

 ...بود خاص خيلي زيبا، هاي ايوان و متعدد هاي ستون با عمارت آجري نماي

 :گفت و كرد متوقف جاهمان را ماشين شهاب،

 .پاركينگ ببره رو ماشين بياد بايرام شو پياده -

 .شديم پياده دو هر

 .چرخاندممي سر مشتاقانه هنوز من

 :گفتم ذوق با 
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 !است بامزه چه كوچيكه عمارت اون -

 .بودم اونور من الناز، كردن شوهر قبل تا -

 ؟كنهمي زندگي جااين هم جون الناز -

 :گويدمي نيشخند با

 .بزنه سرش تو تر راحت بتونه تا باشه دستش زير اونم بيچاره شوهر بايد حاجي -

 .كندمي اشاره فرش سنگ ورودي سمت به بعد

 .برو اينجا از -

 .افتم مي راه شهمراه

 :گويممي ذوق با بزرگ، تاب چند ديدن با

 !پس كنيدمي هم بازى تاب -

 .گيردمي محكم را دستم

 !ام بچه كنيممي هم بازي تاب -

 !اول تشريفات اجراي بريم بيا حاال

 .اندازد مي نصرت طاق ياد مرا عمارت، ورودي نماي

 .شودمي گرد هايم چشم

 ؟؟قديميه خيلي اينجا -

 .دهدمي تكان منفي نشانه به را سرش

 .رضاست امير ايده بيريخت، چيزهاي اين !قدر اون نه -

 .كشيده خودش رو جااين نقشه

 .كنه تبديل  الكچرى  برج يه به  رو ملك اين تونستمي احمق

 .كنممي نگاهش تعجب با

 ؟داري سهم جااين هم تو -

 :گويدمي مكث ثانيه چند بعد و رود مي باال ابرويش يك

 !گوريشه به گور ننه ارث اينجا .بابا نه -

 رفته، خدا رحمت به مادر يك هم اون كس هيچ مادر سر پشت خدا رو تو "بگويم و كنم التماسش خواهدمي دلم

 "نزن حرف طور اين

 !ندارد منظوري اصال و است همين ادبياتش نوع شهاب كنم،مي قانع را خودم و كنممي نگاهش فقط اما

 .كنممي گم را پايم و دست ناشناس، خانم چند و الناز و جان خاله عزيزه جخرو با

 .اند آمده استقبال براي شوممي متوجه كهاين مخصوصا 

 .كندمي بغلم جان خاله عزيزه

 .گذاردمي پايم جلوى مرغ، تخم يك و خواندمي دعا برايم 

 .داخل بيا روش بذار پاتو جيرانم -
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 .كنممي نگاه زندمي هقههق كه شهاب به تعجب با

 :گويدمي الناز به رو طعنه با 

 ؟پس كو داداشت خان گوسفند -

 .كندمي اخم جان خاله عزيزه

 .عروسمون نيت به ببرن سر خيريه آسايشگاه تو سپرده رضا امير آقا -

 .زندمي قهقهه تر بلند شهاب

 !شدمي من شو بايد ما عموي پسر اين -

 شو، همش

 !نمايش همش

 جلو آمد خوش براي ديگرى، از پس يكي هم خدمتكار خانم سه و كندمي استقبال من از خوش روي با هم نازال

 .آيند مي

 خانم دو و كندمي معرفي آيجان را خودش است، زده بيني ذره عينك كه رويي سفيد نقش ريز سال ميان خانم

 .دارند نام منيره و صحرا هستند، هايش دست زير كه تر جوان

 رنگي هاي شيشه همان توسط كه رنگارنگي پردازى نور و نظير بي ابريشم هاي فرش وجود با هم عمارت لداخ

 .نداشت عمارت خارج از كمي دست زيبايي از بود؛ گرفته شكل پنجره،

 فرش و چوبي هاي تخت با خوردمي چشم به عمارت سفيد مرمر سنگ سالن وسط كه كوچكي حوض مخصوصا 

 ...الكي قرمز هاي

 .شدم كشيده عمارت قسمت همين به اختيار بي

 .رفتندمي رژه آن در زنده طاوس چند كه شدم ها تخت پشت هم اي شيشه بزرگ گلخانه يك متوجه

 :گفت و كرد اشاره گلخانه به خنده با شهاب

  !اومدي خوش زاده جبار امير حاج وحش باغ به خوب -

 :گفت تشر و اخم با جان خاله عزيزه

 ؟كردي شروع باز -

 .زدم لبخند

 .خوشگله جااين قدر چه -

 :گفت تلخي با شهاب

 .است خونه قسمت ترين زشت تيكه، اين اتفاقا -

 در ميز يك روي كه بزرگي قليان و سماور بعد، و بود خانه قسمت همان كاري آينه سقف به نگاهم همه من

 .زدمي برق خانه گوشه

 .زندمي قهقهه دوباره

 !حاجيمون اعتياد دواتا و آالت اينم خوب -
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 :گويدمي حرص با الناز

 !كنيمي چيه شوخيا اين شهاب -

 !يهو شهمي باورش

 .شوممي هايم لباس به جان خاله عزيزه و الناز عجيب هاي نگاه متوجه

 زاده جبار عمارت به عروس عنوان به ظاهري، چنين با بار اولين براي شدم راضي چرا كه كنممي لعنت را خودم

 ...گذارمب پا

 اجازه عمارت اين به آوردنش براي و است زده زنگ آلما پرستار كه دهدمي خبر الناز به صحرا بعد، دقيقه چند

 .خواهدمي

 :گويدمي اش خاله به رو ترديد با الناز 

 !؟نكنه اذيت ؟بيارمش شده  بيدار آلما !جان خاله عزيزه -

 :دهممي جواب جان خاله عزيزه جاي به من ذوق، با

 !واسش شده ذره يك دلم .بياريدش خدا رو تو واي -

 .اندازد مي مبل روي را پايش و كندمي پرتاب گوشه يك را كتش شهاب

 كنه،مي ونگ و انگ قدر اين مياد االن -

 .ميفته گوز گوز به مخمون

 :پرسدمي صحرا به رو بعد

 ؟پايين نمياد ؟قبرستونيه كدوم ؟مگه نيست خونه عنتر شازده اين -

 .زندمي شهاب پاي روي محكم جان خاله عزيزه

 !باالم باش داشته كالم عفت كم يه فقط كم، يه -

 :گويدمي و كندمي حلقه جان خاله عزيزه گردن دور را دستش شهاب

 !عفت جوووون -

 !جووووون عزيزه باشه داف خودت مثل اينكه شرط به فقط !جوره همه خواممي رو عفت

 ...خندندمي هم سايرين من خنده با و گيرديم ام خنده اختيار بي

*** 
 كاري آينه تماما كه خانه اصلى تاالر انعكاس عمارت، در بيشترى هاى چراغ شدن روشن و هوا شدن تاريك با

 در عروس لباس با كه خودم روياي در تماشايش، محو لحظه، چند براى كه آمد مي نظر به شكوه با قدرآن بود؛

 .شدم گم چرخيدم،مي و يدمرقصمي تاالر اين

 كرده روشن را سالن بزرگ تلويزيون و بود گذاشته من پاي روى را سرش و بود كشيده دراز كاناپه روى شهاب

 .كردمي خوانى هم و دادمي گوش آهنگ بلند، صداي با و بود

 .كردمي شوت دهانش از را ها تخمه پوست زحمت، بدون و شكستمي تخمه زمان هم

 .بود فايده بي خورد،مي حرص جان خاله عزيزه قدر هرچه

 .برود ديگر عمارت به دخترش، كردن آرام براي شد مجبور كه هم الناز
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 .بود آهنگ با همخوانى غرق شهاب

 جايش از ديد؛ داد،مي هل سالن سمت را آقا بيوك صندلى كه حالي در اصلى، راهروي از را شهداد وقتي حتى 

 .نخورد تكان

 .شد مانع سرش ندادن تكان با كه شوم بلند جايم از احترام انهنش به خواستم

 .دادم سالم خيز، نيم حالت به طورهمان 

 .داد تكان سر لبخند، با و صدا بي آقا بيوك

 .دادمي نشان قبل از تر زيبا خيلي روشنش، جين و ياسي پيراهن با و بود بسته سرش پشت را موهايش شهداد

 .آمد جلو مهرباني با

 !خانواده اى پنبه و خوشگل عروس المس -

 .كردم تشكر زده، خجالت

 .داشتنميبر صورتم از را افتخارش پر و مهربان نگاه 

 :گفت عمويش به رو و كرد شوت دهانش از را تخمه پوست شهاب

 ؟پيرمرد چطورى -

 .زندمي لبخند مهربانانه همچنان آقا بيوك

 :گويدمي شيطنت با شهاب 

 ؟عمو خوشگله -

 ؟من زن يا بود خوشگلتر عمو زن بگو، استر

 .زندمي ديگرش دست روي دستش با جان خاله عزيزه

 .كن حيا !شهاب وااااى اي -

 !ها دممي شوهرت !نزن غر قدراين عزيزه -

 ؟!عموم يا بودم سليقه خوش من بدونم خواممي

 :گويدمي حرص با كنان، نچ نچ جان خاله عزيزه

 !بود بيامرزت خدا باباي اونم اشتيم،د سليقه بي يك فقط ما -

 .شودمي پخش اطرافش ها، تخمه پوست همه و شودمي بلند جايش از زنان قهقهه شهاب

 .دهدمي فشار و گيردمي دست يك با را جان خاله عزيزه هاى لب 

 .كنممي مهمونت گنده ماچ يك خودم بگي، كني جرات سولماز جلوي يعني -

 .زندمي شهاب هاي دست يرو محكم جان خاله عزيزه

 ...خنددمي ظريف و آرام گذاشته؛ دهانش جلوي را دستش شهداد

 :گويدمي شهداد به رو رفته، باال ابرويش يك كه حالى در شهاب

 ؟بدي دست بزرگتر داداش به نداري شعور تو -

 :گويدمي مهرباني نگاه با شهداد

 .بشم بزرگتر داداش اين قربون من -
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 .بود آرزوم ماديتدا .بگردم دورت

 .گيردمي را شهاب دست مهرباني با بعد

 :گويدمي اخم با شهاب 

 !خورهمي همبه حالم بري، صدقه قربون عشوه با خوادنمي !حاال خوبه -

 .كندمي نگاهش مهربان قدرهمان هنوز شهداد

 ؟داداش داري دوست چاكرتم بگم -

 .اندازد مي غبغبش به بادي

 .بهتره كم يه -

 .نشيندمي كنارم دشهدا

 :پرسدمي و كندمي نگاهم ذوق با همچنان 

 ؟طوره چه برفي پنبه حنانه -

 .زنممي لبخند

 .پرسهمي شما از و كنهمي نگاه داديد هديه بهش كه عروسكي به مدام اتفاقا .خوبه -

 !شم قربونش الهي -

 .دارد كشيدن دراز خيال دوباره شهاب

 .گذاردمي هدادش پاي روي را پاهايش باراين 

 .گرددبرمي آلما همراه باراين الناز

 .گيرممي آغوش در را شيرين دخترك بالفاصله

 .كندمي نگاه را شهاب تاسف با الناز 

 ؟!اينجارو كردي كثيف چه ببين -

 .داريم مهمون مثال

 .دهدمي تكان را پاهايش

 !است خونه صاحب .نيست مهمون -

 ؟مهمونه من زن بعد جا،اين شده كاره همه تو شوهر طور چه

 .زندمي صدا را صحرا و كند عوض را بحث كندمي سعي و شودمي سرخ الناز

 .بزن جارو يك رو جااين بيا لطفا !جان صحرا !صحرا -

 :گويدمي بلند صداي با و كندمي شوت را اش تخمه پوست دوباره شهاب

 !نكرده الزم -

 .خورممي دارم هنوز

 :گويديم شهداد به رو بعد

 .كنهمي درد پام -

 .برادرش پاي هاى انگشت دادن ماساژ آرام آرام كندمي شروع هم شهداد
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 .زندمي فرياد بعد كمي

 !!!صحرا -

 .بيار مشكي نوشابه يا دلستر

 .سوزهمي جيگرم

 لم تر راحت تا گذاردمي سرش زير كوسن، چند و كشدمي سر را نوشابه بزرگ بطري تنهايي به بعد دقيقه چند

 .دهد

 .شودنمي سير هم پا كف ماساژ از 

 .كنمنمي حس را زمان گذر كه هستم آلما با بازي شيفته قدراين هم من

 :پرسدمي خاله از الناز

 ؟نكرد دير داداشم خان -

 .زندمي خنده زير شهاب

 .ببرن داده فيل سر احتماال -

 !كشيده طول

 .بكند را خان بيوك حضور مراعات كه كنديم اشاره شهاب به غره چشم با جان خاله عزيزه

 :گويدمي شهاب به و شودمي هول هم الناز

 .عزيزم پاشو -

 .بده خانمت نشون رو خونه و اتاقت ببر پاشو

 .دهدمي تكان سر

 .ديگه شكله يك خونه اين جاي همه -

 !تمدن از خالي

 ؟داره دادن نشون چيش

 :پرسدمي شهداد به رو بعد

 !هوي -

 ؟شد تموم الهمق ترجمه

 .دهدمي تكان سر طفلك

 .بهش باشيد مسلط بخونيد، خودتون بار يك بايد ارائه، واسه اما !داداش تمومه -

 :گويدمي حرص با

 خونده؛ فوق شكسته، غول شاخ ما، خونه شاه رضا چون -

 .النمونف دم   كنن داغ مهر فوق، مدرك يك كه كوفتي نامه پايان اين واسه بكنيم جون مجبوريم هم ما

 :زندمي جيغ بار اين جان خاله عزيزه

 !!!اهلل آي -

 ؟؟ادبه بي قدر اين چرا بچه اين
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 .گيردمي تسكين نيت به را خاله دست الناز

 .شهاب كنهمي شوخي !جان خاله نخور حرص -

 .كندمي شوت را بعدي تخمه پوست و آورد مي در ادا شهاب

 .پردمي جايش از فنر ثلم كه خوردمي كوتاه زنگ يك تلفنش زمان هم

 .زندمي هوار و تكاندمي را خودش

 !صحراااا -

 !آيجان

 !منير

 .شوندمي حاضر خدمت به آماده آني، از كمتر در سه، هر

 .كندمي اشاره زمين به 

 .شه جمع جااين !زود !زود -

 .كندمي خاموش را تلويزيون خودش بعد

 .كندمي اشاره من به رو و كشدمي موهايش به دستي

 .شومنمي منظورش متوجه

 :كندمي زمزمه آرام گوشم در 

 ؟بستي سفت قدر اين ها مونده عقب مثل چرا رو شالت -

 !كنممي نگاهش تعجب با

 .كشدمي عقب كمي را شال و بردمي سرم پشت را دستش پنهاني خودش 

 .شوممي معذب

 آرامش، و امنيت يك با توام مردانه، "اهلل يا" صداي يك و است شده تميز كامال قسمت آن هم، بعد دقيقه چند

 ....پيچد مي سرسرا در عمارت، اصلي درب گشودن همراه خانه در

 ...هزارچم رضاى امير

 !بود خوانده آواز و بود كرده كودكي ام ساله ده خواهر همراه ماشين در پيش روز چند كه شيرشاهى

 ...بود خريده بستني برايم كه همان

 !نيست او از اثري اينجا

 فرمانروايي خود قلمرو در قدرتمند امپراطور يك مثل سن، سال وسه سي با كه هست اميرى حاج فقط اينجا

 !كندمي

 !پدر يك

 !داداش خان يك

 !ولي يك

 ...شودمي وارد پر دست

 .روندمي استقبالش به همه
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 .دهدمي آيجان دست را خريد هاى كيسه 

 ...ايم ايستاده دار خبر همه

 هم خاله بوسد،مي را جان خاله عزيزه دست شودمي خم بعد و دهدمي يك به يك را همه سالم جواب تراماح با

 كشدمي دست سرش روي

 .پسرم باشى زنده -

 :گويدمي لبخند با و زندمي شهاب شانه به

 ؟شادوماد طورى چه -

 :گويدمي احترام با و زندمي سينه به دست شهاب

  !چاكرتم -

 !آقا باش، آقا -

 كندمي نگاهم پدرانه خيلى و لبخند با

 !عروس اومدي خوش -

 .كندمي عوض را نگاهش مسير سريع و هايم لباس روي شودمي خشك مرتبه يك نگاهش كنممي احساس اما

 .كنممي تشكر

 زند،مي آقا  بيوك نحيف زانوان بر بوسه  و نشيندمي پدرش صندلى مقابل 

 :گويدمي ذوق با شهداد

 .افتاد شور دلمون كردي دير داداش نخا -

 .شهداد سر روي كشدمي دست شودمي بلند

  .اومد پيش كار حجره -

 .گيردمي من از را كندمي تابي بي اش دايي براي آغوشم در كه  آلما زمان هم

 ..بردمي دست شيرشاه نرم هاي ريش ميان كودكانه ذوق با و آغوشش در خوردمي سر زبان بي طفل

 .دهدمي آلما دست و آورد مي بيرون خوشرنگ شكالت يك بشجي از

 :گويدمي دلبرى با الناز

 !ها بگيره جايزه شما از شب هر كرده عادت وروجك اين داداش خان - 

 .گيردمي من مقابل شكالت يك اينبار و كندمي جيبش در دست دوباره بوسدمي را آلما كه حالي در لبخند با

 .گيرممي را طاليي شكالت تشكر با بعد و  كنممي نگاهش مردد

 .شوندمي مستقر جايشان سر يك به يك بعد بنشيند او اول تا مانندمي منتظر همه

 :گويدمي شهاب و من به رو نشستن محض به

 ؟طورن چه عشقامون مرغ خوب -

 .كنيممي تشكر

 :پرسدمي شهاب

 .اومدممي زديمي زنگ ؟بود چي حجره مشكل حاجي -
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 :گويدمي شيرين و دار معني لبخند يك با

 ! الدين شهاب آقا زندگيه و زن بنده دستتون شما -

 ! حاجي اشاره يك به شما از -

 !دويدن سر به ما از

 كشدمي شهاب شانه روى دست مهرباني به

 .باشي زنده -

 .شودمي بلند گويان على يا و سپاردمي الناز به كردن باران بوسه از بعد را آلما

 .خدمتتون ميام بزنم روم و دست به آب يه برم من -

 .نشينند نمي كاملش رفتن تا و ايستند مي خبردار هم با همه دوباره

 :گويدمي بلند صداي با رودمي باال ها پله از زمان هم كه شنوممي

 !دهمي سبزي قرمه بو اش كله هنوز يا شد حل پسرت اين مشكل ببينم باال بيا آيجان -

*** 
 :گويدمي و گذاردمي ميز روى را  خوشگل و گ رد هايي خامه نون از پر بزرگ ظرف يك  منيره

 .خريدن آقا -

 :گويدمي  دارد،مي بر را اي خامه نون اولين كه حالي در نيشخند با شهاب

 !كنهنمي رو وزنش و سن مراعات اصال خودم جان -

 .كندمي اخم الناز

 !باشه داداشم ماشااهلل - 

 .خورهمي خوبم  ،ورزشكاره

 كندمي اشاره من به بعد و خواندمي  "بااهلل اال قوة ال و حول ال" و زندمي ميز به بار چند جان خاله عزيزه

 .كن تعارف خانومتم به !شهاب -

 .دارم حضور هم من كه افتد مي يادش تازه انگار

 .گيردمي دهانم جلوى را اش زده گاز اي خامه نون همان

 !شه تر خوشمزه بزن گاز يك-

 .اندازم مي پايين را سرم شرمزده

 :گويدمي و زندمي قهقهه 

 !لبو شدي كه دوباره - 

 ان، خودي اينا بابا

 .زنمي هم تو

 :گويممي آرام

 !زشته شهاب، نكن -

 .دهدمي فشارم و كندمي حلقه گردنم دور را دستش
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  !چيه زشت -

 ؟داريم مگه هم تو از تر خوشگل

 !؟زندمي حرف بلند صداي با قدر اين چرا

 كندمي نزديك صورتم به بيشتر را اي خامه نون

 !بزن گاز شهاب، جون بزن گاز -

 .هستم شدن خفه حال در كنممي حس

 !بپيوندم جبارزاده عمارت زمين كف به راست يك و شوم آب خواهممي خان بيوك نگاه سنگيني از 

 !نيست من حال متوجه اصال بكشم، يرونب را خودم ستبرش بازوى قفل از تا كنممي تقال

 .گيردمي گاز محكم را لپم

 ...كندمي ام شرمزده بيشتر بقيه سكوت و جان خاله عزيزه گفتن استغفراهلل صداي

 كنممي ناله

 !شهاب خدا رو تو -

 .چسباندمي لبم به را اي خامه نون و دهدمي فشارم بيشتر

 .زندمي ليس را ام بيني نوك و زندمي قهقهه شود،مي اي خامه صورتم و بيني 

 :گويدمي خنده ميان 

 .گفتم بزن گاز ياال -

 .كندمي دخالت الناز اينبار

 ؟كنيمي اذيتش چرا -

 :گويدمي كجي دهان با

 !زنمه -

 .بوسيدنم هم سر پشت به كندمي شروع دوباره

 ...اي خامه نونه زدن گاز براي اصرار و دار صدا هاي بوسه همه آن 

 كنممي ناله كنم، باز گردنم دور از را بازويش كنممي سعي .ام شده كبود كنممي حس كه ام زده تقال نقدراي

 !شدم خفه واي -

 "!!!!الدين شهاب "

 !زندمي صدا را شهاب خودش سبك به تشر و جديت با و ايستاده سالن وسط هاى پله وسط

 بر كنارم ميز از دستمال يك سريع و كنممي گم را پايم و دست هم من كند،مي رهايم سريع و شودمي هول

 .كنممي تميز را صورتم و دارممي

 .آيد مي پايين ها پله از صالبت با اما آرام

 .است خورده گره هم در هايش اخم

 ...كنم تشكر نجاتم بابت او از و بزنم جيغ بلند صداي با خواهدمي دلم اما ام زده خجالت كه اين با 

 شود،مي عوض جو و نشاندمي همه لب به لبخند اش كودكانه گفتن يداي با آلما
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 .نشيندمي ايم، نشسته ما كه اي كاناپه به عمود مبل روي دقيقا

 .شودمي خيز نيم احترام نشانه به شهاب نشستنش، قبل

 ...است داشتني دوست اش رفته باال موهاي برق اين و است زده آب را موهايش 

 .گذاردمي جان خاله يزهعز پاي روى را دستش

 ؟جان خاله شريف احوال -

 :گويدمي آسمان به رو و آورد مي باال را دستش دو هر خاله عزيزه

 !شوكور و اهلل -

 :دهدمي جواب آذري زبان همان به

  باشه نگهدارت اهلل -

 :گويدمي پدرش به رو فاصله همان از زندمي سينه به دست بعد

 !مشتى ها غالمتم -

 دهد،مي تكان سر لبخند با انخ بيوك

 .سپاردمي آلما به را نگاهش مسير بعد و اندازد مي شهاب و من به مختصري نگاه

 .كندمي تعارف اميررضا به همه از قبل و شودمي اتاق وارد خوشرنگ چاي سيني يك با صحرا 

 :گويدمي من به اشاره با و زندمي پس دست با را سيني 

 !عروسمون اول -

  كنم،مي تشكر و شوممي هشرمزد

  رود،مي طاليي لب باريك كمر استكان به دستم شكل يك كريستال هاي استكان همه بين از چرا دانمنمي

 :گويدمي محترمانه صحرا

 ....استكان اون ! خانم -

 كندمي كامل را صحرا جمله و زندمي پهلويم به شهاب

 !حاجيه استكان -

 :گويممي خجالت با و گذارممي سرجايش را استكان

 ... من ببخشيد -

 !آخه هام باريك كمر استكان اين عاشق من

 :گويدمي صحرا به رو مهربان لبخند يك با

 ؟داريم باريك كمر دونه يك فقط خونه اين توي يعني !صحرا -

 .بريز ها همين توي هم عروس واسه

 :گويدمي شيرين خنده يك با جان خاله عزيزه

 !ها خونه اين تو نداريم دونه يك باريك ركم اميررضا آقا -

 !؟رفت يادت رو من

  !روزگاري يك بودم باريكي كمر
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 بوسدمي را سرش و اندازد مي خاله گردن دور دست امير حاج

 !لعبتي هنوزم شما -

 :گويدمي شوخى به هم الناز

 !نبودم ماريك باريك، كمر اول همون از كه من -

  ميزند مردانه قهقهه يك

 !كوچيكه آبجى رفتى خودم به تو -

 توپوالييم مشتي استكان اين از ما

 ؟بود چي اسمش

 كندمي فكر الناز

 !بودها يادم وا -

 :گويممي ذوق با مرتبه يك

 !فيلي پا -

 ...خندندمي باهم همه

 :گويدمي طعنه و خنده با شهاب

 .شهمي خونه  اين تو امروز خدا بنده فيل حرف قدر چه -

 :گويدمي خاص لبريد يك با شهداد

 !باريكم كمر منم -

 ....است ترحم و غم طور يك و عشق از سرشار نگاهش رضا امير اما كندمي نگاهش نفرت با شهاب

 ..درخشدمي رويم به رو باريك كمر استكان يك در هم رخساره چاي آخرين

 :پرسدمي بغض با

 ؟خانم ريحانه گرديمي بر - 

 كشممي زانويم روي محكم را دستم زانويم درد تسكين براي

 ...گردممي بر -

 ...گردممي بر بدم انجام رو كارام تهران

 ...برگردم بايد اصال

 :گويممي  جاده، مه شبيه غليظ آه يك با و زنممي زل جاده به پنجره از بعد

 ...مياد دونممي -

 بمونم، منتظرش جا همين بايد

 ...مياد دونممي

 .كرد وعشر را غذايش اهلل بسم با

 .شدمي باز هم اطرافيانش اشتهاي كه طور يك مفصل، و اشتها با 

 !؟بخورد غذا قدر اين تواندمي طور چه اي خامه نون چند آن بعد كردم فكر خودم با 
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 :گفت يكبار .كردمي بازي غذايش با اما شهاب

 !ننداخته روغن فسنجونش -

 باشد، شده چندشش انگار كه عجيب حالت يك با و گرفت اش بيني نزديك و زد چنگالش به ماهي تكه يك

 :كرد اعتراض

 !هنوز ميده زحم بو ماهيش -

 ؟نكرديد درست چرا سفيد سوپ -

 ؟نداره بروكلي چرا ساالد -

 !شده نرم ديگ ته -

 :گفت اخم با امير حاج آخر در

 ؟خدا بركت رو ذاريمي ايراد قدر اين چرا !الدين شهاب -

 .زد پس را بشقابش

 !نيست ام گرسنه شايد حاجي، شببخ -

 كردمي نگاه را شهاب نگراني با

 !بخوره نميشه روش خانومتم نخوري تو شي،مي ضعيف -

 :گفتم و دادم قورت را بود دهانم در كه اي لقمه

 !ميخورم دارم من است، خوشمزه خيلي -

 .كرد نگاهم اخم با و گشت بر شهاب

 ؟است خوشمزه ميگي جور اين منه از مشكل اينه منظورت يعني -

 .خورممي جا واكنشش از

 .ميكنم نگاهش فقط 

 گذاردمي شهاب جلوي و داردمي بر را الويه ساالد ظرف امير حاج 

 .نكن هم بداخالقي بخور، رو همين داري، دوست كه الويه -

 :گويدمي امير حاج به رو شيطنت با همراه و كودكانه لحن يك با

 !قل قل بريم بعدش كه شرطي به خورممي -

 كندمي اخم و گيردمي گاز را لبش اميررضا

 !بذار ما واسه عروس جلو آبرو مثقال يك اول روز -

 .كندمي امتناع خوردن از دوباره و نشيندمي سينه به دست

 :گويدمي شيرين خنده يك با شهداد

 .كنم همراهيت اعتصاب اين تو حاضرم شهاب داداش -

 گيردمي شهداد سمت را چنگالش ، خنده و اخم با اميررضا

 !سوخته پدر اى -

 :گويدمي دو هر به رو بعد
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 .ميام دادم رو بابا غذاي اينكه بعد بخوريد باشه -

 .كنندمي خوردن به شروع اشتها با دو هر و دهدمي نشان موفقيت عالمت شهداد به شهاب

 كودكانه قدر چه است، تر داشتني دوست و تر مهربان قدر چه است، نشسته كنارم اميررضا مقابل در كه شهابي

 ...دارم دوست را هايش

 :گويدمي اعتراض با جان خاله عزيزه

 ! اميررضا آقا -

 .كردي لوس خودت باشه حواست رو دوتا اين 

 :گويدمي خنده با شهاب

 آب زير طور چه ببين روزاست، همين واسه بديم شوهر رو پيرزن اين وقتشه گممي هي من ببين !حاجي -

 !زنهمي

 زندمي صدا خاص طور يك را شهاب نام اعتراض با هميشه مثل

 !الدين شهاب آقا -

 !شودمي تسليم شهاب بالفاصله و

 !كرده خانه نگاهم پشت جواب بي سوال قدر چه

 !بودن خوب كه نگاهي

 باور مرد اين وردم در را شهاب حرفهاي  طور چه داندنمي و بيندمي شيرشاه اين وجود در را احترام و عشق 

 ؟؟كند

 تك تك با احترامى چه با و كندمي حمامش دهد،مي را پدرش غذاي خودش شب هر شوممي متوجه اينكه از

 كند،مي رفتار مستخدمين حتي خانواده اعضاي

 !متعجبم 

  !متعجبم

 !گيجم

 زندمي صدايم ذوق با قليان كردن چاق حال در شهاب

  ! اينجا بيا ام بچه -

 :پرسدمي گوشم در رامآ الناز

 .گيرممي درد سر كه  من ؟كشيمي تو -

 اندازم مي باال شانه

 نكردم امتحان -

 .شوممي ها طاووس تماشاي مشغول و نشينممي تخت روي كنارش زند،مي صدايم دوباره شهاب

  كند،مي جا به جا را ها ذغال انبرك با كه حالي در هم شهداد

 :پرسدمي

 ؟داداش خوبه -
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 .دهدمي تكان سر مثبت نشانه به ابشه

 .كنندمي خالي ورودش براي را ميدان دو هر ، آيد مي كه امير حاج

 گيردمي مقابلش را قليون لوله شهداد نشيند،مي رو به رو تخت لب و زندمي باال را هايش آستين

 ؟اوكي ببين داداش خان -

 و رودمي باالتر نگاهم اختيار بي و شوممي خيره عباسي شاه قليان كف هاي حباب به من و زندمي عميق پك

 ...هايش دست روي شودمي خشك

 ...شمسش شرف عقيق انگشتر روي

 ... ابهتش پر و مردانه هاي دست به

 .سپاردمي شهاب به را آن و كندمي عوض را قليان سري بعد دقيقه چند

 ...كنممي تماشايش ذوق با و كودكانه نم و كندمي درست اي حلقه دود برايم گيرد،نمي كام عميق شهاب

 گيردمي دهانم نزديك را قليان سر بعد

 .كن امتحان -

 برممي عقب را سرم

 !ندارم دوست بوشو نه -

 كندمي اخم

 !كن امتحان ديگه، نيار در بازي لوس -

 ...شوممي شرمنده جمله اين از

 ...بيايم نظر به لوس ندارم دوست

 .اند گرفته آتش هايم ريه همه نمكمي احساس كام اولين با

 دارم، وحشتناكي حس

 ...ام افتاده سرفه به

 :گويدمي شهاب به جديت با كه شنوممي

 .بهش بده آب ليوان يك -

 .كنممي خواهي معذرت آيد مي باال كمي نفسم و نوشممي كه را آب

 :گويدمي اخم همان با و دارد اخم هنوز شهاب 

 !پاستوريزه -

 :پرسدمي تر مهربان اام امير حاج

 ؟ جان بابا بهتري -

 ؟گيردمي بغضم چرا

 !جمله اين چرا

 !شدن خطاب طور اين

 ...كندمي رو و زير را قلبم اينقدر



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

185 
 

*** 
 .است تاخته ام خانه سپيدى به كه رحمى بى غبار روى كشممي انگشت

 .انگشتم رد به زنممي زل بعد

 ...مبادا است مبادايي امروز و اند كرده پنهان امباد براي جايي خانه، هاى ديوار را صدايت

 ...گلى ريحان -

 .پيشم بشين كنار بذار رو دستمال اون دقيقه دو بيا جان بابا

 .ندارد را تو كه تلويزيون جلوى كاناپه به زنممي زل

 .لرزدمي صدايم 

 :دهممي جواب ات خالى جاى به

 ...ميام كنم تميزش بذار گرفته، خاك خونمون -

 ...بكوبد سرم فرق بر را نبودنت كه كوبدمي پنجره به طورى ادب

 ...باد اسير آواره پنجره به زنممي زل

 :پرسممي ات خالي جاي از

 ؟ببندي رو پنجره رفته يادت باز من، گرمايي -

 .كشيد پوف و داد تكان بار چند و گرفت را پيراهنش يقه

 ...بود شده سرخ حسابي صورتش 

 :پرسدمي نگراني با الناز

 ؟گرفتى گُر داداش خان -

 :كندمي امر هاست، بشقاب در ميوه چيدن حال در كه منيره به و دهدمي تكان منفى نشانه به را سرش

 .كن باز رو سرم پشت پنجره اين -

 .است نگران حسابى جان خاله عزيزه

 .كنهمي طور اين رو حالت هميشه قليون اين رضا، امير آقا -

 .داد دستش را بآ ليوان شهداد

 .داداش خان سرم تو دردات -

 .كشدمي شهداد سر روي دست و كندمي اخم

 .باشه سالمت سرت -

 .گيردمي كام قليانش از تفاوت بي شهاب

 .باالست گفت دكتر كه خونتونه غلظت خاطر به كنم فكر حاجى -

 .است شده دير اما كندمي ساكت را شهاب چشم، اشاره و اخم با

 .آيد مي جلو جان هخال عزيزه

 .گيردمي را رضا امير  دست

 ؟مادر كردي پنهون و پس رو دردات باز -
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 :گويدمي شهاب به رو تشر، با بعد و

 ؟كنيمي كوفتي اين به اصرار چرا دونيمي كه تو -

 .شودمي بلند لبخند با جايش، از و بوسدمي را خاله سر .بردمي باال سكوت دستور به را دستش امير حاج

 !ندارم مردن خيال من نترسيد -

 .زندمي صورتش روي الناز

 .كندمي بغض و كشدمي هيم شهداد و گيردمي گاز را دستش كنار جان خاله عزيزه

 .رودمي شهاب نزديك بعد

 :گويدمي و كندمي جدا حركت يك با دهانش از را قليان لوله و شودمي خم 

 .بزن نبات چايي يك پاشو !بچه كردي ضعف ديگه بسه-

 .شودمي اطاعت به مجبور ناچار به است، نشده سير هنوز است مشخص كه شهاب

 :پرسدمي من از زمان هم

 ؟مياد كي كنكورت جواب عروس -

 .شوممي هول

 .كنممي نگاه را شهاب باشم، دقيق تاريخ پيگير بخواهم كه است نبوده مهم برايم اصال كهاين از بيشتر

 .دندار العملي عكس هيچ

 :پرسدمي دوباره خودش

 ؟ديگه مياد شهريور تا -

 ؟بياي و بري بتوني راحت دانشگاه كه نامه گواهي گرفتن براي رانندگي تمرين واسه برى شهاب با قبلش ميخواي

 ؟من

 ؟دانشگاه

 ؟رانندگي

 ؟آزادى

 !كنم بغلش محكم و شوم بلند دارم دوست

 !باشد بد تواندنمي اصال مرد اين كني،مي اشتباه عزيزم بگويم شهاب به دارم دوست

 :گويممي لبخند و بغض با

 ...من -

 .دارم دوست خيلي من

 ...يعني

 .نشم قبول تهران شايد يعني

 .كندمي تنگ را هايش چشم

 :گويدمي دهد؛مي دستم سيب تكه يك كه حالي در 

 !شي قبول تهران شده، هم آزاد كنممي كار يك -
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 .كندمي نگاه خاص طور يك سكوت در كه دهدمي شهاب به را بعدي سيب تكه

 :پرسممي شهاب از زده ذوق

 ؟ديمي يادم رانندگي ؟ديمي يادم !شهاب -

 .دهدمي تكان سر فقط

 :خواندمي گوشم در است، امير حاج از دلبري و كردن بغل حال در شهداد كه اي فاصله از و

 ؟بدم نشونت رو جااين خزينه خوايمي -

 :پرسممي تعجب با

 ؟چيه خزينه -

 !تركي حمام -

 :دهممي جواب معطلي بدون

 !آره آره -

 :كندمي اعالم بلند صداي با و شودمي بلند جايش از

 ؟بذارم گرام همسر براى عمارت بازديد تور يك من حاجى اجازت با -

 .گيردمي محكم مرا دست بالفاصله شهاب و كندمي تاييد سر با امير حاج

 !داره زياد ديدني اينجا !عشقم بريم -

 .پرسممي ها طاووس از مجلس، شيرشاه به رو و زنممي جا در شود،مي كه ديدني از حرف

 ؟ان ماده و نر خوشگلن، خيلى اينا ...اينا !راستي -

 .كندمي نگاهم مهربانانه

 :دهدمي جواب حاجي جاي و  زندمي خنده زير آميز، تمسخر طور يك شهاب اما

 !هستن نر ؟!دارن دم دو، هر بينيينم جون بچه -

 .آيد نمي خوشم شهاب لحن از

 .شود ام ناراحتى متوجه كسى خواهمنمي اما 

 .دونستمنمي من ...من -

 :گويدمي حوصله و احترام با امير حاج

 .رفتن دست از شدن، مريض پدرشون مادر - 

 .ان جوجه هنوز دوتا اين

 .ديممي زنشون انشااهلل شن، مرد

 .زنممي لبخند

 !خوشگلن خيلى -

 .شودمي بيشتر دستم مچ روى شهاب دست فشار

 ؟عشقم بريم -

 .گيرممي را نگاهم ها طاووس از
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 .بريم بريم -

 ...افتم مي راه همراهش و گيرممي اجازه جمع از

 .چرخممي تعجب با است، شكوه با تاالر يك وسعت به كه خاص و بزرگ حمام ديدن با

 !خوبه چه جااين !شهاب -

 ...دارد ايراني مينياتور طرح كوچك، بسيار رنگي هاي كاشي با و است خالي تو و شكل گنبدي  حمام، سقف

 است سالن وسط استخر، شبيه حوضچه يك

 حمام، كاري آينه و منقش هاي ديواره كنار از و

 .شودمي خارج غليظ بخار

 .است داده حمام اي فيروزه تقريبا ضايف به زيبايي زرد نور كوب، ديوار هاي شمعدانى دور، تا دور

 ...است روشن همزمان خوشبو عود چند و

 :پرسممي و كنممي اشاره حوضچه كنار مرمر بزرگ تخت به

 ؟شهاب چيه اين -

 :گويدمي نفرت پر لحن يك با جيب، در دست

 .خونه شور مرده سنگ -

 ...روممي عقب قدم چند زده وحشت

 ؟چي -

 .كندمي رسوخ شهاي چشم به شيطنت طرح

 !شوريممي جاهمين هامونو مرده ما -

 .است افتاده شمارش به نفسم

 ؟چي يعني -

 جا،اين ميارن رو فاميل هاي مرده كل يعني -

 .حوضچه اون تو ندازيممي اول

 .كنيممي كفنشون و غسل سنگ، اون روي هم بعد

 .چسبممي بازويش به وحشت با

 !شودمي دنيا جاي نتري زشت زيبا، حمام اين نظرم به

 .اندازد مي باال را ابرويش يك

 .كندمي نگاهم و چرخاندمي را سرش 

 .جااين از شهاب بريم بيا -

  ؟عشقم چرا -

 !ترسممي -

 .كه نداره ترس -

 .داره ثوابم قدر چه دونيمي
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 .پيش روز چند همين .بود دورمون هاي فاميل از يكي پسر آخريش

 .چسبممي او به تر محكم

 ؟!نگفتي من به چرا -

 ؟عشقم بگم چي -

 ؟ببرم رو مردم آبرو

 .بود كرده سوزي خود پسره نگو، كسي به

 .بود شده ذغال تنش تمام

 .كنه عوض رو حوضچه آب بعدش بگم بايرام به رفت يادم راستي اوه اوه

 .انگار مياد داره بوش هنوز اصال

 !سوخته گوشت بوي

 .كنممي احساس هانمد در را ام خورده لحظه آن تا چه هر

 .نياورم باال تا گذارممي دهانم جلوي را دستم

 .كنممي التماس

 !بريم جااين از بيا من مرگ -

 .كشممي را بازويش خروجى، در سمت

 .آيد مي قدم چند

 .ايستد مي حوضچه كنار 

 .بندممي را هايم چشم

 .كنممي حبس هم را نفسم

 .بريم خدا رو تو ...بريم -

 و زمين ميان را خودم است، بسته هايم چشم وقتي محكم، ضربه يك با كه ام نداشته بر بيشتر دمق يك هنوز

 ...آيم مي فرود حوضچه در بعد و بينممي آسمان

 ...بود احمق هاي پلك اين سر زير آمد سرم به هرچه كه ام، بسته هاي چشم به لعنت

 !است شده جزغاله مرده يك خاكستر از پر م،تصورات در كه شود مي پر آبى از هايم ريه و دهانم تمام

 ...ام كرده فراموش را شنا نبودن بلد و شدن خفه وحشت

 !چسبدمي بدنم به خاكسترش همراه آب، اين در گفت، او از شهاب كه اى مرده آن روح كنم مي احساس

 ؟آورد سرم را بال اين چرا

 ؟كند مي تماشا را هايم جيغ و زدن پا و دست و ايستاده رحمانه بي طور، اين چرا

 :كشد مي جيغ و شود مي حمام وارد زده وحشت بينم؛ مي را صحرا

 ؟شده چي آقا واي اي -

 ...شود مي بيدار شوم خواب يك از تازه شهاب انگار

 كشد، مي بيرونم كه آب از
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 اهل كل بياورم، باال را ام خورده كه آبي تا زنم مي عُق نفرتم همه با و نشينم مي حوضچه كنار كه زمان هم 

 .شوند مي حمام داخل خانه

 ...است كرده خبرشان صحرا گويا

 .زند مي خودش سر به دست، دو با جان خاله عزيزه

 ...او و مالد مي را پشتم الناز

 ...بيند مي كه اتفاقاتى ميان است شده درمانده انگار او

 .آيد نمي بند هقم هق

 .صورتم روي كشد مي دست چكد، مي آب موهايش نوك از كه شهاب

 ؟ريحانه خوبي -

 !بپاشم صورتش روي را نفرتم همه خواهدمي دلم

 :كنم مي ناله متضرعانه و عاجزانه اما

 !آب !آب -

 !!بشورم رو خودم بايد من

 :گيرد مي جلويم را زند مي هم كه قندي آب ليوان شهداد

 !عزيزم بخور -

 :كنم مي ناله دوباره

 !بودم تو اون من -

 .بشورم رو خودم بايد

 !بندازم دور رو هام لباس بايد 

 :گويد مي رضا امير به رو نگراني با جان خاله عزيزه

 ؟كرده پيدا عيب مشاعرش مردم بچه ؟آقا -

 
 .گيرد مي بغلش در را سرم الناز

 !عزيزم باش آروم جان ريحانه -

 .لرزد مي صدايش

 .داند مي را چيز همه باشد، ديده كهاين بدون انگار 

 :پرسد مي است؛ زده زل حوضچه به كه حالي در نگراني، و ترديد با 

 
 ؟جااون افتادي طور چه -

 !كنممي نگاه را شهاب بالفاصله

  !خورده ليز پايم شايد كنم مي فكر خودم با !است داده هُلم است نشده باورم هنوز هم خودم

 ...شايد
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 .كنم صداش بار اولين براى ناله با و بزنم هق هق توانم مي فقط اما

 !شدم اى مرده من !امير حاج -

 .آيد مي جلو شده گرد هاى چشم با

 .كند مي بغلم شهاب زمان هم 

 !باهات كردم شوخي عشقم -

 :اش جدي صداي و بينم مي شهاب شانه روي را دستش

 ؟شوخي كدوم الدين شهاب -

 :گويممي كنان من من

  ؟نترسم من خوايدمي -

 بدين، من به لباس يك خدا رو تو

 !دادمي مرده بوي تو، اون

 :گويد مي كالفه

 !اكبر اهلل -

 ؟چيه مرده

 .نزنم حرف كند مي اشاره چشم با شهاب

 !كوبد مي زمين به محكم را پايش باراين كه بيند مي امير حاج را اش اشاره من، قبل كه

 !!؟؟مسخره شوخى باز -

 را پتو و ام كرده عوض خيسم هاي لباس با را است يدهخر برايم هديه عنوان به جان خاله عزيزه كه هايي لباس

 .پيچيدم خودم دور محكم

 .هستم شهاب عجيب شوخي و رفتار شك در هنوز 

 و كرده احضار آن در را شهاب امير، حاج كه اتاقي بسته درب روي شده خشك همه مثل  نگاهم هم من اما 

 ...هستند جاآن دو، هر است؛ ساعت نيم به قريب

*** 
 ...حضورت از است شده پر نبودنت، روزهاى اين حتى كه بود مقدس و وسيع قدراين نت،بود

 ي پروانه همان شبيه تارها، اين ميان من و است شده تنيده خانه سوى آن به سو اين از رج، به رج هايتخاطره

 ...زنممي بال بال تار، اسير 

 ؟است آمده سرم بر چه

 .ام هكرد روشن باهم را خانه هاى چراغ

 .ام كرده معطر ياسمين عطر با را بنفشم حرير پيراهن

 ...پاييز اول هديه همان

 .گرفت جشن را پاييز اول عيد بايد بودي معتقد كه هايي پاييز همان

 :گفتىمي هست يادت 
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 !بود پاييز از شروعش نو، سال كاش !ريحان - 

 :بودم پرسيده

 ؟شكوفه بدون سال، شروع -

 :گفتى اتطاليي لبخند همان با و ات چانه هاى ريش روى كشيدى دست ،دارم خاطر به دقيقا

 ؟رفته يادت رو پاييز هاى برگ رنگ شكوه-

 !خنديدم

 !باشه همين با بايد سال، هر شروع و زايشه فصل بهار من، نظر به -

 .شدى بلند

 .چيدى بوسه يك مسيرت، در و بريزي چاي خواستىمي 

 :گفتى بود، ام هگون روى هايت لب كه طورهمان 

 ؟عشقه تا چند مادر پاييز دونىمي -

 !؟بزرگتر اين از زايشى چه

 ...گذارممي بودى عاشقش كه اى نقره كوچك سيني در را مان طاليي لب عباسى شاه باريك كمر استكان دو

 .اندازم مي استكان در سرخ رز غنچه

 ...كندمي قل قل ابلمهق در كه اى ماهيچه خورشت عطر ميان پيچدمي زعفران چاى عطر

 ...گذارممي نشستىمي آن روى هميشه كه اى كاناپه جلوى ميز، روى را سيني

 ...تلويزيون مقابل درست

 ...است روزىنيم اخبار وقت حاال گويندمي ساعت هاى عقربه

 .بيايى بيرون نمازت دو بين اتاق، از هميشه، مثل  كاش

 :بگويي بيحتتس هاى دانه كردن پايين و باال حال در

 !!!خانم -

 ؟!كيه دست مملكت ببينيم كن زيادش يكم

 .بزنم غر من بعد

 !ايش -

 .تكراري خبرهاي همش

 :بگويي و ببوسي را ام پيشانى و بيايى بعد

 عاشقتم، بگم روز هر من كهاين خبر اما -

 نوكرتم،

 چاكرتم،

 ؟نه مگه شهنمي تكرارى وقت هيچ

 .بگيرم شور

 .كنم شيطنت بخواهم و بچه خترد يك بشوم كه قدرآن 
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 .بكشم ريشت و موها بين دست و ببوسمت تند تند و كنم صدا و سر و بنشينم پايت روي 

 و بگيري محكم را دستم دو هر است، شده دوخته خبر مجرى دهان به حواست تمام كه تو و بدهم قلقلكت 

 .بكشم جيغ بيشتر شدم، سيرا كه بعد و بخورم تكان نتوانم تا كنى قفل پاهايت بين را پاهايم

 .ظالم كردي اسيرم !كن ولم آي آي -

 .بخندي شيرين و كنى اخم

 .كنم اسير زبونتم پات، و دست بعد   نكن كاري -

 بريزد، هرى قلبم

 ...انگيزت شور بوسه اولين شور اندازه همان به 

 ...محكم هايت، لب به بچسبانمش و كنم غنچه را هايم لب و كنم دستى پيش خودم

 ...محكم

 .بياورى كم كه قدرآن

 پيچيده خودم دور را ياسي ساتن ملحفه من كه بيايي، خودت به وقتى بعد، دقيقه چند و شوى اخبار خيالبي 

 .بزنم قهقهه مستانه و ام

 ؟كيه دست مملكت فهميدى حاال حاجى -

 .كني گتن را هايت چشم و بزنى باال را است شده پريشان ات پيشاني روى كه را موهايت

 :بگويى و قلبت روى بزنى مشت با آرام 

 !است ملكه يك مال مملكت، اين تمام -

 !شمايي اونم 

 زن، يك قلب سرزمين هواي كنند اعالم كاش و است رسيده هواشناسى قسمت به اخبار، و شده سرد ها چاى

 .است ابرى بدطور شاهش بدون

  ...مرگ سنگ تگرگ بارش احتمال با 

 ...كشممي باال را بغضم ه،خان زنگ صداى با

 .دوممي در سمت و كنممي باز را موهايم

 "!؟است برگشته "

 :پيچدمي سرم در صدايش

 !كن باز رو در بعد ؟كيه بپرس هميشه باباجان -

 :پرسممي لرزان صداى با و بندممي را هايم چشم در، پشت

 ؟كيه -

 .زاده جبار خانم ام مظفرى -

 .شودمي باز هايم چشم

 .شودمي باز اشك، قطره اولين با كه بغضم لمث

 .كشممي سرم روى و دارممي بر را چادرم در پشت از 
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 ...است منتظر در پشت قبض، دسته يك با مظفرى آقاى

 !خير به رسيدن !زاده جبار خانم سالم -

 ...برج هاى هزينه كه خدمتتون شم عارض اومدم بار چند نداشتيد تشريف

 .كنممي قطع را حرفش

 ؟مظفرى آقاى بدهكارم قدر چه -

 .كندمي نگاهم تعجب با

 ؟سفر از نياوردن تشريف آقا حاج -

 .دهممي قورت را بغضم

 ؟آورديد رو پوزتون دستگاه ندارم، خونه نقد پول -

 ...گويدمي متعجب "بله" يك

 !نگردى بر شودنمي باورش كس هيچ بينيمي

 ...است روز شايعه ترين كذب نيامدنت،

 .كرد سكوت كرديم، طى را خانه به برگشت مسير كه دقايقي امتم

 .بود شده ديگر شهاب يك آمد، بيرون اتاق آن از وقتى از انگار اصال 

 .بودم دلخور هنوز

 .بودم نفهميده را بود زده آن روى شوخي نام مهر كه قساوتش از حد آن علت هنوز

 .نكردم اعتراض سكوتش به نسبت همين، براي

 .بود رو به رو به نگاهش كرد، توقف كه نهخا جلوى 

 .گرفت را دستم مچ كه شوم پياده داشتم قصد و كردم باز را در بگويم، چيزى كه آن بدون 

 !ريحانه -

 :گفتم فقط و نكردم نگاهش

 .بله -

 .بودم شنيده را اش خواهى معذرت

 ...بود نشده باورم اما جمع، مقابل در هم آن

 .بشين دقيقه يك -

 .نشستم و برگشتم عتراض،ا بدون

 .بود شده خيره رو روبه به هنوز

 .كشيد صورتش روى را دستش دو هر

 :گفت عصبي عميق، نفس يك بعد  

 .نباشي بلد شنا كردمنمي فكر -

 .خنديدم تلخ

 !خواستي معذرتم گفتي، بار يك اينو -
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 ؟ترسيدى -

 !نه شدن غرق از -

 .ترسيدم مردممي داشتم ها مرده استخر تو كهاين از

 .كرد نگاهم و برگشت

 ؟شد باورت كه اى ساده قدر اين -

 .لرزيد ام چانه

 .شد پر هايم چشم كاسه و كشيد تير ام بينى تيغه 

 .شهاب كني فكر كه چيزي اون از تر احمق خيلى -

 .گرفت محكم را دستم

 .بود شده پر هم او هاي چشم 

 ...كرد نشيني عقب نش،تلف صداي با كه ببوسد مرا و بيايد جلو داشت قصد 

 
 ...انگليسى بزرگ ساده تى حرف يك

 !شود مي ظاهر اش گوشي صفحه روى مدام كه همين

 :گويدمي خودش بپرسم، من كهاين بدون و كندمي سايلنت را اش گوشي

 .ترانزيته از -

 .گويمنمي هيچ

 .شودمي روشن و خاموش صدا بي اش گوشي صفحه

 :گويدمي كه است بزرگ تي آن به نگاهش

 .برسون اينا مامان به سالم -

 .باش خيلي خودت مواظب

 !عزيزم بخير شبت

 .شوممي پياده و گويممي بخير شب آرام

 ...كندمي ترك را كوچه و زندمي دور سريع، حركت يك با و شوم داخل ماندنمي منتظر حتى

 مردگان حوضچه مثبت نكته تنها كنممي كرف خودم با مامان و بابا مشتاق نگاه مقابل در رسم،مي خانه به وقتى

 ...كنم تحمل را بابا هاى فرياد و شماتت ها ساعت و گردم بر خانه به ها لباس آن با نشدم مجبور كه بود اين

 .روممي اتاقم به حوصله بي

 ...آيد مي دنبالم و است خوانده هميشه مثل را نگاهم مامان 

 .اندازم مي تخت روى را ام روسرى

 .كندمي نگاه خيسم موهاي به جبتع با

 ؟!خيسه موهات چرا دختر -

 !نبايد دوباره !بغض دوباره
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 !نگفتن دوبار

 .استخرشون تو افتادم -

 .زندمي صورتش روي

 .كند بغلم خواهدمي دلم

 .خواهدمي را اش نگراني دلم،

 "؟نشد چيزيت"  :بپرسد كه اين 

 :گويدمي اما

 !سرم به خاك -

 ؟بود ريزي آبرو چه اين .جااون يرفت كه اوله دفعه

 .پاست و دست بي قدر چه گنمي االن

 .رسدمي حنانه كه شكر را خدا

 .كنم بغلش توانممي كه

 ...بريزم اشك كوچكش آغوش در كند،مي سرزنشم باشم نگران كهاين بدون و ببوسمش 

 !باشد بايد چه دقيقا زمان، اين حس ترين درست دانستمنمي

 ؟هيجان

 ؟ترس

 ؟نگراني

 ؟شعف

 .نشنود را صدايش من جز كسى كه بود، اطرافش به حواسش مدام اما و بود شور از پر نسيم هاى چشم

 .كرد باز را هايش دست ذوق با

 !دارد پرواز خيال بار اولين براي كه اي پرنده شبيه درست باغچه، وسط 

 .ابرام رو انگار !حسيه چه دونينمي ريحانه -

 :گفتم استرس با هايم بل پوست كندن حال در

 ؟شناسيشمي تو -

 .داد جواب فكر بدون

 .مدرسه دم مياد صبح روز هر -

 ؟خوبيه آدم دونيمي اينه منظورم نه -

 ...نكرده خداي وقت يك

 .كندمي قطع را حرفم

 .كندمي فرار هم شنيدنش از حتي

 !شهابه آقا شبيه خيلي !خوبيه پسر -

 .تيپ خوش قدر همون
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 .داشت حق

 ...بود لرزيده راحتي همين به هم من دل 

 ؟نبرده بويي كسي نسيم -

 .دونهمي هامكالسي هم از يكي فقط نه -

 ؟پيچوندي طور چه رو سرويس ديوونه، -

 .نيست گير زياد بوس ميني راننده -

 !نشدم سوار من نفهميده اصال اونم !آره گفته دوستم همين ؟شدن سوار همه پرسيده

 .كشممي عميق نفس

 .حاال خونه رسيدي موقع به خوبه -

 .نشيندمي كنارم ذوق با

 .نشه ديرم بود حواسش همش !بابا آره -

 !خوبه قدر چه دونينمي ريحانه واي

 !رمنمي دانشگاهي پيش ديگه اصال بگيرم، رو كوفتي ديپلم اين امسال بذار

 .گننمي نه اينا بابا خواستگاري، بياد مطمئنم

 .زنممي پايش روي

 .بخون هم رو درست .نسيم فهحي -

 ؟بكشم استرس چي واسه الكي .ديگه شوهره خونه تهش !بابا كن ولش -

 ...ببين رو خودت

 :گويممي افتخار با

 .دانشگاه برم قراره من -

 .كنه نامم ثبت رانندگي آموزشگاه ببرتم دنبالم مياد شهاب فردا از

 .كنهمي اممن ثبت تهران تو دانشگاه يك طوريه، هر گفت امير حاج

 :گويدمي متفكرانه لحن يك با بعد و كندمي سكوت لحظه چند

 .دانشگاهي پيش رممي پس -

 !چيه نيما نظر ببينم بايد ولي 

 .گيرممي آغوشش در و خندممي بلند صداي با

 !؟كاره همه شده ها، اومده نشده روز يك هنوز -

 .گرفت را دستم

 .چرخيممي حوض دور باهم 

 .آورد مي بيرون را سرش نجرهپ از نفيسه،

 .دهدمي سر فرياد

 !شديد بچه ها ديوونه -
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 :گويممي بلند صداي با

 .خاليه جات پايين بيا -

 .بيرون بريم شام دنبالم بياد سعيد شممي حاضر دارم -

 .شود مي تنگ شهاب براى دلم

 .بزند زنگ خواهدمي دلم 

 .باشيم هم با شام هم ما تا شوم آماده بگويد و

 ...بماند ترانزيت در بايد را امشب تمام گفت پيش ساعت يك همين اما

*** 
 ...ماسيدند و زدند يخ ام، چيده ميز روى كه غذاهايى

 ...شد خاموش و سوخت قطره آخرين تا شمعدانى، هاى شمع

 ...شدند فلج هم مان خانه ساعت هاى عقربه

 ...نيامدى تو اما

 .پيچم مي تنم دور دوباره را ياسى ساتن ملحفه

 ...ام كسى بى دور 

 ...شود تو آغوش چفت بود بلد فقط كه كه تنى دور

 ...آموخت تو مردانگى سايه زير تنها را زنانگى كه اندامى

 ...برايم كردى پدرى

  كردى؛ بزرگم داشتى چشم هيچ بى نخست

 ...بگيرم اوج مرد، يك با چگونه و شوم حل تو در چگونه آموختى من به رفت، بين از غرايز از هراسم كه آنگاه

 .ايستم مي اتاق قدى آينه مقابل

 !؟است شده تر رنگ پر هميشه از چرا امشب ها، سال گذشت از بعد ام، شانه روى عميق زخم جاى 

 ؟...ناسور زخم اين كند مي كجى دهن من به چرا

 ؟است كرده باز سر چرا

 ؟...افتاده راه ام شانه از خون جوى چرا

 .كرد بلند هوا روي را تالكريس بزرگ ليوان

 .بود انفجار حال در و بود كرده ورم اش پيشانى هاى رگ

 .ريختمي هايش چشم از آتش 

 .آيد فرود ام شانه روي است قرار ليوان نفهميدم، و بستم را هايم چشم

 .افتادم زمين كف و كشيدم زوزه درد، شدت از

 !ودب رفته فرو ام شانه روي ليوان، از بزرگ تيز تكه يك

 .دادم سر ناله

 ...شهاب -
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 .لرزيدمي هايش دست

 .كوبيد خودش سر بر دست، دو همان با 

 زدم؛مي ضجه

 دادم؛مي سر مويه 

 .شودمي تر عميق زخم لحظه، هر كردممي احساس

 ...كردمنمي حس هيچ، ديگر 

 ...تر وحشتناك تر عميق درد يك تا 

 .كشيد بيرون زخمم از را شيشه تكه

 ...شدم بيهوش ،درد شدت از

 "اهلل الي اله ال " ناله، با و كرديمي حبس را نفست خورد،مي زخم اين به چشمت وقت هر است يادم

 .گفتيمي

 ...ديدممي را بغضت

 ...حاال اما

 ؟؟كجايي حاال 

 ...دارم ترى عميق هاى زخم ببيني 

 .زخم روي كشم مي دست

 .ندارد وجود خونى هيچ

 ...ام شده توهم دچار من

 ...ديدم آشپزخانه در عقرب لشكر يك كه پيش ساعت يك همين مثل

 ....تو بدون من

*** 

 شودمي خالصه است، نشده خشك اش شناسنامه در شوهرش اسم جوهر هنوز كه اى ساله نوزده براى چيز همه

 را هايش خواننده از خيلي اسم حتى كه موسيقى، از عجيب و نظير بي كلكسيونى و كوچك اتاق يك در

 .دانستمنمي

 ...هايش نت تمام و ها شعر بند بند به بودم شده اخت حاال اما

 ماند؛مي جواب بى يا بودم، عاشقش كه مردى به هايم تلفن

 ...كار فشار ى بهانه با و كوتاه و مختصر يا 

 .كردم بغل را پاندايم خرس عروسك

 .كردم نگاه را يماننفره دو و عقد هاي عكس دوباره بار چند 

 .بود خودنمايي حال در سياه كوچيك ورىمم

 ...شد آغاز من با اش ستيزه سر رسيد؛ قطعه اين به دوباره وقتى ديروز، مثل و

 ...كشتمي مرا باالخره روز يك خواننده، اين صداى سوز
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 زيبا محبوب نتوانم دامت از رستن"

 زيبا محبوب ندارم هجرت طاقت 

  زيبا محبوب نتوانم دامت از رستن

 زيبا محبوب ندارم هجرت طاقت

 زيبا محبوب جفا جز كردي چه ما با

  زيبا محبوب وفا بي آخر كن رحمي

  تبم و تاب در سرتاپا

  شبم و صبح هر آتش در

 نرسد آخر كه دانم

 لبم به لب آن از كامي

 پناهم بي مرغي

 گناهم تو عشق

 ؟خواهم كه از ياري

  ها دل افسون

 عشقم درد در گو

  جويم كه از درمان

 زيبا محبوب مرهم دل زخم بر

 زار دل فرياد

 بيمار دل راز

  بار اين تو بشنو

 من از مكش دامن

 روشن تو روي كز

 تار شب گردد

 پناهم بي مرغي

 گناهم تو عشق

 ؟خواهم كه از ياري

  ها دل افسون

 عشقم درد در گو

 جويم كه از درمان

 "زيبا محبوب مرهم دل زخم بر

 .چكدمي پاندايم سر روى اشكم قطره

 كنم،مي فكر اين به شهاب، براي تنگى دل اوج در چرا دانمنمي و فشارممي سرش روي را سرم 
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 !؟كيست عاشق يعني مموري، اين صاحب شيرشاه، 

 ؟كيست زيبايش محبوب

 .كنممي تصورش خودم با و بندممي را هايم چشم بعد

 ".است شيك و قامت و قد خوش و پخته الناز، شبيه حتما "

 روى ها ديوار قطعا بمانم، خانه در ديگر دقيقه چند اگر كنممي احساس كه شودمي بد قدرآن حالم تبهمر يك

 .كنندمي ام خفه و شوندمي خراب سرم

 ...هستم آرزوهايم نقش ايفاي حال در و ام پوشيده را هايم لباس كه آيم مي خودم به وقتى

 .كندمي سرخ تلتك و ايستاده جان خانم خانه گاز اجاق جلوى مامان

 :پرسدمي

 ؟يهو دختر كجا -

 :گويممي چرا دانمنمي و كنممي نگاه عمو زن و نفيسه به دادن، جواب قبل

 .سينما ريممي شهاب با -

 :گويدمي لبخند با مامان

 .شهاب واسه ببر بگيرم ريحون و كتلت لقمه يك كن صبر -

 خيابان به تر، بال سبك و بخشممي است درختان سهر مشغول كه شهرداري باغبان به را لقمه  كوچه، سر

 ...زنممي

 ...بكشم تاريكي در هم را كبريتم آخرين خواهممي

 .گيرممي را اش شماره

 :دهدمي جواب پيش دفعات از سريعتر بار،اين

 ؟شهاب الو -

 ؟كجايي !سالم ؟بله -

 ...روزها اين تكرارى روح بي و سرد كلمه سه

 ...بياي شهنمي ؟نشد سبك كارت بيرونم، سالم،-

 .بردمي سر نطفه در را حرفم

 .ترانزيت براى بزنم بار فرش بايد .گرفتارم حاجي پيش بازار .شهنمي نه -

 ؟داري كار چي بيرون تو

 .كشممي آه اميد نا

 .خوب بود رفته سر حوصلم -

 .خونه برو بعد بچرخ كم يه !اوكي اوكي-

 ؟دارى پول

 :دهممي جواب فقط هم من و پرسدمي فقط هميشه كه سوالى

 .دارم آره -
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 .ام گذاشته جا خانه را است كرده افتتاح برايم بابا كه بانكي كارت كنممي فكر اين به بعد

 ...كنممي اكتفا مانتويم جيب در اسكناس چند همان به اما برگردم خواهممي

 .كندنمي بهتر را حالم هم گرد دوره نوازنده شور حتى پارك، تازه هواى ها، مغازه

 .برممي پناه مترو به ناخواسته

 !است دار خنده 

 !تجربه اولين

 ...شود هوايي ترن سوار است قرار بار اولين براى كه دارم را كودكى حس

 زده شگفت تونلم، يك مسافر و ام شده قطار سوار كه اين از ها، فروش دست عظيم خيل و جمعيت ازدحام ميان

 .ام

 !است ماشين از بهترى اختراع نظرم به

 .كند ام همراهى رانندگى، تمرين براي است داده قول شهاب است هفته چند كه گيردمي دلم بعد

 .رسدنمي قولش اجراى موعد روز وقت هيچ اما

 شدم؛ قبول كه هم را نامه آيين امتحان

 .نكرد تشويقم كس هيچ امير، حاج جز

 !است كرده تشويقت كنيمي تالش خودش هديه از استفاده براى چون بود معتقد شهاب هم آن كه 

 :كه كنممي فكر اين به لبخند با بزرگ، بازار روى به رو درست شوم؛مي خارج مترو ساختمان از وقتى

 !خوبى شهر چه "

 "!آمد شهر سر اين به شهر سر آن از شودمي تومان پانصد با 

 خيابان، كف هاى حراجى حتى دارها، مغازه تبليغ ها، مشترى هاى زدن چانه رهگذران، و بازار شور تماشاي

 !شودمي ديدنى شهر نقطه اين در برايم

 .افتد مي راه دنبالم فروشى، دست كودك

 .گيردمي را آستينم گوشه 

 !خانم -

 ؟خرينمي جوراب خانم

 پا رنگى هچ جوراب شهاب دانمنمي امروز به تا چرا كنممي فكر اين به اش، مردانه هاي جوراب تماشاي با

 !؟كندمي

 الناز با عمارت راهروى در وقتي پيش، شب چند آورم مي خاطر به بالفاصله سفيد، هاي جوراب ديدن با اما

 .بوديم صحبت مشغول

 دمپايي بعد و آورد در پايش از را سفيدش هاي جوراب كفشش، همراه بالفاصله و رسيد امير حاج موقع همان 

 !پوشيد

 !!!بخرم جوراب سه ام وانستهت هم هزارتومان پنج با

 ...سفيد جوراب سه
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 :پرسممي فروشدمي سفره كه فروشي دست مرد از

 ؟طرفه كدوم ها فروش فرش سراى !آقا ببخشيد -

 .شوممي اول داالن وارد دهد؛مي نشانم كه را راه

 .بودم ساله هفت يا شش بوديم، آمده جااين كه بار آخرين افتد مي يادم 

 .نرفت پايين بابا بي گلويمان از و بود تهپخ قيمه مامان

 .بخوريم باهم را ناهار آقاجان، مغازه در تا برداشتيم را كوچك قابلمه

 ...كردمي كار آقاجان پيش باريك اي هفته روزها، آن بابا

 .گيرممي را زاده جبار حجره سراغ رسم،مي كه حجره اولين به

 .ندكمي نگاهم عينكش باالى از ميانسال مرد 

 .ته تا بگير رو راهرو همين-

 ؟فاميلشوني هاست، زاده جبار راسته كال كه راسته يك به رسيمي

 ...دهم جواب خواهدنمي دلم چرا دانمنمي و شوممي هول

 .لرزدمي تلفنم

 .آورم مي در بال شهاب، اسم ديدن با 

 .دهممي جواب هم را فنمتل روم،مي جبارزاده حجره سمت كه طور همان و خواهممي معذرت مرد از

 ؟عشقم الو -

 .پيچدمي صدايش

 ؟خونه نرفتي !سالم -

 .خندممي شيطنت با

 .هنوز دارم كار !نه -

 ؟منى با گفتي مامانت به -

 .شوممي دستپاچه

 ؟شد چي !آره واي -

 .كن هماهنگ باهام ببندي، خالى قراره .جون گاگول هيچي -

 .داشت كارم زد زنگ بابات

 .بدم سوتي بود مونده كم 

 ؟فهميد !سرم به خاك -

 !بلدم خوب رو كارم من بابا نه -

 .نشه شر كه خونه، ديگه ساعت يك تا برو هستي، هرجايي فقط

 .كنممي سورپرايزش ديگر دقيقه چند كنممي فكر خودم با

 ...كنممي خداحافظى و كنممي دل زود همين براي

*** 
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   كور موش در  پرواز  آرزوى  انتظار 

 !دنياست انتظار ترين دار خنده و ترين احمقانه

  است، نديده را آسمان حتى كه بيچاره موش

 ؟كند پرواز آرزوى تواندمي چگونه

 ؟شناسدمي را پرواز واژه اصال

 چه ، بود زمين سطح به سوراخ يك آرزويم نهايت كردم حفر خودم براى روزها آن كه تونلي تاريكي در هم من

 ...چيست پرواز دانستممي

 را كسى ناشناس مرد چند جز اما ايستادم، درخشيد،مي زاده جبار اسم درش سر كه بزرگ حجره يك مقابل

 .نديدم

 ، آمد جلو كمي شد حضورم متوجه كه مردها از يكي 

 كردمي دست دست انگار پرسيدن براى ، انداختم پايين را سرم 

  شما ؟خانم ببخشيد-

 ؟شهابي آقا همسر و ارجمند حاجى نوه شما

 :گويممي سريع و شممي هول

 ..بله -

 ...س

 !سالم

 :گويدمي لبخند و احترام با

  .ديدمتون عقدتون مراسم تو همسرتون، اقوام از هستم، شجاعي من -

 ... من ببخشيد -

 .نياوردم جا به من

 .خدمتتونم در داخل بفرماييد خانم، كار سر كنممي خواهش -

 
 :پرسممي خجالت با

 ؟اينجاست زاده جبار قايآ -

 كندمي اشاره راهرو انتهاي به دست با و بردمي بيرون حجره از را سرش

  .اصليه حجره تو معموال حاجي -

 ...آخه -

  ...زاده جبار زده اينجا آخه

 ...من

 ...كردم فكر من

 :گويدمي لبخند با
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 .نامتون به خورد عقد سر اينجا سند خودتونه، حجره اينجا خانم -

 .هاست زاده جبار به متعلق  راهرو  اين كل عدمب

  بود، خورده نامم به امير حاج خواسته به كه جايي كنم،مي تماشا را حجره عظمت

  !بودم نيامده حجره اين تماشاي براى راه اينهمه من اما

 بودم، آمده اينجا تا خودم مرد دنبال فقط من

 .داشتممي بر بلندتر و سريعتر را هايم قدم

 !چسبيدم ديوار به و رفتم عقب اختيار بي فرياد شبيه صداى با رسيدم كه اصلي حجره هب 

 آساني كار اوست به متعلق هيبت پر هيكل آن اينكه تشخيص بود، من به پشتش اينكه با كشيدم، سرك كمى

 .بودم نشنيده فرياد به شبيه و عصبي قدر اين وقت هيچ را صدايش اما بود،

 :گفت داد،مي تكان هوا در كه طور همان و برد باال را دستش دو هر

 !اكبر اهلل -

 !اكبر اهلل

 ؟شيدمي متوجه آدميزاد زبون شماها

 .اند ترسيده حسابى انگار اطرافش، مرد چند شدم متوجه كردم دقت كه خوب

 .نديدم را شهاب انداختم چشم هرچه 

 كند آرامش داشت سعي گرفت،مي زبانش كمى كه جوان پسر 

 .الل زبونم كنيمي سكته االن واهلل به ىحاج -

 گذاشت سرش روى اينبار را دستش دو هر

 !گنده آدم تا پنج ؟نفهميديد طور چه -

 ؟نداره جايي من كتاب حساب تو مردم مال  نفهميديد اينجا سال همه اين

 داد جواب اينبار ديگر مرد

 !؟مردمي مال چه سالمت سرت آخه -

 .بود معامله

 كوبدمي ميز روي تمش كه بينممي

 !فردين -

 !فردين

 .معامله نذار رو برداري كاله اسم شو الل فقط

 دارد توضيح خيال جوان پسر باراين دهد،مي تكان سر و رودمي عقب كمي فردين

 .داديم انجام گفت شهاب آقا كار هر ما خدا به حاجى -

 .ببينم را صورتش توانممي و است چرخيده حاال

 است شده كبود عصبانيت شدت از

 !!!؟؟ترانزيت بره  بايد بار كدوم كه دهمي دستور مياد شهاب حاال تا كي از -
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 !!!!مردم كتاب وحساب بي مال اونم

 گذارممي قلبم روى را دستم

 "كشهمي رو شهاب االن واي "

 كنم،مي حس سرم پشت را كسي حضور كه كنم، فرار آنجا از زودتر هرچه خواهممي

 رودمي عقب قدم چند و ترسدمي جيغم صداي از هم شجاعي آقاى ، كشممي جيغ و ترسممي راچ دانمنمي 

 !شرمنده زاده جبار خانم واي -

 .نداشتم رو ترسوندنتون قصد

  اند، آمده بيرون هم اصلي حجره اهالى كل و امير حاج من جيغ صداي از

 :پرسدمي شده گشاد هاي چشم با رضا امير

 ؟؟؟باباجان اريد كار چي اينجا -

 :گويممي شكسته پا و دست كلمات با و ام شده هول حسابي

 سالم...س -

 ...م

 ..اومدم يعني اومدم، من

 شدم،مي رد داشتم

 اينجا گفتم

 ....بيام گفتم

 :گويممي و آورم مي باال را ام خريده كه جورابي چند احمقانه خيلي بگويم، بايد چه دانمنمي واقعا

 !!آوردم رو اينا -

 :گويدمي سايرين روبه و كشدمي عميق نفس كند،مي نگاه دستم به تعجب با

 !حجره اون بريد -

 :گويدمي جوان پسر به رو بعد و

 !طاهر -

 .بگير  بستني هويج آب تا چند برو

 :گويدمي احترام با

 ..چشمم رو حاجي، چشم -

 كنند،مي ترك را حجره و كنندمي اطاعت هم سايرين

 .شوم داخل كه گويدمي دست ارهاش با بعد 

 .چرخانممي سر و ميشوم وارد دلهره با

 .قدمت پر و سنتى حال عين در اما است، لوكس شركت يك شبيه حجره اين ابهت

 بنشينم، چرم هاى كاناپه از يكي  روي كندمي دعوتم

 :پرسممي استرس با و چرخانممي سر 
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 ؟بود اينجا شهاب -

 .كندمي تنگ را هايش چشم يستاده،ا سرم باالي  كه همانطور

 ؟اينجاست گفته -

 !دانستمنمي هم را هايم دروغ دليل حتي من

 آره، ؟چي -

 نه، يعني

 !دونمنمي

 .اندازد مي هم روي را پاهاش و نشيندمي رويم به رو

 .ببينم بده -

 :پرسممي سريع و شوممي هول

 ؟رو چي -

 .خنددمي هم دارد، اخم هم

 !اومدي اينجا تا خاطرش به كه ها همون -

 گذارم،مي ميز روي را ها جوراب خجالت با

 .كندمي تماشايشان لبخند با ثانيه چند و داردمي بر 

 ؟بخرم جوراب تا چند وقتشه دونستيمي كجا از-

 :گويممي خجالت با و گيرممي گاز را لبم

 !نداره قابل -

 زيبا خيلي كه انگشترش سرخ نگين روي بود شده خشك من چشم و بود هويجش آب زدن هم مشغول

 .گرفت را نگاهم رد .درخشيدمي

 ؟!خانم ريحانه -

 :گرفتم محكم دست دو با  را ليوانم

 ؟بله -

 دهدمي تكان هوا در را دستش

 ؟خوبي ؟زده خشكت چرا -

 .بزنم لبخند كنممي سعي

 !خوبم !خوبم -

 ... من

 ..داشتم چيزه، من

 ...انگشترتون كردممي فكر داشتم

 .خوبه خيلي رنگش يعني

 .كندمي نگاه انگشترش به هم خودش حاال



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

208 
 

 !سرخه لعل   اسمش -

 .زاست نيرو و بخش آرام العاده فوق هاي سنگ از يكي

 .دهدمي ادامه و گيردمي مقابلم و آورد مي در دستش از را انگشتر

  !داره طيفي چه نور توى ببين -

 :گويممي تماشا حال در

 ؟بشيد خوايدمي نيرومندتر و تر رومآ اين از شما -

 اش، سينه روي كشدمي دست اش هميشه عادت به و خنددمي

 .دنبالشم هميشه من و دهمي آدم به خدا كه نعمتيه بهترين آرامش -

 ..شهاب براي نگراني انگار

 ...نبودنش

 ... دروغش

 .هستم ها سنگ مورد در بحث مشغول اينجا و ام كرده فراموش يكجا را همه

 همه از خيلي تسبيحتون؛ مثل است، فيروزه كه كوچيكه گرد نگين اون ولي خاصه، انگشتراتون هميشه شما -

 .خوشگلتره

 :گويدمي خودش و بخورم را هويجم آب كندمي اشاره

 كرده، خلق پرودگار كه سنگيه زيباترين و بهترين من نظر از فيروزه -

 زيباست، آفرينش كل كه البته 

 ؟است زنده سنگ يك كه دونستيمي وزه،فير به راجع

 كنممي نگاهش گرد هاي چشم و تعجب با

 !!!!نه -

 دهدمي ادامه اش هميشگي طمانينه همان با

 !دنيا زنده سنگ تنها است، زنده فيروزه بله، -

 !ميرهمي نادرست استفاده مدت يك بعد متاسفانه اما داره تنفسي هاى سلول

 پرسم مي من و كندمي نگاهم عميق طور يك ، كوتاه لحظه چند براي بعد

 ؟چي يعني -

 اندازد مي پايين را سرش

 ميره،مي شه،مي نابود نباشي بلد رو دستورالعملش اگه رو ارزشي با و زيبا چيز هر -

 !رهمي بين از چيزها جور اين و عطر و شوينده مواد با فيروزه مثال

 !مردن ساله خيلي كننمي وندستش مردم كه فيروزه نگين انگشترهاي از خيلي

 كنممي نگاهش بغض با

 ؟كننمي دستشون فيروزه جنازه يعني -

 .خنددمي مهرباني با
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 !اونقدر نكن فكر بهش حاال -

 ؟است زنده شما فيروزه -

 .دممي نشونت نزديك از بودم خونه و اومدي كه اينبار -

 ؟اونجا بيام امشب شهمي -

 .كندمي تنگ را چشمش

 ؟كردي هماهنگ رتشوه با -

  .آيم مي خودم به تازه و گزممي لب

  ...چيزه يعني نه، -

 !نبود يادم اصال

 .اومدم هم اينجا نگفتم بهش من

 دهدمي تكان سر

 .نكردي خوبى كار -

 ؟بزرگت پدر حجره ببرمت يا خونه ميري -

 :گويممي سريع و شوممي هول

 !دونننمي هم اونا !نه !نه -

 :گويدمي سريع و جدي خيلي

 !نيستا دليل بي امروزت اومدن اينجا -

 ؟داشتي من با حرفى

 !؟كرده كاري شهاب

 شودمي پر لبالب چشمانم

 ؟نگم ميشه -

 .كندمي نگاهم دلسوزانه

 ؟كنم كمكت نميتونم -

 :پرسممي و دهممي تكان منفي نشانه به را سرم

 ؟نيومده اينجا اصال امروز شهاب -

 .كندمي مكث ثانيه چند

 ؟بودي آورده شهاب واسه رو ها سفيد جوراب -

 .پوشيدمي سفيد جوراب شما !نه !نه -

 ؟ اينجاست بود گفته ؟كني سورپرايزش خواستيمي -

 نگيد بهش خدا رو تو -

 ؟كنهمي اذيتت ؟ترسيمي ازش -

 .دهممي تكان منفي نشانه به را سرم
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 !نه !نه -

 شلوغه، سرش خيلي فقط

 !داره كار همش 

 !ديدمي كار زياد هشب شما

 .هميشه ست خسته

 زندمي اش چانه زير را دستش

 !؟دممي كار زياد بهش من -

 ؟ظالمم من

 چكدمي دانه دانه هايم اشك

 ...ببخشيد !نه -

 نيست، اين منظورم

 .داره گناه شهاب اما

 گيردمي مقابلم را  دستمال جعبه

 !چشم -

 ديم،نمي كار زياد بهش ديگه 

 ؟نمخا عروس خوبه 

 .ديگه نكن گريه

  دارممي بر دستمال يك

 .ممنونم خيلي ازتون -

 :گويدمي بلند صداي با شودمي بلند جايش از

 .سوييچ و كت !طاهر -

 :گويدمي طاهر روبه كند،مي كمكش پوشيدنش در و آورد مي را كتش طاهر ثانيه سي از كمتر در

 جايي، برم پا توك يك بايد -

 نشده، تموم قضيه اما

 .بگو همشون به شه، جمع گند اين بايد فردا تا

 .چشمم رو حاجي، چشم !چشم -

 كندمي اشاره من به بعد

 خونه ببرمت نشده دير تا پاشو دختر، پاشو -

.... 

 :گفت ماشين كردن روشن قبل و نشست فرمان پشت ابهت با

 !نره يادت كمربند -

 كنم،مي اطاعت سريع
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 .هاست نخيابا و رانندگي به حواسش تمام 

 .كنممي نگاهش چشمي زير

 .بردمي سر به اش زندگى چهارم دهه در كه شودنمي باورم گاهي اصال است، نشدني وصف مرد اين ابهت شكوه 

 ...است درايت با و پخته خيلى حركاتش و افكار اما دارد، جواني اندام و صورت اينكه با

 دلم كه كندمي زده شگفت چنان مرا رودمي لشاتومبي صوتي سيستم دكمه روى دستش كه وقتى بعد كمى

 بكشم جيغ خواهدمي

 "؟؟؟نبود سياهت مموري در آهنگ يك اين چرا !محترم شيرشاه "

  شب هر كنم مي پيدا و روز هر  كنم مي گم را تو'

  شب هر كنم مي زيبا تو با را خوابها سان بدين 

 خويش انزواي در ولي خواهد مي اين تبي

 خويش انزواي در ولي خواهد مي فرياد دلم

  شب هر كنم مي نجوا ديوار با آزار، بي چه آزار، بي چه 

 ؟ گردي مي عشق براي مفهومي دنبال كجا

 "شب هر كنم مي معنا صبح تا را واژهاين من كه

 خواهد،مي فرياد هم من دل

 ...هزارچم پهلوان 

 ... انزوا در فرياد

 ...ديوار با نجوا

 ...نجوا و فرياد نوع اين آساست درد و جانسوز قدر چه آه

*** 
 !فهممنمي را شودمي داده حكم هايم چشم به ذهنم، در كه مسخره مقايسه جريان اين

 سبقت و دادن ويراژ دنبال شهاب مثل و كندمي رانندگي آرامش با ولي اي حرفه آنقدر رضا امير كه همين

 ...نيست گرفتن

 سر اشاره با و كندمي ترمز ، دارد گذر قصد كه خانمي براي است، سبز چراغ اينكه با راه چهار در كه همين

 ..بفرماييد مي،گويد

 هست، اندازها دست به حواسش كه اين

 ...دهدنمي فحش ها ماشين ساير راننده به كه اين 

 .هستم شهاب  دروغ از ام ناراحتي تسكين حال در

 گويممي ام بيچاره خود   اين به مدام 

 " !رفته تو قبل دقيقه چند و بوده همانجا حتما "

 ....پيچانممي را بينوا خود   اين گوش دوباره كه بپرسم، امير حاج از  ديگر بار يك خواهممي
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 جيبم در را گوشي نااميدانه و نيست خبرى اما كنم،مي نگاه را ام گوشي شهاب از پيام يك حتى اميد به

  ....گذارممي

 ... شده كمتر او از سهمم قدر چه است، شده ام مهشناسنا سهم اسمش كه روزها اين

 ماشين شيشه كشيدن دستمال مشغول خميده، كمرى و مندرس ظاهر با مردي  وليعصر، خيابان ترافيك در 

 .شودمي

 :گويدمي آرام و كشدمي پايين را شيشه كه بينممي 

 !مشتي نكنه درد دستت -

 .كشدمي غليظي آه ندارد، خوشى حال است مشخص كه مرد

 .داداش رو تايتانيكت اين كنم تميژ بژار -

 .گذاردمي مرد كهنه كت جيب در درشت اسكناس يك

 :گويدمي و كشدمي شيشه روي دستمال بيشتر  ذوق با مرد

 .كنه كيف خانمت كنم تميژ جور يك -

 .شودمي حبس سينه در نفسم

 ، ندارد تپيدن خيال قلبم

 ندارد، من از كمي دست هم او الح فهمممي هايش گوش شدن سرخ از 

 ....كاهدمي مان سرخي از اش سبزي و رسدمي فريادمان به راهنما چراغ و

 .كشدمي نفس عميق و كشدمي اش سينه روي دست مدام است، كالفه كنممي احساس

 .هستند ترافيك غرق ديگري از بدتر يكي هم ها خيابان

 .گردنش پشت كشدمي دست

 !روزام ترافيكيه عجب -

 گيرممي را اش جمله پشت

 .رفتممي جوري يك خودم شدم، زحمتتون باعث -

 .كندمي نگاهم بترسم كمى كه طورى يك و كندمي اخم

 :پرسممي مرتبه يك .بزنم بهترى حرف خواهممي اندازم، مي پايين را سرم افكنده سر

 ؟داريد رو من پرتقال آهنگ -

 كندمي نگاهم تعجب با

 ؟كردي گوش -

 دهممي تكان رس

 .بود مونده جا شهاب  ماشين توى مموريتون اوهوم، -

 :گويدمي لبخند با

 .گشتم دنبالش قدر چه -

 :گويممي خجالت با
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 .ميارم براتون بعد دفعه منه، دسته -

 .آورد مي باال منفي نشانه به را دستش

 .خودت پيش بمونه كردم، دانلود دوباره ، جان بابا نه -

 .شودمي انداز طنين ماشين در من پرتقال نواى بعد ثانيه چند

 ...بوديم داده گوش شهاب همراه قبل دفعه كه هيجاني و شور به نه

 ...لطيف آرامش يك با 

 ....خوردمي تكان خواننده همراه صدا بي هايش لب كه بينممي

 "باش  خودت مواظب"

 ...خداحافظى قبل اش جمله آخرين

 ...كردمي ادا هميشه را ملهج اين احساسش و قلب صميم از

 .دادند نشان خودى هايم غصه و غم تمام تازه شدم كه خانه وارد

  گويد، نمي راست كه نيست، كه نبود، كه شهابى از گرفت دلم

 .است ام زندگي هواي به سر و بازيگوش پسرك اين تشنه وجودم تمام اما

 .است نشده اميد نا هنوز طلوع زا من قلب و كندمي غروب آفتاب نشينم،مي حوض لب همانجا

 .پروردگارم صفت همين دلخوش من و زندمي فرياد را خدا بزرگي موذن 

 ...گيرممي را اش شماره

 جواب بي و ممتد هاي بوق

 رسد،مي موال نام به اذان

 ... دهممي قسم اش علي  مردانگي به را خدا

 پيچدمي صدايش

 ؟ريحانه جانم -

 كنممي خفه  را بغضم

 .سالم -

 ؟خونه رسيدي عزيزم، سالم -

 ؟كجايي تو اوهوم، -

 خونه راه تو -

 ؟راهي تو وقته خيلي -

 :پرسدمي ثانيه چند بعد و كندمي مكث

 ؟طور چه -

 !شهاب شده تنگ واست دلم طوري، همين -

 .نداشتنش دوست در جهانم آدم ترين بلد نا من و شكافدمي بغضم

 دهش تنگ منم دل برم قربونت الهى -
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 گيرم، خدا به

 بارم يك بهم، داده گير حاجي

 !گُه چاه تو كرد رو پام تا سر

 كنممي ذوق ها احمق مثل

 "بود عصباني دستش از حاجي شنيدم خودم !گهنمي دروغ !گهنمي دروغ "

 ! شهاب نده، حرص رو خودت عزيزم سرت فداي -

 ؟جونم -

 ؟اينجا مياي -

 زشته شم، فدات ديره -

 .ميام فردا

 ؟ديمي قول -

 "ميدم قول " بگويد خواهدمي

 .كندمي هجي را نامش زنانه دلبرانه صداي يك كه

 !شد دير ؟پس شينمي پياده چرا  !شهاب -

 آمده، بند زبانم زده وحشت

 :گويدمي ثانيه چند بعد خودش .كنم سوال نميتوانم حتي

 ! شهرزاده - 

 .مامان پيش ببرمش اومدم

 ؟تنها ؟تهران اومده -

 ببرمش، برم من باشه عزيزم، آره آره، -

 .زنيممي حرف حاال

 !فعال

 ...كندمي قطع و ماندنمي من خداحافظي منتظر حتى

 ...است شده تر سنگين هم قبل از حتي بغضم

 ...بود تر دردناك ام تنگي دل درد از حتي خانه اهل سنگين هاي نگاه نيامد، او  و آمد هم فردا

 .زدمي حرف كنايه با شهاب حضور عدم براى هم بابا حتي كه بود رسيده جايي به اوضاع

 و من بود، ميسر كوچكم اتاق در فقط امر اين و بمانم دور خانه اهل هاي زبان و ها چشم از كه بود اين ترجيحم 

 ....شدندنمي تكراري برايم وقت هيچ كه آهنگ ٤٢ و اتاق يك

 .بود ام زندگي هاي شب بدترين و ترين سخت از يكي شب آن

 .كردمي قرباني گوسفند و كردمي دعوت را فاميل همه هرسال، مثل آقاجان و بود قربان عيد مراسم فردا 

 .كردمي سوال مدام هم عمو زن 

 ؟بيارن چي قراره واست ريحانه -
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 همونم سعيد گداي خانواده از اما ، نيستا سنگين .برداشتن شمايل يك عيديش واسه رفتن شوهرش و نفيسه

 !عمتهن

 زدم، دريا به  را دل باالخره خواب قبل و نياوردم تاب

 ...نداشت آرامش كه دريايي

 ...طوفان و بود موج

 بود دريا ، بود طوفان

 ...زدمي آتشت اما 

 .كردم ناله شنيدم،مي را صدايش سختي به كه بود زياد موسيقي صداي اينقدر

 .باشه خلوت يكم جا يك برو !شهاب -

 :زد فرياد

 .شنوممي من بگو وت -

 !شنومنمي من خُب -

 !بگو كارتو ريحانه -

 :پرسيدم حرص با

 ؟كجايي تو اصال -

 .دعوتم ترانزيت شركاي از يكي مهموني -

 خوردمي بهم ترانزيت كلمه از حالم ديگر

 ؟نكردن دعوت رو زنت -

 .تماس شدن تمام منتظر و است كالفه حسابى

 !؟اينه واجب كار -

 !نخير -

 ؟ديگه هستي فردا پرسهمي همش آقاجان !يدهع فردا

 .اينجان فاميل كل

 .هايم زخم همه روي شودمي زخم اش خنده

 ؟ايني نگران -

 .مياريم فردا كرده آماده گوسفند و كادو امير حاج نترس

 .كند مدارا برايش خواهدنمي ديگر بغضم

 ؟؟شهاب اينام نگران من -

 !نزدي اينجا سر يك است هفته دو

 .كردم شوهر من انگار نه انگار اصال

 .كنيمي بلغور چي ببينم شده خراب اين بيرون بيام نگير آبغوره ديقه يه -

 .گيردمي شدت ام گريه
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 مكث بدون .ترساندممي بيشتر خودش صداي اما است شده قطع وحشتناك موسيقي آن صداي بعد دقيقه چند 

 كشدمي فرياد

 ؟ريحانه تو ميگي چي -

  !يخوايم جونم از چي

 .زدي زنگ زر زر كه بس كردي ديوونم

 نيستي، كجا كجايي هي

 بازي، بچه هي بهونه، هي

 .ميام كه گفتم فرداست، كوفتيه، عيد دردت

 :گويممي هق هق ميان

 .. من -

 !توئه نيومدنه و نبودن دردم گممي من

 گرفته اوج هايش فرياد

 ؟چي كه بيام -

 ؟كني خوف بزنم بهت دست

 ؟بياري در ادا

 ؟باشه خوش چيت به دلم

 ؟بازيت افتاده عقب به

 .كني دلبري شوهرت واسه نيستي بلد دهاتيا دختر مثل اينكه به

 ...است كرده زني خود به دست قلبم و زندمي يخ جا يك هايم رگ تمام در خون كنممي احساس

 ...بتپد خواهدنمي ديگر 

 :گويدمي بيشتر او و شوممي الل

 لباساته، مدل و عض و و سر از اون -

 !رسهمي خودش به بيشتر تو از من مامان

 .برخوردته از اونم

 ...كنيمي فرار زنيمي يخ خورهمي بهت دستم

 ...ديدنت واسه ندارم ذوقي هيچ

 .تخت روي كنممي پرتش و كنممي قطع را گوشي ، كنم تحمل توانمنمي ديگر

 .شوممي دور گوشي و تتخ از ممكن جاي تا است ديده مار كه كسي مثل بعد

 .روزگارم تلخى بر شوممي ابر هاى هاي و كنممي بغل را خودم ديوار گوشه

 .كردم قفل را اتاق در

 .كردم كز اتاق گوشه همان در شب تمام 

 .خوردمي بهم  خودم از بيشتر حالم ، شدمي روشن و خاموش لرزش با همراه ام گوشي نور كه بار هر 
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 ...داشتم هراس داد،مي نشانم را لباس بد دهاتى افتاده عقب دختر اين كه اتاقم، آينه از 

 !بودم من  هميشه مثل چيز  همه مقصر

 .پريدم خواب از اتاقم در به ضربه چند صداى با

 هاي گريه فرط از هايم چشم و بود شده خشك هايم استخوان همه .بود برده خوابم زمين كف اتاق گوشه همان 

 .شدمي باز فقط خط يك اندازه سختي به كه بود كرده ورم قدر اين ديشب

 .بكشم نفس دهانم از بودم مجبور و بود شده بسته ام بيني تنفس راه .ديدممي تار را جا همه

  .زندمي را چشمانم پنجره از آفتاب نور .شودمي تكرار اتاق چوبي در به ضربات

 .شوم بلند تا گيرممي ديوار به دست سختى به

 !هريحان -

  !كنممي سقوط دوباره شنوممي كه را صدايش

  ! شهاب

 !؟اينجا

 !؟حاال

 .زندمي در به ديگر ضربه چند دوباره

 !؟بينممي خواب

 !؟ام نشده بيدار هنوز 

 .رو در اين كن باز ريحانه -

 .آيد مي بعد كمي هم مامان صداى

 ؟نشدي بيدار هنوز !مامان ! ريحانه -

 :گويدمي وشحالخ و آلود خنده صداي با بعد

 .پايين بيايد بعد كن، بيدارش  رو تنبلت زن خودت شهاب آقا -

 .منتظرن همه

  !چشم -

 .راحت خيالتون بريد شما مامان، چشم

 .شودمي عالم تابلوي ترين وحشتناك آينه

  ، خالي خال پيژامه و  تاپ با دخترى

  سرخ، صورت

 ...آشفته موهاى كرده، ورم هاي چشم و بيني

 ...سرم روي شد آوار دوباره شهاب ديشب جمالت

 .دوختم چشم شد،مي پايين و باال كه در دستگيره به وحشت با 

 !ريحانه -

 ! ريحانه
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 !ريحانه

 .گممي بهت كن باز

 نيومده، باال روم اون تا

 !چى يعني ندادن جواب گوشي ديشب از بدم نشونت كن باز 

 .است رفته هم مامان

 ...عالمم تنهاترين من حاال 

 .رسانممي پنجره پشت را خودم

 .هستند حياط در مردها همه

 !كنند كمكم بخواهم امير حاج و بابا از و كنم باز را پنجره كاش ، است ايستاده بابا كنار امير حاج 

 .لب زير كنممي ناله كنم،مي تماشايشان بغض با گذارممي قلبم روي را دستم

 !شيرشاه -

 !كن كمكم

 .آورد مي باال را سرش لحظه همان كه اينجاست ممكن اتفاق ترين عجيب

 ! ثانيه يك فقط

 .اندازد مي پايين سر ، بيندمي پنجره پشت وضع و سر آن با مرا وقتي

 .كوبدمي در به مشت تقريبا

 .روممي در سمت و گويممي اهلل بسم بغض با 

 ...اند كرده طغيان آتشفشان شبيه هايش چشم من خداي

 لرزدمي بغض شدت از هايم لب

 ... واسه -

 ؟اومدي چي واسه

 خشم با و شمرده شمرده، .شودمي وارد خودش بعد و  دهدمي هُلم اتاق سمت ام سينه روي اندكي فشار با

 :گويدمي

 ؟ديشب خوردي گُهي چه -

 .باشم شجاع خواهممي اما .است افتاده شماره به هايم نفس

 .ام دهاتي ام، افتاده عقب من -

 !كردي ازدواج بامن چي هواس اصال

 ؟امروز اومدي چي واسه

 . چرخدمي اندامم همه ناچار كه پيچاندمي طوري و گيردمي محكم را دستم

 ...كنممي حس دستم در شديدي درد

 ؟؟ديشبم مهموني تو بزني تر خواستيمي -

 ؟؟كنيمي قطع من رو گوشي
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 !!؟شدي آدم من واسه جوجه

 ؟شي يكي زمين با بزنم

 كنميم ناله

 !نامرد كن ولم -

 چسباندمي گوشم به را دهانش

 !كردم غلط بگو -

 !بزنم جيغ خواهممي

  !كند كمكم كسي بايد 

 ؟غرورم اما

 ؟آبرويم اما

 ؟ پدرم

 ؟مادرم

 ؟ام شناسنامه

 ؟عمو زن

 ؟عشقم

 ؟عشقم

 .زنممي زجه

 !خدا رو تو شهاب -

 "اهلل يا"

 !است خودش

 شنوم،مي پله راه از را صدايش

 !است امير اجح 

  :مي،گويد آرام گوشم در و كندنمي رها را دستم شهاب

 !نمياد در جيكت شي،مي خفه-

 :گويدمي بلند صداي با بعد

 ! حاجي -

 !نداره حجاب زنم

 !اميررضا فكري نقطه ترين حساس روى گذاردمي دست

 كنممي ناله دلم در

 "نرو خدا رو تو نرو "

 .زندنمي حرف 

 .است رفته ندكمي خيال شهاب 
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  .پيچاندمي بيشتر را دستم 

 !بينممي را اش مردانه و پهن هاي شانه اتاق مقابل بعد كمي تعجب، كمال در

 كنم،مي پنهان اتاق در پشت را ام حجابي بي كه من و كندمي رها را دستم پاچه دست كه شهابي

 .خانه هاى ديوار به اندازد مي لرزه صدايش 

 ؟كنيمي داري غلطي هچ تو !الدين شهاب - 

 :گويدمي كنان من من و است ترسيده حسابي

 كنيممي شوخي داريم -

 .گيردمي محكم را شهاب يقه

 .كشدشمي بيرون كه بينممي در لوالهاي بين از 

 !؟ شوخي -

 ؟؟؟شوخي

 ؟زنهمي زار داره دختره شوخي واسه

 ؟ آدمي تو احمق

 ؟داري شرف تو

 !كنيمي اشتباه حاجي -

 :گويدمي بلند دايص با

 !ببينم بيرون بيا بپوش چيز يه خانم، ريحانه -

 .كشممي سرم و دارممي بر را نمازم چادر لرز و ترس با

 .دهممي سالم آرام و آيم مي بيرون هراسان در پشت از

 ...است ترحم و خشم از سرشار نگاهش

 .ببينم اينجا بيا -

 .روممي جلوتر كمي

 :پرسدمي من از و ندكمي نگاه را دويمان هر

 ؟شده چي -

 ؟كرد كارت چي

 .دهدمي جواب شهاب من جاي

 .نيست كنيمي فكر كه طور اون خدا به حاجي -

 .آورد مي باال سكوت نشانه به را دستش

 !الدين شهاب شو ساكت تو - 

 :پرسدمي تر جدي .خوردمي بهم ترس شدت از هايم لب

 ؟كرد كارت چي -

 .كنممي نگاه را شهاب
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 ...استرس از پر و پشيمان بچه پسر يك

 ... من -

 ..ديشب من

 كردم، قطع رو گوشي ديشب

 بود، نگرانم شهاب

 .شد عصباني

 .كشدمي پوف كالفه

 !؟كرد كارت چي گممي -

 .كنممي نگاه را شهاب دوباره

 .است شده اشك لبريز هايش چشم

  هيچي -

 :گويدمي بلند صداي با

 !رو دستت ببينم -

 .پيچممي خودم دور بيشتر را چادر

 ... من -

 كشم،مي خجالت من

 .نامحرمي شما

 !شوممي بد

 !شهاب شبيه

 ...ضعفش نقطه روى گذارممي دست

 ...را او هاي چشم در شده جمع اشك

 !بينمنمي را اش نگراني و صدا لرزش

 ! نشده مرد هنوز كه بينممي را مردي فقط من

 ...است ام كودكي عشق و من شوهر اما

*** 
 ...رفتى تو كه امنكرده باور وقت هيچ من

 ؟بگذارد يادگار به خودش از نشان و رد قدر اين و كند رفتن قصد كسى شودمي مگر

 ؟باشى گذاشته جا ات سجاده روى را ات فيروزه انگشتر و تسبيح و باشي رفته شودمي مگر

 .دارممي نگهش هايم چشم روي طوالني دقايق و دارممي بر را صورتت حوله

 .برممي پناه عطرت شيشه به وار ديوانه دوباره و سپارممي ات، حوله روى مانده جا عطر به را هايم اشك 

 ...كنممي رها قطراتش باران زير را خودم افشانم؛ مي هوا در كه را عطر

 .شوممي مچاله خودم در تختمان روى بعد
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 ...كنديم اعجاز پلكهايم سنگيني بندم،مي كه را هايم چشم

 .است ميش و گرگ هوا

 ...است خاموش ها ساختمان همه چراغ كه بينممي كنم؛مي نگاه را پنجره تخت، در كه همانطور 

 !جايي همين

 !آينه مقابل

 .هستى صورتت و دست كردن خشك حال در

 .نداشتمت وقت چند ام كرده فراموش انگار 

 .رودمي يادم از نبودنت كه دارد؛ شكوه قدر اين بودنت 

 :پرسممي

 !گرفتى وضو ؟رضا امير -

 ؟دادن اذان مگه

 .شوممي صورتت ديوانه قدر چه من زني؛مي باال را خيست موهاي وقتي دانينمي و گرديمي بر

 .زنهمي سپيده داره -

 .كنممي نگاه را پنجره دوباره

 .تاريكه جا همه هنوز اما -

 .نشينيمي تخت لبه كنارم

 .داريمي نگاه همانجا مهر، با را دستت كف و تمصور روى كشيمي دست

 .جان ريحان مونهنمي تاريك هميشه -

 ...كنممي زندانى مشامم در را عطرت وجودم همه با

 .شم بلند تونمنمي !حاجى ام خسته -

 .آوري مي پايين را سرت

 .كندمي نوازش را هايم گونه نرمت، هاي ريش 

 !خانمم خودم مال خستگيات-

 !باش قوى اشو،پ پاشو،

 .باشي قوى خاطرش به بايد

 .نشينممي جايم سر و شوممي بيدار خواب از سراسيمه

 .است نشسته بدنم همه روى سرد عرق

 .ام كرده مشت دستم در را ملحفه

 .است پيچيده خدا وحدانيت نواى

 ...نيستي تو

 ...ندارمت دوباره

 .مانده جا ات شانه در كه ات خرمايي موي تار چند و هستم من دوباره
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 .داشتي تن به روز آن از قبل بار، آخرين كه ات پيراهني زير 

 ...شود تمام خانه اين در هم عطرت روز يك باالخره كهاين وحشت و

 ...باشد خوب حالت كه دهممي قسم بار صد را اسمت صاحب ات، فيروزه تسبيح با شود؛مي تمام كه نمازم

 .مانداز مي گردنم دور را تسبيح بعد

 ...مادرت گردنبند كنار 

 .شوممي بلند گويان على يا

 .ببندم را ساكم دوباره بايد

 ...هزارچم برگردم بايد 

*** 

 .كردي ام قربانى سال، آن قربان عيد را نگرانت نگاه

 .بود من به حواست همه روز، طول تمام 

 همه نباشد مهم و باشم داشته زدن زار براي خوبى بهانه و بريزد پايم روى چاى قطره دو بودم منتظر كه من به

 .كندمي لوس شوهرش براى را خودش بگويند و بخندند

 :بگويد تشر با و بزند پهلويم به مامان نباشد مهم

  ؟مادرته عزاي مگه ؟ايه قيافه چه اين دختر -

 ؟كنيمي همچين امروز چرا

 .شدممي بلند كار يك بهانه با نشست،مي كنارم شهاب كه بار هر

 .بود چيده حوض دور حياط در را ها تخت همه قاجانآ

 .نداشت تمامي هايشان حرف و بودند گرفته دوره هم ها خانم و بودند كباب كردن درست حال در مردها

 .بود نشسته گوشه يك خان بيوك و آقاجان كنار تنها، اما امير حاج

 .انداخت مي پايين را تسبيحش هاي مهره و بود گذاشته آن روي را دستش و بود كرده خم زانو از را پايش يك

 :گفتم و شدم بلند جايم از سريع بياورد؛ آشپزخانه از ترى تيز چاقوى ساالد، براى خواست حنانه از كه مامان

 .ميارم من مامان -

 الشه كه قصابى خواستنمي دلم و گذشتم بودند؛ بريده سر كه اي بيچاره گوسفند خون جوي از وسواس با

 .كنم تماشا را كردمي سالخي و بود كرده آويزان را اه گوسفند

 .شوم وارد ساختمان پشتى در از دادم ترجيح و گرداندم بر رو

 .كردم حس سرم پشت را نفر يك حضور سنگيني شدم؛ وارد كهاين محض به

 !بود شهاب برگشتم، زده وحشت 

 .گذاشت دهانم روى را دستش كه بكشم جيغ خواستممي

 .نترس !ام بچه منم -

 !هستى تو فقط بترسم، توانممي كه كسي تنها از وضعيت اين در حاال !؟نترسم 

 .بود بزرگ غم يك صورتش در
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 .برگرداندم را رويم و كشيدم عقب را خودم

 ؟خوايمي چى -

 .آمد جلو

 .كرد نوازش را صورتم

 !رو زنم -

 .روبرفيم پنبه

 .زدم نيشخند

 ؟رو ات افتاده عقب دهاتي زن -

 ؟كار چي وايخمي

 ؟بپيچوني رو دستش خواىمي

 ؟كني آدمش خودت قول به يا 

 .انداخت پايين را سرش

 .نبود خودم دست -

 !شهاب نبود خودت دست هيچي -

 .نبود خودت دست هم گرفتنت زن حتي

 .نداشتي دوست منو كه تو

 ؟كردي اصرار قدر اين چرا شهنمي تنگ واسم دلت كه تو

 ؟سراغم اومدي چرا

 .گرداندمي بر رو و كشدمي باال را اش بيني

 !لرزدمي قلبم

 !كندمي گريه

 .شدم گرفتار وضعيتي بد تو  ريحانه -

 :پرسممي نگران و دستپاچه

 ؟شهاب شده چي -

 .گرددمي بر سمتم و صورتش روي كشدمي دست

 ؟باشه كن دعا واسم تو -

 .كنممي نگاهش بغض با

 ؟شده چيزي !شهاب ترسممي من -

 .آيد مي جلو

 .گيردمي دستش دو با را صورتم

 ...نوشيدن حال در اي تشنه مثل دارد،مي نگه هايش لب ميان ولع با را هايم لب

 .كند مي بغلم محكم بعد
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 .كنممي آغوشش غرق را خودم

 .دارد را اعتماد از كوه يك حكم برايم اش قوى عضالت

 ...بخشمشمي

 ...كنممي فراموش

 ...شوممي تر عاشق

 ...تر چهب

 .بندممي را پيراهنم هاي دكمه سرعت به من و گيريممي فاصله هم از جالل، عمو سرفه صداي با

 :گويدمي گوشم در و زندمي چشمك

 .ايه پنبه و نرم صورتش، مثل زنم بدن همه دونستمنمي -

 .گيرممي گاز را لبم و شوممي سرخ خجالت از

 :گويدمي طعنه با بعد و كندمي نگاهمان اص،خ طور يك و شودمي آشپزخانه وارد عمو 

 ؟گردينمي چاقو يك دنبال دوتايي آشپزخونه تو داماد عروس - 

 :گويدمي كند،مي ترك را جاآن كه حالي در و زندمي شيريني چشمك شهاب

 ؟نگشتين چيزي دنبال دوتايي خانمت، با بازيت نومزد دوره خودت يعني خان جالل -

 ...كنم ترك را آشپزخانه هم من سرش، پشت دهممي ترجيح كه ام شرمنده رقد آن اش شوخي از

 .بياورم چاقو كردم فراموش اصال كه افتد مي يادم تازه راه، ميان

 .نشود متوجه عمو و بردارم چاقو خودمان واحد از تا روممي باال طبقه به پاورچين

 پياده گوشه خانه بيرون تر، كالفه و تر آشوب دنيا همه از كه افتد مي مردي به چشمم دوم، طبقه پاگرد پنجره از

 .كندمي دود سيگار و زندمي قدم رو

 ...هست هم دردناك است، عجيب كه قدرهمان برايم هزارچم، پهلوان از تصوير اين 

*** 
 !بود شدن خوب حال در عجيبى طور يك بعد، به روز آن از چيز همه

 .بود كرده تغيير شهاب رفتار

 .رفتيممي بيرون باهم يا آمد مي ما خانه به راستيك  كارش از بعد و بوديم باهم را هفته در روز چند

 .بوديم شده تر نزديك هم به لحاظ هر از

 .ترساندمي مرا ناگهاني تغيير اين گاهي اما 

 .بوديم گرفته جشن را جان خانم تولد

 .كرد زباني شيرين و خنداند را همه توانستمي تا شب آن 

 .زدمي طعنه نفيسه به مدام هم عمو نز

 !عموت داماد مثل شه، اجتماعي ذره يك بگو شوهرت اون به ببين -

 .كردندمي شوخي هم با مدام و بود گرفته دم عمو زن با شب سر از

 .نبود مرسوم زياد برخوردها طور اين ما خانواده در
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 :گفت ريخت؛مي كوچك منقل در اسفند مشت مشت كه حالي در زري عمه

 .داره زبون و سر خودم آقاي مثل خان شهاب ماشااهلل ماشااهلل، -

 .نكند تعريف شهاب از قدراين نفيسه جلوى كه كرد اشاره عمه به پنهاني كرد،مي قاچ هندوانه كه مامان

 :گفت و شد آشپزخانه وارد ذوق با نسيم

 .داد جان خانم به كادوشو شهاب آقا واي -

 .خوشگل خيلي طالي گردنبند يك

 :گفت و كرد نگاه مرا حرص با نفيسه

 ؟بدي كادو سكه ربع قراره گفتي من به چرا پس -

 .بودم خورده جا حسابي هم خودم

 .نداشتم خبر من خدا به -

 :گفتمي كه حالي در و شد بلند جايش از عصبانيت با

 .كني كوچيك رو شوهرم و من خواستيمي !نخير -

 كرد ترك را آشپزخانه

 :ناليدم و كردم نگاه عمه و مامان به بغض با

 .نگفته من به خودش جون به -

 .گيردمي گاز را لبش مامان

 .چيزي هر سر نخور قسم رو جوونت شوهر جون دختر، خوبه -

 .كنه سورپرايز خواستهمي بچه

 !نگفته بهت چرا بهش بدي گير نري حاال

 :گيردمي را مامان حرف پشت عمه

 .كنهنمي كارا اين از كارت و كس واسه ديگه ذوقش، تو خورهمي جون عمه آره -

 :گويدمي زند،مي تنه مامان به خنده با كه حالي در بعد

 .ندادن اي هديه همچين بهش پسراشم حاال تا بگو رو جان خانم داداش، زن -

 .شودمي ظاهر در جلوي كه شنوممي را عمو زن صداي مرتبه يك

 !است زاده جبار نباشه هرچي -

 .ميكرديم تعجب بايد آورد، مي اين از كمتر

 .كنممي ترك را آشپزخانه سريع و ندارم اصال را عمو زن سخنراني حوصله

 .است آوردن در ادا حال در شهاب 

 .آورد مي در را جان آقا قديمي فاميل و شريك رحمان، حاج اداي شوممي متوجه 

 صداي يك با گذاشته نمايش به حد از بيش را جلويش هاي دندان و است كشيده داخل سمت را هايش لپ

 .زندمي حرف رحمان حاج مثل رگه دو و زشت

 .نيامده خوششان حركت اين از اصال كه شوممي متوجه آقاجان و بابا صورت از
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 :زنممي صدايش آرام

 !شهاب آقا -

 .كندنمي توجه

 :گويممي تر بلند كمي

 !شهاب آقا -

 :دهدمي جواب شود،مي ام دگيشرمن باعث كه عجيب صداى يك با

 !جوووووووووون -

 .شوممي سرخ حسابى

 :گويدمي آقاجان به رو خنده با بيايد، سمتم تا شودمي بلند جايش از كه حالي در بعد 

 .كن الگوش كميه !حاجي داره اي صيغه تا پنج كم دست خودم جان شريكت اين راستي -

 .كنممي راضيش من !راضيه هم خانم حاج

 .شوممي شرمزده يشترب

 .ايستد مي كنارم

 :گويممي آرام زنممي لبخند جمع به آبرو حفظ براي كه حالي در 

 ؟نگفتي بهم چرا رو گردنبند -

 .نشاند مي هايش لب روي بدجنس خنده يك

 .نگيره قيافه من واسه بفهمه بايد گدازاده اتوكشيده سعيد اين -

 .اينه مدلش كال بدبخت اون !شهاب -

 .خورهمي بهم حالم مدلشم زا -

 ...به كندمي شروع دوباره و بردمي پشتم را دستش يواشكي بعد

 :گويممي زده وحشت

 !بينهمي يكي االن -

 .ريحانه بمونم جااين كن اصرار امشب -

 .گرفتم گاز را لبم

 .كه دونيمي .نيست راضي بابام -

 ؟الدينم شهاب خواجه روز بقيه و  مردَم ها شب فقط من كننمي فكر اينا جدي جدي -

  .نخندم توانمنمي

 ؟گيمي چيه اينا ديوونه -

 .اندازد مي باال شانه

 .آبان سيزده تا باشم خوبي پسر دادم قول منم و ممنوعه منطقه دور كشيده خاردار سيم زنم دونننمي -

 :پرسممي خنده ميان

 ؟آبان سيزده حاال چرا -
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 .فهميده شهاب شهيد شممي من بش اون ديگه، عروسيمونه تاريخ -

 .كنممي تسخير رو جاسوسي النه بعدم

 :گويممي ناراحتي با

 !؟بگيري مسخره به رو چي همه داري عادت تو -

 .زندمي قهقهه

 .بود خالي آبانش سيزده فقط هتل چه من به بابا -

 ؟كنيم عروسي كي گرفتي تصميم تنهايي خودت -

 ...و خودم نه، كه تنهايي تنهايي -

 :گويدمي خنده با بعد

 .بگم نميشه روم !زشته -

 .زنممي پهلويش به آرنج با

 .بگي نميشه روت كه بهتر -

 سعيد از بالفاصله آقاجان شودمي باعث اين و كندمي مطرح آقاجان و بابا با را مراسم تاريج جريان شب همان

 :بپرسد

 ؟سالمتي به كي شما پس -

 :دهديم جواب افكنده سر بيچاره سعيد

 .شهمي جور كارام ديگه ماه چند شااهللان -

 :گويدمي طعنه شبيه حالت يك با شهاب

 .بگو خواستي مالي كمك كه نداريم تعارف فاميليم، !داداش -

 ....بكشم صورتم روي چنگ خجالت شدت از خواهدمي دلم و بينممي را نفيسه بغض

 :پرسدمي اخم با جالل عمو

 ؟داره رخب بزرگتر خان شهاب -

 ؟مجلس قرار و قول واسه بياره تشريف خوادنمي داديم، دختر بهت امير حاج اعتبار به ما سالمتي نا

 :گويدمي نيشخند با است، عصباني حسابي است مشخص كه شهاب

 .داره زياد تر واجب كارهاي حاجي -

 :گويدمي بابا به رو و كند احترامي بي بيشتر كه گرداندمي بر عمو از را صورتش طورى بعد

 .فرستاد پيغام حاجي راستي -

 .بگذرونه ما با زاده جبار عمارت تو رو ها جمعه شنبه پنج ريحانه عروسي، روز تا بدين اجازه شما

 .باشه سخت واسش جدايي يهو كه نگرانه خدا بنده

 ديگه حاجيه .شن آشنا عروسشون رفتار با بيشتر منم خانواده و كنه عادت كم كم تا بياد هفته در روز دو گنمي

 .آدابه مبادي و حساس قدر چه خودتون دونيدمي
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 بايد دانمنمي كنند،مي اعالم را موافقتشان آقاجان و بابا وقتي .خورممي جا من همه، از بيشتر هايش حرف از

 ...باشد ام سينه گوشه عجيب ترس اين به حواسم يا باشم، خوشحال

*** 
  هوا وضعيت بينى پيش مثل كاش

 .شدمي اختراع زندگى هاى طوفان بينى پيش براى هم سامانه يك

 .كندمي خرابمان خانه سهمگين طوفان يك خوشبختيمان وسط كجا و كى دانستيممي مثال 

 آب روى اول از كه آن مگر شود؛نمي خراب هايش ستون طوفان يك توسط راحتى به هم اى خانه هر البته

 ...باشد شده ساخته

 ...آب روى را مآرزوهاي خانه

 ....بودم ساخته عالم درياى ترين مواج روى

 صفحه روى مانزندگي  وسط كمتر ترانزيت همان شهاب قول به يا بزرگ تى حرف و بود آرام ظاهر به چيز همه

 ...زدمي صاعقه شهاب گوشى

 ...لرزاندمي را مان گرفته جان تازه رابطه هاى ستون ناهنجارش صداي كمتر

 ...بزرگ تى  هاى حرف متما به لعنت

 ...التين الفباى تمام به لعنت اصال

 زانوي به زندمي زل مامان

 گيردمي گاز را لبش و جينم شلوار پاره

 !چيه ديگه اين دختر -

 !كه بيرون زده پات سفيدي

 برسانم بهم كمي را شلوار پارگي دست، با كنممي سعي

 !مدلشه مامان - 

 دهدمي تكان سر كنان نچ نچ

 !بازته جلو و ته و سر بي مانتوى اون از اون -

 شلوارت، اينم

 !!!بلوزت باز يقه اونم

 كنممي جمع محكم سرم باالي را موهايم حرص با

  ها، خريده شهاب ! مامان -

 ؟؟پوشمنمي بگم ؟؟زشته بگم

 شودمي بلند جايش از كالفه

 بمال، خودت به كمتر پس -

 .كشممي خجالت تو جاي به من خانم، عزيزه و امير حاج از واال

 گويممي بلند صداي با و زندمي جرقه ذهنم در چيزى مرتبه يك ، امير حاج اسم شنيدن با
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 ...راستى !!! مامان !مامان -

 ...بشنود را حرفم ادامه كه خواهد مي هايش چشم با و ايستد مي

 ؟امير حاج راجع به گفت چي بيرون، شام بوديم رفته خانم، سولماز با كه  روز اون فهميدي -

 :گويدمي مشتاقانه

 ؟چى ؟نه -

 بزرگتر، سال چند خودش از است بيوه زن يك عاشق ساله چند اينكه مثل -

 !داره هم بچه زنه

 زندمي صورتش روي مامان

 ؟؟؟بابا نه ؟ واي -

 را صدايم م،شنيد مي شيرشاه مورد در را عجيب اخبار اين كه زمانى است، من حال شبيه دقيقا هم مامان حال

 كردم مثبت اشاره دست، با و آوردم پايين ممكن حد تا

 !كرده هم اش صيغه ميگن تازه -

 زندمي صورتش روي تر محكم ديگر يكبار

 !سادات جده يا -

  ؟نيست پسر اين حيف

 !خورهنمي بهش اصال واي

 .كرده اغفالش زنه حتما

 :گويممي غمگين قدر اين چرا نميدانم

 ...نميدونم -

 و رقصيد و خواند آهنگ بلند صداي با  مسير طول تمام عمارت به رسيدن تا هميشه مثل روز آن ابشه

 .خنداندم

 .آمد جلو ماشين تحويل و استقبال براي بايرام

  .نبود هضم قابل برايم او با شهاب روز آن رفتار 

 او سينه به محكم هم بعد ود،ش خم بيچاره مرد تا انداخت پايش جلوي بسپارد دستش  را سوييچ اينكه جاي به

 :گفت تند لحن يك با و كوبيد

 !بدي حاجي به منو راپورت بكشن بيرون حلقت از رو زبونت دممي ديگه دفعه -

 .گفتنمي هيچ و بود انداخته پايين را سرش بايرام

 :زد فرياد بلند صداي با شهاب بعد

 ؟؟ عياض -

  ؟ عياض

 :گويدمي كنان من من بايرام

 ! آقا -
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 ...صبح

 .برد خودش با رو عياض امير حاج صبح

 :پرسدمي خشم با

 ؟؟؟برد -

 !؟؟قبرش سر ؟؟ كجا

 .رفتن كجا دونمنمي من واهلل بود، عصبى خيلى آقا حاج -

 .زندمي بايرام شانه به تر محكم اينبار

 بعد؛ به اين از كنممي سياه رو روزگارت -

 .بايرام خونه اين تو 

 .كن حسوبم خودت جهنم رو اينجا

 .بيُفتيم راه كه گويدمي من به چشم اشاره با بعد

 :پرسممي آرام .افتم مي راه دنبالش است داشته بايرام با كه رفتارى از زده خجالت

 ؟شده چي ؟ شهاب -

 ؟كردي طورى اين چرا

 .دهدمي تكان را سرش كالفه و عصبي بعد و بردمي موهايش بين را دستش

 .داده حاجى به منو ورتراپ چوچك عن اين هيچي -

 ؟چي راپورت -

 ساقى، يه از گرفتمي  مشروب واسم عياض -

 .فهميده حاجى

 .كنممي توقف و زندمي خشكم جايم در

  پرسد مي و كندمي نگاهم گرددمي بر و ايستد مي عمارت اصلي در مقابل باالتر پله چند

 ؟ شدى آالسكا چيه -

 :پرسممي وحشت و تعجب با

 !؟شهاب خورىمي مشروب تو -

 .زندمي قهقهه

 ميخوره، منو مشروب نه -

 !نيار در بازي دهاتي بيا

 !نجسه -

 .زندمي قهقهه بلندتر

 .تو نه خورممي من ! چه تو به خوب -

 ؟نگفت بهت هيچي فهميد حاجي ؟حاجي -

  نميخندد، ديگر
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 .ها ستون از يكي به است زده زل

 نداره، يكار ها آدم اعتقادات و دين به گهمي -

 .بخورم ندارم حق داره مشكل كبدم چون كرده بهونه

 !كنم مستى خونهمي نماز جانش خاله كه اي خونه تو ندارم حق

 گيرممي را دستش و روممي جلو

 .شهمي بد خيلي بفهمن اينا بابام اگه شهاب -

 .گيردمي گاز را ام بيني خنده با مرتبه يك

 :گويدمي ندهخ با و كندمي بغلم گويممي كه آخ

  .مني زن تو ، نمياد بر دستشون از كاري ديگه -

 .است آور شرم شهداد با قبل دفعات چون هم روز آن هميشه؛ مثل شهاب رفتار

 .شديم اتاقش راهى اصرار با كه بود نگذشته رسيدنمان از دقيقه چند هنوز

 اما  شد،مي منزجر حالم امريكايي برهنه زن بازيگرهاي و ها خواننده بزرگ هاي عكس ديدن از هربار كه اتاقى 

 ....كنم اعتراض جمله يك حد در ترسيدممي

 شد،مي عصبى و تند  هايم نفس .كردمي رسوخ جانم در وخشت ميكرد قفل را اتاق در كه هربار

 شدت به هايش واكنش تمام از و كنم حركتي كوچكترين توانستمنمي حتى ، بود كرده بغلم محكم تختش روي 

 .ترسيدم يم

 .زدمي شبيخون اندامم همه به هايش، دست و هايش بوسه

 :گفت عجيب حالت يك با و زد پس مرا مرتبه يك

 !نميشه طوري اين -

 :پرسيدم خجالت با و پوشيدم سريع را بلوزم

 ؟شهمي طوري چه پس -

 .كرد روشن و برداشت تختش كنار از را تابش لب

  بذارم فيلم يك وايسا -

 !يربگ ياد يكم

 فيلم  كه كسي مثل  مستهجن، فيلم يك از ثانيه چند ديدن با بعد دقيقه چند مانيتور؛ به بودم زده زل هيجان با

 .چسباندم شهاب برهنه سينه به محكم را صورتم  باشد، ديده ترسناك

 :ناليدم .انداخت لرزه به را بدنم بازيگر، زن آور شرم و عشوه از پر  صداى 

  !كن خاموشش شهاب -

 .نبين زشته

 .زندمي قهقهه

 !شي تحريك يكم بلكه كن نگاه بيا افتاده عقب -
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 جيغ زده وحشت برهنه، كامال پوست سياه مرد ديدن با ، كنممي باز كمي را هايم چشم و چرخانممي را سرم آرام

 :كشممي

 .ترسممي من !من جون !خدا رو تو -

 كندمي نوازش را پشتم آرام آرام

 ؟كنم نگاه تنها -

 است؛ هيكل خوش كه زنى به كنممي حسادت

 و است بلوند موهايش زيباست؛ العاده فوق زيرش لباس 

 ....است بلد اينكه باالتر همه از 

 باشم، افتاده عقب و دهاتي واقعا شهاب قول به نكند اينكه از ترسممي و كشممي آه

 اما كنممي تماشا همراهش را فيلم ادامه وحشت و بغض با 

 فرصت از هم من رودمي آن سمت حواسش همه كه آيد مي تابش لب صفحه باالى پيغام يك مرتبه كي 

 و كنممي استفاده

 .گيرممي فاصله او از كمي و بندممي را شلوارم دكمه 

 .شودمي كبود صورتش رنگ كم كم

 .شودمي متورم  اش پيشاني هاي رگ

 .شودمي خارج اتاق از  زنان نعره و كندمي پرتاب هوا روى را تابش لب

 ...دارد پا به  كوتاه شورت يك فقط كه حالي در 

 .افتم مي راه دنبالش و شوممي هول

 .زندمي عربده را او اسم و رودمي شهداد اتاق سمت 

 .آيد مي بيرون اتاق از زده وحشت شهداد 

 ...رسانندمي باال طبقه به را خود  دوان دوان  هم خانه اهل همه

 صورت به سيلي پياپي ديگر دست با و فشردمي را گردنش ، دست يك با و چسباند مي ديوار به ار شهداد

 :كشدمي فرياد و زندمي نحيفش

 !آشغال -

 !لجن

 !؟هرزه كنيمي آپلود خودت از عكس

 ؟؟ببري رو آبروم خوايمي

 .كندمي التماس زنان نفس نفس جان خاله عزيزه

 .كن ولش نقرآ رو تو كشتيش، شهاب !شهاب -

 ،دهدنمي اهميت شهاب

 .كنممي وساطت هم من

 .كنممي خواهش شهاب -
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 .كشدمي عربده

 شو خفه تو -

 .روممي عقب كمي ها كار خدمت مقابل در شرمزده

 گويدمي منيره به جان خاله عزيزه

 !واي !واي -

 .عمارت اون از كن صدا رو آقا حبيب و الناز برو 

 .دودمي منيره

  .زندمي فواره خون شهداد بيني از  كه است زياد قدر آن  آخر سيلي شدت 

 :زندمي عربده شهاب

 !چاقو آيجان -

 .بيار چاقو

 .كوبدمي سرش روي دست دو با آيجان

 .شودنمي بيخيال شهاب

 !؟؟؟خانم شادي اينستا ذاريمي عكس كنيمي سفيداب سرخاب -

 .....آشغال  ميدي فاك به منو آبرو ؟حروم توله

 .شودمي تر ركيك لحظه هر هايش حشف

 برم،مي رو سرت -

 ! كنممي حالل رو خونت

 .كندمي بيچاره شهداد گردن دادن فشار به شروع دست دو با بعد

 .شودمي كبود فشار شدت از  صورتش 

 .كنيم باز شهداد گردن دور از را دستش تا كنيممي تالش آيجان و خانم عزيزه همراه

 .زندمي بال بال زباني بي با پايين طبقه از اآق بيوك بيچاره   

 :گويدمي بلند صداي با پايين طبقه همان از زنان سر به منيره

 .نيستن اينا خانم الناز !نيستن -

 .دهدمي قسم را شهاب عالم مقدسات تمام به جان خاله عزيزه

 .است دادن جان حال در هم پيرزن گويي و اندازد مي شهاب پاي به را خودش

 باز شهداد گردن دور از را هايش دست تا كشممي شهاب بازوي روي را هايم ناخن اختيار بي نيست؛ خودم دست

 .كشدمي و گيردمي را ام يقه عصبانيت با اما كند

 مي را آخر هاي دنفس كم كم هم شهداد ، گذارممي يقه پارگي روى را دستم زده شرم ، شودمي پاره ام يقه

 :دهدمي سر نعره و كندمي ظهور خود قلمرو در شاه شير در كه ، كشد

 !!!الدين شهاب -

 !شودمي زمين نقش حال بي طفلك و شودمي شل شهداد گردن دور از هايش دست
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 .دودمي باال را ها پله تمام بلند و سريع قدم چند با تنها رضا امير

 .خواند مي برايش آذري زبان به و كنديم گريه هاي هاي و اندازد مي شهداد روي را خودش جان خاله عزيزه 

 .است آمده بند زبانش و است شده چسبيده ديوار به كه است شهاب اين حاال

 .كشدمي فرياد و لرزد مي شدت به امير حاج صداى

 !الدين شهاب -

 !الدين شهاب

 !!!!!!!!؟شينمي درست چرا تو الدين شهاب

 .است من حضور عاتمرا و خشم كنترل حال در شدت به كنممي احساس

 .كندمي خون را همه دل شهداد جان بي ناله صداي 

 .زندمي زانو شهداد كنار و كندمي رها را شهاب 

 كند،نمي نگاه هم را شهاب صورت حتي ديگر 

 :گويدمي است منزجر هم شهاب صورت و اسم از حتي است مشخص كه حالتي با 

 مرتيكه بپوش لباس برو بيا -

 ميشود دور و ميگيرد را اتاقش اهر صدا بي شهاب

 .ام چسبيده ديوار به شرمزده هم من

 .دانممي مسبب را خودم شهاب رفتار بابت انگار 

 :زندمي فرياد و چسباندمي اش سينه به را شهداد سر 

 !آب -

 .بياريد بچه اين واسه آب چيكه يه 

  .كشدمي دردناك و عميق نفس يك آغوشش در شهداد

 :گويدمي آلود درد صداي با كندمي نوازش را سرش

 !عزيزم نيست هيچي -

 .اينجام من

 .دهدمي سر ناله و كشدمي امير حاج صورت روي را جانش بي دست

 ؟داداش اومدي -

 .بوسدمي را سرش

   !اومدم -

  شهداد، منو ببخش

 !رو غيرت بي من   ببخش

 .زنندمي هق هق آيجان و جان خاله عزيزه

 .كندمي نوازش را صورتش مدام و گيردمي شهداد دهان جلوي آرام  را آورد مي صحرا كه آبى ليوان

 .افتد مي من به نگاهش و آورد مي باال را سرش لحظه يك لحظه، يك فقط 
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 .بينممي چشمانش در را وحشت 

 !؟زده هم رو تو -

 .روممي عقب و فشارممي مشتم در را ام پاره يقه زده خجالت

 .لرزدمي تنم همه

 .اندازد مي پايين را رشس

 :پرسدمي جمع به رو  تشر با امير حاج و آيد مي كمكم به صحرا 

 ؟زده هم رو بچه اين -

 كنم ناله خواهممي

 "است عمويت پسر قانونى همسر حاال بچه اين " 

 :بگويم و كنم گريه توانممي فقط اما

 !نه !نه -

 .دهدمي دستور صحرا به رو

  .بهش برس -

 بروم؛ اتاق به كندمي كمكم راصح كه همين

 .است خانه ترك حال در دوم طبقه فرعي پله راه  از و پوشيده لباس كه بينممي را شهاب

 نرود، تنها كنم التماس خواهممي ، كنم صدايش خواهممي 

 .است آمده بند زبانم اما 

 .زنممي هق هق و نشينممي تختش روي 

 .شودمي شهاب گوشي متوجه اسمحو تخت روي مختصري لرزش با مرتبه يك

 .دارممي بر را گوشي تعجب با

 ...كوتاه پيام يك

 ...تي بزرگ حرف يك

 :پيام يك و

 "خودم خونه بيا بده حالت نمون اونجا منتظرتم "

*** 
 ؟چرا دانم نمي

 همان با كه داد را دستور اين من به "شخصيتم" و "هويت" و "عقل" تمام لحظات آن در چرا دانم نمي واقعا

 :بگيرم تماس " تي " حرف شماره با و بردارم را گوشي شده، مال لگد شخصيت و لرزان دستان

 !؟ شهاب الو -

...  

 ؟آرومي جان شهاب

... 
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 ؟الو

 ؟زني نمي حرف چرا

...  

 ؟عزيزم خونه از بيرون زدي

 :كنم مي جمع صدايم در را غرورم مانده ته

 ؟هستى كى تو -

 حسابى خودش پيش كه اى ساله نوزده و هم سر پشت گوشخراش هاي بوق صداى بعد و مكث ثانيه چند

 ...است باخته خودش به تنها و است شرمنده

 !خواهم مي را ام خانه آيد، نمي بند هقم هق

 ...مادرم 

 ...پدرم 

 ...ام حنانه 

 ...ام خانواده

 خارج بايد طور چه دژ اين از نمدا نمي ولى ام ايستاده خانه اصلى سالن در و ام پوشيده لباس بعد دقيقه چند

 پرسد مي و كند مي نگاهم تعجب با آيجان شوم،

 ؟ريد مي جايي ؟خانم -

 ؟بياد آژانس بزنيد زنگ يا برسونه منو يكي بگيد ميشه -

 گيرد؛ مي را دستم و آيد مي جلو كه گويد، مي چيزى صحرا به چشم اشاره با كه بينم مي

 ؟نيست خوب حالتون پريده؛ خيلي رنگتون ؟بيارن تشريف خانم عزيزه يا آقا كنيد، صبر دقيقه چند ميشه-

 پرسم مي بغض با

 ؟كجان -

 دهد مي جواب آيجان

 .... كني صبر يكم هستن جان شهداد اتاق تو -

 
 روي دست كه حالي در سرخ صورت با رضا امير ماند، مي كاره نيمه حرفش شهداد اتاق درب شدن باز با

 مي خارج آرام و دهد مي تكان سر سرش پشت هم جان خاله عزيزه شود، مي خارج اتاق از كشد مي صورتش

 پرسد مي نگراني با و رود مي جلو آيجان بندد، مي سرش پشت را در و شود

 ؟بچه اين شد چي خانم عزيزه -

 
 گويد مي  و كند مي سكوت به دعوت اشاره با را آيجان نبيند، او كه طوري رضا امير سر پشت از جان خاله عزيزه

 !الحمداهلل خوبه -

 .خوابيد
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 مكث و افتد مي من به چشمش كه كند طي پايين سمت را ها پله دارد قصد و كشد مي پوف كالفه رضا امير

 پرسد مي و كند مي

 ؟كجا -

 خونمون برم خوام مي -

 :گويد مي حال همان در چرخاند مي سر

 ؟كجاست شوهرت -

 !كافيست بغضم تركيدن براي سوال اين

 دهد مي جواب بالفاصله حراص

 !آقا بردن تشريف عمارت پشت در از موقع همون شهاب آقا -

 پرسد مي نگران لحن يك با من به رو بعد و گويد مي "اهلل استغفر " خشم با لب زير

 ؟خوبه حالت -

 آرامم رددا سعي نوازش با كندو مي بغلم و رسانده پايين را خودش جان خاله عزيزه بدهم، جواب كه اين قبل 

 :گويم مي گريه ميان كند

 .خونمون برم خوام مي من خدا رو تو -

 سمت كه حالي در بعد كند؛ خبر را راننده كه خواهد مي صحرا از اشاره يك با تنها صالبت با كه بينم مي

 :گويد مي رود مي سالن آخر راهروي

 بشينم فرمون پشت تونم نمي -

 ...ببخشيد

 ...ببخشيد

 دارد تازه سوال يك بار هر آيد مي در پشت مدام مامان كردم، حبس اتاق در را ودمخ رسيدم وقتى از

 ؟شده چي ريحانه -

 ؟افتاده اتفاقي شهاب واسه -

 ؟شده دعواتون -

 شود مي متوسل تهديد به هم آخر در

 شده، چي نگي نكني باز رو در خدا به -

 !بابات به زنم مي زنگ

 كردي جونم نصف دختر

 !ميره راه هزار داره دلم

 حتي ترسم، مي گيرد، مي شدت ام گريه بوسمش، مي شب هر تختم كنار كه عقدمان عكس قاب به زنم مي زل

 !كنم سوال"تى" خانم صداي درباره ترسم مي هم خودم از

 ...بود غمزه و عشوه از پر و زنانه عجب صدايش و چسباند مي هم كنار عزيزم صفت با را شوهرم نام كه كسى

 :شنوم مي را  ام دردانه رخواه صداى
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 كن باز رو در خدا رو تو ! آجي -

 كنم مي باز را در بالفاصله و شوم مي بلند جايم از كنم تحمل توانم نمي آورد، مي درد به را جانم صدايش بغض

 روي كشد مي دست نشيند، مي كنارم نگراني با مامان بارم، مي را دردهايم همه و فشارمش مي آغوشم در و

 سرم،

 ؟ام گوشه جيگر آخه تو به شده چي -

 ؟كردن كارت چي

 ؟برگشتي راننده با چرا

 :گويم مي و كنم مي نوازش را حنانه ، ام شرمنده خودم از اندازم، مي پايين را سرم

 ؟مياري آجي واسه آب ليوان يك حنا - 

 :گويد مي بالفاصله بزنم حرف حنانه جلوي توانم نمي شود مي متوجه كه مامان

 هاشون قندون از يكي بگير، اجازه آقاجان از برو نيست خونه جان خانم نداريم، قندم مادر، كن درست ندق آب-

 باال بيار رو

 !كن درست قند آب جا همون نه نه

 مي كشم مي باال را ام بيني آب ام، كودكي مثل كه حالى در و كند مي كوالك دومرتبه بغضم رود؛ مي كه حنانه

 :گويم

 ! مامان -

 ...شهاب

 ...شهاب

 !خانمه يه با

 زند مي صورتش طرف دو روي دست دو با مامان

 !سرم به خاك -

 ؟دختر ميگي چيه اراجيف اين

  مامان خدا به -

 ديدم خودم

 بود خانم يك دادم جواب زد زنگ گوشيش به

 !عزيزم گفت بهش

 است مانده باز تعجب فرط از هايش چشم مامان

 !كني مي اشتباه ريحانه-

 فرنگه تو كه بوده خواهرش اون شايد

 !پيشم بيا گفت بهش مامام نه -

 ؟نبود مامانش -

  كرد مي عصبي بيشتر مرا اين و است تقصير بي شهاب كه كند قانع مرا بيشتر و خودش دارد سعي مامان



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

240 
 

 !شناسم مي رو خانم سولماز صداي من -

 :گويد مي لب زير ستا شده دوخته قالى گل به هايش چشم كه طور همان و رفته فرو فكر در

 ... يعني -

 ؟كسيه با يعني

 :نالم مي هق هق همان ميان و كند مي بيشتر رةةا هقم هق سوالش اين

 مامان، خوامش نمي -

 !ندارم دوستش ديگه

 !بده خيلي اون

 ...بده همه با

 !كشت مي رو داداشش داشت امروز

 مي خشم با و كند مي قطع كاره نيمه را محرف ، شود مي سرخ آتش هاي شراره مانند مامان صورت مرتبه يك

 :گويد

 !!!؟خوايش نمي -

 ؟دختر هرته شهر مگه

 ؟؟خوام نمي بگي بخوره توقي به تقي تا فردا خوام مي بگي امروز بازيه خاله ازدواج مگه

 !شوهرته

 !شناسنامته تو اسمش

 !شيم مي عالم رسواي

 ؟؟چي آبرومون

 گيرم مي را دستش دردمندي با

 ؟؟؟؟باشه داشته دختر دوست دامادمون نميره رومونآب مامان -

 زند مي پس را دستم

 كردي اشتباه شايد نيستيم مطمئن كه ما ؟معلوم كجا از -

 مي لب زير مدام عصبي و عجيب حالت يك با رود، مي تلفن سمت كه حالي در خورد مي زنگ كه خانه تلفن

 :گويد

 كرديم اشتباه حتما -

 نيست كاره اين پسره

 ....كه هنميش

 پشت امير حاج شوم مي متوجه گويش و گفت از و شود مي عوض صورتش رنگ دهد مي جواب كه را گوشي

 است خط

 ....اما بهتره الحمداهلل آقا حاج بله -

 !گرداند مي بر رو و دهد نمي اهميت اما نزند حرفي كنم مي اشاره دست دو هر با
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 ...بگم طور چه واال -

 زنه مي زار داره اومده وقتي از بچه اين

 ؟؟؟رسمش بود اين

 كنم مي ناله زنم مي صورتم روي

 ....خدا رو تو مامان -

 كند مي گريه هم مامان حاال

 ...گلم دسته عين بچه ، داديم شما اميد به دختر ما -

.... 

 ؟امير حاج ديگه بشه بايد چي -

.... 

 !ديده شهاب آقا گوشي تو و خانوم يه شماره ريحانه -

 مرا و بيايد كه نهنگم يك منتظر دريا قعر در حاال و گذشته سرم از آب ديگر زنم، مي سرم روي دستم دو هر با

 ....نبينم اثرى حتى هايش آدم و خشكي از ديگر كه ببلعد طور يك

 !پيشم بيا عزيزم گفته بهش شنيده حتي !ديده خودش -

 بپرسم بديد اجازه واال دونم نمي -

 :پرسد مي من به رو بعد

 ؟مطمئنى پرسن مي حاجي ! يحانهر -

 ؟داري رو خانم اون شماره

 گويم مي بغض با

 نيستم مطمئن نه -

 ...ندارم شماره

 ... رود مي رژه و شده حك ذهنم در رُند ى شماره هفت آن تمام

 مي دعا فقط من و كند مي پايين و باال را تسبيحش هاى دانه عصبى و است نشسته رويم به رو بعد ساعت يك

 نرسد، بابا كنم

 كند مي اشاره مدام مامان

 ديگه بگو بگو مادر ريحانه خوب -

 ...ام شده الل

 ...است زده خشكم

 !است افتاده كار از غرورم مثل هم، زبانم 

 :پرسد مي خودش ، لرزاند مي را تنم نگاهش ابهت آورد، باال را سرش

 ؟درسته بگي خواى نمي -

 شود مي بلند جايش از و دگوي مي على يا دهم، مي تكان سر بغض با
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 .شنوم مي قضاوتى هيچ بي بدون، بزنى حرف گرفتي تصميم ساعتى هر وقت هر مونم مي منتظر من -

 شوم مي بلند جايم از ترس با

 ...شما -

 ...رو شهاب شما

 :گويد مي كه خواند مي را حرفم ادامه خوب خودش اما و دهم مي قورت را حرفم

 !ندارم كاري شهاب با من -

 ...كنم كمك دوتون هر به خوام مي قطف

 كنم مي ناله

 ...دارم رو اش شماره -

 ...خانه كل در شود مي آژير زنگ، صداي مرتبه يك اما

 :گويد مي بهت با است زده زل خانه آيفون صفحه به كه حالى در مامان

 !شهابه آقا -

*** 

 را گوشي حتي كند، باز را در كند نمي اتجر هم مامان روم، مي عقب قدم چند و گذارم مي قلبم روي را دستم

 :گويد مي اشاره با بعد و اندازد مي من به مختصرى نگاه رضا امير بردارد،

 لطفا باش آروم -

 
 :گويد مي مامان به رو محترمانه ام، كرده گم را پايم و دست زند، مي را خانه درب شدن باز دكمه خودش بعد

 ؟بزنم حرف كلوم دو پزخونهآش توى شما با من ميشه خانم مرضيه -

 "اجازه با " كلمه گفتن با بعد

 بخواهم آنكه بي سريع ترس با افتد، مي راه دنبالش ناچار به هم مامان و شود مي آشپزخانه راهى خودش

 كنم، مي صدايش

 امير حاج -

 كند، مي گاهمن و ايستد مي ، دارد  "آرامشي چه و جبروت "چه هم كنار در كوتاه كلمه دو اين داند مي خدا

 معني كردم، مي لمس تر عميق و بيشتر را نگاه اين روز آن اگر شايد و كرد دريغ من از چم هزار در كه نگاهي

 ...گرفتم نمي ياد غلط اينقدر را مردانگي

 كشد؛ مي اش سينه روي بعد و آورد مي باال آرامش به دعوت نشانه به را دستش كنم، مي نگاهش ناله با

  جان بابا جام همين من -

 ..نترس

 ...ترسم نمي

 !زشت عفريته همان ! ها هفت مادر از ديگر 
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 ترسم نمي هم ترسيدم مي او از  هرچيز از بيش مادربزرگ هاى قصه در ام كودكي در و بود غول هفت مادر كه

 !!!شهاب به ديگر برسد چه

 ، ميكند نگاهم كند، مي مكث ديدنم اب پله راه نيمه در و شود مي باز در كشم، مي پايين را دستگيره قدرت با

 گلويم ته و كشد مي تير ام بيني تيغه نيست، مرتب هميشه مثل موهايش حتي است، پريشان حسابى صورتش

 ...ام خوارى و ذاللت يا عشق يا است؛ حسادت از دانم نمي كه اشكى از شود مي پر هايم چشم كاسه و سوزد مي

 زند مي صدايم

 !ريحانه -

 كنم مي تمش را دستم

 ؟اومدي چي واسه -

 :گويد مي مظلومانه

 ؟ميومدم نبايد -

 ...است كرده رو نبايد، كه او براى را دستم هميشه هايم اشك كه من بيچاره و چكد مي دانه دانه اشكم

 !منتظرته گفت كه همون پيش برو نه -

 سرش روى شكد مي دست

 بدم توضيح بذار -

 دهم مي تكان سر منفى نشانه به

 برو خوام ينم -

  ريحانه داخل بيام بذار -

 زشته اينجا

 !شنون مي اينا عموت زن

 خندم مي تلخ

 .نيستن خونه -

 دارد عجيب برق يك هايش چشم

 ؟تنهايي -

 برو اينجا از -

 ...است خواستني قدر اين كه عطرش اين به لعنت آيد، مي باال را ها پله

 كند مي تمنا هايش چشم با

 تو بيام بذار -

 شود؛ مي داخل و دهد مي هل آرام را در ، بماند منتظر اينكه دونب بعد

 كشم مي عقب را خودم كه بگيرد را دستم خواهد مي چرخاند، مي سر خانه دور تا دور

 مامانم سن هم مامانمه دوست خانم اون ريحانه -

 !خاله ميگم بهش من اصال
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 خندم مي ها ديوانه مثل و كنم مي پاك را هايم اشك

 ؟زنه مي زنگ بهت همش همين واسه ؟شده ذخيره"تي" همين واسه اسمش -

 ؟؟؟ترانزيته از گفتي مي دروغ هميشه همين واسه

 است، كرده گم را پايش و دست ، سرش روي كشد مي دست

 !!!نه نه -

 است، ديگه "تي" يه اون 

 ريزم مي اشك و خندم مي دوباره

 "تى " قدر چه -

 روم مي تر عقب من ، آيد مي جلو

 !عزيزم داغونم خيلي امروز من -

  عشقم

 برم قربونت

 ؟كرد كار چي امروز باهم وجدان بي اون كه ديدي

 كرد يخم رو سنگ كوچيكم برادر جلو ديدي

 !نكن شادم دشمن !ريحانه نذار تنهام ديگه تو

 خواد، مي همينو اون

 !شيم جدا تو و من

 !نداشت داشتن نگه زن عرضه شهاب زنه مي جار جا همه

 !بده روانيم روحى رآزا

 ! ام زده خجالت حسابي دهم، مي قورت را دهانم آب ترس با

 !؟چرا دانم نمي

 عوض در شود نمي ام اشاره متوجه اما بگويد، بيشتر ندارم دوست كنم، مي اشاره آشپزخانه سمت اختيار بي اما

 زده وحشت ميكند نزديك صورتم به كه را هايش لب گيرد، مي محكم را هايم شانه دستش دو با آيد؛ مي تر جلو

 كشم مي جيغ اختيار بي و

 !كن ولم -

 كند مي ميخكوبش سر پشت از او صداي اينكه تا آيد نمي كوتاه اما

 الدين شهاب كن ولش -

 !كشد مي پر صورتش از رنگ

  ، دهد مي قورت  را دهانش آب  كه فهمم مي گلويش حركت بچرخاند،از سر تواند مي فقط و زده خشكش

 است آمده بند نشزبا

 ؟حاجي -

 ... ش
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 ...شما

 با هم مامان گيرم، مي پناه او پشت و دوم مي مامان سمت سريع من و دارد مي بر هايم شانه از را دستش

 هاي حرف اصال كنم مي حس كه عجيب آرامش يك است، آرام رضا امير اما كند، مي نگاه را شهاب دلخوري

 ...است نشنيده را خودش مورد در شهاب

 !دلخوره زنت -

 ؟شده چى

 ؟دادي توضيح واسش

 مي نگاه مظلومانه است؛ داده معلمش تحويل خالى در به سيزده بعد را اش شادي پيك كه بچه پسر يك مثل

 كند

  ؟ماشينتون -

 شما يعني

 :گويد مي آرامش با

 اومدم، راننده با -

 رفت، مي بايد داشت كار بعدم

 ؟شنويم مي الدين شهاب آقا خوب

 ؟حاجى وچي -

 دهد مي جواب مامان

 ؟ميگه ريحانه كه بوده كي خانومه اين -

 گويد مي كنان من من

 ... من -

 مامانمه دوست كه گفتم من

 زند مي شهاب شانه به تسبيحش با آرام رود مي جلو امير حاج

 بده نشونش رو مامانت دوست اين ببر رو زنت -

 اندازد مي پايين را سرش

 افرد برم مي حاجي چشم -

 :گويد مي جدي

 !پسرم نه فردا -

 االن همين

 كند مي اشاره من به و گردد مي بر بعد

 .باباجان شو حاضر -

 ...شوم فرنگي توت سوار ام كرده جرات ها مدت بعد

 :گفتى مي خنده با بار هر كه همان كوچكم، قرمز خوشگل فرنگي توف
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 ! ريحان -

 ! من دنبال نيا ماشينت اين با جدت سر

 !ميشم سوارش بار هر دارم انگوري گوريل حس يشمنم جا من

 !شوي فرنگي توت سوار خميده سر با بودي مجبور كه پهنت هاى شانه براي رفت مي دلم بعد

 و كشيدي آغوشم در عاشقانه چه ، گفتم را اسمش ذوق با وقتى و گرفتم هديه تو از تولدم روز  كه فرنگي توت

 :گفتي

 شه فدات امير -

 ...ذوقم خوش خانم

 هزار خود تا اينبار كه خواهم مي و آورم مي بيرون جيبم از را سياه كوچك ممورى شود، مي باز پاركينگ درب

 كند مي نمايي خود پدال روى لرزانم پاي و تابد مي چشمم در نور بخواند، برايم چم

 دل اي ديوونه نشو كه گممي تو به"

 دل اي بهونه نگير كه گممي تو به

 آه شممين بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 آه شمنمي بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 نداره ثمر عاشقي گممي تو به

 نداره دردسر و غم جز تو واسه

 آه شمنمي بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 آه شمنمي بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 رفتي گذاشتي پا زير رو عقلم

 رفتي گذاشتي مبتال رو من تو

 دل اي زمونه غم به

 رفتي گذاشتي جا رو من

 دل اي كردي رسوا رو من خدا به

 دل اي كردي وا رو مشتم جاهمه

 دل اي كردي پا بر فتنه

 دل اي كردي رسوا رو من

 شينمي عاقل ديگه تو دونممي

 شينمي دل من براي ديگه تو
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 شينمي عاقل ديگه تو دونممي

 شينمي دل من براي ديگه تو

 آه شمنمي بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 دل اي ديوونه نشو كه گممي تو به

 دل اي بهونه نگير كه گممي تو به

 آه شمنمي بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 آه شمنمي بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 نداره ثمر عاشقي گممي تو به

 نداره دردسر و غم جز تو واسه

 آه شمنمي بچه ديگه من

 شمنمي بازيچه ديگه

 آه شمنمي بچه ديگه من

 "شمنمي بازيچه ديگه

 ...ام كرده طى را جاده از نيمي حاال و كنم مي تكرار اول از را آهنگ بار ده از بيش

*** 
 .باشم تنها جا اين نبود انصاف هرگز كه هستم زمين كره نقطه يك در جايى حاال  من

 ...كشد مي نفس كجا حاال ام زندگى واقعى مسفره تنها دانستم نمي حتى كه وقتى

 كه هايي زوج خروج و ورود به زنم مي زل و ام كرده توقف شود، مي ساعاتى جاده در همسفر رستوران مقابل

 ...!دهم مي دست از بيشتر روز هر را عطرت حتى روزها اين من و دارند همسفر

 كرد؛ مي پايين و االب گم در سر را تهران هاى خيابان كه شد مي ساعتى يك

 كرد، توقف وليعصر خيابان از گوشه يك  و آورد كم باالخره 

 !كرد مي خالى فرمان سر را اش دلي دق و زور همه انگار و بود گرفته را فرمان محكم دست دو هر با 

 !كردم نمي نگاهش 

 از سرشار بچه پسر كي مثل كه هايش چشم مشكى برق ترسيدم مي ترسيدم، مي بيشتر خودم از نه كه او از

 است، مظلوميت با توام شيطنت

 !بكشد پر شعورم تمام و بزند خشكم بعد بگيرد مرا ديگر بار يك 

 گردنش و بازوان برنز رنگ براي برود دلم ترسيدم مي 

 !كند تر گرفتار مرا ابرويش بخيه رد آن و

 ....ريحانه -
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 :كنم نمي نگاهش

 ؟ببينمش بياد اينجا قراره تي خانوم -

 :لرزد مي صدايش

 ؟رسمشه اين -

 !؟كني افكنده سر طور اين دشمنش جلوي رو شوهرت رسمشه

 :كنم مي نگاهش و چرخانم مي سر حيرت و بهت با

 ؟؟؟من -

 !؟شهاب كردم شرمندت من 

 !؟من از آتوئه دنبال اون دوني نمي تو -

 ؟بردي پيشش منو شكايت باز چرا

 :گردانم مي بر رو و زنم مي پوزخند

 ؟بديم انجام مامانت دوست ديدن بعد رو ها بحث اين يشهم -

 كوبد، مي مشت فرمان روي

 :است عصبي قدري صدايش 

 !نباش نگران ببينيش برمت مي -

 كوچيك طور چه امير حاج و مامانت جلو منو تهمت اين خاطر به و زدي بهم تهمتي چه كنم مي ثابت بهت

 !كردى

  ! كنى رمخا دوستشم و مامانم جلوي تا برمت مي

 !نميشه االن مثل  چيز هيچ ديگه ديديش كه اي لحظه اون بعد بگم قبلش خواستم اما

 !نداشتي باورم زار دو كردي ثابت بهم لحظه اون

 :پرسم مي نگراني با

 ؟چى يعنى -

 ؟؟بعدش ميشه چي 

 :كند مي نثارم انگيز تمسخر خنده يك

 !سالمت به رو ما و خير به رو تو يعني -

  كنم مي نگاهش فقط ثانيه چند

 چكد؛ مي هايم اشك دوباره اختيار بي و

 ؟؟شهاب همين -

 !؟راحتي همين به

 :گرداند مي بر را رويش

 !ريحانه نيست راحت نه -

 شده، مال لگد شخصيتم و غرورم
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 !نداره باورم زنم شده ثابت بهم

 !داره قبول بيشتر من از رو قالتاقم عموي پسر اون زنم

 دانم نمي

 :بگويم دهند مي حكم من به وجودم همه چرا

 !نيست بدي آدم اون -

 گردد، مي بر سمتم خشم با

 است، خيس كامال صورتش 

 !هايش اشك ديدن با شود مي مچاله دلم

 پشت هم من و كنم مي هول ، شود مي پياده خشم با و كند مي باز را در مرتبه يك بعد كند مي نگاهم فقط

 .شوم مي پياده سرش

 صدايش ، دوم مي دنبالش رود، مي پارك سمت سرعت با هستيم، ملت پارك روى به رو شوم مي متوجه تازه 

 :كنم مي

 !شهاب -

 !شهاب 

 :زند مي فرياد و آورد مي باال را هايش دست فقط گردد، نمي بر

 بميرم ميرم من -

 !!خوب آدم بگه خونيم دشمن به چشمم تو نزنه زل  زنم كه

  ، گيرد مي را وجودم ترس

 ، روم مي دنبالش تر هراسان شود، مي تر دور چه هر

  كنم، مي التماس 

  كنم، مي خواهش

 شوند؛ مي  گرفتگي دچار زمان هم پايم ساق پشت هاي ماهيچه استرس شدت از  كنم مي حس

 شود، مي تر دور او 

 !تر فلج من 

 !نشينم مي زمين قعر در من و رود مي باال را ها پله او

 ..بروم راه بتوانم و شوند بهتر يكم تا زنم مي ضربه هايم ماهيچه به تند تند كنم مي ناله كه طور همان

 ؟بهتون كنم كمك خوشگله -

 است، ترسناك اما زيباست و خوشتيب

 !كند مي زده وحشت مرا آورده خودش با كه دودي و عطر بوي اين اما

 روم، مي عقب عقب ام نشسته كه طور همان

 :كند مي دراز سمتم را دستش نشيند، يم كنارم آيد؛ مي بند زبانم

 ؟شده چي پات ببينم ميشه -
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 ؟شدي اوخ

 ؟خوردي زمين

 بينم، مي كه را اش چريكي سبز هاي كتاني هايم چشم گوشه در اما بچرخانم توانم نمي را سرم

 دهد مجال اينكه بدون و كند مي بلندش و گرفته پشت از را جوان مرد يقه بعد ثانيه يك و شود مي قرص دلم

 !كوبد مي صورتش به محكم مشت دو

 :كشم مي جيغ

 ! شهاب واي -

  كند؛ مي پيدا شدت گيري در

 شود، مي پا به معركه

 !اند آمده ها جنگي خروس بازي و جنگ تماشاي انگار هم مردم 

 اندازم؛ مي وسط را خودم زند، مي زمين را شهاب

 كوبد، مي شكمش به لگد با شهاب

 شيشه و كند مي استفاده سو موقعيت از شهاب نشيند، مي زمين روي كه درد شدت از  و رود مي عقب عقب 

  رود، مي سمتش و دارد مي بر زباله سطل كنار از را خالي نوشابه

 !كشم مي جيغ و گذارم مي صورتم جلوى را دستم زده وحشت

 !شوم كور كاش

 ...نكنم باز را چشمانم كاش 

 بايد دانم مي كه دارد را زندانى  هاي ميله حكم من براي صورتش يرو خون هاي رگه  جوان مرد خوني صورت

 ...ببينم آن پشت از را شهاب بعد به اين از

 :كشم مي جيغ

 ؟؟مرد -

 ؟؟؟؟؟مرد

 شود، مي بلند خوني صورت و سر با و خورد مي تكان كه همين اما

 ...گيرد مي آرام قدرى دلم

 لرزيد، مي پاهايم و دست

 كالنترى؛ يمكتن گوشه بودم كرده كز

  ، بودم ديده شهاب هاى دست روي را دستبند وقتى از

 !است شده تمام من براي ديگر دنيا كردم مي حس

 .آمد مي باال سختي به نفسم كه بودم كرده گريه قدر اين

 
 
 .شد مي بيشتر وحشتم ديدم، مي راهرو در سرباز يك همراه دست به دستبند كه را متهمي و مجرم هر
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 باريدم، سوز با و گذاشتم صورتم روي را هايم دست

 صداى و است شده زياد بيايش و برو زمين در روزها اين خدا كند، كمك شهاب به دادم مي قسم را خدا فقط

 .شود مي ها دردمند همه ناجى راهرو اين در انگار هايش قدم

 !است خودش

 بارد؛ مي وجودش جز جز از آرامش و صالبت هنوز اما  است نگران حسابى صورتش اينكه با

 .كنند مي حركت احترام با سرش پشت هم مرد دو گذارد مي جيبش در را تسبيحش

 ؟بود شده شكسته و پير اينقدر كي

 !!؟شد پدر اينقدر كى گرفت، مي بر من از نگاه و شد مي سرخ صورتش شرم با كه من چم هزار جوان مرد

 اسمش، اي كلمه دو اين است بار سومين اين و گذارم مي قلبم روى را دستم دو هر ايستم مي سريع ديدنش با

 ...محض آرامش بعد و شود مي جانم به رعشه

 !امير حاج -

  آورد مي باال را دستش

 :يعني

 !باش آرام

 :يعني

 !باش آرام من با

 كنم، مي پاك را هايم اشك

 ايستم؛ مي كنارش 

 ...شهاب -

 !نبود مقصر شهاب

 !بود بدي مرد اون

 :گويد مي هايش آدم از يكي به اشاره با

 .. بگير واسش ام چيزي اي ميوه آب يك ، ماشين داخل ببر رو خانم -

 :گويم مي ناله با

  !خدا رو تو نه -

 !مونم مي من

 
 :بينم مي خودم مقابل در را هايش اخم كه است بار اولين

 !ماشين داخل ميري -

 !منشو تسليم توانم نمي كه است اش جمله در تحكم قدر اين

 .افتم مي راه مرد همراه ناچار 

 .فرستم مي صلوات مدام انگشتم بند بند با و گويم مي بلدم ذكر كه قدر هرچه ، ماشين در انتظارم مدت تمام
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 با و پرم مي بيرون ماشين از اختيار بي شوم مي كالنترى درب مقابل حضورش متوجه كه بعد ساعت يك 

 :پرسم مي استرس

 ؟كوش شهاب ؟شد چي -

 :كند مي اشاره ماشين متس

 !شو سوار -

 در و نيست او از اثري اما بيايد، بيرون شهاب لحظه هر منتظرم و كنم مي نگاه را سرش پشت منتظر چشمان با

 :گويد مي عاجزانه و آيد مي بيرون بود رضا امير همراه كه مردى عوض

 !ميخوان سند يك فقط حاجي -

 :گويد مي جدي اما خسته لحن يك با و دكن مي باز را ماشين جلوي درب توجه بي

 !مونه مي اونجا رو امشب -

 شود؛ مي كنده جا از قلبم

 ببندد را در گذارم نمي

  گيرم، مي محكم را در

 :كنم مي ناله

  ! نه -

 !قرآن رو تو نه

 :گويد مي خشم با

 !دختر نده قسم رو اهلل كالم -

 :كنم مي هق هق و افتم مي زمين زانوانم روي

 !بديد خيلي -

 ! خيلي

 !شهابه با حق

 متنفريد ازش شما

 !بمونه زندان تو خداتونه از اصال شما

 !كنيد اذيتش خوايد مي همش متنفريد ازش شما

 ....بودم شيرشاه چشمان در اشك خالق كه من به لعنت

 زند، مي شيشه به نفر يك

 :دهم مي پايين را شيشه است، رستوران پاركبان چرخانم، مي سر

  ..كرديد پارك بدجا !خانم -

 :گويم مي عاجزانه

 !منتظرم -

 !رستوران داخل بياريد تشريف -
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 !نه !نه -

 !بمونم منتظر جا همين بايد 

 .كنيد پارك اينجا پس -

 .كند مي اشاره آن به نگهبان كه ماشين دو بين خاي جاي به ميزنم زل بعد

 كنم؛ مي بغض 

 است، پخش حال در كه ملودى خواننده جز  كسي ، نيستي تو

 آيم نمي بر دوبلي پارك هيچ پس از تو بدون من داند نمي

  بينم مي تنها و تك و خودم تو بي كه اي "

  ، بينم مي اونجا تورو  ذارم مي پا كه جا هر

 بود غصه و درد پر تو چشماي يادمه

 بود قصه تا صد قد تو غربت ى قصه

 منه با هستم كه هرجا  تو ياد

 زنه مي آتيش منو عمره داره 

 !سرد دنياي اين توي بودي خورشيد برام تو

 كرد مي پاك تو دستاي خيسمو هاي گونه

 ؟ كجاست دستها اون  حاال

 ؟خوب دستهاى دوتا اون

 !؟خوب هاي قصه لب شده صدا بي چرا

 مرد خاطره همه اون ندارم باور كه  من

 مرد پنجره يك پشت  آسمونها عاشق

 دهخوابي انگار خدا شده سنگي  آسمون

 نديده هامو گريه باالها اون از  انگار

 ! منه با ، هستم كه هرجا تو ياد

 "...ميزنه آتيش منو عمره داره

 برم، مي بيرون شيشه از را سرم

 :كنم مي ناله چكد مي صورتم روي باران نم نم 

  ! نيست خواب خدا "

 !ريزه مي اشك من با داره خدا

  !رضا امير

 ! بودي كاش

 "...شدي مي مرهم دستات با  رو خدا زمين   هاي گونه و من ايه گونه بودي كاش

*** 
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 ام، آمده دنيا به تو با من

 ام، كرده لمس را حيات تو با

 شدم، زنده تو با

 شدم، بزرگ تو با

 !شدم من من، كه بود تو با

 كردم؛ زندگى را ها لحظه تو با

 ... تو با

 ...تو با

 ...تو با

 ؟؟؟است انصاف مردن تو بدون و تنهايى 

 انداز دست و پيچ هر در و ام كرده آويزان ماشينم، آينه مقابل حاال كه ات فيروزه تسبيح روى كشم مي دست

  خورد، كه تكان

 !شد قرص دلم

 ساعت پاندول شبيه روزها اين كه دلى 

  ندارد، قرار و آرام

  كوچه سر هراسان ها ساعت و كرده سر را سفيدش چادر و است كرده دير طفلش كه است، مادرى شبيه كه دلى

 ...دوخته چشم خيابان انتهاى به

 !آرام نا و آرامم 

 شايد و شده عوض ام ريه و معده و قلب جاي كنم، مي احساس كه زنم مي پا و دست چنان حس دو اين ميان

 !اند پيچيده هم در همه

 آبى جرعه چند آن و است دهش ادا بد ام معده و شوم مي خم گوشه يك كنم، مي متوقف جاده گوشه را ماشين 

 !زند مي پس ام، خورده كه هم را

 بدون ديگر بار يك را چم هزار شروع و چرخانم مي سر و زنم مي صورتم بر آب مشتى دارم كه كوچكي بطرى از

 !كنم مي تماشا تو

 بود، جا همين بار آخرين آيد مي يادت

 !جا همين درست

 :گفتى و كردي باز را من سمت در كردم، مي نگاهت تعجب با شدى، پياده ماشين از و كردي ترمز مرتبه يك كه

 !كنيم عوض رو جامون يكم خانم، لطفا شيد پياده -

 :كردم مي نگاهت بهت با

 !!رضا امير -

 !؟ من

 !پيچ در پيچ جاده اين
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 ؟تانكت ماشين اين با

 :داشتى هم اخم ، خنديدى

 !بياد بر چى همه پس از بايد من خانم -

 گذاشتم؛ قلبم ىرو را دستم

 !ترسم مي من -

 :كردي اشاره آسمان سمت ديگر دست با و گذاشتى دستم همان  روى را دستت هم تو

 !بهمونه حواسش بدجور باال اون يكى -

 كردى، كمكم شدن پياده براى و گرفتي را دستم بود، شده قرص دلم اما لرزيد مي پاهام

 .بستى را كمربندم خودت

 ، گفتى اهلل بسم 

 !نترسيدم ديگر كه بود جانانه و محكم قدر آن گفتنت علي اي و

 :گفتم كنم حركت اينكه قبل

 حاجى داره شرط-

 :گذاشتى چشمت روى را دستت

 !هام چشم جفت روى -

 :گفتم دلبرى  و خنده با

 !شه قرص دلم كه حركت قبل ببوسم لبتو -

 :گرفتي گاز شيرين طور يك را هايت لب ، كردي اخم

 !اهلل الي اله ال -

 ايم، جاده وسط دختر

 !زشته

 :خنديدم مي و كوبيدم مي پا كودكانه صداي همان با و شدم بچه

 !ياال -

 !ياال

 !خوام مي ماچ من

 !ياال

 :كردى مي نگاه را اطرافت و زدي مي قهقهه

 !چشم برسيم -

 !كشيدم جيغ

 !!!نه برسيم -

 !!االن االن

 چه شما به اصال
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 خودمه شوهر

 خودمه، حاجي

 !كنم ماچش وامخ مي

 سرت منم و كردى حلقه گردنم دور را دستت نيست، اطراف آن كسى كه شد راحت خيالت و كردى نگاه آينه از

 دانست مي خدا خود فقط و كردى تسليم من به را هايت لب بعد و گذاشتم ام سينه روى را

 !!باخت را عطش كه بود تو هاى لب چشمه با ام زندگي بيابان سراب

 كردم، مي نندگىرا دقت با

 !مبادا كه بود مبادايي هم روز آن نكند كه كنم مي فكر اين به فقط حاال اما ترسيدم، نمي 

 !؟باشم شده راندن به مجبور جاده در غريبانه و تنها قدر اين روز يك شايد من كه بودى كرده را امروز فكر نكند

 كردى، باز هم را چيپس بسته آخرين

 :زدم غر 

  !پيرمرد -

 !هستا حواسم كنم، مي رانندگي دارم من

 !نكن روى زياده

 زدي، قهقهه

  !گلي ريحان كردم رانندگى زياد -

 !دارم ضعف

 رفت، مي برايت دلم

 ؟نشده طرف بر ضعفت ساعته دو برم قربونت -

 !بذار شامم واسه جا يه

 شكمت، روي كشيدي دست

 !نباش نگران -

 ..داره چى همه واسه جا ايشون

 :گفتم حرص با

 !گرفتم رژيم منه تقصيره -

 !بعد به اين از خورم مي پات به پا منم 

 :گذاشتى شكمم روى را دستت

 !باشه داشته جا بايد"من دختر" واسه فقط اينجا -

 !روم مي عقب كمى  و ترسم مي مرتبه يك است، شكمم روى دستم و ام ايستاده جاده كنار ، آيم مي خودم به

 ،كنم مي پايين باال را تاريخ

 "نه !ميكنم اشتباه من خداى نه !نه "

 :گفتي گذاشتي فرمان روى را دستت آرامش با بودم شده هول يكم بود، سبقت گرفتن حال در  ماشين يك
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 خانومم، راست يكم -

 داره، عجله خيلي ايشون بذار

 .برن

 :گفتم حرص با

 !زنه مي چراغ داره هي -

 !بره مي سر داره انگار

 !بره ذارم نمي اصال

 كردى، خما

 بود؛ مهربان هم اخمت

 !جان بابا -

 خدا، بنده اون ماشين تو دونى مي مگه تو

 فكرش توى

 زندگيش توى

 ؟هست چي

 دادم، سرم پشت ماشين راننده به عبور اجازه و كردم هدايت راست سمت به را ماشين و كردم اطاعت اختيار بى

 !ترسيدم مرتبه يك اما

 باالتر و جلوتر را خودش كنارت از دادي اجازه را ناكس و كس هر و تىگرف راست هميشه اينكه از ترسيدم

 !برساند

 :كردم صدايت نگرانى با

 ؟رضا امير -

 !دل جان -

 پرسيدنش؛ براى داشتم ترديد

 گذاشتي، دنده روى درست دستم روى را دستت ، كردم مكث يكم 

 !خانمم بپرس -

 ؟ميشه چى ترانزيت تكليف -

 ... من

 م،نگران خيلى من

 !شدن تو عليه همه اونا

 ..!ان قوي خيلى اونا

 جاده، به بودى زده زل آرامش با

 جان، بابا بگم حكايت يك واست بذار -

 بود، كشيده " قراباغ" به لشكر قاجار آقامحمدخان كه زماني
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 گرفت، تحصن "شيشه" نام به جا يك تو  قراباغ خان

 كرد، گماشته دفاع واسه سنگر ونا دور هاشو آدم و سنگر كندن به كرد شروع  اونجا

 با كرد تهديدش حتي و نداري مارو  با مبارزه توانايي قليل عده سك اون  با كه فرستاد پيغام براش قاجار شاه

 كنه، مي حمله بهش  منجنيق هايسنگپاره

 و دشمن لشكر سمت آتيش گلوله يا سنگ باهاش قديم كه وسيله همون ؟جان بابا چيه دونى مي "منجنيق" 

 !كردن مي پرتاب  ها قلعه

 است  شيشه مثل كه شهري تونى مي طور چه همه اين با كه فرستاد  پيغام قراباغ خان واسه كارم آخر خالصه

 ؟داري نگه لشكرم و قدرت و  من مقابل در  رو

 :نوشت قاجار شاه جواب در رو شعر اين بود قراباغ خان شاعر  هم "واقف پناه مال"

 .. دانممي من كه است نآ من نگهدار گر"

 "داردمي نگه سنگ بغل در را شيشه

 از حد اين مبهوت ديگر بار يك من و بوديم، كرده بغض دو هر حاال

  "توكل" 

 "باور" و

  "ايمان" و

 .....شدم تو

*** 

 ...دارم خاطر به خوب

 زانويت يك كه نشستى طورى كنارم و شدي پياده ماشين از هم تو ديدى را خوردنم زمين وقتى ابهتت همه با 

 :داشت عجز صدايت خورد، زمين

  !خانوم ريحانه -

 قسم محمد سينه قرآن همون به

 ندارم؛ بغض و كينه دشمنم به نسبت اى ذره ولو اى ذره من

 !!!؟تنم پاره به برسه چه

 ؟؟جان بابا ميگي چي فهمى مي

 بشه، تو شوهر اينكه قبل توئه اون كه اون

 ...هست و بوده من گوشه جگر

 توئه، با ماهه چند اگه

 ...بوده من بغل توى من كنار بچگيش تمام

 ؟؟داري دوستش

 !قبول

 ؟؟نداري رو غمش و سختي طاقت
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 !قبول اينم

 !بده حق منم به مرام خوش اما

 !!امير : بگم خودم به كار جاي يك بده حق

 !رفتي بد بچه اين با راهو

 !پاسگاه توى كرده ناموس،باز زا دفاع اسم به رو ناموسش پاي حاال كه رفتى بد

  ام كرده عزيز بخوام بده حق بهم

 ! شب يك

 !شب يك حداقل

 !باشه تنها هاش داشته و عمارت اون رفاه از دور جا يك"وجدانش و خودش" با 

 دادن، گوش موزيك تختش روي جاى ساعت چند يه 

 !بيوفته بازداشتگاه خشك زمين كف 

 !!!غيرتش و وجدان جون به 

 !نكنه بشري بنئ هيچ با  كردو "شهداد" با ديروز كه كاري خونش هم با هديگ كه

  باشم، تو نگران بهم بده حق

 !آيندتون نگران

 كنه، فكر بذار

 .بياد خودش به بذار

 كنم، مي هق هق

  هايم اشك هاي دانه و

  چكد، مي زانوانم روى

 :گويم مي بغض با

 ...من -

 !ندارم طاقتشو من

  دآور مي جلو را دستش

 ؟؟چرا دانم نمي

 از بعد گويد، مي استغفار لب زير و كشد مي عقب و كند مي مشت را دست همان و شود مي پشيمان سريع اما

 شود مي بلند جايش

 راضى ؟خوبه باشه، درتون جلو شوهرت ميدم قول  هم الطلوع علي  صبح فردا ، ات خونه برسونمت پاشو -

 ؟شدى

 شوم؛ مي بلند جايم از

 شوم، مي خيره كالنترى به بغض با

 ..اونجا -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

260 
 

 ؟زنشش مي اونجا

 گيرد؛ مي گاز را لبش

 ؟؟دختر ساواكه زندان مگه - 

  خندم، مي و ريزم مي اشك ، گيرد مي ام خنده چرا دانم نمي

 ....است نشسته لبش گوشه هم خوشگل لبخند يك حاال

 :پرسد مي شدن سوار قبل

 ؟شد حل خانم اون و تلفن اون قضيه !راستي -

 شوم، مي هول

 !!! ترسم مي 

 كند، سپري بازداشتگاه در بايد را امشب كه شهابي براي

 :گويم مي سريع

 بله بله -

 خانم سولماز دوست

 آرايشگره كه همون

 !!!بودن همون

 :گويد مي و دهد مي تكان تاسف سر

 ...ميشه تربيت دوبار مرد گفتن قديم از جان بابا ببين -

 !بده سوق مثبت سمت به رو اخالقيش رزايل تونه مي كه زنشه اين بعدش به اون از ، مادرش توسط سنى يك تا 

 !كن كمكش

 !شورم نمي هم رو خدا خلق گناه شناسم نمي رو خانم اون من

 زنش فقط و فقط غمش شريك و همراز و مونس بايد حاال كه مردى واسه روابط راحتى جور اين دونم مي اما

 ...باشه

 ...خدا بنده نه توشه خدا رضايت نه كه االنصاف و واهلل

 .شويم مي سوار دو هر و گويم مي چشم لب زير

 روي را شده محصور هايش انگشت بين تسبيح كه دستش و بسته را هايش چشم كه بينم مي مسير طول در

  دارد، آقايش نشدن بيدار و راندن آرام براى را سعى كمال هم راننده و گذاشته هايش چشم

 .....آينه در خسته و شكسته اما مردانه تصوير اين تماشاي از شود نمي سير دلم اچر دانم نمي

 !هميشه مثل !كرد عمل قولش به

 درمان شب يك آن كه بود داشته گمان اشتباه را بار اين چم هزار قهرمان اما بود، كنارم شهاب شد كه صبح

 !!!شد خواهد اش عموزاده فكرى مشكالت از خيلى

 ، آمد بيرون بازداشتگاه آن از تر كينه پر و تر جريح بلق به نسبت شهاب
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 كودك يك مثل را سرش اتوميبلش در شدنم سوار محض به باشم كنارش كه خواست و گرفت تماس وقتى 

  گريست، بلند صداي با لرزيد مي شدت به هايش شانه كه حالى در و گذاشت پايم روى

 ... بودم ترسيده

 ميريختم اشك

  م،كرد مي نوازش و

 و فشرد مي هم روى را هايش دندان ، خيس كامال صورتش و بود خون غرق هايش چشم كرد بلند را سرش

 :گفت مي مدام

 !كنم مي اش بيچاره -

 ...آوردنش دنيا به واسه شه شاكي اش ننه از كه كنم مي كاري

 ترسيدم، قبل از بيشتر

 گرفتم؛ محكم را دستش دو هر 

 ؟ميدي عذاب كينه با رو خودت قدر اين چرا عزيزم ! جان شهاب -

 كشيد، مي عصبى و كوتاه هاي نفس

 !كثافته آشغاله يك اون -

 !كثافته قدر چه دوني نمي تو

 !كنم مي اش بيچاره

 ؟چيه تو مشكل -

 :كشد مي فرياد

 ؟؟؟من مشكل -

 !زنه مي ناموس از دم ناموس بي يه كه اينه من مشكل

 بزنه رو مردم ريشه تا ذاره مي ريش

 !!!مرد يك هويت تو بشاشه تا كشه مي آب نماز جا

 !كنه لذتش وسيله  حاجيش حاجي حاجي كنيه و اسم با رو مردم ناموس تا وعده چند روزى ميشه راست دوال

 !شهاب -

 !فهمم نمي من

 ! فهمم نمي رو اينا من

 ؟؟؟شده چي بگو خدا رو تو

 كند؛ مي پاك عصبى را هايش اشك و كشد مي بيرون دستم از را دستانش

 بدوني تو نيست الزم -

 !كافيه بدونه باشه داشته وجود البته اگه خداش، اون و خودش و خودم كه همين

 كنم مي رسواش

 !رو زاده جبار امير حاج



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

262 
 

 !برسه شهر كل گوش به كه زنم مي جور يك بازار راسته از رو بدناميش كوس

 گذارم؛ مي دهانم جلوى را دستم ترس با

  نگو، شهاب -

 !خدا به ترسم مي دارم من نگو

 ...است زده زل دست دور به و كرده مشت را هايش دست همچنان او اما

**** 

 .كردم اقتدا تو به ام زندگي همه من

 ...نمازم قامت قد بود تو پشت 

 .ديدممي را تو صورت فقط قنوتم، ربناى در من

 .اند مانده باقى "اخد" هنوز كه هست هايش بنده معدود جزء كه خدايي بنده همان صورت

 .گويمنمي كفر

 زمين روى را خودش از قسمت يك نوزاد، هر تولد با پرحرف، آدم   حرفى سه خلقت زمان از خدا معتقدم

 ...فرستاد

 .شديم  كُش خدا و بوديم خدا همه ما

 .كشتيم را خودمان خداى از قسمت يك گذشت، كه روز هر

 گفت، "آخ" خدا، كه بار هر 

 كشيد، درد 

 ...شنيديم نه و ديديم نه

 از دور هايت، چشم كوچك كهربايي پشت را اتخدايي معصوم نوزاد همان هنوز هيبتت، و جبروت همه با تو اما

 ...كنىمي محافظت و اى داشته نگه كُش خدا جماعت

 .ام نشسته سجاده روى زانو دو كعبه، خود تا رودمي كه هزارچم آسمان به رو شده، تمام نمازم

 .بردم باال را  يمها دست

 .است مهر دور ات فيروزه تسبيح با بازى مشغول كودكانه ذوق با بهار گل

 ...چكدمي فرو اشكم قطره يك اختيار بي و كنممي نوازشش 

*** 

 .بگيرد صورت تبريز در بود قرار سال هر طبق شهاب، پدربزرگ بزرگ، زاده جبار سالگرد مراسم

 .نبود خوب الشح دوباره كه بود روزي چند بابا 

 .نبود رضا همسرم خانواده همراه رفتن به دلم و بودم نگرانش 

 .بمانم كنارش بيشتر داشتم دوست 

 .است احترامي بى بر دال نرفتنم داشت اصرار مدام مامان اما 

 تر شديد و تر خشك روز هر كه را پدرم هاى سرفه و بودم ايستاده ديوار گوشه بغض، با و بودم بسته را چمدانم

 .كردممي تماشا را شدمي
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 .بروم هواپيما با الناز، و جان خاله عزيزه همراه توانممي تمايل، صورت در بود فرستاده پيام شهاب 

 .كردم مخالفت اما 

 ...باشم كنارش مسير، همه داشتم دوست

 .سپرد مامان به را ميوه آب پاكت چند و آمد باال هايم چمدان بردن براى

 :گفت محترمانه بعد، و نشست بابا بستر كنار دقيقه چند

 .باشه امانت ما دست ريحانه روز، سه اين اجازتون با بابا -

 .بود عجيب و بعيد كامال شهاب از گويش، و رفتار نوع اين

 .كنم تماشايش حالتش اين در ها ساعت خواستمي دلم 

 :گفت حالش بي صداى با و داد تكان سر رضايت با بابا

 .كردم صحبت هم حاجى با من جان شهاب فقط -

 .نيست خوش من روز و حال اما خداست دست عمر 

 .زندگيتون خونه سر بريد شااهللان شه، روشن تكليف زودتر

 .ريخت هري دلم

 :گفت گوشم در آرام، هزارم، بار براي مامان و بودم كرده بغض 

 !مادر ريحانه -

 !ها باشه جمع حواست

 .بخواب خانم عزيزه پيش شب

 .نره جلدتون توي شيطون وقت يك رماد

  .اختيارش نيست خودش دست و مرده اون

 .باشى محكم بايد زنى تو

 :دادم جواب آرام و گرفتم فاصله حرص با

 !ماماان باشه -

 !خجالت از شممي آب گي،مي هربار

 .فهميدم خدا به

 .آمدند مانبدرقه براى قرآن و آب كاسه با خانه اهل كل بعد

 .بودند منتظر در يجلو ماشين دو

 .بودند آن در شهداد و آقا بيوك اشراننده و خودش همراه كه امير حاج ماشين و شهاب ماشين 

 جبار عمارت در پاگشا مراسم در اول، مرتبه همان مثل هنوز طفلك شهداد به عمو زن و جان خانم هاي نگاه 

 !بود ها زاده

 !آور شرم و متعجب همانقدر

 .كندمي احوالپرسي و سالم همه با و شودمي پياده احترام با امير حاج

 .شودمي زباني شيرين مشغول خودش خاص دلبرى با دوباره عمو زن 
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 .بيا هم ما منزل پا توك يك حاجى -

 .شدن برنده كه زدن زنگ بانك از بالفاصله سرزدي، آقا جواد به اومدى كه پيش روز چند همين خدا به

 .كن منور هم رو ما هخون بيا داري، قدم كه حاال

 .كندمي خم را سرش محترمانه و گذاردمي اش سينه روى را دستش رضا امير

 .اينجا اميدمونه خونه -

 !ما به داريد لطف حد از بيش شما

 :گويدمي نسيم گوش در آرام، و ذوق با عمو زن كه شنوممي شود،مي آقاجان با صحبت مشغول كه بعد

 !واي -

 !ونهاميدم خونه گفت واي

 !خان جالل دختر كردي گير گلوش تو نكنم غلط

 .كردم نگاه خشم با عمو زن به دليل بى لحظه، آن چرا دانمنمي

 ...بودم كرده بغض چرا دانمنمي اصال

 :گفت رضا امير به رو شهاب شدن، سوار از قبل

 ؟بروني داري حال حاجي -

 .كرد نگاهش مهرباني با

 ؟طور چه آره -

 .ام خسته يكم من -

  ؟بريم راننده با ريحانه و من شهمي

 ؟من ماشين با عمو و شهداد و شما

 .گذاشت شهاب شانه روى را دستش نگراني با

 ؟باباجان ناخوشي -

 :گويدمي لوس بچه پسر يك مثل

 .ام خسته فقط نه - 

 .ندارم جاده رانندگى حوصله

 !بريد هواپيما با گفتم كه من -

 .تبريز تو داشتم الزم ماشين -

 .پسر كه بود اونجا ماشين -

 :گويدمي كودكانه  فشارى پا با

 .خواستممي رو خودم ماشين -

 .زندمي لبخند پدرانه

 .ماشينت و خودت قربون -

 .ماشين اون بشين باباجان برو
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 !قول ميارم، تبريز تا سالم و صحيح واست خودم رخشتم 

 .باشه مازراتى ماشينت داره كيفي چه دونينمي حاجي -

 .كني صدا رخش اونو وقتاون 

 .ميزند شهاب پشت آرام و خنددمي شيرين و كندمي اخم

 .خريمي هم مازراتي شااهللان !صلواتي پدر برو -

 :گويدمي خنده با و بردمي باال آسمان، به رو را هايش دست شهاب

 .كنه اوكي رو ما مازراتى جريان اين بنداز، خوبه بنده اين دل به خودت خدايا-

 !بَداتيم بنده جزء كه ما

 .گيردمي گاز را لبش امير حاج

 به لحظه شي، دور كه حرصش و هياهو و دنيا از يكم !هاشهبنده يك به يك عاشق خدا !باباجان طور اين نگو -

 ...كنيمي حس رو هاش بوسه لحظه

 .گذارممي مهر روي را سرم

 .گيردمي اوج هقم هق 

 .است كرده بغلم و ترسيده بهار گل 

 :كنممي ناله 

 !جون خدا "

 !قلبم 

 .كنهمي درد خيلي قلبم جاياين 

 ؟ببوسي رو قلبم شهمي 

 "؟ببوسي منو شهمي

 .است افتاده هق هق به  بهار گل

 .كنممي بغلش كردنش آرام براي و شوممي بلند

 .فشرممي ام سينه روي را سرش 

 .جون خاله نيست چيزي -

 .نيست چيزي

 ...بوسدمي را قلبم روى درست ام، سينه محكم كوچكش، هاي لب با هم، سر پشت بار چند

*** 
 جاده آخر دانستمنمي و بودم شده خيره جاده به فقط سكوت، در من و بود برده خوابش كه شدمي ساعتى يك

 حد سر تا شَرَّش شرارت از كه شود خير به ختم كردممي خدا خدا فقط و شودمي ختم كجا باالخره خودم، ى

 ...داشتم وحشت مرگ،

 و خشم با دهد، پاسخ تماسش به او كهاين از قبل و شد باز شهاب هاي چشم سپهرى، گوشي زنگ ريتم صداى با

 :گفت اعتراض
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 ؟؟سايلنت بذاري رو ماسكت ماس خوابم، من ندارى شعور -

 :گويدمي مودبانه اما شرمنده، سپهري

  آقا، ببخشيد -

 .گرفته تماس حاجى

 .پيچدمي ماشين كل در صدايش، آرامش و زندمي را تماس وصله دكمه سپهرى و كشدمي پوف شهاب

 !جان سپهري -

 .برسيم ما تا شيد متوقف راد رستوران باغچه جلوتر، كيلومتر چهار يا سه كن لطف

 .گرفتيم فاصله خيلي يهو جسارتا فقط آقا، چشمم روي به چشم -

 ؟داشتيد نگه جايي 

 .كنم كم رو سرعت

 . شهمي كالفه باشه كم سرعت شهاب قربونت، نه -

 .ميام تر آروم پدر هوا به من بده، ادامه شما

 :پرسد مي نگراني با سپهري

 ؟خوبه خودتون حال آقا -

 .خوبم رفيق، خوبم -

 ".باشد بدي آدم تواندنمي اصال آدم اين"كنممي فكر خودم با فقط من و آورد مي در ادا صدا بي شهاب

 .داشت نظيري بي فضاى بود، گرفته نظر در اميررضا كه نىرستورا

 رد كوچكي جوي ها، تخت كنار از و بود شده چيده سرسبزش هاى درخت بين ها تخت كه دنج، باغ يك 

 .شدمي

 .نشستيم ها تخت از يكي روي شهاب با

 .داد سفارش قليان بالفاصله 

 .كردم اعتراض

 .بعدش بخوريم، نهار اول بذار -

 :داد جواب هتوج بي

 .خوادمي دلم االن -

 .كرد سپري اش گوشي و قليان با را طوالني دقايق هم بعد

 .دادم تكان دست و شدم بلند زده ذوق دور، از شهداد ديدن با

 !!اينجاييم ما -

 .كشيد و گرفت محكم را دستم شهاب

 !!باو بشين -

 .ميان نيستن، كه كور

 .داد تكان دست برايم لبخند با شهداد
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 .شد ظاهر خندان بزرگ هندوانه يك با امير حاج بعد، ميك

 .دادمي هُل را خان بيوك چرخدار صندلي هم سپهري

 .بود بسته اسبي دم سرش باالي را موهايش و  داشت تن به  گلدار صورتي شرت تي يك شهداد

 :گفت لب زير نفرت و حرص با شهاب برسند، كهاين از قبل 

 .شده خراب هاى زنيكه شبيه -

 .كردم التماس و زدم صورتم روي آرام

 !نكن شروع خدا رو تو شهاب -

 :گفت خوشرويي با كرد،مي رها آب جوي در را هندوانه كه حالي در امير حاج

 ؟ها بچه رسيديد راحت -

 :داد جواب شهاب

 .بودم خواب من -

 .شدم بيدار تازه زدي، زنگ شما

 .نشيندمي بعد و كشدمي شهاب سر روى دست مهربانانه

 ؟جان بابا نگرفت درد كه سرت -

 .كندمي آويزان را هايش لب

 .كميه -

 .كندمي شيريني اخم

 !ديگه درد سر با دادينمي سفارش قليون -

  :گويدمي و نشيند مي شهاب كنار ذوق با شهداد

 .داده سفارش من واسه -

 :گويدمي نشنود، ىكس كه طوري و گيردمي فاصله كمى و كندمي نگاه را شهداد اخم، با

 .شكنهمي النگوهات -

 ادامه تا زندمي صدايش خودش خاص لحن با است؛ تيز هايش گوش حسابى است مشخص كه امير حاج اما

 .ندهد

 !!!الدين شهاب -

 .گيردمي آرام ناچار به

 .زندمي صدا را سپهري امير، حاج آورد، مي سفارش براى را منو كه گارسون

 .آيد مي وجل سينه به دست او 

 :گويدمي اشاره با و زندمي زمين روي خودش كنار مهرباني با رضا امير 

 .بشين اينجا بيا !برادر بيا -

 :گويدمي احترام با سپهري

 .خورممي چيزي يك تخت، همون من .ممنون حاجي نه -
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 :گويدمي مهربان و مصمم لحن يك با و گيردمي را سپهري دست

 !همسفر -

 ؟رفته پايين گلوم از جاده تو غذا تو بدون كي من

 !ببينم بيا

 .بيا

 خدمت پيش شانه روي آرام شود،مي تمام سفارش و پرسدمي غذا براى ما يك به يك از كه وقتى مهربانى، با بعد

 .زندمي

 .باشه خشك فقط اش بره كباب !دستت قربون -

 :گويدمي بالفاصله شهداد

 .شنيدم شما از االن تا بچگي از رفتيم، رستوراني هر توي رو ديالوگ اين هميشه داداش -

 :گويدمي و كندمي اشاره شهاب به بامزه طور يك و خنده با

 .گيرهمي بهونه تبريز خود تا وگرنه باشه برشته بايد كبابش كه داريم غذا بد پسر يك -

 .بشه خوب اشتهاش باشه، خوشحال داديم زنش البته

 :دگويمي كودكانه اخم يك با شهاب

 !تره غذا بد خودش از زنش -

 .كندمي نگاهم لبخند و تعجب با امير حاج

 ؟؟؟دختر آره -

 .ها نميشه جورياين

 :گويدمي اشاره با هم شهداد

 .خواممي خوشگل تپل زاده برادر عالمه يك من -

 .بخوريد غذا خوب جفتتون بايد 

 .است من صورت نهآي انگار و است شده سرخ كامال چم هزار پهلوان مردانه صورت

 ...ام شده سرخ حد همين هم من بزنم حدس توانممي بدنم شرم و حرارت از چون

 گيرد؛مي لقمه او براي خودش غذاى از حتى پدرانه، قدر اين و است شهاب نگران غذا، صرف مدت تمام وقتي

 .باشد شهاب هاي حرف شبيه اي ذره حتي محبت، و مردانگي از وسيع حجم اين شودنمي باورم

 .سوزدمي شهاب براى دلم بعد اما

 .كندمي جمع اش سينه در كينه و نفرت خروار خروار و ريزدمي اشك افكار، اين با كه شهابى

 من به شيرين خنده يك با باريك، كمر هاى استكان ديدن با بعد، و داد سفارش چاى سرويس امير حاج غذا، بعد

 .كرد اشاره

 .طاليي لب باريك مرك اينم !خانم ريحانه بفرما-

 .زنممي همبه را هايم دست ذوق با

 .دنيا هاي استكان خوشگلترين -
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 :گويدمي رغبتي بى با شهاب

 .شهمي جا توش چايي قورت دو همش چيه -

 .شهمي تموم كني، حال مياي تا

 .زندمي شهاب پاي روي آرام بعد و زندمي مردانه اي قهقهه رضا امير

 .ليوانى فقط چاي !باباجان تره قوي تو آذري اصالت -

 .كندمي كمكش هم چاي خوردن براي گذاشت، پدرش دهان لقمه لقمه هم را نهار كه طور همان صبر، و مهر با

 :گفتند و  كشيدند سوت شهاب و شهداد زمان هم كه شدند پياده لوكس بسيار ماشين يك از جواني زوج

 !!پورته كواترو مازراتي -

 :گويدمي باز كامال دهان با شهاب

 .رخشى عجب اووووف -

 .سايدمي بهم را هايش دست شهداد

 .ناناز اين جيگره و گوگول قدر چه من خداي -

 :گويدمي تمسخر حالت با و كندمي كج را دهانش شهاب مجاور، تخت به ماشين صاحب زوج شدن نزديك با

 !خزه قدر چه تيپاشون اينا اوه اوه -

 :گويدمي آرام و خنددمي ريز هم شهداد

 !طوسي كالسيك شلوار با سبز كتوني -

 .خنددمي تر بلند شهاب

 .شكر رو كرمت خدايا -

 .باشه سوارا يابو اين پاي زير بايد مازراتي ببين 

 :دهدمي ادامه آرام، لحن همان با شهداد

 .نداره شوهرش از كمي دست تيپش هم خانومه -

 بيايد دستشان كار حساب هردو، تا ستكافي نگاه همين و كندمي گاهن غره چشم با را شهداد و شهاب امير، حاج

 .شوند ساكت و

 روي دست اش،هميشه عادت به و خواندمي را سعدي شعر شمرده شمرده كند،مي نگاهشان كه طور همان بعد 

 .كشدمي اش سينه

 آدميت جان به است، شريف آدمي تن"

 آدميت نشان زيباست، لباس همين نه

  بيني و گوش و دهان و است چشم به يآدم اگر

 ؟آدميت ميان و ديوار نقش ميان چه

 ظلمت، و جهل و است شغب شهوت، و خشم و خواب و خور

 آدميت جهان ز ندارد خبر حَيَوان

  باشد مرغ وگرنه باش، آدمي حقيقت به
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 آدميت زبان به بگويد، سخن همي كه

 ؟ماندي ديو اسير كه نبودي آدمي مگر

 آدميت مقام به ندارد، ره فرشته كه

 بميرد طبيعتت ز خوييدرنده اين اگر

 آدميت روان به باشي، زنده عمر همه

  نبيند خدا بجز كه جايي، به آدمي رسد

 آدميت مكان است، حد چه تا كه بنگر

 شهوت بندپاي ز تو ؟ديدي مرغ طَيَران

 آدميت طيَران َببيني، تا آي در به

 گفتم تو نصيحت كه كردم فضل بيان نه

 " آدميت بيان شنيديم، آدمي از هم

 :گويممي تحسين از سرشار لحن يك با بعد و كنممي نگاهش زده شگفت

 !بوديد حفظ كامل رو سعدي شعر اين -

 :گويدمي و كند جبران كمي خواهدمي است، شرمنده حسابي كه شهداد

 .بلده خفني شعرهاي يك داداش -

 !نهبخو موالنا بايد !ديدي كجاشو تازه 

 :گويممي ذوق با

 !دارم دوست شعر خيلي من -

 :پرسدمي مهربانى با امير حاج

 .بخوني ادبيات تونستيمي داري، دوست شعر ؟جان بابا نيومد كنكورت جواب -

 :پرسممي هيجان با

 ؟خوندى ادبيات شما -

 :دهدمي جواب رضا امير جاي به شهداد

 .خوننمي الملل بين حقوق دكتراي واسه دارن داداش -

 صورتش، به قدر چه

 اندامش،

 معرفتش، و مردانگي 

 ...آمد مي حقداري

*** 
 !بودن زن يا است سالگى نوزده اقتضاى نميدانم

 !بودن لطيف جنس

 ، شوى مي عاشق كه همين
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 هيچ كه مجازى هاى واقعيت عاشق خياالتت ،  روياهايت عاشق نفر، يك وجود هاي واقعيت عاشق نه هم آن

  ميشوند،ن واقع وقت

 برايم كسى نشد وقت راستش رسيد، پك سيكس و عضله و  مو مدل به و شد شروع كروات يك از من عشق

 طوالنى دقايق و اي ايستاده گوشه يك وقتي ميشود شد، عاشق هم شعر جرئه يك با ميتوان مثال كند تعريف

 خودت به حتي ميشود شوي، شقعا ، ميكند محبت و ميدهد غذا ولگرد سگ يك به مهر با كه ميكني تماشايش

  ، دهي ادامه خودت احمقانه روش و سبك به را خودت عاشق بايد و است شده دير بفهمى و بيايي

  بود، برده خوابش هم آقا بيوك بخوابد، رستوران تخت همان روى ساعت يك نهار بعد داشت اصرار شهاب

 ها خدمت پيش از يكى چرخيدم، باغ دور كمى بود، رفته سر ام حوصله حسابي رفت، هدفونش سراغ كه شهداد

 :پرسيد و آمد كنارم احترام با

 ؟نداريد الزم چيزي ؟ خانم -

 !؟ميگردم كسى چه بگويم بهتر  يا چيزى چه دنبال باغ اين دور نميدانستم هم خودم كردم، تشكر

  كردم، پيدايش رستوران درب جلوى اينكه تا 

 با هم سگ ميكرد، نوازش را سگ سر بود لبش گوشه سيگارش كه حالى در و بود زده زانو الغر سگ يك كنار

  ميخورد، غذا بود گوشت از پر كه ظرفى از خوشحالى

 داشت، تازگى برايم او از تصوير اين كنم، تماشايش سير دل يك  تا كردم استفاده فرصت آن از من و نديد مرا

 حس  ميگرفت كام عميق و ميكرد جمع ار هايش چشم وقتى داشتم، دوست را كشيدنش سيگار طرز حتي

 ...است هايش درد از خيلى كردن دود حال در ميكردم

 پرسيد و كرد له پايش زير را  سيگارش زد، لبخند افتاد من به كه نگاهش ، برگشت مرتبه يك

 ؟باباجان رفت سر حوصلت -

  هميشه مثل شدم، هول

 خودم مثل

 ...ريحانه مثل

 ..من -

 !؟من

  نه

 يكم يعني

 برسيم تا بخوابى كن سعي راه تو هستى، هم خسته افتيم، مي راه ديگه يكم -

 او به رو شد كه ترسم كشيدم،متوجه عقب را خودم شد نزديك كمي من به وقتى و زد چرخى پايش دور سگ

 گفت

 نترسون رو خانم  حيوون بمون جا همين -

 بگويم خواست دلم چرا دانمنمي سوخت برايش دلم كردم نگاه كه سگ روشن و گرد هاى چشم به

 مظلومه هاش چشم قدر چه -
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 است، دوخته چشم سگ هاي چشم به هم رضا امير

 خوشگل و -

 ؟نميترسيد شما -

 ميخندد تلخ

 ؟ ها آدم از -

 ميكنم نگاهش تعجب با

 بود سگ از منظورم -

 ميكند نوازش را حيوان سر و ميشود خم دوباره

 ترسيد ها آدم از فقط بايد -

 ...بفهممش بيشتر بشنوم بيشتر بگويد، بيشتر تا نفهمم ميخواهد دلم اما ميفهمم را حرفهايش

 ؟ها آدم چيه از -

 نباشن آدم بخوان اينكه از -

 ؟ميشه چى اونوقت -

 ميكشد، آه دلخراشى طور يك و ميكند نگاهم و ميگردد بر

  وحشتناكه خيلى كه ميشن چيزى يك  اونوقت -

 ميگويم ام بچگانه ادبيات همان با

 ؟هيوال همون -

 ميگويد حالت همان در و ميرود باغ داخل سمت  و  ميكند رها را اش مردانه قهقهه

  هيوال از بدتر -

 ميگويم خنده با و ميدوم دنبالش

  ميترسم  من كنيد صبر -

 برت جا در شهاب خشمگين و نگران بانگاه ورودمان محض به كه دارد جان هنوز هردويمان هاى لب روى خنده

 لرزد مي صدايش آيد مي جلو قدم چند ميزند، را لبخندمان سر و ميشود

 ؟بودي كجا -

 ميكنم نگاهش فقط دستپاچه

 !جا همين -

 در جلوي

 ميكنم نگاه امير حاج به مظلومانه حالتى با بعد

 ...باشد سنگريزه باران   اين چتر هميشه مثل و كند حمايتم دارم توقع

 ميگويد ميشود رد كنارمان زا كه حالى در متانت با  اما

 نكن نگران رو ما پسر -

 خانم عروس
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  است نشده كم هنوز كه شهاب خشم از ميترسم، ميرود اينكه از

 بازه نيشش خانم ميبينم ميام بعد ميگردم دنبالت دارم ساعته يك -

 ميگويم بغض با

 شهاب بود دقيقه چند همش -

 !شو ساكت يعني ميكند پرت هوا در سمتم را دستش

 " شدن ساكت " من و

 ...داشتم او با ام رابطه از كه بود ميراثى تنها

 شده سرخ صورتش سپهرى هستند، جدى بحث يك مشغول سپهرى با شدم متوجه كه افتاديم مي راه كم كم

 آرام آرام و بود گذاشته اش شانه روي دست طمانينه با امير حاج و است ناراحت حسابى بود مشخص و بود

 و داد جلو را اش سينه رساند، ها آن به را خودش و كرد استفاده موقعيت از سريع هم شهاب ميكرد صحبت

 پرسيد

 ؟حاجى شده چيزي -

 داد جواب سراسيمه سپهرى

 !هيچي آقا نه -

 افتيم مي را االن

 گفت شهاب به اشاره با امير حاج

 ماشين داخل ببريد رو بابا كنيد كمك شهداد با لطفا الدين شهاب -

 ...بشنوم او از بيشتر و بايستم گوشه يك همانجا ميخواست دلم من اما ، كرد اطاعت رناچا

 داد ادامه سپهرى به رو دوباره شد راحت شهاب رفتن از كه خيالش

 !اينه باورش همه خدا بنده اون من برادر ببين -

 !درست كرده اشتباه

 نباشيم باوراش دزد بيا ولى

  سپهرى بگذر

 ميدهد تكان رس بغض و ناراحتى با

 !قرآنه آيه عين واسم ميدونى حرفت حاجى -

 !لوتي ولى

 ! ميشه زياديش ديگه اين

 ...اينبار

 ميكند قطع را سپهري حرف

 ! مشهد رفته -

 ! نشه اخراج كرده نذر رفته

 نميشم خداش از بنده يك اميد طناب قيچي من
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 حاجى نميفهمم من -

 اش سينه روي كشد مي دست

 !سپهرى دارم دوست يخيل رو حكايت اين-

 كه رو چيزهايي داشته هاش آدم با كه فردا كاروان، يك به ميزنه شبيخون شبونه سابقه با و قهار دزد يك ميگن

 ميكرده تقسيم دزديدن

 هم دعا يك گويا كيسه به مال اون صاحب ، بوده ارزشم با خيلى كه ميكنه پيدا اونا بين طال از پر كيسه يك

 !ميده پس مال اون صاحب به و ميبره رو هكيس ، بوده كرده وصل

 ! ميكنن سرزنشش

 :بوده اين جوابش

 دين به بدزدم اينو من اگه ميكنه حفظ رو مالش دعا اين داشته اعتقاد بوده زده مالش به رو دعا اين كه اون "

 "ها آدم باور دزد نه مالم دزد من كردم، وارد خلل آدم اين

 ؟نباشه مسعود دين و باور به حواسم كه ندارم مردونگي مه دزد اون اندازه من يعني !سپهرى

 ميگيرد گاز را لبش سپهري

 حاجي جون از دور -

 !مردي زيادي كه واهلل به

 ...مردي زيادي آدم اين حق در

 اصل ميدانم خوب حاال كه ميشوم مردى مريد بدانم، را ماجرا اصل حتي يا بشناسم را نامى مسعود اينكه بدون

 ...است بلد وبخ را مردانگى

*** 
 تا است سپهري منتظر خودش ماشين كنار هم شهاب و  نشسته  امير حاج ماشين فرمان پشت ذوق با شهداد

 ، بنشيند فرمان پشت

 : ميگويد شهداد به گشاده روى با رضا امير 

 ؟ميكشي زحمت شما جان بابا بخوابم  قراره باشم خوشحال -

 ميگيرد محكم را دستش بچه يك مثل شهاب ، ميدارد بر ماشين سمت قدم يك كه همين

 حاجى بيا من با - 

 ميگويد مهربان و ميكند نگاهش و ايستد مي

 ميام تو با -

 دوخته چشم شهداد به خاص ترس يك و بغض با و است گرفته را امير حاج دست طور اين است عجيب برايم

 ، است

 طوري آرام بين همين در ميرود، شهداد سمت و ندميك اطاعت هم او ميشوم سپهري به امير حاج اشاره متوجه

 :ميگويد سپهري به نشود متوجه شهداد كه

 نشه خسته بچه بشين خودت ديگه ساعت دو يكى -
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  ميبرد، باال ممكن حد تا را اش موسيقي صداى نشيند مي كه فرمان پشت شهاب ، شدن سوار محض به

  نميشنويم را يكديگر صداى موسيقي صداي شدت از چون و ميبندد را بندش كمر و مينشيند كنارش امير حاج

 دارم نظر زير را دو هر عقب صندلى از ميبندد، هم  را شهاب كمربند و ميشود خم خودش

 توقع اينكه با است، شهاب به حواسش و توجه مدام و نميگذارد هم روي را هايش چشم هم لحظه يك حتي ،

 ميگيرد، سبقت او از سرعت و بوق با اتومبيل يك وقتي نميگويد، هيچ اما كند اعتراض شهاب زياد سرعت به دارم

 زد فرياد و كوبيد فرمان وسط بوق روى  را دستش دو هر عصبي

 تو مال جاده كل يابو بيا -

 جان نوش اشانتيون هم جاده كنار پهن و كود

 ميگيرد گاز را لبش امير حاج

 بشينم من اى خسته نكن، خورد جهت بي خودتو اعصاب جان بابا الدين شهاب -

 پدرانه كه ميبينم

 مقتدرانه

 انگشتش كوچكترين انگشتر عقيق سرخى  مسخ من و ميگذارد دنده روي شهاب دست روى را دستش مهربانانه

 .ميشوم

 همه ميشوم، امير حاج به آلودش غم نگاه متوجه حتى نميدهد، تكان را دستش آرامش با شهاب است عجيب

 التيام قدر هم شهاب  ماشين جانى  صوتي   سيستم انگار است، شده فرما حكم خالص شآرام يك است خوب چيز

 ...نهاده بنا  سازگاري سر و گرفته

 ميخواند قلب هويداي از خواننده

 
 !مرجانى و ياقوت عجب! ماهي عجب ! سروي عجب"

 ! عقلي عجب ! جسمي عجب

 "!جاني عجب ! عشقي عجب

 :ميبرد تر باال را صدايش قدري دوخته، چشم يرشام حاج به و ميكند خوانى هم شهاب

 تو شكاري مير عجب تو بهاري لطف عجب"

 ؟خوانيمي چه لب زير به ؟تو داري چه غمزه درآن

 تو گزندي بي امير تو قندي حلواي عجب

 "بگرداني را گردون كه تو بلندي ماه عجب

 دارد حافظه در لكام را شعر اين انگار هم او و است عشق امير حاج نگاه سر تا سر

 مخلص منم خالص توئي ، ناقص منم ! كامل اي تو"

 اي معلي تو اسفل من راقص منم و صور تويي

 تو گزندي بي امير تو قندي حلواي عجب

 "بگرداني را گردون كه تو بلندي ماه عجب
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 ... ساخته معصومانه و مردانه را صورتش و ميدرخشد شفاف زالل يك شهاب هاى چشم در حاال 

 گيرد جان چيز آن كني آسيبي كه هرچيزي هب"

 پريشاني صد بخيزد عشقش از كه گردد چونان

 را پريشان تنگ دل را جان و دل كن مروح

 "زنداني ارواح اين بر را زندان ساز گلستان

 :ميكند همراهي خاص ذوق يك با و توانش آخرين با شهاب

 تو گزندي بي امير تو قندي حلواي عجب"

 "بگرداني را گردون كه وت بلندي ماه عجب

 سولماز اسم ميشود، اوج اين سقوط شهاب گوشي زنگ صداى كه اند گرفته اوج خواننده همراه لبخند با دو هر

 ميزند را وصل دكمه شهاب ، ميشود خاموش و روشن ماشين نمايش صفحه  روى

 ! شهاب الو -

 سولي بگو فرمونم پشت -

 است نفرت از سرشار خانم سولماز صداي

 ؟برن هواپيما با نميتونستن گوريشون به گور اون مراسم واسه مكنت و مال همه اون با -

 !ميترسه هواپيما از  عليلش باباى چون باباش راننده حتما كرده رو تو

 !جباره كه حقا

  لب زير كه ميشنوم و ميكشد پوف امير حاج ميكند، قطع را پخش دكمه پاچه دست و ميشود سرخ شهاب

 "راكب اهلل "

 ... ميگويد

 برابر در را چم هزار پهلوان وجود در محض آرامش كه بزرگ قدر اين است بزرگترين است، بزرگ قدر چه خدا و

 ...نشاند مي ها توهين بدترين

*** 
 ساطع نور آن تمام مرتبه يك انگار و كشيد بيرون شيرشاه دست زير از را دستش جهنمى، تماس آن اتمام از بعد

 ...سياه و تاريك كننده خفه غليظ دود يك به شد تبديل خورده گره بهم هاى دست از شده

 :گويدمي و آورد مي صندلي سمت را سرش كالفه شهاب

 بريز آب ليوان يه ريحانه -

 .ميكنه درد سرم ، بخورم قرص يه

 :پرسدمي نگراني با اميررضا 

 ؟؟باباجان بشينم من بدي اجازه شهمي -

 !؟است كالفه و ناكغم و زده بغض قدر اين شهاب صداي چرا دانمنمي

  برونم، من بخوابيد شما شد قرار-

 .نخوابيديد اصال اما
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 !دادا ببرم بهره بودن جوارت در از خواستممي هست، هميشه خواب -

 كند، عوض كامل را حرف خواهدمي دلش انگار  و كشدمي آه شهاب

 :ويدگمي  گيرد،مي دستم از را آب ليوان كه طور همان

 ؟حاجى ميگما -

 .كندمي نگاهش مهرباني با

 ؟جان -

 ها، شده شاخ زاده عيوض اين -

 !بشكنم رو شاخش بايد

 اش سينه روى كشدمي دست

 ؟جان بابا طور چه -

 !باشم جريان در نبايد ندارم اعصاب و عقل چون من ميكني فكر شما اينه مشكل-

 .جديدشونو گندكارياي دونممي

 ؟داريم مردم ارك به كار چي ما -

 :گويدمي حرص با

 !!؟مردم -

 !!!؟مردم حاجى

 ! ماست رقيب بزرگترين زاده عيوض

  !نه كه رقيب

 !دشمن

 ها، تريلى جريان از اون حاجى

 بازرگان، مرز جريان اونم

 .كنيدمي پنهان من از اومده در مسعود گند كه االنم

  و گويدمي اهلل اله اله ال

 .كشدمي پايين كمى را ماشين شيشه

  ...پسر ميشه درست -

 .ميشه درست

 .است شده بيشتر عصبانيتش

 ؟ شهمي درست طور چه حاجى -

 ؟زد تبر با رو مونريشه وقتى

 بازرگاني اتاق با  گنمي

 !داره بند و زد 

 !داده رشوه
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 .خوريممي زمين ما معلومه

 .باباجان آخره و اول خورده زمين دهمي رشوه كه اونى -

 .كندمي ناله شهاب

 ؟؟آرومي قدر اين چرا حاجى -

 .شهمي تلف داره زحمتمون مالمون، بابا

 
 :گويدمي لبخند با

 ؟ كنيم چه گيمي -

 !؟بديم رشوه 

 :گويدمي دارد ترديد حسابى است مشخص كه لحنى يك با شهاب

 !نه كه رشوه -

 داري، سياسيون تو رفيق و آشنا همه اين شما اما

 .كني اشاره يك كافيه

 :گويدمي و گيردمي آسمان سمت را اش اشاره انگشت امير حاج 

 !؟كيه خر محمود سلطان كنه، درست خدا كه خوبه كار -

 :پرسدمي تعجب با و كندمي نگاه مرا و گرددمي بر شهاب و خندممي اختيار بي

 ؟ديگه كيه محمود سلطان -

 .دهدمي تكان سر لبخند با رضا امير

 .مفصله داستانش -

 باشد، آويخته مادر دامان به و باشد خواب از قبل قصه تشنه كه كودكي شبيه ذوق يك با

 .كنممي اصرار

 ؟كنيد تعريف شهمي -

 ؟؟؟شهمي

 .بردمي باال را ابرويش يك شهاب

 .بدونم شدم مشتاق منم  -

 :كندمي تعريف به شروع آرام لحن يك با عميق، نفس يك بعد و كندمي نگاه را دويمان هر

 .گدايي برا نشستن مي  فقير مرد تا دو محمود، سلطان كاخ دروازه جلوى -

 بشن، رد خواستنمي  كه ها بزرگ از  كدوم هر يا محمود سلطان ، بوده چاپلوس خيلي يكيشون

 .گرفتهمي اي سكه يه و چاپلوسي و تعريف و تمجيد به  كردهمي شروع خدا بنده اين 

 :گفتهمي بهش چاپلوس گداي وقتي بعد  ، گفتهنمي چي هيچ و هنشستمي ساكت خيلي يكي اون اما

 !؟  نداده زبون بهت خدا مگه  !؟ گينمي هيچي چرا تو

 !بگيري سكه تا بگو چيزي يه
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 :بوده اين يكى اون جواب

 .كيه خر محمود سلطان ، كنه درست خدا كه  خوبه كار

 و نشستن كاخ در   جلوي  ديديد رو گدا تا دو اين سلطان كه محمود، سلطان به كاخ داخل رسهمي خبر روز يه

 ؟كننمي گدايي

 !گهنمي هيچي و ساكت خيلي يكي اون و چاپلوسه خيلي يكيشون ديدم آره گهمي سلطان

 :گنمي سلطان به

 كنهمي تكرار مدام كنيدمي كمك يكي اون به شما وقت هر ساكته گدا اتفاقا 

 "كيه خر محمود سلطان كنه درست خدا خوبه كار "

  .كيه خر محمود سلطان كنممي حاليش حاال گهمي و شهمي عصباني محمود سلطان

 بدن صله ببرن و داخلش بذارن رو قصر ارزش با زمردهاي از يكي و كنن كباب ببرن، سر مرغي يه ميده دستور

 .كيه محمود سلطان  شه شيرفهم يكي اون تا چاپلوس گداي اون به

 .چاپلوس گداي برا برنمي و كننمي آماده رو مرغ

 سير و خورده اونم و بوده برده شده كباب بوقلمون اي تكه گدا اين براي وزرا از يكي مرغ  آوردن از قبل قضا از 

 .بوده نشسته خيال بي خورده غذاي از

 ؟كردي گدايي چقدر صبح از گهمي و گدا يكي اون به كنهمي رو ميدن بهش رو مرغ وقتي 

  .سكه سه ميده جواب گدا 

 .تو به بدم رو مرغ اين تا من به بده خودتو سكه سه ميگه

 داري، نگهش تونينمي كه هم فردا تا بخوري رو مرغ اين نميتوني و شدي سير تو نميخوام، نه ميگه فقير مرد  

 .كسي به بدي شيمي مجبور آخرش پس 

 . من به بده داشتي دوست اگه وقت اون 

 گهمي چاپلوس گداي

 .تو به بدم رو مرغ ، بده سكه يه باشه 

 ميشنوه، منفي جواب باز و  

 بدي، اي سكه خوامنمي بابا باشه ميگه آخرش 

 .بخور رو مرغ بگير بيا 

 .بينهمي رو زمرد ميذاره دهانش توي كه رو مرغ از  تيكه اولين فقير مرد

 :گهمي پلوسچا گداي به  شهمي بلند خوشحالي از و ذارهمي جيبش توي رو زمرد سريع 

 ميرم من رفيق

 نبينيم، همديگرو ممكنه فردا از

 !كيه خر محمود سلطان كنه، درست خدا خوبه كار باشه يادت اما 

 .نشسته درب دم گدا اين باز بينهمي مياد محمود سلطان صبح فردا

 ؟اينجايي هنوز چرا تو زنهمي فرياد سرش 
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 ؟كني ندگيز آسوده عمر يه  نبود بس تو براي ما هديه مگه 

 ؟هديه كدوم دهمي جواب گدا 

  :گهمي محمود سلطان

  ! مرغ داخل زمرد همون

  دهمي جواب گدا

  .نشست  مي اينجا كه فقيري مرد به دادم رو مرغ بودم سير من 

 در بار صد تا بزنيد بهش شالق تا صد روزي كاخ داخل بيارين رو مرد اين زنهمي فرياد عصباني محمود سلطان

  كنه كرارت روز

 "كيه خر محمود سلطان كنه، درست خدا خوبه كار "

 :پرسدمي و شهاب پشت كشدمي دست و زندمي مردانه شيرين قهقهه يك دوباره بعد

 ؟باباجان كيه خر محمود سلطان -

 .است كرده جمع بچگانه و بامزه را هايش لب شهاب

 !چپقه عصر واسه حكايات اين حاجي -

 .دهدمي جواب آرامش و خنده همان با

 ...خداست همون هنوز خدا اما -

*** 

 تبريز، به ورودمان لحظه از

 چشم مقابل در عجيب طور يك آنجا در زاده جبار شكوه پر و قدمت با عمارت و شهر، اين هاى زيبايى تمام 

 !شد محو هايم

 !نه يا بود درست كارم دانم نمي هنوز

 !؟كردم جدا نامزدم از را اتاقم مامان توصيه به كه اين

 ..شد شهاب ناخوشايند و سرد رفتار بروز باعث غلط، يا درست اما

 ، فاميل مجرد هاي دختر و جوان هاى خانم با حدش از بيش هاى شوخى

 شد، باعث من به شهرزاد خواهرش مدام هاى طعنه گرفتن ناديده حتى و من به اش توجهى كم

 !باشد ناشدنى تمام كشدار كابوس يك شبيه رايمب ها مدت تا شهر آن در اقامتم روز سه آن تمام 

  ام، خانه براي تنگى دل با پتو زير شب سه هر

  ، مادرم

 ريختم؛ مي اشك كرد مي طردم عمد به كه شوهرى و خانوادم

 مي بررسى و نقد را زاده جبار جديد عروس دست به بين ذره كه فاميل پرسشگر نگاه و مراسم در شركت از

 .تمداش وحشت ، كردند

 فشردگى و مشغله ، بود خانه اهل بين و خانه در رضا امير كافى حضور عدم هم روز سه اين قسمت بدترين 

 داد، نمي اجازه كارش
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 !كند حكومت عدالت و حق به خانه در هميشه مثل مقتدرانه

 دعوت ، دندبو تبريز قديمي و مشهور هاى طايفه از كه هايشان زاده عمه از يكى خانه در آخر، شب اينكه تا

 .شديم

 تن به شالش همراه بود شده تزيين برجسته صورتي هاى  پروانه با كه روشنم طوسى عباى دارم خاطر به درست

 داشتم؛

 :تاخت وجودم تمام روى زبانش همراه اينبار شهرزاد كنايه پر نگاه كه بودم نيامده پايين ها پله از هنوز 

 ؟شي برابر دو پوشي مي شادگ قدر اين و روشن لباس چرا چاقى كه تو -

 !!ولش و شل زن به نه شهاب تيكه تيكه هيكل به نه ميگن، فاميل كل روزه سه

 :داد جواب من از قبل شهداد كه بدهم جواب خواستم مي بود شده تمام صبرم ديگر ، كردم نگاهش تحير با

 .مياد بهش بيشتر مانتوش مدل بلنده، قدش چون اتفاقا آجى -

 :كند يم نازك چشم پشت

 ؟؟بابا نه -

 !دارى تخصص من از بيشتر زنونه مسائل از تو نبود يادم گفتي شد خوب

 نگاه همانند من پاي تا سر به هم او نگاه شود مي خارج اتاق از موقع همان كراواتش بستن حال در شهاب

 .است خواهرش

 :گويد مي زمان هم و ببندد را كراواتش شهرزاد تا رود مي جلو

 بپوش، رو خريدم كه دار راه رشلوا و كت -

 ؟!شدي ها عرب شبيه چيه اين

 مورد در همه اما و است پوشيده بوده خودش سليقه و داشته دوست چه هر كس، هر اينكه از است، گرفته بغضم

 !!دانند مي دادن نظر محق را خود من پوشيدن لباس نوع

 :گويم مي ناراحتى با 

 !كوتاهه شلوارش هم تنگه هم -

 !سوزاند مي و چسبد مي پوستم از تكه يك روى داغ اتوي مثل آميزش سخرتم خنده

 !باشه قوزك باالي بايد كه شلوارشه مدل اون دهاتى -

 خندد؛ مي تر بلند و گيرد مي را برادرش خنده ادامه هم شهرزاد

 آورم، نمي تاب ديگر

 مي دنبالم شهداد شوم مي متوجه ،گردم مي بر  اتاق سمت بغض با و كوبم مي زمين ها پله روى محكم را كيفم

 .كنم مي قفل سرم پشت را در و رسانم مي اتاق به را خودم سريع اما دود

 :كند مي خواهش در پشت 

 ؟جونم ريحانه -

 ؟عزيزم

 !كن باز رو در خدا رو تو
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 نشو، ناراحت

 !ميكنن شوخي اينا

 شوم، هايم اشك سقوط مانع توانم نمي اما كشم مي باال را ام بيني

 مرتبه يك متورم و قرمز بيني و است شده ريمل شدن پخش باعث كه آينه در آلودم اشك هاي چشم ديدن با 

 .كنم مي گريه بلند صداى با كه سوزد مي خودم براى آنقدر دلم

 و كند مي سرزنش را شهرزاد و شهاب آذري زبان به تشر با كه شنوم مي را جان خاله عزيزه صداى بيرون از

 از بعد بالفاصله كنم، مخالفت توانم نمي كنم باز را در كه كند مي خواهش در پشت از او وقتي بعد كمي

 در شهاب حضور متوجه تازه بعد دقيقه چند و ريزم مي اشك آغوشش در سير دل يك و كند مي بغلم حضورش

 شوم، مي در چوب چهار

 :گويد مي اخم با جان خاله عزيزه

 !اوغالن آوردي رد طور چه رو خوشگلت زن اشك ببين -

 نشيند، مي تخت روي كنارم شود مي اتاق وارد تلخ لبخند يك با نمايد مي غمزده صورتش كمي كه شهاب

 اش شانه روي را سرم كند مي مجبورم و گيرد مي محكم را دستم اما كشم مي عقب را خودم ناراحتي با 

 !سوزد مي هايم غم تمام مرتبه يك انگار بگذارم،

 سرم؛ روي كشد مي دست

 !كردم شوخى باهات لوس، ديوونه -

 :كند مي تر تازه را ها آن  دوباره و هايم زخم همه روي شود مي  تيز سر پشت از شهرزاد صداي

 ! ريحانه بگيرم ياد پيشت بيام بايد عشوه ذره يك -

 عروسم، تازه منم واال

 !نميارم در اصول و ادا و غمزه شوهرم واسه قدر اين

 دارم مي بر شهاب شانه از را سرم دلخوري با

 ؟كنم مي كار چي من مگه -

 :زند مي نيشخند

 !نيست تو دست -

 آخه گفتن، قديم از

 گدا، عروس 

 !ادا همه اين

 ناراحتي، و تعجب فرط از

 ...پلك حتى نه بزنم حرف توانم مي نه 

 :گويد مي تشر با شهاب

 !شهرزاد ديگه بسه -

 :يدگو مي بلند صداي با هم جان خاله عزيزه
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 !دختر بكش خجالت -

 !!خونه اين توي نذار مادرت پاي جا

 :كشد مي جيغ تقريبا شهرزاد

 !خاله نكش وسط منو مامان پاي باز -

 :گويد مي شهرزاد به اشاره همراه كه چسبم، مي شهاب به ترس با

 شو، حاضر برو بيا - 

 !نزن حرف قدر اين

  ست،ا نيامده بحث اتمام براي كه است مشخص شهرزاد اما

 :كشد مي جيغ من به رو

  ؟شد خوب -

 بخري خودت واسه رو همه ترحم و توجه ريختي تمساح اشك شد راحت خيالت

 ؟كنه توجه بهت يكم شوهرت هم بلكه

 دارد، آغوش در را آلما كه حالي در الناز لحظه همان

 :گويد مي و رساند مي را خودش زنان نفس نفس و هراسان

 ؟؟شده چي -

 ؟كرديد پا به جنجال شماها يمهمون قبل باز

 بشه، حاضر بگيره دوش رفته رسيده داداشم

 كنيد، تمومش

 !نشده برزخ و نفهميده تا

 :گويد مي حال همان در و شود مي رد الناز كنار از بغض با شهرزاد

 !كشند مي وسط منو بدبخت مادر پاي ميشه هرچي -

 !چيو همه رفته دشيا افتاده زنش اشك به چشمش كه هم غيرتم بي داداش اون

 ! اومدم كه منه تقصيره

 !ببره برداره منو بياد باشه داداشم بعض   اون غيرت شايد بزنم زنگ شوهرم به ميرم

 است، گرفته اوج شهرزاد صداي دود مي شهرزاد دنبال استرس با و كند مي رهايم شهاب مرتبه يك

 !فردا حال به  واي نميگي يهيچ و ميشه توهين خواهرت و مادر ،به زنت خاطر به االن از -

 :است كالفه صدايش

 !شهرزاد كن بس -

 ميشه شر مياد حاجي

 ..!خودمون سى بريم و بريم هم رو العتيقه ملوك مهموني اين بذار

 گيرد؛ مي گاز را لبش جان خاله عزيزه

 ! رو مردم اسم نكن مسخره -
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*** 
 بود، احمقانه كه قدر همان

 و كندمي محو صورتش روى پودر كرم با را اشك رد آينه، مقابل در كه عروسى تازه تصوير بود، هم انگيز رقت 

 ...شودمي متولد هايش چشم از دوباره و دوباره اشك درشت و گرد قطرات زمان هم

 گرفته سنگر اتاقى در كدام هر كه خانه اهل بقيه بودم منتظر و بودم زده تكيه ديوار به پله راه در صدا بي و آرام

 .برويم و بيايند بيرون االخرهب بودند

 .بود شده خشك شهاب اتاق به چشمم

 .كند بغلم دوباره و بيايد بيرون زودتر خواستمي دلم

 .كردم توقف جايم در اميررضا اتاق درب شدن باز با زمان هم و برداشتم اتاقش سمت قدم يك 

 .موهايش كردن خشك مشغول و بود سرش روي حوله

 .كشيد باال كمي را حوله دادم كه سالم 

 :گويدمي لبخند با است، چسبيده اش پيشاني به خيسش موهاي

  !شدى حاضر همه اول باريكال !خانم ريحانه ! به -

 زخم خواهدمي و ديده را پدرش حاال و است زخمي زانوانش و خورده زمين كه اي بچه دختر مثل دارم، بغض

 .دهد نشان را زانوانش هاي

 .باشه عافيت -

 .است خوانده صدايم از را بغضم انگار

 .كندمي نگاهم سوال و تمركز با

 ؟بابا خوبي -

 .دهممي لو را خودم بزنم حرف كلمه يك اگر دانممي

 .روممي شهاب اتاق سمت سريع بعد و دهممي مثبت جواب سر حركت با

 .است تلفنش با زدن حرف مشغول شوممي متوجه و ميزنم در

 :گويدمي بعد و كندمي خداحافظي سريع

 تو بيا -

 .رسانممي آغوشش به را خودم درنگ بدون من و كندمي تعجب كمي من ديدن با شوممي كه داخل

 .خوابممي اش سينه روى هم من و كشدمي دراز است نشسته تختش روي كه همانطور

 .صورتم روى كشدمي دست

 !كه داري اشك باز لوس، يتوله -

 .دهممي قورت را بغضم و گيرممي گاز را لبم

 !شهاب شده تنگ دلم -

 .است كرده اخم

 ؟كردي جدا اتاقتو همين واسه -
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 .لرزدمي هايم لب

 .مياد در حرف واسم گفت مامانم -

 چسباند مي خودش به بيشتر مرا

 ؟زندگيمون تو نكنيم توجه اراجيف اين و مردم حرف به نبود قرار مگه -

 .سايممي گلويش ريش ته روى را صورتم

 كردم اشتباه -

 .كندمي نوازش ماهرانه و خاص طور يك را كمرم دستش

 .دارد خاص خمارى يك چشمانش مثل هم صدايش 

 ؟كنىمي جبران -

 .است شده منقبض عضالتم

 ؟طورى چه -

 .است كرده پيشروى هايش دست

 ...خودم پيش خوابي،مي جا همين  امشب -

 ...شوهرت پيش

 دارم، دوستش

  است، شوهرم

 ام، زندگي مرد ناولي

  :بگويم دارم نياز 

 !شهاب دارم دوستت -

 .بوسدمي ماهرانه را هايم لب

 !خودمي گلوي تو برو هلو عاشقتم، -

 .است تجمالت از سرشار خانم ملوك خانه مهماني

 است، من هاي دست سهم مدام شب آن كه است شهاب هاي دست قسمتش بهترين اما 

 ...هايش چشمك 

 گيرد،مي مقابلم و زندمي چنگال به تكه يك است كنده پوست كه خيارى از  وقتى كه ام ارهبيچ اينقدر من و

 !خوشبختم قدر چه كنممي حس

 صدا را اميررضا كالمش در مشهود فخر همان با  نشسته مجلس باالي دست به عصا كه همانطور خانم ملوك

 .زندمي

 !اميررضا آقا -

 .دهدمي بجوا چايش نوشيدن از بعد احترام با

 .بفرماييد امر بله -

 .كندمي سرفه و دهدمي باال را اش چانه خانم ملوك
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 :گويدمي گوشم در تمسخر با و آرام شهاب

 .ها قاجاره خان محمد آغا خواهر العتيقه، ملوك -

 :پرسممي تعجب با

 !؟ميگي راست -

 .شودمي جلب او به همه توجه و زندمي قهقهه

 .دهدمي ادامه كندمي نازك چشم پشت كه حالى در خانم ملوك و كندمي ساكتش اخم با امير حاج

 !؟شيم خاندان بزرگ عروس صاحب ما  نرسيده وقتش -

 :گويدمي احترام و ادب با كند،مي اشاره من به كه درحالى اميررضا

 !خاندان بزرگ عروس ايشون -

 .شود نمي ديده رضايت از اثرى من، به خانم ملوك نگاه در

 .هايي جبارزاده بزرگ پسر شما -

 .شودمي وارد چاي سيني با خانم ملوك پسري نوه ساناز ، حال همان در

 :گويدمي طعنه پر لحن يك با و زندمي نيشخند شهرزاد

  !؟كشيدي زحمت چرا شما جون ساناز -

 !خبريه نكنه داره، مستخدم همه اين خونه اين

 .كنممي نگاه دقت با را ساناز بار اولين براي

 ...است معمولي خيلي

 ...خيلى 

 .دهدمي جواب ساناز جاي به خانم ملوك

 .هاست بزرگتر به مربوط اين -

 نگاه را برادرش نگراني و دلخوري با است نيامده خوشش قضيه اين از چندان است مشخص كه هم الناز اينبار

 .شودمي خاموش امير حاج شارها با كه كند باز دهان خواهدمي و است نشسته آرام كامال كه كندمي

 .كندمي هدايت را بحث نحو بهترين به امير حاج

 جان، ملوك عمه هستم هم ها بزرگتر اين پاي خاك من -

 ازدواجه، كنم فكر كه خوامنمي و تونمنمي كه اي مسئله تنها به فعال اما 

 .نكنيد مكدر جهت بي رو جمع و خودتون اوقات شممي ممنون

 .گيردمي را رضا امير حرف دنبال هم خانم ملوك بزرگ رپس خان، حشمت

 .باشيم نداشته شعر بزم حيفه شديم جمع هم دور سال يك بعد منم نظر به -

 :گويدمي راحت خيال و شوق با هم الناز

 داشتيم دوراني چه بخير يادش واي -

 :گويدمي من به است زده زل كه حالي در ساناز

 !واسمون خوندمي باران باز فقط جان شهاب ببينن نبودن خانم ريحانه -
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 .دهدمي  را جوابش آورد درمي ادا صورتش اجزاي با كه حالي در شهاب

 .كنن حفظ سلمبه قلمبه اشعار بودن مجبور بودن، كرده نشون رو فاميل دخترهاي و پسر كه اونايي -

 :گويدمي پدرش به رو و گرداندمي بر رو حرص با ساناز و خنددمي بلند صداي با شهرزاد

 ؟كنيد شروع شما شهمي جان پدر -

 كالم، بي قديمي ويالون قطعه اين و كندمي روشن را سالن گوشه قديمي گرامافون و شودمي بلند خان حشمت

 .بردمي را اي شنونده هر دل

 :گويدمي اميررضا به اشاره با بعد

 ؟بيارم ديوان -

 :گويدمي افتخار با شهداد

 !داداشمه مغز تو ديوان لك خان حشمت -

 :گويدمي خان حشمت به رو بعد و كندمي نگاهش اخم با اميررضا

 .بگير فال واسمون شما -

 :گويدمي و كندمي رد خان حشمت

 .جمع نيت به بگير شما-

 .گيردمي اميررضا مقابل را ديوان ذوق با ساناز بعد

 !لطفا ميكنم خواهش -

 .كندمي لب زير ذكرى ندنخوا به شروع و گيردمي را ديوان

 :گويدمي جان خاله عزيزه

 كردي، باز حافظ ما همه واسه -

 .كن باز وارد تازه عروس نيت به رو بار اين

 و بنددمي را هايش چشم بعد و آيد مي من سمت نگاهش

 .گيردمي صورتش مقابل را ديوان 

  ، كندمي باز كه بعد

 و دوزدمي چشم صفحه همان به لحظه چند و كشدمي آه

 .قلبم هاي مويرگ و ها رگ تمام بين اندازد مي طنين صدايش بعد 

 بروم ويران منزل اين كز روز آن خرم"

 بروم جانان پي از و طلبم جان راحت

 غريب راه نبرد جايي به كه دانم چه گر

 بروم پريشان زلف آن سر بوي به من

 بگرفت سكندر زندان وحشت از دلم

 بروم ليمانس ملك تا و بربندم رخت

 طاقتبي دل و بيمار تن با صبا چون
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 بروم خرامان سرو آن هواداري به

 رفت بايد سرم به گر قلم چو او ره در

 بروم گريان ديده و كش زخم دل با

 روزي درآيم به غم اين از گر كردم نذر

 بروم خوان غزل و شادان ميكده در تا

 كنان رقص صفت ذره او هواداري به

 بروم درخشان يدخورش چشمه لب تا

 نيست باران گران احوال غم را تازيان

 بروم آسان و خوش تا مددي پارسايان

 بيرون ره نبرم بيابان ز حافظ چو ور

 "بروم دوران آصف كوكبه همره

 !؟گفتمي زندانش و اسكندر كدام از حافظ

 ؟ بود كجا سليمان ملك

 ....كه روز آن رسيدمي

 خانه، به برگشت راه در

 .كردمي نوازشش بود، گذاشته پايش روى كه طور همان و گرفت را دستم مدت تمام

 .كنم پيدا نجات سكندر زندان آن از امشب حافظ، گفته طبق است قرار كردممي حس

 طور يك به كرد شروع و آورد باال را دستم شهاب وقتي و بود ماشين همين سوار سپهري كنار در هم شهداد

  زدن، ميك را انگشتم خاص

 .رانندگي به حواسش تمام سپهري و است خواب شهداد كردم شكر را خدا بار هزار طفق

 :گفتم آرام ، شرم با و كشيدم عقب كمى را خودم

 .نكن !شهاب -

 .زندمي برق هايش چشم

 .خانمم هنوز نكردم كاري -

 :گويدمي سپهري به بلند صداي و عجله با مرتبه يك بعد

 !سپهري هوي -

 .دار نگه دار، نگه

 :گويدمي هيجان با شهاب و كندمي ترمز بالفاصله بيچاره مرد

 .ميام ثانيه جيك -

 .كندمي جلب را همه توجه روزي شبانه داروخانه تابلوى

 :گويدمي محترمانه سپهري

 ؟بخرم برم من داريد الزم چيزي آقا -
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 .شودمي پياده سريع خودش و گويدمي نوچ و كندمي نگاه من به

 :پرسدمي تعجب با است شده بيدار ترمز شدت از كه شهداد

 ؟كردمي درد جاييش !؟رفت كجا -

 .اندازم مي باال شانه

 !خدا به دونمنمي -

 .گرددمي بر خندان و خوشحال بعد دقيقه چند

 :گويدمي خاص لحن يك با و كندمي حلقه دورم را دستش زند،مي چشمك

 !ابرها رو ريممي امشب -

 ؟بترسم بايد

 ؟باشم خوشحال بايد

 ...بايد

 !!؟فهميدممي كه بود چيزي تنها نفهميدن روزها آن چرا

 .بودند سالن در همه شديم وارد ما وقتى و بودند رسيده زودتر خانه اهل ساير

 .دادمي گوش الناز هاى حرف به دقت با امير حاج

 .بگم شما به بايد گفتم منم .كردم عرض خدمتت كه گفت رو همينا داد، پيام من به داداش خان واال -

 :گويدمي كالفه و اش سينه روى كشدمي دست

 !اهلل اله اله ال -

 :پرسدمي ترديد با شهرزاد

 ؟برگرده خوادمي كه داره مشكل شوهرش با يعني -

 :پرسدمي و شودمي تمام طاقتش شهاب

 ؟؟كي -

 :گويدمي مقتدرانه و شودمي بلند جايش از امير حاج

 .زنيممي حرف شراجع به دافر وقته، دير -

 حال، نگران هم جان خاله عزيزه

 .شودمي بلند او سر پشت جايش، از

 !وحيده عاشق شهال -

 .باشن شده دار مشكل محاله

 .كندمي نگاه را جان خاله عزيزه دلخوري با و گرددمي بر رضا امير

 .شودمي تسليم سريع هم او

 .زنيمنمي حرف !چشم !چشم -

 :گويدمي جمع به رو و كشدمي اتاقش سمت و گيردمي محكم مرا دست شهاب

 .بپرسيد داداششم كه من از پوله، فقط شهال مشكل -
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 .شهمي حل مشكالتش تمام بفرست، تا هزار چند واسش حاجي 

 .ترسممي شهاب جاي به من كه است عصباني حدي به لحنش

 !كنيد بس -

 ردبمي باال تسليم نشانه به را هايش دست شهاب

 ببخشيد، -

 ...ببخشيد

 !؟چه من به اصال

 !بخير همه شب بخوابيم رفتيم ما

 من، به همه پرسشگر و متعجب نگاه متوجه

 ....شوممي كنم، صبح او كنار است قرار امشب كه

*** 
 گذرد، مي بيشتر هرچه

  ...ندارم بيشتر را تو

 ...ندارم اميدى هم خواب هاى قرص به گردي حتى من و اى كشيده پر  هم هايم خواب از و ندارمت بيدارى در

 ...من اما

  !نيستم بلد را نداشتن را تو من

 جاده سمت ها ديوانه مثل آيد مي كه باران كنم، مي هايم ريه راهى ، هوا همين در تو حضور اميد به را هوا  من

 بيشتر جاده اين ركنا خواهد مي دلم و دهم مي گوش تو عشق به را زده باران ى رودخانه  صداى دوم، مي

 ...است گذاشته هم، برگشت به اميد براي جايي است، رفته كه كسى كنم باور بيشتر تا باشم منتظرت

 ؟؟لوتى است بوده تو مسلك در رفتن اصال كه كنم باور راستى

 "نبودن" مرامت در

 ؟است داشته جا

 !آيد نمي تو به قدر چه

 ....من تنهايي آيد نمي تو به

 جواني مرد و زن كند، مي درست زغالى بالل رستوران كنار كه اى بچه پسر بان سايه زير ، ام هنشست جاده كنار

 سرما از جوان زن گيرند، مي پناه پسرك چادر زير خنده با باران زير و كنند مي پارك جاده گوشه را ماشينشان

 نوشند، مي زغالى چاى خورند مي بالل هم با كند، مي بغلش حاميانه مرد و سايد مي بهم را هايش دست

 ...خندند مي

 ...كنند مي زندگي

 مي تمام ام زندگي لعنتي غروب اين و آيد مي روز يك باالخره من، آفتاب اما است رفته آفتاب است، شده سردم

 ...شود

 :اندازد مي موج ام تنهايي در صدايت خيزم مي بر و گيرم مي خودم دوش روي را خودم
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 !ريحان -

 ...باش خودت مواظب اميرت جون

 شوم، مي خيره انگشتم روى كوچك بخيه جاي به لبخند با و ريزم مي اشك

 مايع كف سفيدي روى قرمز خون ليوان، شكستن ترق صداي با زمان هم و بردم فرو ليوان داخل را اسكاچ

 !!!شد ظاهر ظرفشويي

 صدا بي اما سوخت مي انگشتم ،است شده خسته دادگاه در قدر چه روز تمام دانستم مي بود، برده خوابش تازه

 حس و بودم گرفته ضعف شدت به آمد، نمي بند خونش اما پيچيدم، دورش دستمال مشت يك و شستم را آن

 كه بود نگذشته بيشتر دقيقه چند بدهم؛ دست از كوچك زخم همين از است قرار را بدنم خون تمام كردم مي

 !دآم آشپزخانه به پريده خواب از سراسيمه مرتبه يك

 بود، فهميده را چيز همه خودش و بود قوي  حسش هميشه مثل

 ... ديدم را اشكش انگشتم روي بخيه يك همان خاطر به روز آن جبروتش و اقتدار همه با

 يك حتي را انگشتم همان و گذاشتم اش سينه روى را سرم كرد، مي رانندگي كه طور همان برگشت مسير در

 نكرد، رها هم لحظه

 د،بوسي را سرم

 ؟خانمم ندارى درد -

 نداشتم، درد

 ...نداشتم درد او با من

 !وقت هيچ

 !جا هيچ

 ... بياورم تاب را هايم استخوان همه شكستن درد توانستم مي حتى او با مطمئنم من

 دوست كشيدن نفس حين را ستبرش سينه حركت من و كشيد عميق نفس دادم، تكان منفي نشانه به را سرم

 داشتم،

 بوسيد؛ را دستم و كرد خم را سرش گردنش روى كشيدم دست

 بشه چيزيش دستات - 

 ؟؟؟كنه نوازش رو امير درد و غم كي، دستاي

 كردم بغض

 ... رضا امير -

 چسباندم، مي اش سينه به بيشتر و گذارد مي صورتم از نيمي روى را دستش

 دلم جان -

 ؟ميشه درست چيز همه -

 ...ترانزيت

 گذارد؛ يم دهانم روى آرام را دستش



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

292 
 

 باباجان بزرگه خدا -

 كنم، مي بغض

 !بخورى زمين اونا مقابل در تو اگه امير ميكنم دق من - 

 كشد، مي آه

 ...ريحان نيست دنيا مال به خوردن زمين -

 باشي، خودت مواظب بده قول امير جون

 ...شرايطي هر تو

 ...هرجا تو

 دادم قول تو به دادم قول

 ؟نكرد عمل و داد قول تو مثل يكى به ميشه مگه

 بستم، را هايم چشم

 خونى مي واسم يكم -

 بشم قربونت آره -

 ...روز يك دانستم نمي و خواندي مي و كردي مي نوازشم

 !سبز و باشي برقرار"

 !بمون تازه من گل

 !بمون زنده من جاى !تو پيشكش نفسم

 !خزون تو بي دل باغ

 !مهربون باش موندنى

 !بدون تخود از منو مني، خود از كه تو

 !انتظاره رنگ  همه تو بي قافيه و  غزل

 !بهاره و عطر بي همه ترانه و شعر همه اين

 !هميشه باشي موندنى

 نبوسي، رو پاييز لب

 ! عزيزم شي پرپر نشه،

 "نپوسي گلم مهربون

 ...خاكش بدون گلى كدام انصاف بي

 !آب بدون

 !آفتاب بدون

 ؟؟؟پوسد نمي

 !تازد مي صورتم روي باران نشينم، مي سراشيبي روى راه ميان

 ؟اي شده باران نكند



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

293 
 

 ؟اي شده ابر نكند

 ...نكند

 ؟اي كرده پيشكشم را نفست

 ...نخواه

 ...نخواه

 بمانم زنده تو جاي

 ...نخواه

 !شهاب

 موارد همه در شهاب

 !است شهاب ها ثانيه همه در

 !اندسوز مي و تازد مي وجودت خيز حاصل زمين بر وار صاعقه و ناگهاني همانطور

 ... باير برهوت يك و ماني مي تو

 !ترسيدم مي

 !اش تجربه همه اين از

 !ام تجربگي بى از حجم آن و

 !نداشتنش هراس از داشتم هراس

 ...اش هيجانى بى و بودن عادي از داشتم شرم

 كردم فكر خودم با بستم را چشمانم

 و اند پيچيده زنجير و قل بدنم دور تا دور كردم مي احساس اند، كرده تجربه را دقايق اين حتما ها زن همه

 اتاق اين ديواري چهار از صدايم مبادا تا بودم، سكوت و آبرو حفظ به محكوم كه بود آن دقايق اين قسمت بدترين

 ...برود بيرون غريبه

 كشيد، كنار را خودش عصبي ناموفق، من اراده بي واكنش با و كرد سعى كه بود چندم بار

 خشم با اما آرام و گرفت محكم را بازويم دو هر بعد و زد باال را موهايش بود، كالفه و بود كرده عرق حسابي

 :گفت

 ؟؟ريحانه ذاري نمي چرا -

 لرزيد؛ مي هايم لب بودم كرده بغض

  نيست خودم دست خدا به -

 !نميشه انگاري

 شماره به نفسم خورم،ب تكان اي ذره توانم نمي كه طوري شود، مي برابر هزار بازويم روى هايش دست فشار

 :كنم مي ناله هستم، شدن خفه حال در كنم مي حس كه است آنقدر ام سينه روي اندامش سنگيني افتاده،

 !ميشم خفه دارم -

 :گويد مي حرص با
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 !!خورم مي گوهي چه دارم ببينم شو ساكت دقيقه يك -

 خورد، مي گره هم به هايم استخوان همه انگار كه شوم مي قفل طورى اراده بي دوباره

 دارد درد ضرباتش جاي آنقدر كوبد، مي پاهايم به هم سر پشت بار چند محكم و كند نمي صبوري اينبار

 پيراهنم بعد و شود مي بلند عصبي ، اند سوزانده را پوستم از قسمت آن كنم مي حس نكشم جيغ توانم نمي كه

 در را پيراهن كنم، مي كز و رسانم مي ديوار به كشان كشان تخت روي را خودم بغض با كند، مي پرت سمتم را

 سوخته دلش انگار ، چكد مي هم سر پشت هايم اشك كشد، مي عميق نفس بار چند ، كنم مي مچاله آغوشم

 !است

 كند، مي نگاهم و گردد مي بر

 اندازم، مي پايين را سرم سريع ترس با

 كند؛ مي بغلم ناباوري كمال در اما گيرد مي را وجودم همه هراس آيد مي كنارم كه دوباره

 ؟آخه كنم كار چي تو با من -

 كشم، مي باال را ام بيني

 ؟منه تقصير -

 ...نيستم بلد من

 :گويد مي و خندد مي

 ؟شى ريلكس بايد يكم فقط نه -

 ؟طورى چه -

 دهد؛ مي نشان را يك عدد انگشتش با

  كن صبر دقيقه يه - 

 سمت بود، دستش كوچك بطرى يك بعد دقيقه چند ، گشتن را كمدش داخل كرد شروع و شد بلند جايش از

  آورد، بيرون را ميوه آب پاكت و رفت اتاقش يخچال

 آب ليوان دو آوردم باال كه را سرم داد، مي نشان را هايش انگشت رد كه بود پايم ران شديد قرمزي روى نگاهم

 بنوشم، كرد اشاره من به و كشيد االب نفس يك خودش و برداشت را ها ليوان از يكي بود، مقابلم آلبالو

 :پرسيدم

 ؟ميكنه ريلكسم آلبالو آب -

 خنديد، و كرد پاك دست با را دهانش دور

 !نه تنهايي به -

 بله شهاب فرمول با اما

 ....بخور

 و بگذارم پايش روي را سرم خواهد مي و نشيند مي كنارم كشم، مي باال را ليوان نفس يك خودش از تقليد به

 است، مانده آن روى هايش انگشت رد كه قسمت همان نوازش به كند مي عشرو بعد

 ندارم، خاطر به درست را دقايق آن از قسمت اين
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 محدود، صداهاي و گنگ هاي صحنه جز

 ...شهاب دوباره عصبي و كرده عرق صورت

 ...هايم استخوان درد

 ...اش پي در پي هاى ضربه

 !بودن طبيعي هم او حال كه حالي در هايش فحش

 ...هايم گريه

 ...هايم التماس

 !تلفنش زنگ

 ...تى حرف

 !پوشد مي را شلواركش

 :كوبد مي ديوار به را خالي ليوان

 بابا گمشو -

 ؟؟!است من با

 ؟شوم گم

 ؟؟ نيست پايم زير زمين كنم مي احساس چرا

 ؟كنم سقوط لحظه هر ترسم مي چرا

 !؟هستم باف زنجير عمو بازي حال در كنم مي حس چرا

 !خورد مي چوب چهار به ندارد تعادل اما شود، مي خارج اتاق از تلفنش با زدن حرف شغولم

 !رود مي و دهد مي فحش دوباره

 !بروم دنبالش بايد

 !برود بگذارم نبايد

 ...نبايد

 ...من اما

 !!ندارم تن بر لباس كه كه من

 برايم، لحظه اين در ممكن كار ترين سخت

 !است ام بنده دو بنفش ساتن پيراهن پوشيدن

 ...كنم مي اكتفا طرف يك همان به و كنم نمي پيدا را ها آستين حلقه از يكي

 و در به و افتم مي بار چند روم، مي بيرون اتاق از خوران تلو تلو و برهنه پا است، چسبيده بدنم به خيسم موهاي

 ؟؟است شده طوالني مسير قدر چه شوم، مي بلند و خورم مي ديوار

 ؟كجاست شهاب

 ؟است رفته طرف كدام

 ؟بينم مي تا دو را چيز همه چرا
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 ؟كند طغيان خواهد مي چرا ام معده آخ ام معده

 ....كنم پيدا دستشويي يك تر سريع هرچه بايد و رود مي گيج سرم

  باغ وسط كه آيم مي خودم به وقتى دهد، نمي يارى مرا ذهنم و تعادل اما

 !آورم مي باال را ام معده تمام و ام زده زانو استخر كنار

 ...شود نمي خوب حالم اما

 از داغ هواي و كنم مي حس سرم كاسه در را آتش است سوختن حال در سرم كنم مي احساس ام شده داغ

 اولين و شوم مي بلند بيندازم استخر داخل را خودم خواهد مي دلم ندارم طاقت ديگر ، شود مي خارج ام بيني

 ...دارم مي بر خراست سمت خوران تلو تلو را قدم

 !خانوم ريحانه -

 مي سمتم به ام قدمي چند در هراسان !است خودش ، گردم مي بر كنند، مي اجرا را توقف حكم بدنم اجزا تمام

 ...آيد

 ؟؟!كيست او اما

 ؟شناسمش مي

 اما، شناسم مي

 !!ندارم خاطر به را اسمش

 ..صدايش عطرش

 ..آشناست همه

 !!خدايا آه

 ؟كيست او

 محكم دست دو ، هستم استخر در سقوط حال در كه لحظه يك در و است شده خالي پايم زير كنم مي احساس

 رود، مي گيج سرم همچنان من اما كند مي دورم استخر از گيرد مي را بازوانم

 شب تاريكي دل در كنم مي نگاهش

 ...درخشد مي كهربايي كوچك معصومانه چشم دو

 كنم؛ مي ناله بينم، مي او جاي تار ليخي را شهاب صورت و شود مي محو صورتش

 !!شهاب -

 گوشه يك كنم، مي دور او از را خودم بياورم باال بايد كنم مي احساس و شود مي شديد تهوعم حالت دوباره بعد

 ....ام شده حقير دقايق آن در قدر چه خورم، مي زمين زانويم دو روي

 گيرد، مي مقابلم و كند مي باز را آب شير نشيند مي كنارم

  ...عصبي هم است نگران هم صدايش

 صورتتو بشور -

 برم؛ مي جلو را دستم

 !كنم نمي پيدايش كه هستم منگ قدر اين هم شايد شود، مي دور من از آب جريان انگار اما
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 !پاچد مي صورتم روي آب مشت مشت خودش

 آيد مي يادم اندازد، مي يينپا را سرش بينم مي ، كنم مي حس را بازويم روي پيراهنم ديگر بند خوردن سر

 آيد؛ مي يادم را اسمش

 !امير حاج -

 :كند مي ناله او حاال

 خودت با كردي كار چي -

 بيرون تنش  از را اش خانه چهار مردانه پيراهن بينم مي ندارم، را هايم چشم داشتن نگه باز بيشتر توان ديگر

 را چم هزار پهلوان  سفيد جذب كوتاه آستين شرت تي يك با است بار اولين اين و پيچد مي دورم و آورد مي

 ...بينم مي

 پيچد مي بيشتر دورم را پيراهن

 ...كرد مي اسيرم هميشه براي همانجا پيراهنش هاى خانه چهار از يكي در كاش

 :گويد مي عصبي و رنجيده صداي همان با

 شو بلند -

 :گويد مي لب زير هك شنوم مي فقط كند نمي مقاومت آويزم، مي بازويش به را خودم

 اهلل الي اله ال -

 زنم مي خنده زير اختيار بي خوران تلو تلو بروم، راه كند مي كمكم و گيرد مي را خانه چهار پيراهن گوشه هم او

 كنم؛ مي صدايش و

 !!!! رضا امير -

 كند، مي نگاهم تعجب با و گردد مي بر

 ...شهاب و من -

 آورم؛ مي در را شهاب اداي و زنم مي قهقهه دوباره

 ...خواست مي اون -

  "اكبر اهلل " لب زير دوباره صورتش روي كشد مي دست

 ...گويد مي

 :كند مي ناله ، گويم مي بيشتر من

 نگو هيچي -

 ...نگو هيچي قرآن رو تو

 :پرسد مي لب زير خشم با و باغ دور تا دور چرخاند مي سر بينم مي

 ؟؟؟غيرت بي  اين كجاست -

 شيهه و بايستم هايم سم روي خورده تير اسب يك مثل خواهم مي است، آمده باال بغضم تمايس مي مرتبه يك

 زنم مي باال را دامنم شوم مي خم كنم مي گريه بلند صداي با بكشم،

 !ببين -
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 !!زد منو ببين

 !!زد اينجام

 ...من آخه

 ...گذارد مي دهانم مقابل را دستش

 مي چشمانش كاسه در را ها اشك اين اسارت من و گيرد مي را هايش اشك جلوي و لرزد مي هايش شانه

 ...بينم

*** 
 .بود سرم باالى كه بود او دوباره كردم باز كه چشم

 .تابيد مي ام كسى بى همه بر حضورش سار سايه

 .بود من به پشتش 

 .شدم دستم به متصل سرم سوزن متوجه تازه .بود كافي شنيدممي را صدايش كه همين 

 .ام شده بيدار نشد متوجه و بود تلفنش با صحبت مشغول

 ...بياورم خاطر به را گذشته شب شد باعث نگرانش و عصبي صداي

 ؟؟بود گذشته چه من بر 

 ؟بود چه از ناشى ديشبم عجيب حال

 ؟؟بود كجا شهاب

 .پرسيد را سوال اين هم خط پشت مخاطب از اميررضا

 ؟؟كجاست شهاب -

 !كه زمين تو بره نشده آب-

 !؟كنيد پيداش نتونستيد حاال تا ديشب از كه ايد عرضهبي اينقدر-

 ؟فهمىمي-

 !نبوده نرمال حالش گممي فهميمي

 .كندمي نگاهم و گرددمي بر و شودمي متوجه بالفاصله او و نشينم مي جايم سر سختى به

 ؟نيست مهربان نگاهش چرا

 .زندمي چوب مرا نگاهش سنگيني هنوز كندمي قطع كه را تلفن

 !؟نيست واجب سالم جواب مگر امير حاج قاموس در دهم،مي سالم شرم با 

 !؟گذاردمي يتيم را سالمم طور اين چرا

 ؟ديشب خورديد چي -

 .كنممي نگاهش بهت با

  .فهممنمي را سوالش

 .كندمي تكرار بلندتر صداي با

 ؟؟خورديد چي -
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 بايد جوابى چه دانمنمي و فهممنمي را سوالش اما ندارم بلندش صداي شنيدن به عادت .لرزممي مرتبه يك

 .بدهم

 .خوردمي گره هم در بيشتر ابروانش

 !پرسممي سوال دارم شما از -

 :گويممي بغض با

 !نميدونم -

 .است گرفته ضرب زمين روي پايش با و كرده گره پشتش را هايش دست

 ...دارم ناخوشايندى حس قدر چه

 ؟شدي مست خوردي چي دونينمي -

 .شودمي گرد هايم شمچ

 .شودمي شديدتر هم لحظه به لحظه كه كنممي حس را دردم سر تازه 

 !؟من -

 .پرسدمي ديگري طور را سوالش .شودمي تر مهربان قدرى نگاهش

 ؟خوردى داد چي شكسته، كه ليوان اون توى بهت شهاب -

 هيجان با باشد كرده پيدا را يشيم المپياد سوال ترين سخت جواب كه كسي مثل بعد و كنممي فكر كمي

 :گويممي

 !آهان -

 آلبالو آب

 .كندمي تنگ را هايش چشم

 ؟خالي آلبالوي آب -

 :گويممي كنم،مي فكر كمي

 !داشت يخم نه -

 :گويدمي هم سر پشت بار چند عصبي و كوبدمي اش پيشاني به محكم را دستش كف كه بينممي

 !اكبر اهلل -

 !اكبر اهلل

 !اكبر اهلل

 نگراني و بغض با

 .پرسممي

 ؟كجاست شهاب -

 .دهدمي جواب عصبي

 ...جهن -

 .است الغيظ كظم حال در دانممي و دهدمي قورت را جهنمش ميم
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 .پرسممي كنان من من و روممي عقب تختم روي كمي ترس با

 ...شما ...ش -

 ؟هستيد عصبانى شما

 !؟كردم بدى كار من

 شود،مي درد نگاهش

 ...شودمي حسرت

 در دارد، را اتاق ترك خيال و دهدنمي را سوالم جواب باز و دهدمي تكان بار چند اندوه و افسوس با را سرش

 :گويدمي حال همان

 .بگير دوش يه برو -

 .جا همين واست بيارن رو صبحانه گممي

 .زنممي صدايش هراسان كه است نشده خارج اتاق از هنوز

 !امير حاج -

 گرددمين بر اما ايستد مي

 ؟بله -

 :گويممي و آورم مي باال را است وصل آن به سرم سوزن كه را  دستم

 .وصله دستم به آخه اين -

 .كندمي نگاهم ترحم با طور يك و گرداندمي بر را سرش تازه

 سمت دست با بعد كند،مي كنترل را است رسيده انتها به تقريبا كه را سرم داخل مايع و آيد، مي نزديكم كمي

 :گويدمي و كندمي اشاره پنجره

 .كن نگاه اونورو -

 .پرسممي تعجب با

 !؟چرا -

 :گويدمي تر جدي

 .كن نگاه رو اونور گممي -

 و كنممي حس دستم روي خفيفي سوزش لحظه يك در كه سپارممي پنجره به را نگاهم و كنممي اطاعت سريع

 .گويممي آخ

 :گويدمي و زندمي سوزن جاي روي انگشتش سر با را چسب

 .شد تموم -

 . كنممي تشكر  و گذارممي چسب روي را دستم

 ....مردانگى از شودمي خالي سرزمينم و اتاق انگار ميرود كه وقتي

 .است آمده سرم باليي چه گذشته شب فهميدم  تازه برگشت، كه شهاب

 .زندمي قدم خانه اصلي سرسراي در فعال آتشفشان يك مثل رضا امير
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 كالمي ندارد جرات كسي و اند شده جمع سالن در وحشت با خانه، اهل همه .اند داده تازه را شهاب مدنآ خبر

 .بزند حرف

 .گويدمي ذكر لب زير مدام جان خاله عزيزه

 .جودمي ناخن استرس با شهداد و اند گرفته محكم را هم هاي دست شهرزاد و الناز

 شود،مي خانه وارد است باغ به رو كه اصلي در از ريخته بهم وضع و سر با شهاب

 !است انتظارش در چيز چه ندارد خبر گويا

 :گويدمي آخر لحظه التماس با و آورد نمي تاب جان خاله عزيزه

 !اميررضام آقا -

 ...ارواح رو تو

 :گويدمي خشم با و سكوت نشانه به آورد مي باال را دستش

 .نده قسم خانوم، حاج نده قسم -

 .گيردمي گاز را لبش و زندمي صورتش يرو آرام شهداد

 :گويدمي لب زير كه شنوممي 

 !شديم بدبخت -

 تحويل سكوت و دهدمي سالم كه وقتى و خوردمي جا شودمي مواجه سالن در خانه اهل همه با كه شهاب

 !است قرار چه از اوضاع شودمي متوجه گيرد،مي

 .كندمي رها است كرده قالب سرش  پشت كه را هايش دست اميررضا

 :گويدمي جمع به رو و گرددبرمي ، شده مشت هايش دست حاال كه بينممي

 !اتاقاتون تو بريد همه -

 كند؛مي خواهش الناز اينبار

 !خدا رو تو داداش -

 :گويدمي مصمم و جدى

 !نباشه اينجا شازده اين و من جز كسى ديگه ثانيه ده تا -

 .اند كرده اطاعت همه شوممي متوجه  چرخانممي كه سر

 .كندمي نگاهم نگراني با شهاب

 .برسد من به تا گيردمي را شهاب نگاه رد

 :گويدمي وار تشر و دستوري لحن يك با بعد

 !!؟همه نگفتم مگه -

 ...شتابممي ام دستي كنار اتاق سمت سريع

 .آورد نمي طاقت دلم اما

 .دهدمي ديدن ياراي چشمم يك به فقط كه برممي پناه كليد سوراخ به و نشينممي زمين روي اتاق در پشت 

 .رودمي تر عقب قدم يك امير حاج قدم هر با شهاب
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 ... است ايستاده اش سينه به سينه حاال كه بينممي

 .كندمي دستى پيش شهاب

 !بدم توضيح بذار حاجي -

 .نكشم جيغ تا گذارممي دهانم روي را دستم دو هر رودمي باال سيلي نيت به كه دستش

 .بنددمي را هايش چشم هم شهاب كه بينممي

 ...نيست بلد شدن سيلي دستش اما

 ! حرفهاست اين از باالتر شكوهش مردانه هاي دست اين قدرت

 "استغفراهلل " و آورد مي پايين و كندمي مشت را دستش

 .گويدمي

 :گويدمي است، بدتر سيلي هزار از رعبش كه صدايي با بعد و

 !رتغي بي -

 ديمي مشروب زنت به

 !؟؟ريمي كنيمي ولش

 .گذاردمي سرش روي را دستش دو هر و رودمي عقب شهاب

 !حاجي نه !نه -

 .نكن اشتباه

 !نبود اين قضيه

 .زندمي فرياد

 !ديدم چشمام جلوي حاال تا ديشب از رو قضيه كل -

 !خورده ماري زهر نفهميده حتي دختر اون

 !؟فكر بي مياد سرش باليي ولشها دفعه نكردي فكر خودت با

 !!!!شعور بي

 .است كرده سكوت شهاب

 .زندمي اش شانه به تشر با امير حاج

 !؟مردي تو -

 !؟رگاته تو من خون تو

 !؟؟آدمي اصال تو

 !؟؟مرگته چه

 ...بودنو سولماز پسر كن بس

 !كن بس

 .گويدنمي هيچ و است افتاده هق هق به پسربچه يك مثل شهاب

 !؟الدين بشها كى تا -
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 !؟كي تا

 !؟برى خوايمي كجاش تا

 ؟جوونه بگم كي تا

 !!!؟ بفهمه خودش بذار بگم كي تا

 !بيرون بكشمت اشتباه و خالف از بپيچونم رو گوشت نيست سالت پونزده ده ديگه

 :گويدمي هق هق ميان

 !حاجي ببخش -

 .زندمي فرياد

 !بخشمنمي رو غيرتي بي ببخشم هرچيو -

 !بخشيدن بسه

 .رو وسايلت كن عجم

 تهران، ميري راست يك 

 !مونيمي ترانزيت 

 .ندارى مردمم گوشه جيگر كردن خوشبخت و ازدواج آمادگى كردي ثابت

 .تصميم اين شنيدن از ام كرده وحشت هم من است، زده بهت شهاب كه اندازه همان

 !بگردم سرت دور نكن حاجي، نكن -

 زند،مي پسش و شودمي مانع اما آيد مي جلو اميررضا كردن بغل براي

 !؟بدم چي رو خانوادش جواب -

 !!؟ كردن مست رو دخترتون من خونه تو بگم

 برو، بيا الدين شهاب

 !نباشي چشمم جلو روزى چند نفعته به

 .زنممي هق هق و ام نشسته گوشه يك

 و كنم باز را در خواهممي

 خون شهاب از آمده سرم بر گذشته شب كه باليي از دلم ديگر سوي از و كند رفتن به مجبور را شهاب نگذارم 

 ...است

*** 
 بيايد، اتاق از وسايلش كردن جمع براى شهاب اينكه از قبل

 كه رضا امير ندهم، نگاهش به نگاه كردم سعي اما سوزاندم شهاب نگاه رفتم، بيرون اتاق از زد؛ صدا مرا امير حاج

 :گفت باال طبقه به اشاره با شد حالم متوجه

 !جان خاله عزيزه پيش برو -

 !داد نمي حركت اذن پاها اين به كه بود قلبم اين هم شايد داد نمي رضا رفتن به پاهايم

 :شد تر جدى صدايش
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 !؟پس ري نمي چرا -

 تمرين كنان من من و آورم مي باال دارد گرفتن اجازه خيال كه دبستاني بچه يك مثل را انگشتم اختيار بي

 :كنم مي شجاعت

 ؟بگم چيز يك من آقا -

 !باشد چيز همه مقصر و بريزد اشك طور اين عشقم همسرم، ، مردَم خواهم نمي و سوزاند مي بد را گلويم بغضم

  !گفتن اذن يعني اين كند، مي تنگ را هايش چشم رضا امير

 ..بگو را چيز يك آن منتظرم يعني

 كنم، مي نگاه را شهاب

 ؟!است شده حنانه شبيه چرا

 هاي كريستال تمام و ويترين همراه و رفت جان خانم ويترين باالي آجيل كردن پيدا براي كه زرو همان شبيه

 عزادار فقط و نبودند خوشحال بود سالم حادثه اين در حنانه اينكه از مامان و جان خانم ، كرد سقوط داخلش

 .بودند شكسته هاى كريستال

 .لرزيد مي و بود كرده بغض ، كرد مي نگاهم 

 ، ردمك بغلش 

 :گفتم و كردم بغلش 

 !كنه پيدا آجيل باال اون فرستادمش من -

 !ام شكسته پا و دست آهوي بچه يك نجات حال در خودم خيال به و ام ايستاده شيرشاه روى به رو حاال

 !من -

 !گفتم بهش خودم من

 يعني،

 ..خواستم خودم من

 شود، مي گشاد  تحير با توام خشم يك از هايش چشم

 است، كرده تعجب قدر همان هم شهاب گويد؛ نمي هيچ 

 كنم؛ مي حبس سينه در را نفسم كنم، مي مشت را دستم شوم، مي تر نزديك شهاب به قدم يك 

 كه كنم مي رديف هم سر پشت جمالتي نفسم كردن آزاد همراه و بندم مي را هايم چشم 

 !ام زده شگفت ها آن از سايرين، از بيشتر خودم

 رم مي منم بره قراره شهاب اگه -

 !شوهرشه پيش زن جاي چون

 ..بودم همراهش منم كرده اشتباهي اون اگه

 داريم، مستقل زندگي يك ما ضمن در

 !كنيم زندگي داريم حق بخواد دلمون كه طور هر و

*** 
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 نويسش پاك  لحظات، در و بنويسيم ذهنمان در بايد كه دارد نويس چرك نسخه يك ما، همه زندگى قصهء

 كنيم؛

 پخش هايمان ثانيه و دقايق ميان در باد را اشتباه و خطى خط نويس   چرك هاى برگه كه روزى آن از واى اام 

 قابل هم نويس چرك نسخه همين ديگر حتي و كنند كوالك كاغذها، روي هاي جوهر بيايد باران بعد كند،

 !نباشد خواندن

 كاغذ سنگ در تو و نيايد شش جفت وقت هيچ و بريزي تاس روزهايت و آينده براي و ببندي را هايت چشم

 ....كه بيايد دار خط  خر يك جايش به اندازي مي كه هم خط شير و نباشى هيچ زندگي قيچي

 
  نزديم، حرف برگشت مسير طول تمام

 باشيم، قهر كه نه

 !نه 

 براي را حماقت از حجم اين و ايم كرده چه ساعت چهار و بيست اين در شد نمي باورمان هم خودمان انگار

 .ايم كرده توجيه بارى فاجعه طرز به خودمان

 ...!كشيديم مي خجالت شايد

 ...پايم كبودي روي كشيدم دست اختيار بي چرا دانم نمي برداشتم را حوله و بستم حمام در كه را آب

 رقم دردناك هبلك ناموفق تنها نه را ام زناشويي تجربه اولين كه روزگارى خنديدم، روزگارم حال به و داشتم بغض

 .بود زده

 ... شد دردهايم روي جديدي درد حمام بيرون از جان خانم و مامان صداي كه بودم ور غوطه دردهايم در

 :گفت مي دلخوري با جان خانم

 ؟نفرستن خالي دست رو دختر اين نداشتن شعور يعني -

 !مثال بود  سفر اولين

 :گويد مي شرمزده لحن يك با هم مامان

 كه، نيستن خسيس خدا بندگان خانم حاج الوا بگم چي -

 !رفته يادشون شايد 

 !نيستيم سوغات محتاج ماهم -

 !باشه قائل ارزش خانوادش واسه كنه حالي شوهرش به كه بده ياد دخترت اين به اما 

 :گيرد مي مقابلم دارد دست در كه آبي ليوان مامان شوند، مي ساكت دو هر كنم مي باز كه را حمام در

 مادر، باشه فيتعا -

 !بوديا راه خسته

 ...مادرم روزگارم خسته

 ....خسته

 كند، مي نگاهم عينكش باالي از كه طور همان و اندازد مي سرتاپايم به موشكافانه نگاه يك جان خانم
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 :پرسد مي

 ؟برگشتي تنها شوهرت با تو -

 ؟نيومدن بقيه

 نوشم، مي آب اي جرعه

 ..برگشتيم زودتر يكم ما -

 :پرسد مي نگراني با مامان

  ؟كه نيوفتاده اتفاقى -

 :دهم مي جواب حال همان در و گيرم مي را اتاقم راه دستپاچه

 ! وا -

 !؟اتفاقى چه نه

 !شدن مچاله خود در و زدن بغل زانو پتو زير و تختم گوشه و من دوباره

 ...اينبار چرا دانم نمي اما شوم آرام بايد خوانم مي بار هزار را پيامش 

 كردي مردونگي خيلى حانهري "

 "عشقم ميكنم جبران

 !خواهم نمي را پيام اين من اما

 ...خواهم مي را آغوشش حضورش، خودش، من

 !ندارد وقت برايم تماس يك اندازه كه كجاست دانم نمي حتي 

 :پرسم مي خودم از مدام

 "!؟بود درست كارم "

 اشكش چشمه اما داشت نمي بر دست گريه از اي نيهثا اينكه با مامان شد، مي تر وخيم بابا حال روز به روز

 !شد نمي خشك

 شد؛ بستري بيمارستان در كه شد حاد بابا وضعيت  قدر اين

 او اما ، كردم مي فكر باهم هايم نگراني دل همه به و بودم نشسته نسيم كنار بيمارستان راهروي در اتاق بيرون

 در كند بدل و رد كوتاه پيام نيما با اول بار براي توانست مي هاينك از و بود گرفته را ام گوشي مسرور و سرخوش

 :گفت و داد نشانم را نيما عاشقانه پيام ذوق با ، گنجيد نمي خودش پوست

 بگيره گوشي يك واسم ميتونه ميگه ببين ريحانه -

 ؟نميشه شر نظرت به

 :گفتم و انداختم باال شانه

 !ميكنه اعالم حالل خونتو بفهمه جالل عمو اما دونم نمي -

 :گويد مي ناراحتي با

 !بدم پيام يك نميده گوشيشو حتي كنم مي التماس بهش هرچي رو بيشعور نفيسه -

 !نكنه درد تو دست بازم
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 ..نشه زياد تلفنت پول راستى

 :گويم مي توجه بي و باباست اتاق به حواسم تمام

 !نه نه -

 ...نميشه

 !نيست مهم يعني

 :گويد مي نسيم به تشر با هرچيز از قبل شود مي خارج اتاق از عمو زن لحظه همان

 ؟...!فقط تو اون كردي رو ات كله گوشي اون از ميخواي چي -

 :گويد مي كنان من من و شود مي دستپاچه نسيم

 ! هيچي هيچي، -

 رفته، سر حوصلم

 !كنم مي بازي دارم

 :پرسم مي متضرعانه لحن با و گيرم مي را عمو زن چادر گوشه

 ؟ميگه چي دكتر موع زن -

 :گويد مي رحمانه بي و دهد مي تكان سر

 بدون، همينو فقط -

 بگير عروسي بجنب

 !نمونه دلش به دخترش تن تو عروس لباس ديدن حسرت تا

 بلند صداي با دو هر و كنم مي بغلش محكم شود مي خارج اتاق از گريه با كه مامان كنم، مي نگاهش زده بهت

 ...كنيم مي گريه

 "اهلل يا "

  كنم، مي جدا مامان آغوش از را خودم شناسم مي را صدايش

 دهم مي سالم سرافكنده دارم شرم حسابي او از شب آن جمالت بابت هنوز است، آمده بابا مالقات براي پر دست

 پرسد؛ مي را بابا حال مامان از بالفاصله ميدهد كه را جوابم و

 :گويد مي آه يك از بعد او و شود مي هايش اشك فقط هم مامان جواب

 !يسرا العسر مع اهلل ان -

 ؟؟چيست آيه اين حرف پرسم مي خودم از

 ؟فهممش نمي چرا

 ؟؟است آساني سختي هر همراه است گفته تاكيد با چه براى خدا فهمم نمي چرا

 ؟بود كجا من براي آساني

 ؟ديدمشنمي چرا

 :پرسد مي رتبهم يك بعد و كند مي احوالپرسي به شروع زباني چرب با عمو زن

 احوالن ناخوش هم خانم عزيزه شنيدم -
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 !نده بد خدا

 است، پايين سرش

 :دهد مي جواب اقتدار با اما 

 !خانم سركار نميده بد كه خدا -

 گيرد؛ مي مقابلم را دستش در هاي كيسه بعد

 ؟بابا خوبي تو -

 !؟است كرده آشتي يعني اين

 ..كنم مي تشكر و گيرم مي را ها كيسه هايم غم همه ميان خوشحالي با

 :پرسد مي كنايه از پر لحن يك با است شاكي رضا امير جواب از حسابي كه عمو زن

 ؟نداريد خبر خانواده داماد شهاب آقا اين از شما -

 ندارن پسر كه خدا بندگان اين

 ...كه دامادشونم

 
 :گويد مي امير حاج روبه و گيرد مي گاز را لبش آيد، مي  عمو زن حرف ميان مامان

  داخل بفرماييد بفرماييد -

 بيداره، جواد آقا

 .بود سرش باال دكتر االن همين

 :گويم مي نسيم به رو روند مي داخل كه وقتي

 .بزنم زنگ شهاب به بده گوشيمو دقيقه يك -

 دهد؛ مي جواب باالخره متوالي بوق چند از بعد گذرد، مي آن از سختي با و كند نمي دل گوشي از

 ؟جان -

 !سالم شهاب، الو -

 !دارم مهم تماس بگو زود خانم، سالم -

 :پرسم مي دلخوري با

 ؟كجايي اصال -

 ؟اينجا سر يك نمياي

 :دهد مي جواب كالفه

 واسمون مياد بار داره -

 ؟خوبه بابات

 شود، مي تشديد بغضم

 !شهاب نه -

 !نيست خوب اصال بابام
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 ..زنم مي سر يك ميام شب خودم نخور، غصه برم قربونت الهي -

 .بخشم مي دوباره نسيم به را گوشي راحت خيال با حاال و شوم مي اش وعده خوش دل

 :گويد مي ذوق با بعد دقيقه چند

 ! ريحانه واي واي -

 :كنم مي نگاهش

 ؟چيه -

 :شود مي بلند جايش از

 !نيما -

 !بيمارستان دم اومده نيما

 :گويم مي تعجب با

 ؟خوب -

 ؟چي يعني

 
 :گيرد مي را دستم

 ! من جون -

 !بريم باهم پاشو

  !واي -

 ؟بريم كجا

 !پايين -

 !ببينمش دقيقه يك 

 !برم ذاره نمي مامانم نياي اگه ريحانه

 !خونه برسونتت دنبالت اومده شهاب بگو بيا

 !ريم مي نيما با بعد

 كشم، مي بيرون دستش از را دستم

 !نخير -

 !كنم نمي اينكارو من 

 :كند مي التماس

 !شهاب جون خدا رو تو -

 :گويم مي حرص با

 !نده قسم نسيم -

 !شناسيم نمي رو آدم اين ما

 ؟چي كه بيام من اصال
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 !زشته دارم شوهر من

 !ميشناسمش كه من -

 !بيرون رفتي مي شهاب با ازدواج قبل كردي تعريف  خودت تو نامرد

 !داشت فرق اون -

 !؟فرقي چه -

 بود، فاميل شهاب -

 .شناخته ديده 

 !اداعتم قابل 

 :گويد مي دلخوري با

 !ريحانه است بهانه همه اينا -

 !نامردي خيلي

 ميدوني، خوب عشقو معنيه كه تو

 ؟ديدنش لحظه يك واسه ميزنه پر داره دلم فهمي نمي

 !!سخته قدر چه هامون محدوديت اين فهمي نمي

 سوزد، مي برايش دلم

 :گيرم مي را دستش من اينبار 

 !دقيقه ٥ فقط اما بريم -

 ..بيمارستان دور همين نماو 

 !گرديم مي بر بعد

 آينه در بار هزار ، كند مي عوض من شال با را اش روسري گنجد، نمي خودش پوست در خوشحالي شدت از

 :پرسد مي چندم بار براي و كند مي نظاره را خودش بهداشتي سرويس

 ؟كيفت تو نداشتي رژ جدي جدي -

 :گويم مي كالفه

 !شد يرد بريم بيا دختر واي -

 !ندارم ميگم

 ..كه نميگم دروغ

*** 
  دويد؛ بود، زده تكيه اش كهنه پژوى به كه پسرك، سمت سرمست و پروا بي طور آن نسيم وقتى

 ...بود شده دور من از شهابش اما نبود دور خيلي كه روزها آن سمت رفت هايم چشم و ايستادم اختيار بي من

 .برگشت سمتم ذوق با نسيم

 :گفت ذوق با فاصله همان از و داد تكان هوا در مبراي را دستش 

 .بيا ريحانه -
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 .رفتم جلو ناچار به اما نداشتم خوبي حس و بودم معذب

 .ميداد نشان بود، تصوراتم در كه آنچه از تر سال و سن كم نيما

 ...شتدا من شهاب  به زيادي شباهت شرت، تى طرح و پوست رنگ و اندام ورزيدگي نظر از بود نسيم با حق

 .كرد دراز سمتم را دستش و داد سالم نيما .شدم تنگش دل هميشه از بيشتر

 :گفت خنده با و گرفت را نيما دست خودش بالفاصله او و كردم نگاه نسيم به شده گرد هاي چشم با

 !عشقم فقط بگير رو خودم دست تو -

 ...ترساند يم مرا اين و بود شده پروا بي بگنجد مغزم در كه آنچه از بيشتر نسيم

 .باشيم مهمانش بستني يك برساند را ما نيست قرار كه حاال داد پيشنهاد نيما

 .كردند مي اصرار بيشتر نسيم همراه كردم، مي رد را تعارفش هرچه

 . شدم سوار اكراه با و شدم تسليم باالخره 

 .گنجيد نمي خودش پوست در و نشست جلو نسيم

 .داشت نمي بر او از چشم و بود كرده حلقه نيما بازوي دور را دستش

 .شدم وحشتناك ترس يك و بد وجدان عذاب يك دچار كه بود نگذشته بيشتر دقيقه چند 

 مي بيرون دهانم از من قلب كند ترمز محكم اگر كردم مي حس كه آنقدر كردم، مي حس دهانم نزديك را قلبم 

 ...افتد

 :گفتم لرزان صداي با

 .نشيد دور زياد لطفا -

 :گفت خنده با نيما

 !ريحانه بيمارستانيم پاركينگ تو هنوز -

  !نيامد خوشم اصال كالمش راحتى از

 .بود مناسب بيشتر عروسي سالن براي صوتي سيستم اين نظرم به و كرد زياد درجه آخرين تا را ماشينش ضبط

 .كرد ماشين در را سرش اعتراض با پاركينگ نگهبان

 !پسر كن كم -

 .بيمارستانه اينجا

 :گفت اهميت بي و زد نيشخندي

 !ببرن حالشو هم ها مريض بذار -

 اصال و دادند نشان واكنش نيما حرف به نسبت داشتند، تن به مشكي پيراهن كه كناري ماشين از جوان دو

  طور چه نفهميدم

 !؟ شد درگيري به منجر كوتاه جمله دو همين

 .داشت را همه با جنگيدن خيال انگار  نيما و بوديم كرده كز ماشين در زده وحشت نسيم و من

 :گفتم نسيم به وحشت با نشد باز در كردم تقال در دستگيره با قدر چه هر

 ؟نميشه باز چرا ماشينش در -
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 .داد جواب بغض با

 .شه مي باز ور اون از فقط كرده كاري يه -

 .كردم التماس

 ،كن باز رو در بيرون برو بازه كه خودش سمت شيشه اون از نسيم -

 !نموند واسمون آبرو كنن، مي نگامون دارن همه واي

 !كرد مي گريه فقط كرد، مي گريه

 .خندن مي بهم همه بپرم شيشه از من ريحانه، نه -

 يك و شد باز ماشين در لحظه همان كه بروم بيرون شيشه از و بروم جلو خودم تا شدم بلند جايم از حرص با

 .شد هايم وحشت التيام صدا

 ...شو پياده -

*** 
 داشت، فرق بودم ديده ام زندگي در امروز به تا كه مردانى همه با خشمش و تشر

 ... بگيري پناه حضورش سار سايه زير ابد تا بودي حاضر حال عين در و كرد مي ات شرمنده عميق طور يك

 به رو سينه هب دست بود، پايين سرمان و كرديم مي نگاه فقط را هايمان ميوه آب شرمنده دو هر نسيم و من

 :گفت جدى اما آرامش با ، بود نزده حرف مورد اين در كالمي لحظه آن تا و بود نشسته رويمان

 .بخوريد هاتونو ميوه آب -

 ...باريدم و شدم باران او بغض جاي به من و كرد نگاه مرا و كرد بغض نسيم

 بيمارستان شاپ كافي پالستيكي يزم روي هايش انگشت با گرداند بر را رويش ، بود هم در حسابي هايش اخم

 :پرسيد رضا امير رسيد، زنان نفس نفس سپهري موقع همان ، بود گرفته ضرب

 ؟شد چي -

 :داد جواب شرمنده سپهري

 !كردم گمش فرعي تو پيچيد آقا -

 !كنن پيگيري ها بچه دادم رو پالكش اما

 كرده تنگ را چشمش يك كه حالي رد رضا امير و گذارد مي دهانش جلوي را دستش دو هر وحشت با نسيم

 :پرسد مي است

 ؟بود كي بابا اين -

 پرسد؛ مي تر جدي و زند مي ميز روي آرام ، كنم مي نگاه نسيم به فقط من

 !!پرسيدم سوال -

 دهم؛ مي جواب سريع

 نيما -

 شود، مي چندان دو اخمش شدت

 ؟هست كي -
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 ؟نكرد صبر چرا

 ؟كرد فرار چرا

 بپرسد؛ نسيم از بايد را ها سوال بقيه شود، مي متوجه رضا امير و كنم مي نگاه نسيم به دوباره

 ...جا همين يا شناختيش مي -

 .گويد مي "اهلل الي اله ال " كالفه و شود مي منصرف اش جمله ادامه از

 پرسد؛ مي مهربانانه كه است آمده رحم به خيلي رضا امير دل انگار و كند مي گريه آرام آرام نسيم

 ؟بابا اختيششن مي -

 من به رو اينبار و كشد مي پوف رضا امير دهد، مي تكان مثبت نشانه به را سرش گريه ميان زده خجالت نسيم

 پرسد؛ مي

 ؟؟بردتون مي داشت كجا -

 ام كرده گم را پايم و دست حسابي

 ..ما -

 ...داشتيم ما

 ...رفتيم مي داشتيم

 بود گذاشته جا چيز يك نسيم يعني

 !اريمد برش رفتيم مي

 بعد و كند مي مكث اندازم، مي پايين را سرم و شوم مي شرمنده بالفاصله خودم كه است مسخره دروغم قدر اين

 :گويد مي من به اشاره با سكوت دقيقه چند از

 باال برو پاشو -

 ،تنهاست مادرت

 شود، مي بلند من از زودتر نسيم

 كند؛ مي اشاره صندلي به رضا امير اما

 !دارم فحر بمون شما -

 زير و شوم مي بلند ناچار به آيد، نمي بر كاري من از دانم مي اما كند، مي التماس من به هايش چشم با نسيم

 ...است دلخور دروغم از حد چه تا كه فهمم مي دهد، نمي را جوابم اما كنم مي خداحافظي لب

 مي و گيرم مي را دستش فقط آيد يم كه وقتى پاست، بر آشوبى دلم در مانم مي نسيم منتظر كه دقايقي تمام

 پرسم؛

 ؟؟گفت چي ؟شد چي -

 كند؛ مي گريه دوباره و گذارد مي ام شانه روي را سرش سريع

 خوبيه آدم خيلي -

 ...خيلي

 رفت، آبروم
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 !!ريحانه

 دارم؛ تسكينش بر سعي كنم مي نوازشش

 نباش، نگران ديگه دختر گذشت خير به -

 ؟؟كرد فرار يهو مدلي ينا چرا ديوونه پسره اين موندم فقط

 :گويد مي نگران و دارد مي بر ام شانه از را سرش نسيم

 !ترسيدم مي هيبت و هيكل اون از بودم منم داشت حق خوب -

 ؟؟داره نگهش خواست مي و كرد سوال ازش طور چه نديدي

 بزنم، زنگ يك بده گوشيتو ريحانه واي

 !!بيارم درش نگراني از

 :گفتم حرص با

 !ميزد زنگ دبو نگران -

 !!!زنه نمي زنگ كه شه بدتر اوضاع ترسه مي حتما بيچاره -

 دوباره ماجرا آن از بعد نسيم تماس اولين با

 ...شود مي شروع اول از چيز همه

 است غمناك هم بابا بدون خانه

 ترسناك، هم

 !شود مي عصباني كه وقتي از تر ترسناك حتي

 ...شود مي سپري بيمارستان در ما زندگي بيشتر وزهار اين گيرد؛ مي را بابا بهانه مدام حنانه

 در پشت گفت و زد زنگ كه شهاب برد، خوابش باالخره تا كردم تعريف برايش قصه چند دادم كه را حنانه شام

 غريبه مثل مدت كوتاه بار چند فقط بابا شدن بستري مدت اين كردم فراموش كه بودم خوشحال قدر اين است

 !!است هآمد مالقات براي ها

 !كردم فراموش را خانه اهل هاي طعنه تمام

 مهرباني با و زد پايش روي بود خسته صورتش كشيدم، صورتم و سر به دستي ها مدت بعد و كردم دم چاي

 :گفت

 !بشين اينجا بيا ام بچه -

 گذاشتيم، مي بوسه هم صورت روي نوبت به نوبت ، كردم استقبال دعوتش از خوشحالي با

 نبودنش غصه از آيد نمي دلم

 !!بگويم

 بزنم حرف بابا براي ام نگراني از

 ...كنم گاليه ها طعنه از و

 زند مي شبيخون دامنم به كه دستش

 كنم؛ مي اعتراض



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

315 
 

 !نكن !شهاب -

 !كنم مي نگاه حنانه اتاق به ترس، با بعد

 :گويد مي و خندد مي

 !بينه مي خواب پادشاهو هفت داره االن اون -

 است، خسته آقات

 !داره احتياج هتب

 ؟كني در خستگيمو خواي نمي

  حتي خواستم، مي كه خدا به خواستم مي

 ...اما كنم فدايش را جانم لحظات آن در

 ارادي غير خيلي و اختيار بي اما

  كردم، تكرار را شب همان واكنش

  و گذاشت تنهايم خداحافظي بدون عصبي و كالفه دوباره حركاتش، در تغيير اي ذره بدون او و

 ... كرد ترك را خانه

 كوه يك و ماندم و من

 !حقارت

 شده، پايمال نفس به اعتماد كوه يك

 شبانه، هق هق و بغض

 بردن پناه آخر در و

 ...برايم كه سياه كوچك مموري به

 خواند؛ مي 

 شبم سقف رو وقتي نبودي تو"

 نگرفت، چراغي كسي هيچ دست 

  هيچ وقتي 

  من زا تو بعد كسي، بي از غير به كسي

  چترت وقتي نديدي تو نگرفت سراغي

 شد، وا كي هر سر رو

  بارون سيل 

 !شدم مي

  جاي هر زدي مي كه قدم تو 

 !شدم مي خيابون اون زمين   من شهر

  بهش ام، ديگه ساله صد يعني عشق

 ! جوونه دلت توي   داري كه حسي



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

316 
 

  اون براي بفهمن همه يعني عشق

 !ندونه خودش كردي؛ولي چه

 ، ام ديگه ساله صد يعني عشق

  دلت توى  داري كه حسي بهش

 !جوونه

 بفهمن، همه يعني عشق

  خودش ولي كردي چه اون براي

 ! ندونه

  !حالمو بفهمي توني نمي تو

 كنم؛ مي عادت دارم بد جنون به

  رو تو بينه مي كه كسي هر به من

 !كنم مي حسادت جونم همه با

  ام ديگه ساله صد يعني عشق

  دلت توى  داري كه حسي بهش

 !جوونه

  بفهمن همه يعني عشق

  خودش ولي كردي، چه اون براي

 !ندونه

  ام ديگه ساله صد يعني عشق

  دلت توي داري، كه حسي بهش

 !جوونه

  بفهمن همه يعني عشق

  خودش ولي كردي چه اون براي

 "...ندونه

 بيرون هايم انگشت بين از كه ديدم، مي هايم چشم با را خونينش هاي تكه و بودم گرفته مشتم ميان را قلبم

 ....ميزد

*** 
 پنج-و-سي-و-صد#

 يك و است شده پونگ پينگ توپ دو به تبديل صورتم، در هايم چشم كردم احساس شدم، بيدار كه خواب از

 ...است مانده باقي ديدن براي چشمانم، دريچه از تنها باريك، خط

 كرده سرايي داستان و پردازي خيال موردش در هايم مكالسيه با بارها و بارها دبيرستان در كه عشقي معني

 !؟بود همين بوديم،
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 ؟است همين است، شيرين گفتندمي كه عشق درد

 ؟بكشم درد بايد كردممي فكر چرا

 ؟بودم گرفته اشتباه غروري بي با را عشق درد چرا

 
 باشم، اشتهد دوستش بيشتر من و شود تحقيرم و ها اشك باعث بيشتر هرچه كردممي فكر

 كنم، فداكاري بيشتر

 ...ام آورده جاي به درست را عشق حق يعني

 .بودم رفته فرو احمق چاك سينه عاشق يك دروغين پوسته در مسخره خيلي روزها آن من

 كشيدن، درد به كه بود جااين جالب و

 بودن، منتظر به

 كرده، ورم هاي چشم به

 نشدن، خواسته به 

 ...بودم شده معتاد

 او، براي تنگي دل سر از هربار

 خوردم؛نمي غذا

 كردم؛مي گريه يا

 را هويتم و جواني از تكه يك گذرد،مي كه روز هر من كهآن از غافل و ديدممي را قهرمان زن يك تصوير آينه در 

 ...بازممي

 .است شده پيرتر سال بيست كردممي احساس برگشت، بيمارستان از كه بابا

 ...اكسيژن كپسول يك همراه پذيرايي، سالن وسط تلوزيون، مقابل رختخوابش در شد خالصه اش زندگي 

 .بود جوان خيلي گيري، زمين براي پدرم

 اندام همان با قدرت، پر و مردانه مادرم و آويزد مي مادرم شانه به هم رفتن حمام و دستشويي براي حاال اما

 ...شودمي عزت پر گاه تكيه كوه يك برايش نحيفش،

 .دهم جواب را تلفن تا كشيدم آب را هايم دست تلفن، صداي با كه بودم آشپزخانه كردن جمع لمشغو

 .شنيدم را الناز صداي تعجب، كمال در

 !خوشگلمون عروس سالم !به به -

 .بگيرد تماس من با الناز كه آمد مي پيش  كمتر

 :گفت دلخور لحن يك با احوالپرسي، از بعد 

 .باشه ما پيش زياد نداره دوست خانوم عروس درسته -

 .باشه عروسمونم هفته، آخر مراسم تو داريم دوست ما اما

 :پرسيدم تعجب با

 ؟؟ندارم دوست من -
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 ؟نمياري جونو ريحانه چرا تنگيم،دل پرسيممي شهاب از بار هر واال -

 معذبي و نداري دوست خودت كه اينه جوابش

 !جااين

 .شوممي متحير شهاب دروغ از

 .بگويم چه بايد دانمنمي هميشه مثل اما 

 .كنممي عوض را بحث مسير همين، خاطر به

 ؟جون الناز مراسميه چه راستي -

 :دهدمي جواب و خنددمي مرموز طور يك

  .نگفتن كسى به رو جشن علت داداشم خان -

 !باشن داشته حضور حتما خانواده، اهل همه دادن دستور فقط

 !دارن سورپرايز گويا

 تولدش براي را كسي چه است قرار رضا امير كنممي فكر اين به فقط اش،شنبه پنج به رسيدن تا هفته، آن تمام

 ؟كند سورپرايز

 ...خواندنمي روز آن با اصال هم، شهاب و خودم تولد تاريخ

*** 
 كردم؛ گاليه ، داد پاسخ باالخره و گرفتم تماس چندم بار براى شهاب با كه بود غروب نزديك

 !كه شد دير جان شهاب -

 :داد پاسخ كالفه

 !سرم ريزه مي كار كرور كرور بعد گيره، مي مهموني من واسه مرتيكه -

 مي صحبت كه بامن زمان هم شهاب شنيدم، را مرد چند صداي خط سوي آن از و بود خسته خيلي صدايش

 داد، مي كاري زمينه در هم را ها آن جواب كرد،

 !بود سوخته برايش دلم

 !اي خسته خيلي راتب بميرم -

 آورد؛ مي درد به را قلبم اش كنايه از پر خنده صداي

 ؟باشم خسته نبايد -

 تريلي، راننده مشت يك وسط شب تا صبح

 جن شبيه رسه مي من به كه زنمه از اونم ، كنم مي تحمل رو زاده جبار امير حضرت لند و غر و كنم مي حمالي

 !!!!ميشه خشك ها زده

 خواهد؛ مي را نامش زدن صدا دلم و گرفته بغضم دوباره ، كنم مي سكوت زده خجالت

 ... شهاب -

 ؟بله -

 ...من -
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 كنم مي فكر من

 كنيم، صبر تاعروسيمون بايد ما

 شم خوب موقع اون من شايد

 !بكنم تالشمم ميدم قول خدا به

 خندد؛ مي تلخ دوباره

 ؟؟بگيري شفا شه معجزه عروسيمون بعد قراره -

 :ويمگ مي ناراحتي با

 !نيستم مريض من -

 !منه از مشكل مريضم من پ ن پ -

 آيد مي رحم به دلش انگار شود مي كه ام گريه متوجه

 :گويد مي و

 ميشي زشت نكن فرت فرت حاال بسه -

 !! امشب

 ...كند مي آرامم اش جمله يك همين

 شده تزيين مرواريد و ريشي تور با اش يقه و آستين لبه كه ام صدري سبز ايستاده يقه  كلوش دامن پيراهن

  :گفت مي ذوق با الناز و بودم گرفته پاگشا روز كه بود هدايايي از يكي پيراهن اين كنم، مي تنم را است

 "داداشمه سليقه "

 پشت را امتدادش و كنم مي جمع سرم دور ام گرفته ياد اينترنت از كه مدلي همان هم را رنگم شيري شال

 ، مزن مي گره گل يك شبيه گردنم

 بود، داده خاصي جلوه شالم پيچيدن نحوه به هم ام مرواريدي آويز هاى گوشواره

 ...گرفتم دوش شهاب هديه عطر با و كردم آرايش كمي

 بعد؛ و كرد مكث لحظه چند شد اتاق وارد كه مامان

 "باهلل اال قوه وال حول ال " 

 پرسيدم؛ و زدم چرخي ، خواند

 ؟مامان شدم خوب -

 كند؛ مي نگاهم تحسين با

 !پيرهنيه عجب -

 !شيك اما پوشيده

 !مياد بهت رنگ اين قدر چه

 ؟؟؟مياد بهت رنگ اين دونستيم نمي االن تا چرا

 اندازم؛ مي باال شانه و كنم مي تماشا آينه در ديگر بار يك را خودم

 !!مامان دونم نمي واقعا -
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 :گويد مي و كشد مي سوت مديدن با است خسته و آشفته حسابي ظاهرش آيد مي دنبالم كه شهاب

 !كردي فيساني چسان چه اوه اوه -

 :گويم مي و بوسم مي را اش نشده اصالح زبر، صورت

 ؟شدم طور چه -

 كند؛ مي آويزان را هايش لب

 !!!شدي چهار شبكه هاي تئاتر تله بازيگراي شبيه بيشتر -

 !؟پيرهنيه چه اين

 م؛كن مي نگاه را خودم و كنم مي خم را سرم تعجب با

 !؟شدم زشت -

 :گويد مي و خندد مي

 !!دارم دوست بيشتر اسپرت لباس و جيغ رنگ من كه دوني مي فقط برفي پنبه نه -

 آخه -

 پوشيد، اسپورت لباس نميشد ، جشنه گفتم من ..آخه

 ؟چيه جشن ؟چيه قضيه دوني مي تو راستي

 دهد؛ مي تكان سر

 !!!ست خانواده تفريح فكر بگه مثال ندازه، مي راه يباز مسخره يك شاخدار جغد عمو يكبار وقت چند هر -

 پرسم؛ مي ترديد با

 ؟؟نداريم كادو ما نشه زشت باشه، كسي تولد نكنه -

 ، راند مي عمارت سمت تمام سرعت با و كند نمي توجه

 :گويد مي تعجب با شود مي مادرش اتومبيل متوجه شهاب وقتى ورودمان محض به

 ؟اينجاست چرا اين -

 ؟شهرزاده تولد نكنه -

  شمال برگشت كه اون بابا نه -

 كشم؛ مي جيغ ، باشد كرده كشف را مهمي چيز كه كسي مثل

 !فهميدم آهان -

 !خواهرت

 !شهال

 !ايران اومده شهال

 براي كه صحرا شويم، اصلي سالن وارد اينكه از قبل شود، مي پياده ماشين از ترديد با و اندازد مي باال شانه

 :گويد مي سريع است دهآم استقبالمان

 شيد، ملحق بهشون و بگيريد دوش فرمودن امير حاج هستند، آينه سالن داخل همه -

 :گويد مي و آورد مي در ادا شهاب
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 ؟نكنه باباشه عروسي -

 هم و رود مي باال عمارت فرعي پله راه از اهميت بي اندازد، مي پايين سر شرمنده صحرا و گيرم مي گاز را لبم

 پرسد؛ مي نم از زمان

 ؟سالن تو ميري يا ؟شم آماده من تا باال مياي -

 :گويم مي و دوم مي دنبالش بالفاصله

 !ميام نه نه -

 دهم مي تاب تخت روي را پاهايم و ام نشسته تختش روي سينه به دست من و است هايش ريش اصالح مشغول

 زنم؛ مي صدايش همانجا از ،

 ؟شهاب -

 كند، مي نگاهم و دآور مي بيرون حمام از را سرش

 بگو؛ يعني 

  ؟؟نزني ته از ريشاتو ميشه-

 !!!دوست ريش ته من

 :گويد مي و كند مي غنچه برايم بوسه نشانه به را هايش لب

 !دوست رو تو منم -

 من و خواند مي آواز كند مي اصالح كه حالي در  او افتم، مي راه اتاقش دور ذوق با و شود مي آب دلم در قند

 خوردم؛ مي ابت اتاق دور

 بگردم سرت دور سحر تا شب دارم دوست "

 نكردم، اشتباه انتخابت تو دونم مي

 !ميرم مي برات بگم همينجوري دارم دوست

 !عزيزترينم تويي منم عاشقت بگم

 ..حرفات شيرينه من ي واسه

 ...دستات بمونه دستام تو كاش

 ... بهتريني تو من، ي واسه

 ...بشيني من قلب توي هميشه كاش

 !تويي بارونم تويي خانومم

 !تويي آرومم دلم شو، عاشق

 !تويي بارونم تويي خانومم

 !تويي آرومم دلم شو، عاشق

 !تنهام قلب سرزمين يكدونه تويي

 !آرزوهام توي بودي كه هستي همون تو

 !لرزه مي من دل بينم مي چشماتو وقتي
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 !تنها رو دلم تنها،نذار رو دلم نذار بكن خانومي بيا

 !تويي بارونم تويي مخانوم

 !تويي آرومم دلم شو، عاشق

 !تويي بارونم تويي خانومم

 "تويي آرومم دلم شو، عاشق

 گرفت، شور بيشتر ديد مرا و آورد بيرون حمام از كه را سرش

 ...خواند مي و رقصيد مي بخنداند مرا كه حالتي يك و بود آمده بيرون هم خودش حاال 

 د،بو شده جاري اشكم خنده شدت از

 :گفتم قهقهه ميان داد مي تاب آغوشش در مرا و بوسيد مي را گلويم زير و بود كرده حلقه كمرم دور را دستش

 ...داريم كم آتيش يه فقط ! شهاب -

 :گفت و خنديد

 ؟چرا آتيش -

 !!!ها پوست سرخ مثل برقصي و بچرخي دورش لخت طوري اين تو كه -

 ديوانه ، آوردن در عجيب صداي و سر و كوبيدن مشت سينه به دست ود با كرد شروع بعد و داد جلو را اش سينه

 ...كردم بارانش بوسه و آويختم گردنش به شدم اش

 است، رحمي بي پوسته عجب گاهى بودن خوب اين و بود خوب چيز همه

 ...روزگارمان پنهان ناخوشايندهاي بر 

*** 

 .شد كراواتش بستن ولمشغ كه رفتيم، مي سالن سمت راهرو در شد، آماده كه شهاب

 شد، خواستنم از پر نگاه متوجه كه كردم نگاهش ولع با قدر اين 

 .پرسيد و زد چشمك

 ؟ببنديش داري دوست -

 :گفتم مظلومانه

 .نيستم بلد ولي دارم دوست -

 .كردم اطاعت بروم، جلو كرد اشاره و ايستاد

 مرا و كند مي حلقه كمرم دور را شدست يك و نشست پايين طبقه به مشرف راهروى هاى نرده روى خودش

 .من به كراوات بستن آموزش به كند مي شروع و چسباند مي خودش به حسابي

 :گويد مي است كرده خمار را هايش چشم كه حالي در  حس پر و آرام هم همانطور

 ؟نكنى اذيتم دوباره دى مي قول امشب -

 .زنم مي را كراواتش گره آخرين

 .دهد مي تابم آغوشش در نشينم، مي پايش روى 

 كن، كمكم خودت -
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 .كنم كار همه منم دم مي قول

 .گيرد مي گاز را گوشم الله

 .عاشقتم -

 :گويم مي بلند

 واست ميرم مي منم -

 .كشد مي گردنم روي  را زبانش

 .ديوونتم -

 .كردم رها آغوشش در بيشتر را خودم و زدم قهقهه مستانه

 .بده قول موني، مي واسم شههمي بده قول من، جذاب جون ديوونه -

  و است اش شانه روي سرم

 است، خورده گره ها پله پايين كهربايي مردانه چشم جفت يك به نگاهم حاال

 ...اندازد مي زير به سر شرم با كه 

*** 
 كرد، تماشا خوب را آينه و ايستاد ايستاد، بايد زندگي در جا يك

 .دارش نم هاي گونه روى كشيد دست و شد خيره تا آينه در دوست به خوب بعد و گرفت را خاكش 

 . بوسيد را صورتش و شد خم حتي

 .رسيد آينه در دوست اين داد به بايد جاهايي يك

 ...كرد نوازشش بايد

 ...بخشيد التيامش

 دست را ام زندگي و من اندازى دست هيچ كه راندم طورى چم هزار تا احتياط با و كردم پيچ روزنامه را مان آينه

 ...يندازدن

 .است شده تمام كوچك كلبه نظافت

 .كند مي بابا بابا و چرخد مي پايه چهار دور كودكانه ذوق با بهار گل و است المپ كردن وصل مشغول ساجد

 و فرستد مي صلوات و شود مي كلبه وارد است زده كمرش به را دستش كه حالي در عصرانه سيني با رخساره 

 :گويد مي

 .جونم خانم ريحانه مباركه ماشاال، ماشاال -

 :گويد مي همسرش به رو بعد

 .بفروشه خانم ريحانه به رو اينجا كردي راضي صاحبشو شد خوب چه جان ساجد -

  .عاليه ديدش هم ماست نزديك هم

 .گذارم مي چوبي طاقچه روي و آورم مي بيرون ها روزنامه بين از را ام آينه

 :گويد مي آينه، به است زده زل كه حالي رد و آيد مي جلو تعجب و شعف با رخساره 

 !خوشگله چه اين اوووووو -
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 ؟روش زدن طور چه رو آقاتون عكس

 ...صورتش روى كشم مي دست

 .گرفت مي را مان عروسي آينه سراغ مدام  تولدش، قبل هفته يك از 

 !؟بابا !؟ ريحان -

 ؟تو آخه كردي چه رو آينه اين

 .دادم نمي جواب و خنديدم مي

 .كرد مي تنگ برايم را هايش چشم و كشيد مي هايش ريش روي دست عجبت با

 ؟سرته تو چي بگو بيا وروجك -

 :گفتم و آشپزخانه داخل رفتم زنان قهقهه

 .خان امير فهمي مي كني صبر ديگه روز چند -

 :گفت اعتراض با ، ديد شده حك آينه روى كه را خودش تصوير

 ؟ چي يعني -

 ؟ببينم آينه توي رو خودم دوبار من خانم

 آويختم گردنش به

 .ببينم كنارم رو تو كنم مي تماشا بختمون آينه توي رو خودم وقت هر خوام مي !نه -

 .چشمانت تصوير روي كشم مي دست بغض با حاال

 :گويد مي افرازي سر با ساجد و شود مي روشن باالخره المپ و شود مي وصل كلبه برق زمان هم

 .نور از اينم بفرماييد -

 ...روشنايي هم و هست نور هم باشي كه جا هر تو نميداند كسي

 :گفتي و زدي صدايمان

 .هستن شما منتظر همه بيايد، زودتر شه مي ها بچه -

 .داد سالم و شد خم احترام حالت به و شد بلند جايش از شهاب

 .ميايم الساعه حاجي چشم -

 .گفت و آمد باال پله چند

 ردارم،ب اتاقم از چيزي يك بايد -

 .ريم مي هم با كنيد صبر لحظه چند

 :گفت گوشم در آرام شهاب شد كه اتاقش وارد

 .كنه مي ظهور موقع بد هميشه -

 .گيرم مي گاز را لبم دلهره با

 ؟بود اينجا بود وقت خيلي يعني -

 !؟ديد چيو همه

 :گويد مي و بوسد مي را لبم محكم دوباه بعد و اندازد مي باال شانه تفاوتي بي با
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 .كه نكرديم خبط ببينه،-

 .ايستيم مي صاف سرباز دو مثل دو هر دوباره شود مي خارج كه اتاق از

 .كند مي اشاره راهرو به بعد و گذارد مي جيبش در چيزي شوم مي متوجه 

 .بريم -

 :گويد مي شهاب

 .ميايم پشتتون ما بفرماييد، -

 شود مي هم در كمي شهاب چهره و گويد مي چيزي گوشش در آرام و گيرد مي را شهاب دست آيد مي جلو

 :گويد مي بلند صداي با بعد

 .جلو بيوفت !عروس -

 :گويم مي خجالت با

 .بفرماييد شما نه -

 .كند مي شيريني اخم

  .برو گم مي -

  .شوم مي شهاب سنگين سكوت متوجه و روم مي تر جلو

 .دهد مي توقف دستور آينه سالن بزرگ در مقابل 

  .كن صبر -

 . كنم مي اعتاط

 :گويد مي و دهد مي هول كمي را شهاب كه بينم مي

 .باباجان كن باز خانومت واسه رو در -

 به كه ميزند آنچنان  را هايم چشم آينه تاالر ميان نور جشن بعد و روم مي فرو تاريكي ميان بعد لحظه چند

 ...دارم مي نگه باز را ها آن سختي

 ، حضار جيغ و كف صداي

 رقصان، هاي فشفشه 

 ...ها آينه بازي و نظير بي نور رقص

 !نيست كردني باور

 !هستند اينجا هم نسيم و سعيد و نفيسه

 ! است كتاب يك شبيه كه بزرگي كيك دور دست، به فشفشه حنانه چرخيدن تر نكردني باور

 .است حافظ ديوان كه شوم مي كيك نقش متوجه تازه روم، مي تر جلو كه كمي

 .كنم مي نگاه را دورم تا دور فقط تاصلمس و گيج هنوز من

 .درخشد مي جمع در شبرنگش، صورتي دكلته لباس با خانم سولماز

 :گويد مي بلند صدي با و دهد مي تابي است كرده صورتي  كه را موهايش

 .جان ريحانه مباركه -
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 .ام دوخته چشم كند، مي تماشا و است زده جيب در دست كه شهاب به تعجب با

 !فهمم نمي را اش معني من و دهد مي تكان را چشمش و سر

 .است زدن كف حال در مهرباني با همچنان كه كنم مي نگاه را امير حاج

 :گويد مي و زند مي لبخند

  !عروس آفرين -

 .شده خوب خيلي ات رتبه

 .كنم مي نگاه فقط تعجب با

 :گويد مي ذوق با و زند مي كف نسيم

 .شدي مي رقمي ود خوندي مي بيشتر يكم عمو دختر -

 .پرسم مي خنده با

 ؟كنيد مي ام مسخره داريد -

 :گويد مي و كند مي اخم امير حاج

 .شي مي قبول صد در صد دولتي تهران -

 .پرسد مي كنايه با خانم سولماز

 ...وا -

 ؟؟مگه شده قبول چي نشده معلوم هنوز

 .پرسم مي تعجب با سرش پشت هم من

 ؟؟اومده ها جواب مگه اصال -

 :گويد مي مهرباني با نازال

 .شده پيگير زودتر طور يك داداشم خان ، نشده اعالم رسمي هنوز -

 .شود مي ديده سرد لبخند يك فقط صورتش در كه كنم مي نگاه شهاب به ذوق با

 .شدم قبول !شهاب -

 :گويد مي و كند مي نگاه مادرش به

 .گم مي تبريك ، عزيزم آفرين -

 .كنم مي سير ابرها در شب آن من و گذرد مي ممكن حون ترين باشكوه به چيز همه

 بي هديه  اين ديوانه من و است شده طراحي آن روي اسمم كه است كاري مينا كليدي جا يك شهاب هديه

 .شوم مي نظير

 .كنم مي تشكر و بوسمش مي پياپي بار چند جمعم، در كنم حس اينكه بدون و كنم مي بغلش اختيار بي 

 .ممنونم ازت شدم رپرايزسو خيلي عزيزم -

 .كند مي نگاه را امير حاج و گردد مي بر

 .كنيم تشكر بايد حاجي از -

 ...است پايين سرش كه اميري حاج
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 ...باالست عجيب طبعش مناعت كه 

 :گويد مي بلند صداي با و رود مي صندلي باالي و كند مي دعوت سكوت به را همه شهاب مهماني، اواسط

 !جنتلمن اند ليديز -

 .داريم هم دوم سورپرايز

 .است دوخته چشم رضا امير به كه كنند مي نگاهش مشتاقانه همه

 :گويد مي شور با و زند مي كف 

 ! كرده پذيرش رو داداشم اكسفورد -

 !است مانده باز تعجب فرط از ها دهان همه

 .كشد مي جيغ الناز

 !!!من خداي واي -

 . كنند مي بغلش يك به يك خانواده اعضاي و ريزد مي شوق اشك جان خاله عزيزه

 .پرسد مي بالفاصله كه شوم مي شهاب به خانم سولماز اشاره متوجه

 ؟حاجي -

 ؟ميري

 ؟چي بازار

 ؟چي ما

 .نيستم مستثني قاعده اين از نيز من و افتد مي خانه اهل همه جان به گير همه نگراني يك انگار

 .دارد غم صدايش 

 ؟بخوريم چيو صهغ ، داريم تو عين شيرمرد يك -

 :گويد مي و زند مي پوزخند خانم سولماز

 ؟پس بده سرويس دوجا دوجا رسمي، سند بدون قراره -

 .خورند مي جا كالمش وقاحت شدت از همه

 .كند مي اعتراض جان خاله عزيزه 

 !سولماز داريم ميهمان -

 :گويد مي عشوه با

 .يابو خوردن و خر كردن كار شه مي ري،بگي حقوق فقط و كني كار نباشه اسمت به كه جايي خوب -

 .پرسد مي دلبرانه و كند مي نگاه رضا امير به خاص نگاه يك با بعد

 ؟حقوق مستر گم مي ناحق -

 .اندازد مي پايين را سرش و گويد مي استغفراهلل رضا امير

 :گويد مي كند ختم را قائله ميخواهد كه الناز 

 ساله، دو همش -

 زنه، مي سر ايران مياد تند تند وسالد اين توي داداشم بعدم
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 ؟داداش نه مگه

 .دهد مي جواب است، خورده گره هم در قدري ابروهايش كه امير حاج

 .گيرم مي تصميم بعدا رفتنم راجع به -

 .شود مي قرص كمي دلم چرا دانم نمي

 دهم مي وعده خودم به 

 "ره نمي !كنه نمي ول باباشو و ما !بره تونه نمي !ره نمي "

 كنند مي اجرا كه آخري قطعه و گذارند مي تمام سنگ برايمان شب آن اند، شده دعوت كه سنتي موسيقي روهگ

 چم هزار پهلوان نشين دل صداي همراهي با 

 مرتبه يك ام كودكي دنياي از مرا

 ...كند مي بزرگسالي روياي وارد

 اختيار بي هم من و حفظم از را كلماتش همه بعد دقيقه چند اما شنوم مي را قطعه اين كه است بار اولين اين

 ...ام كرده خواني هم به شروع

 برون برآورم سر كه سرم آن بر من"

 چون كه بگو من به

  !؟كجاست ره كه بگو است رفتن به عاشقي

 سكون از گريزم

  !؟بگذرد چگونه آخرين خان تو بي

 بردمي تازه شهر به مرا ، دل تو با

 آتشي در دگر روزي

 خامشي به دگر سالي

 فرامشي دگر بار

 .. آه

 ات كينه نهان واگو

 ات سينه سكوت بشكن

 ات ديرينه غم بغض

 را پايان

 برون برآورم سر كه سرم آن بر من

 چون كه بگو من به

 نهم دامنت به سر

 ام ديده اشك به

 جنون ره بگو

 شده صدا از پُر ها كوچه سكوت اين



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

329 
 

 شده پا به شرر ندا آن و ندا زين

 عاشقي پاي به سوزم عاشقي نواي سازي

 ..آه عاشقي فداي جانم

 خامشي به دگر سالي آتشي در دگر روزي

 "جانا اي فرامشي دگر بار

 بر دست هم خداحافظي موقع حتي كه بود آمده مسائل از خيلي كردن روشن براي خانم سولماز اما شب آن

 :گفت بلند صداي با و نداشت

 !؟حقوقدان حاج -

 ؟پس شه مي چي جوون دوتا ينا عروسي تكليف گم مي

 .كنيم مي نگاه هم به نگراني با شهاب و من

 .لرزد مي كمي صدايش و است تر نگران اميرمان حاج نگاه 

  هستن، سن كم دو هر ، دارن زياد فرصت دوتا اين اينه من نظر بخونه، درس بايد خانم ريحانه -

 . كنه تموم رو ارشدش تونه مي شهابم مدت اين

 .گيرن مي عروسي بعدم عقدن كه حاال دارن زياد وقت

 :گويد مي و كند مي مداخله ها بزرگ خانم مثل نفيسه اينبار

 !ان ريحانه عروسي منتظر ما خونه تو همه -

 !جوادم عمو مخصوصا 

 آويزم، مي شهاب به بيفتد، عقب عروسي ام ترسيده حسابي كه هم خودم

 :گويم مي و ام زندگي ستون ترين سست به 

 ..بگيريم عروسي اول گرفتيم تصميم ما نه !نه -

 .خونيم مي هم درسمون

 .گويد نمي هيچ

 ....است دوخته چشم ها سنگفرش به عميق نفس يك با و كرده سكوت 

*** 
 آن با است قرار خياالتت در كه ريسماني بافتن خيال به و گيريمي دست به كالف، و قالب بدانى، آنكه بي گاهى

 شوى، لحظات سرمست و بخوري تاب وافر، شوري با و بياويزي زندگي درخت يها شاخه بر تاب، يك

  ...بافيمي و بافيمي

 ...بافى مي را ريسمان

 ...آويزي مي

 ...خورىمي هم تاب

 ...اتبختى شور انزواى تاريك اتاق سقف به اما آويزي، مي

 ...گلويت دور دقيق ريسمان، همان رد با گرفته، خفقان ايحنجره و شكسته گردن يك با اما خورىمي تاب
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 ...خوريمي تاب

 !مُردي خورد،مي تاب آلود، غبار فضاى در پيكرت

 .است باز هايت چشم اما 

 ...بينيمي خوب و  است زده بيرون حدقه از كبودت، صورت وسط 

 ..نداري نفس !مُردي

 ...اما اي، آورده كم را زندگي

 خوردن، تاب به محكومي اما

 !دنبو آويزان

 !بودن معلق

 ...خوريمي تاب زندگي و مرگ بين

 ...ديدن به اي شده تبعيد

 .نيست دستى

 .كند باز گردنت دور از را طناب نيست كسي

 .شود نمي بلند تدفينت براي حتي دستي 

 ...اما

 ...رسانده پاهايت زير را خودش اتاق گرفته خاك پنجره تيغه از نور، از باريك شيار يك بين همين اما

 نور، تماشاي به كه اي مرده

 ...است مرگ دلخوش

 .شودمي ديگري آدم اميرش حاج مقابل در است، كنارش مادرش بار هر چرا دانمنمي

 گرفتن براي حاجي پيشنهاد مقابل در بپرسد، مرا نظر كهاين بدون و داده لم مادرش كنار كه حاال همين مثل

 :گويدمي عمارت، در عروسي مراسم

 .باشه اينجا عروسيم رمندا دوست -

 .ندارم مشكل هم هتل هاي هزينه با

 .شممي متقبل خودم 

 :گويدمي جدي لحن يك با و است مانده باز خشم، با توام تعجب يك فرط از رضا امير هاي چشم

 ؟بچه زد هزينه حرف كي -

 تكان و گيردمي را دشخو نازك تاپ يقه است، كالفه و شده گرمش انگار كه نمايشي حالت يك با خانم سولماز

 .دهدمي

 ...خوردمي چشم به بيشتر اش سينه سفيدي كه طوري 

 و سن از نامتعارف، عشوه يك با او و كندمي دور زن اين از فرسخ هزار را نگاهش مسير رضا امير كه بينممي

 .گويدمي سالش

 .شهابم عامه و خاص زبونزد كه امير حاج دلبازي دست و دلي دريا -
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 .بزنم حرفى كه دهدمي دستور من به باراين وجودم، همه چرا نمدانمي

 .بگيريم عروسي جااين دارم دوست من-

 .قشنگه خيلي جااين

 داريجانب به شود،مي امر اين متوجه كه جان خاله عزيزه و كنندمي نگاهم غره چشم با دو هر مادرش، و شهاب

 .شتابد مي ام

 ؟كنيدمي گاهن طورياون رو معصوم طفل  چيه -

 !داره دوست خوب

 :گويدمي و خنددمي طعنه با خانم سولماز

 !چيه دونهنمي نديده، هتل توي عروسي چون داره حق -

 .كنندمي نگاه را زن اين خشم با زمان هم و دو هر بار اين رضا، امير و شهاب

 :گويدمي تشر با شهاب

 !!مامان -

 :گويدمي و بردمي باال شهاب سمت ت،سكو حكم نشانه به را دستش رضا امير اما

 .نفره دو شما زندگي اين جان، بابا بسه -

 .نداره ربطي هيچ هم مادرت و من به

 .بگيريد تصميم و كنيد صحبت آرامش در و معقوالنه هم با بريد 

 !چشم باشه، تصميمتون ام هرچي

 .برسوني رو مادرت بهتره االنم

 :گويدمي بالفاصله خانم سولماز كه شودمي بلند جايش از گويان "علي يا" بعد

 .خريداشون و كارا دنبال برن ريحانه با بايد شهاب، -

 .گاهه تعمير امروز من، ماشين دونستنمي امبچه

 :گويدمي كند، نگاهش آنكه بدون امير حاج

 .بيكارن امروز سپهري و عياض- 

 .بريد باهاشون تونيدمي 

 !حق يا

 .آيد مي خوشم زند، مي اش پيشاني كنار را دستش وار لوتى هك اش خداحافظي سبك اين از

 .كندمي خداحافظي همه با طور اين است مدتي او، از تقليد به هم حنانه

 با نشود، متوجه جان خاله عزيزه كه طوري شربت، چندم ليوان نوشيدن حال در شهاب رود،مي كه خانم سولماز

 :گويدمي گوشم در دلخوري

 .زنيمي حرف من ضد جمع تو ها آخره دفعه -

 :گويممي او از تر بلند قدري صدي با و كنممي نگاهش تعجب با

 .گفتم نظرمو فقط من !!!وااا -
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 .گيردمي هايش دندان بين محكم را لبم شرمي هيچ بدون

 .كندمي ترك را جا آن و داردمي بر را عصايش گويان استغفراهلل جان خاله عزيزه

 .كوبممي اش سينه به حرص با كند،مي كه رهايم 

 :گويدمي خيال بي او و است گرفته درد واقعا لبم 

 .شهمي همين اش نتيجه باشه، من خالف نظرت دفعه هر -

 .بردمي خوابش است، داده لم كاناپه روي كه طور همان بعد، دقيقه چند

 راحت او حاال و برويم عروس اسلب انتخاب براي جمعه اين عصر بود قرار كه كنممي نگاه ساعتم به حرص با

 ...است خواب

 .كنممي زدن قدم به شروع عمارت در حوصله، بي

 .كنممي تماشا را بيرون سالن، بلند پنجره پشت از 

 گل دار چين مايوى آن با را آلما استخر، كنار امير حاج و است كردن شنا مشغول باغ، وسط استخر در شهداد

 .دهدمي تني آب شرنگارن كوچك استخر در اش گلي

 ها آن به گيرممي تصميم و رودمي ، دهدمي تكانشان هيجان و شور با آب، در كه تپلش پاي و دست براي دلم

 .شوم ملحق

 :پرسدمي و زندمي لبخند ديدنم با رضا امير

 ؟عروس شد چي تصميم ؟زديد حرف -

 :گويممي خنده با

 .ديده رو تا پنج باشه، نديده خواب رو پادشاه هفت االن و بحث وسط برد خوابش داماد-

 :گويدمي پدرانه دلسوزي يك با

 .بود شلوغ خيلى ترانزيت هفته اين -

 .بچه است خسته 

 .شوممي كودك

 .كنم شكايت دارم دوست و آلما سال و سن هم درست 

 .لباس واسه بريم شدمي .فقط بود امروز يك نداره وقت هفته طول در -

 :گويدمي و كندمي تنگ وزيدلس با را هايش چشم

 .شهنمي دير هست، وقت .جان بابا ريدمي -

 .زندمي صدا خودش سبك به مرا زند،مي پا و دست كه همانطور بعد، و كشدمي اي بامزه جيغ آلما

 !آنه -

 :كشدمي جيغ شور با استخر، درون از شهداد

 .بشم گفتنش آنه قربون الهي -

 :گويدمي و بوسدمي محكم را آلما گردن رضا امير

 ؟خانوم تنبل زنيمي صدا رو همه كاره نصفه چرا دايي -
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 :گويممي و كندمي خيسم زدنش پا و دست كه كنمنمي توجه اين به و كنممي بغل محكم را آلما

 .گهمي "شه" رو شهرزاد و شهاب و شهداد -

 .زندمي قهقهه امير حاج

 .شهمي خوبي دان رياضي - 

 .خانم قلقلي اين گيرهمي فاكتور اشتراكات از 

 .است شده خيس كامال صورتم

 :گويممي و دهممي نشانش را رضا امير انگشت، با بعد، و بوسممي را آلما

 !دايي بگو -

 .كن صدا رو دايي

 :گويدمي مرتبه يك بعد و زندمي پا و دست و خنددمي دوباره آلما

 !اَمى -

 .آورد نمي طاقت ديگر شهداد

 مدام هم او و بوسيمشمي و دهيممي فشارش و ايم افتاده طفلك جان به سه هر حاال و آيد مي بيرون تخراس از 

 :كندمي تكرار

 ..اَمى-

 ...اَمي

 :گويدمي و بوسدشمي عشق، با كه بينممي

 !شه قربونت امير -

 .گذردمي شيرين و سرعت به دقايق

 :گويدمي كند،مي خشك را آلما حوله، با كه همانطور و شده ضافها ما جمع به كرده، قاچ هندوانه سيني با الناز 

 .داداش باشه طور همين ها جمعه همه كاش اي -

 .كندمي نگاه را خواهرش عينكش، باالي از است، كتاب خواندن مشغول و نشسته صندلي روي كه رضا امير

 ؟آباجي باشه طور چه -

 .اشيب ما مال جمعه يك و باشي  كار بيخيال شما -

 :گويدمي و خنددمي شيرين

 !چشم روي به !چشم -

 .گذاردمي دهانش در جايك را همه و داردمي بر هندوانه قاچ يك شهداد

 .كندمي اعتراض رضا امير

 !شيمي خفه االن !جان بابا يواش -

 .بيفتم سرفه به شدت به و بپرد گلويم داخل هندوانه از كوچكي تكه شودمي باعث خنده اين و خنديممي همه

 بعد و ريزدمي آب ليوان يك برايم خودش و بزند پشتم خواهدمي الناز از دلهره با و نگران قدر چه كه بينممي

 :گويدمي
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 !ها نداريم بيشتر عروس يك -

 !باش داشته هواشو

 :گويدمي حسرت با و كشدمي آه الناز

 !داداش بياد زود زود بعدي عروس ايشاال -

 .ندهد جوابي است اين ترجيحش و دوزدمي ابشكت به را نگاهش

 :پرسممي و آورم نمي تاب را سكوتش 

 ؟خونيدمي درس -

 :گويدمي و دهدمي تكان منفي نشانه به را سرش كند، نگاه كهاين بدون

 !نذره نه -

 :پرسممي تعجب با

 ؟قرآنه -

 .دهدمي تكان سر منفي نشانه به دوباره

 :پرشممي باز متفكرانه

 ؟فاتيحم -

 .زندمي لبخند

 !نه -

 :گويممي كالفه

 ؟نذريه چه پس -

 :دهدمي جواب و شودمي من سهم عينك، باالي از چشمانش حاال

 !مطالعه نذر -

 ؟هست چي -

 .كرد نذر كتاب بايد گاهي روح، و شعور براي -

 !واجباته از

 .برممي كتابش سمت را سرم مشتاقانه

 !خوب چه -

 ؟؟چيه موضوعش

 .گيردمي را حرفم نبالهد شهداد

 ؟بخوني رو كمشيه شهمي !داداش -

 .زندمي باال را عينكش

 .منتظرم و ام زده ام چانه زير را دستم دو هر هم من

 .خواندمي كتاب زيبا، خيلي و آرامش با 

 .است راديو هاي گوينده شبيه اش، مردانه صداي آرامش 
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 .خواست نيك زندگي براي زياندر او از و رفت  عالمى نزد ثروتمندي جوان"

 ؟بيني مي چه پنجره پشت :پرسيد و برد پنجره كنار به را او  عالم 

 .گيردمي صدقه خيابان در كه كوري گداي و روندمي و آيندمي كه هاييآدم :داد جواب

   ؟يبينمي چه بگو بعد و كن نگاه آينه اين در :پرسيد باز و داد نشان او به بزرگي يآينه عالم سپس 

 .بينممي را خودم :داد جواب

 :گفت و نگريست او به عالم

 !شيشه اند،شده ساخته اوليه يماده يك از دو هر پنجره و آينه !بينينمي را ديگران ديگر 

 دو اين .بينينمي را خودت شخص جز چيزي آن در و گرفته قرار شيشه پشت در نقره از نازكي ياليه آينه در اما

 .كن مقايسه هم با ار ايشيشه شي

( ثروت يعني) نقره از وقتي اما .كندمي محبت احساس آنها به و بيندمي را ديگران باشد، فقير شيشه وقتي 

 .بيند مي را خودش تنها شود،مي پوشيده

 ديگر بار تا برداري هايتچشم جلو از را اينقره پوشش آن و باشي شجاع كه داري ارزش وقتي تنها كه بدان

 "بداري دوستشان و ببيني را ديگران يبتوان

 .كندمي منصرف مرا مقابل، از شهاب آلود پف هاي چشم كه كنم تشكر و بزنم كف ذوق با خواهممي

 .آورده استخر كنار را خوابش ادامه حوصله، بي كه 

 كوچك، بچه يك مثل و گذاردمي او شانه روي را سرش و دهدمي جاي امير حاج صندلي در زور به را خودش

 :گويدمي آلود، خواب و كنان غر غر و بنددمي را هايش چشم

 ؟حاجي خونيمي شيشه و نقره داري اينا واسه بودم، تنها اونجا من -

 .كندمي نوازش را است شده لوس حسابي كه شهاب صورت آرامش، و خنده با

 .بخواب شما !باباجان بخواب -

 :گويدمي خنده با الناز

 !گرفته زن انگار نه انگار گنده مرد !داروخ تو كن نگاش -

 .نكن لوسش داداش

 :گويدمي و آورد مي بيرون را زبانش و آورد مي در ادا الناز به حرص، با شهاب

 !نياسود هرگز حسود -

 و كندمي بغلش محكم و نشنيد مي برادرش پاي روي و شودمي بلند جايش از شوخى، و حرص با هم الناز

 :گويدمي

 !خودمه داداش !دمحسو آره -

 حلقه او گردن دور را هايش دست امير، حاج صندلي پشت از و رودمي آنهل سمت دوان، دوان هم شهداد

 .چسباند مي او صورت به را صورتش و كندمي

 !!هست منم مال -

 ...فقيرم قدر چه من و است شده ها آن سهم آغوشش و كرده باز را هايش دست
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*** 
 كسي حس خداحافظي، زمان كه ديدم،مي خانه آن به متعلق و خانواده آن اعضاى از رىقد به را خودم ديگر من

 .شود جدا متعلقاتش تمام از است قرار كه داشتم را

 .خورد زنگ تلفنش كه بود اش كتاني پوشيدن مشغول هم شهاب و كردم خداحافظي همه با

 .بود ترانزيت كارمندهاي از يكي با صحبت مشغول زمان هم

 بودند كردن بازي شطرنج مشغول كه رضا امير و شهداد به وختمد چشم

 .برنگردم هم امشب و بمانم بيشتر خواستمي دلم قدر چه

 .بودم ام خانواده تنگ دل هم جهاتي از 

 .بروم بيرون كرد اشاره دست، با كه بود تلفنش با زدن حرف مشغول هنوز پوشيد، كه را كفشش 

 .زد صدايش امير حاج بين همين 

 !الدين شهاب -

 .كرد دور كمي گوشش كنار از را گوشي

 ؟حاجي بله -

 :گويدمي تاكيد با

 .بابا نره يادت -

 ؟زندمي حرف چه از دانمنمي

 :گويدمي اطاعت با شهاب هست، هرچه اما 

 .چشم روي به .راحت خيالتون نه -

 .گويممي خداحافظ آرام و كنممي نگاهشان و گردمبرمي آخر بار براي

 :گويدمي لبخند با رضا امير و دهدمي تكان دست برايم شهداد 

 !حق پناه در -

 .دهدمي تحويلش عمارت، جلوي و كرده روشن را شهاب ماشين عياض

 :گويدمي اشاره همراه و آيد مي بيرون شدنم، سوار قبل و شودمي سوار من از زودتر

 .بده گوشيتو -

 .كندمي ذخيره من گوشي داخل را گويدمي خط شتپ مخاطب كه شماره چند كه بينممي بعد

 :گويدمي شود،مي تمام كه تماسش 

 .ماشين تو بشين -

 .بريم بعد بزنم، زنگ اينا به بايد

 .شودمي كاري تماس مشغول و نشيند مي كنارم هم خودش بعد

 در را است ساخته هحنان براي شهداد كه جديدي خميري عروسك افتد مي يادم مرتبه يك و رفته سر ام حوصله

 .ام گذاشته جا شهاب اتاق

 :گويممي آرام 
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 .گذاشتم جا اتاقت توي رو عروسك -

 ؟بيارم برم

 :گويدمي لب زير و كندمي اشاره سر با

 .برو -

 .كنندمي نگاهم تعجب با همه گردم،مي بر وقتي

 :گويممي خجالت با

 .گذاشتم جا رو حنانه عروسك -

 :گويدمي و كندمي نگاهم مهربان امير حاج

 .بياره گممي منيره به -

 .باشم زده حرفي خواهدمي دلم بعد و كنممي تشكر و نشينممي صندلي گوشه

 ...شهاب -

 .زنهمي كاري تلفن تا چند ماشين تو داره شهاب

 .دهدمي تكان تاييد نشانه به را سرش

 :گويدمي و خنددمي ريز شهداد 

 !ها شده كاري داداشم -

 :گويدمي خنده حين و خنددمي هم جان خاله عزيزه

 !شده مرد شده، بزرگ باالم شهاب -

 :گويدمي بلند صداي با امير حاج لحظه همان در

 !مات و كيش -

 .گذاردمي دهانش جلوي را دستش شده، گشاد هاي چشم با شهداد

 !!داداش واي -

 .شودمي بلند جايش از و زندمي شيريني قهقهه

 .باشه جااين بايد بازي ينح حواست همه -

 :گويدمي دلخورانه شهداد

 .باختيمي عمد از خاطرم به كه بودم بچه هنوز كاش -

 .بوسدمي را سرش و شودمي خم بعد و شهداد سر روي كشدمي دست

 .شهنمي سهمش واقعي بردن وقت هيچ كه ننره و لوس يك نچشه، رو شكست مزه كه آدمي -

 !است كرده بغض شهداد چرا دانمنمي

 مقابل كه طور همان و رودمي تلوزيون كنترل سمت رضا امير و است گفتن ذكر مشغول جان خاله عزيزه

 .شودمي اخبار تماشاي مشغول جاهمان و كندمي روشن را آن است، ايستاده تلوزيون

 .شودمي تر سخت برايم رفتن و كندن دل دوباره آورد، مي را عروسك منيره كه بعد دقيقه چند

 .لرزاندمي را تنم همه عمارت اصلي در از شهاب نعره صداي كه كنم خداحافظي خواهممي 
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 !!هريحان -

 .شوممي جان خاله عزيزه نزديك قدم چند زده وحشت

 .شود مي عمارت وارد آتشين و عصبي

 .است شده سرخ كامال صورتش 

 .است نفرت از سرشار من به او نگاه و كنندمي نگاهش تعجب با همه

 .روممي تر عقب من و آيد مي جلو 

 :پرسدمي آرامش با و ايستد مي مقابلش و آيد مي جلو رضا امير 

 ؟شده چي -

 .است دستش در من گوشي

 :گويدمي نفرت با و دهدمي نشانم و آورد مي باال را آن 

 !شده چي دونهمي خودش -

 :دهممي جواب ترس با

 ...نه -

 .دونمنمي خدا به نه

 .راندمي عقبش و كوبدمي اش سينه به حركت يك با امير حاج كه بياورد يورش سمتم خواهدمي

 ...دارد خاصي تحكم صدايش 

 !!پسر بزن حرف د   -

 .است شده جاري اشك حاال وحشتناكش، و سرخ هاي چشم ميان از بينممي تعجب كمال در

 :گويدمي و گيردمي امير حاج مقابل را گوشي

 .بخون خودت ياب !حاجي بيا -

 :گويدمي عوض در و گيردنمي را گوشي رضا امير

 ؟بخونم چيو -

 ؟؟منه مال گوشي اين مگه

 :گويدمي گريه حين در عصبي شهاب

 !بخون اساشو ام اس -

 ...بفهمي بخون

 :گويدمي قاطعانه و گيردمي شهاب دهان مقابل را دستش امير حاج

 .شخصيشه حريم اين .يبزن گوشيش به دست اجازه بي نداشتي حق -

 .ام گرفته سنگر جان خاله عزيزه پشت من و كوبدمي زمين به پا كودك، يك مثل عصبي شهاب

 :زندمي فرياد

 ؟؟حاجي گيمي چي -

 !؟كنهمي بدل و رد عاشقانه اس ام اس مرد يك با زنم وقتي زنيمي شخصي حريم از حرف
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 .بزند فرياد است ضروري لمروش،ق قوانين حفظ براي كه ماندمي شيري نعره صدايش

 !دهنتو ببند -

 !!!نداري غيرت مگه

 .نگو طور اين زنت به راجع

 .اندازد مي زير به سر افكنده سر و ترسدمي شهاب

 :گويممي بريده بريده  و زنممي هق هق

 ...خدا به -

 ...نيست من مال اونا خدا به

 ...فقط من

 ...به دادم گوشيمو

 .آورد مي باال را شدست تشر با امير حاج

 !دختر نيار اسم -

 .نبر جمع توي رو مردم آبروي

 .بده توضيح شوهرت به آروم اتاق، تو برو بيا

 :گويممي و ترسممي بيشتر من و كندمي نگاهم خشم با شهاب

 .رمنمي من -

 .عصبانيه اون !ترسممي 

 :گويدمي خشمگين و جدي قدر همان رضا امير

 .گفتيمي شوهرت به و ترسيديمي بايد ديگري، كردن بدل و رد پيام واسه گوشيت دادن قرض قبل -

 .ام شرمنده حسابي و ام كرده بغض ام، شده داده قرار سرزنش مورد كه اين از

 :گويدمي شهاب به رو

 .بزن حرف زنت با برو آدم بچه مثل بيا -

 !ها نرفته رفته، باال صداتم

 !ياال

 .دهدمي نشان را سالن گوشه اتاق اشاره، با بعد

 .ايستد مي در مقابل من منتظر و افتد مي راه اتاق سمت شهاب

 .كنممي نگاه را امير حاج و گردممي بر بعد و روممي قدم چند ترس با 

 :گويدمي قبل از تر آرام 

 .باباجان برو -

 .شوممي اتاق وارد و شودمي قرص دلم

 .است خشم پر هنوز شهاب هاي چشم
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 .كوبدمي ام سينه به را گوشي 

 .گيردمي دردم حسابي

 :گويدمي خشمي پر اما آرام، صداي با

 ؟كيه ...اين بزن زر -

 :دهم مي جواب بغض با

 !ببخشيد شهاب -

 .كندمي نگاهم نفرت با

 ؟پس ريمي آبي زير هم تو -

 .مظلومه فقط ات قيافه

 :گويممي زده وحشت

 ...من خدا به نه -

 .نسيم دست دممي ها وقت بعضي گوشيمو فقط من

 :پرسدمي خشم با

 ؟كيه پسره -

 !نيما ...ن -

 !دوستش

 ديدتش، اميرم حاج !گممي راست خدا به

 .دونهمي

 .گممي راست تو جون به

 .دهممي سر گريه هاي هاي دوباره بعد

 :پرسد مي رفته فرو فكر در 

 ؟آره ؟ريحانه بدونه من قبل بايد عموم پسر -

 .آورم نمي تاب

 .چسبممي اش سينه به و روممي جلو

 :كنممي ناله و كنممي بغلش 

 !ببخشيد -

 !ببخش منو شهاب

*** 
 تا مسير طول تمام ، بود دلخور دستم از هنوز شهاب اما شد، خير به ختم مرد يك درايت با هم شب آن قائله

 بزرگ گل دسته يك با بعد دقيقه چند و كرد توقف فروشي گل يك مقابل فقط كرد، سكوت خانه به رسيدن

 :پرسيدم مسرور صدايي و تعجب با برگشت،

 !؟منه واسه -
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 كرد؛ روشن را ماشين و كرد اخم

 !نخير -

 !!!داري هم جايزه و گل توقع زدي كه گندي با

 :گفتم زده خجالت و كردم جمع را هايم لب

 !خواستم معذرت كه من -

 كند؛ مي نگاهم حرص با

 .كنم راستش و چپ كنم پيدا رو مرتيكه اون دباي نميشه حل خواهي معذرت با -

 گذارم؛ مي دستش روي را دستم

 !ترسم مي نگو طوري اين من جون -

 :گفت تمسخرى از پر خنده با

 !!!خدا خنگ نشدي وجبيتم يه عموي دختر اون اندازه يعني-

 پرسيدم؛ ناراحتي با

 ؟؟؟؟؟هان ؟؟چرا -

 خندد؛ مي دوباره

 ...تونه مي هم اس ام اس تو حتي هحريف فن همه طور چه نديدي -

 گذارم؛ مي هايم گوش روي را دستم دو هر ، كنم مي شرم اش جمله ادامه شنيدن از

 !شهاب ادبي بي خيلي -

 خندد؛ مي و خندد مي

 !شد من قسمت ها ارجمند ترين خنگ - 

 ...كوچولچى نسيم سراغ ميرفتم بايد اول از اصال

 كشم؛ مي جيغ و آورم نمي تاب

 !ديگه بسه -

 شود، نمي بس اما 

 وقت، هيچ

 ....وقت هيچ

 شوخي از هنوز من اما كند، مي تشكر گل دسته بابت مدام مامان ماند، مي بابا پيش و آيد مي باال اي دقيقه چند

 از و پرسد مي عروسي از مدام است شده بهتر روزها اين انگار حالش كمي كه بابا دلگيرم، حسابي شهاب هاي

 كسي مثل شهاب با بابا و مامان خواهد، مي معذرت كند كمك كارها در تواند نمي اش مريضي علت به اينكه

 ....است داده انجام حقشان در بزرگي لطف انگار كه كنند مي رفتار

 
 ام عروسي شب به نزديك دقيقا ام جواني هاى شب از ديگر شب يك دوباره

  ...تنهايي با
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 ...بغض با

 اش اصلي صاحب قلب و سر در چه دانم نمي كه سياه كوچك مموري يك و تمهس من شود، مي سپري دلشوره

 ...است نكرده فكر من بيچاره دل اين جنون به هايش آهنگ انتخاب در كه گذشته مي

 ...است بوده مبتال بيشتر من از خودش شايد

 ...شايد

 ...شب هر هاي گريه از بودم نگفته تو با"

 ...لب رب رسيده جانم ، دل بر نشسته عشقت

 ...لب بر رسيده جانم

 ... سرگردان تو بي من

  ...حيرانم تو بي من

 ..پريشانم حال  گيسويت ز شرحي

 ... ها شب اين تابم بي

 ...رويا اي خوابم بي

 را خود ام كرده گم من پنهان چه تو از

 ... كن پيدايم

 ...كن شيدايم

 "پروا بي  سكوت  اين از كن آزادم

 ...بگويم او با شبم هر بغض و ها گريه از توانمب كاش ، بيايد كسي كاش

 ...باشد مرحمى كاش

 ...كاش

*** 
 گرفته نظر در عروسى شب براى خانم سولماز كه بودم زيبايي سالن عروس كار نمونه آلبوم زدن ورق مشغول

 .بود

 كردم، مي نگاه دقت با بودند هم به شبيه عجيبي صورت به كه زيبايي هاي مدل هاي چهره به

 ...رنگي هاي چشم كوچك، و ايراد بي هاي بيني برجسته، هاي گونه و ها لب دار، زاويه هاي ورتص

 .داد مي توضيح كارش مورد در مدام بود، عروس بخش  مسئول كه خانمي

 :پرسيدم ذوق با آلبوم در ها مدل از يكي خوشرنگ موهاي ديدن با

 ؟؟شه رنگي اين موهام منم شهمي -

 :گفت و كرد كج ناخوشايند طور يك را يشها لب خانم سولمار

  ! ريحانه -

  بود، مد پارسال اين
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 ب ي ب ي ام بچه چون دي، مي نشون شهاب از بيشتر اونوقت ، باال برهمي رو سن روشن رنگ ، درشتي تو بعدم

 .فيسه

 مي بازي لج يدنبا مامان سفارش طبق اما كرد، مي مخالفت نظرهايم همه با دخالت، با كه نبود اولي بار اين

 .كردم

 .بود تر بلد كار قطعا ما از خانم سولماز زيبايي و مد مقوله اين در و سپرد كاردان به بايد را كار بود معتقد مامان

 .پرسيد و برداشت را سوييچش خانم سولماز بستيم، هم را آرايشگاه داد قرار باالخره

 ؟دنبالت مياد شهاب يا ؟مياي من با -

 .دادم جواب و انداختم ما گوشي به نگاهي

  ، شم نمي شما مزاحم -

 .بخوريم ديزي اونجا برم شد قرار ، است حجره امير حاج پيش امروز شهاب

 :گويد مي و كند مي نگاهم متفكرانه لحظه چند

 .رسونمت مي بريم، بيا -

 . دهد مي گوش بلند صداي با هم آن بيگانه، زبان با آهنگ شهاب، مثل دقيقا مسير طول تمام

 فرمان پشت آهنگ همراه بدنش دادن تكان اين و دهد مي فحش ها راننده ساير به و گيرد مي سبقت همه از

 .است آن مداوم كردن باد و آدامسش جويدن تر، زننده نظرم به و كند مي توجه جلب اندازه از بيش

 :گويد مي من به رو و كند مي خاموش را ضبطش باالخره كه ايم مانده بازار مجاور خيابان ترافيك در

  .شهاب بزن زنگ يه -

 .پرسم مي تعجب با

 !؟چرا -

 .نزديكيم االنم و آورده منو مامانت بگو بزن زنگ -

 خنديد مي و بود صحبت مشغول داد پاسخ را تماس وقتي دادم، انجام را كار همان

 .كني شرطبندي اينجا ميثم زنه مي گردنتو حاجي -

 .رسد مي گوش به هم امير حاج صداي

 ؟بچه جالدم من مگه -

 .كنه مي كفايت اردنگي  يه همون

 :گويد مي گوشي در شهاب زمان هم و زند مي قهقهه مردانه بعد

 ؟ريحانه جانم -

 عزيزم سالم -

 ؟سالن از بيرون زدي ؟ كجايي سالم -

 .نزديكيم االن .رسوند منو كرد لطف مامانت ، اوهوم -

 :گويد مي آرام اشاره با خانم سولماز

 .نخورديم نهارم بگو -
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 :گويم مي بالفاصله و نكنم اطاعت را امرش توانم نمي كه ام گرفته قرار وضعيتي در

 .نخورديم نهارم -

 :گويد مي تعجب با شهاب

 ؟مامانمي با !؟ا  -

 .بديم سفارش ديزي قراره ، اينجا بيايد خوب

 :گويم مي خانم سولماز به رو 

 .يدبيار تشريف هم شما گه مي شهاب -

 :گويد مي بلند صداي و عشوه با خانم سولماز

 .نميام دعوت بي جاي من جان، مامان نه -

 .است شده گرد تعجب از هايم چشم

 .دهد مي مثبت جواب خانم سولماز باالخره و كند مي اصرار شهاب

 كه دكلنشا با  بعد و كند مي تمديد را هايش الك همرنگ غليظ نارنجي رژ وسواس با ، شدن پياده از قبل

 .گيرد مي دوش است عجيب و تند خيلي

 :گويد مي هيجان با چرخد مي كه حالي در من به رو و شود مي پياده و كند مي مرتب را موهايش

 ؟مرتبم ؟ريحانه خوبه -

 !خوبيد خيلي بله، -

 .كنم مي نگاه را خودم آينه در و شوم مي وسوسه

 :گويم مي نگراني با نمانده، باقي لبم رژ از اثري و است شده پخش ، ام زده چشمم در كه مشكي مداد

 .كه بدم خيلي من -

 .آورد مي در جيبش از را رژش و خندد مي

 !نازكه باالت لب بزن، لبت خارج يكمم بزن، اينو بيا -

 .پرسم مي تعجب با

 ؟؟؟چرا -

 .گويد مي و آيد مي جلو

 .بزنم خودم كن، باز لبتو -

 :گويد مي زمان هم كنم مي اطاعت

 .شن مي جذب بيشتر طوري اين مردها -

 ؟بود كرده تزريق لبش به ژل سالن توي افرا نديدي

 و ريزد مي صورتم روي را آن از دسته يك و موهايم بين اندازد مي چنگ و برد مي عقب كمي را ام روسري بعد

 .دهد مي ادامه پاشد، مي من به را عطرش كه طور همان

 .ريحانه باشي روز به بايد -

 نباشي، روز به ، بگم بهت حاال زا 
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 .زنن مي قاپ شوهرتو روزها به 

 .كن الغر خودتو يكمم ، ام بچه پسنده امروزي شهاب

 :گويم مي نگراني با

 !نيستم بلد من -

 :گويد مي و زند مي تا را مانتويم هاي آستين

 !نباشه غمت ، هستم من -

 عجيب امروز ما سمت قدر چه كه كنم مي حس را بازار اهالي همه نگاه و افتم مي راه حجره سمت همراهش بعد

 ....است شده

*** 
 .كند صحبت آقاجان و بابا مقابل در احترام و ادب نهايت با كرد مي سعي كالفگي عين در رضا امير

 خودش مختص آرامش همان با و گذاشت بابا پاي روى را دستش بعد و كشيد عميق نفس چندم بار براي

 :گفت آرام و شمرده

 .زنم نمي حرف غرور و بازى لج سر از كه من ! من برادر -

 !نشه انجام عبث كار خوام مي فقط من

 .كنن زندگي فعال ما با قراره جوون دوتا اين

 .شده آماده واسشون بزرگ اتاق يك

 !نمياد كارشون به مبلمان و شويي لباس ماشين و گاز و يخچال

 :گويد مي اعتراض و عصبانيت با آقاجان

 .بخت خونه فرستيم نمي جهاز بدون دختر ام -

 .بديم دخترمون به تخته و تير تا چهار نداشتيم عرضه گن مي مردم فردا

 .است جان آقا با صحبتش روي بار اين و كشد مي عميق نفس يك دوباره

 بگردم، شما سر دور من ! من پدر -

 .كنيم مي نيازمند جوون دوتا خرج رو زينهه اون ؟كنيم اصراف چرا ، نيست دين واجبات جز جهيزيه كه واهلل 

 .هست چيز همه كه اي خونه تو ميان دارن اينا 

 .خرن مي خودشون زندگيشونم وسايل دن مي هم دست به دست  شن، مستقل بخوان ام ديگه سال چند 

 و دارد مي بر را باريك كمر استكان كه بينم مي و چرخاند مي را چاي سيني مامان .زند نمي حرفى كسي ديگر

 :گويد مي و كند مي من به رو  لبخند با شود عوض جو اينكه براي

 .شماست كار معلومه سرخ گل غنچه اين جان، بابا -

 :گويم مي خجالت با و شوم مي غنچه همان رنگ

 .جان نوش -

 .گيرد مي را حرفم پشت مامان

 .داره ذوق خيلي شما واسه نداشته، داداش ام بچه -
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 .قوري تو ريزه مي دارچين وبچ و هل ديدم امروز

  نبودي، بلد كارا اين از  گفتم

 .داره دوست طوري اين امير داداش گه مي

 تر بعد را اين من و است شده حسرت به ابد محكوم كه شود مي زنداني لبخندش ، شود مي غم از پر لبخندش

 ...كردم درك تر خوب ها

 .است هايش دست كردن خشك حال در دستمال با و آيد مي بيرون شويي دست از تازه شهاب

 .پرسد مي  بعد و اندازد مي چاي سيني به نگاهي

 ؟ مامان -

 ؟نداشتيد قهوه

 :گويد مي و شود مي بلند اشتياق با مامان و گيرد مي گاز را لبش اميررضا

 .جان مادر ميارم واست االن -

 :گويد مي اميررضا

 .خانم حاج افتيد مي زحمت به -

 :گويد مي آشپزخانه در چوبچهار ميان مامان

  ...بابا نه -

 ؟داريد ميل هم شما نيست، زحمتي داريد اختيار

 :گويد مي و گيرد مي من سمت را استكان و كشد مي سر را چايش آخر جرعه

 بده، بهم چايي همين از ديگه  يكي عروس اگه -

 .شم مي ممنون

 .گيرم مي را استكان و شوم مي بلند فنر مثل جايم از

 :گويد مي ها بچه مثل بعد و ميكند نگاه را استكان داخل سرخ گل بشها 

 .خوام مي ها قرتي چايي همين از پس منم -

 .رود مي برايش دلم و كنم مي نگاهش لبخند با

 .همسر جناب چشم روي به اي -

 :گويد مي زمان هم او و زنيم مي بهم را هايمان دست كف هميشه عادت به بعد

 !عيال كرتم -

 ...خندند مي مان خوشبختى براي بلند صداي اب همه

  بود، مانده باقى عروسي مراسم به روز چهار دقيقا

 .پرسيد و گرفت خودش مقابل و كرد باز را بود رسيده اروپا از تازه كه را پيراهنش شوق با الناز

 ؟طوره چه -

 .بود غم سراسر نگاهش شهداد

 !آجي مامانه و خوشگل خيلي -
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 .ام غازي لهك رنگ ديوونه من

 :گفت و كرد تنظيم صورتش روي را عينكش جان خاله عزيزه

 !قيز كه بازه خيلى اش يقه -

 .خنديد آرام و انداخت پايين را سرش الناز شوهر

 :گفتم كشيدم مي پيراهن لطيف پارچه روئ دست كه حالي در هم من 

 .جون الناز برازندته واقعا شيكه، خيلي خيلي سادگيش همه با -

 :پرسيد جان خاله عزيزه از بعد و كرد تشكر زالنا

 ؟رسن مي كي مسافرامون -

 .داد جواب و داد تكان سري

 تهرانه، شب فردا گفته كه شهرزاد -

 .اعلم و اهلل كه هم شهال

 :گويد مي آرام صداي با و كند مي دخالت شهداد

 .بياد دونم مي بعيد بياد نيست الزم گفت و توپيد بهش تلفن پشت شهاب كه طور اون -

 .كند مي آرام را صدايش هم او و نشيند مي شهداد كنار الناز

  .ده مي گوشماليش بدجور كرده رفتار بد شهال با شهاب بفهمه داداشم - 

 :گفتم استرس با و شدم نگران

 ...شهاب -

 نداره، منظوري كه شهاب

 ...فقط

 تلخه، زبونش فقط

 .نگيد امير حاج به خدا رو تو

 :گويد مي ناراحتي با و گيرد مي را دستم الناز

 .مياره در رو ماجرا توى ته شه مي پيگير حاجي شهال نيومدن بعد باالخره حتما نگيم، ما -

 :گويد مي نگران لحن با جان خاله عزيزه

 ؟بياره در دلش از بزنه زنگ ريحانه شه نمي گم مي -

 .اومدن به شه راضي شايد

 .دهم مي نشان واكنش سريع و ترسم مي

 ؟؟من -

 ...آخه

 .شه مي عصباني دستم از شه، مي بد بفهمه شهاب آخه

 .كند مي را ام طرفداري هم شهداد

  جان، خاله آره -
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 .كه شناسيش مي

 .شكونه مي سرش رو ها كوزه كاسه همه و زبون بي اين جون به افته مي بعد 

 :گويد مي آه با و كوبد مي اش سينه به جان خاله عزيزه

 سولماز، اي -

 ، سولماز يا

 .بگيرن دل به كينه هم از و بيفتن هم جون به داده ياد همش كنه، برقرار صلح هاش بچه بين اينكه جا به

 .ايستند مي و كنند مي سكوت همه ، حاجي گفتن اهلل يا صداي با

 .رود مي جلو سريع كتش گرفتن براي آيجان

 .پرسد مي كرده تنگ را ايشه چشم كه حالي در بعد و دهد مي جواب را سالممان يك به يك

 ؟برگردم ديگه ساعت يك برم خوايد مي -

 .دهد مي تكان سر و زند مي لبخند الناز شوهر

 .بودم شنونده فقط كن، عفو رو يكي من حاجي -

 .شد هول حسابي كه جان خاله عزيزه

*** 

 ... ها خاطره

 .شوند مي سم گاه ها خاطره

 كشنده، و مهلك سمي 

 و شوند مي بدن هاي سلول تك تك سپس و خون همه وارد باره يك 

 رسند، مي قلبت به خون همراه باالخره كه وقتي گاه آن 

 .كنند مي توقف بكشند، را تو است قرار كه جايي 

 يك را تو سم اين باالخره و نيست فراري سم، اين از و كشد مي عقب ، كند مي جمع را خودش بيچاره قلب 

 ...ميراند مي طور نا طور

 ... اما

 ها، همان درست ها، خاطره همان بين، همين در درست اما

 ، شوند مي نفس ، شوند مي ات ناجى 

 ...كنند مي احيايت 

 ...آه

 ...هستند مهرباني هاي قاتل ها خاطره

 و وسواس با بعد و كنم مي نوازش سبد داخل را ام چيده ام كلبه جلوي كوچك باغچه از كه هايي ريحان

 .ريزم مي نرويشا آب مهرباني

 ؟؟اميررضا بودي ديده پاييز، فصل ريحان  

 ؟كند تالش حيات براي و بكشد قد  كند، رشد  بزند، جوانه پاييز در سبز قدر اين كه ريحانى
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 ...نباشد فيروزه انگشتر يك با  و مردانه كند، مي جدا شان باغچه از كه دستي اگر آخ

 ...نباشد شناس ريحان دست آن اگر آخ

 .داشتى ريحان گلدان چند ، مانخانه تراس كوچك يگلخانه در

 .چيني مي وسواس با و بويي مي را عطرشان و كني مي نوازششان عشقي چه با بودم ديده بارها

 ...خوردي مي سبك را شام

 ... نمك و ريحان و نان

 .گرفتي مي لقمه برايم خودت

 !بزن لقمه يك خودمون ريحان از بيا گلي، ريحان -

 .گرفتم مي دستت از را مهلق شور با

 ...است خوشمزه-

 .بود عشق سراسر هايت چشم

  گرفتي مي را دستم 

 .گرفتي مي آن روي از كوچك گاز يك هايت لب با آرام

 !!!جان بابا چي يعني خوشمزه بفهمي تا نخوردي رو واقعي ريحان -

 ...خنديدم مي برايت دلبرانه و شدم مي سرخ

 .بندم مي را آب شير بغض با

 .آورم مي بيرون يخچال از كوچك پنير تكه يك

 ...كنم مي نگاه فقط را اول لقمه

 .كردي نمي نگاهم اصال روز آن

  و شديم حجره وارد خانم سولماز با وقتي از 

 ، خوردي جا ظاهرم از

 .نكني نگاهم گرفتي تصميم 

 .كرد اعتراض گوشم در آرام و نيامد خوشش ظاهرم از شهابم روز آن حتي

 ؟ كردي طوري اين لباتو چرا -

 .پرسيدم تعجب با

 ؟؟؟طوري چه -

 ؟زدي رژ رو حومه و لب -

 !!!رسيدي مي دماغت به كردي مي تالش ديگه يكم 

 ...انداختم پايين را سرم زده خجالت

 ، بود شده مزين ابريشم فرش با كه قديمي تخت روي و فرستاد ديگر حجره به را كارمندهايش همه امير حاج

 و چيد سفره در را بود داده سفارش كه هايي ديزي بعد و كرد پهن سفره شهاب اههمر خودش

 :گفت خانم سولماز و من به احترام با 
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 .نشده سرد تا بفرماييد -

 .داد مي نشان  اخبار و بود روشن هم تخت مقابل تلوزيون

 :گفت و داد نشان را باال شهاب سفره، دور نشستن موقع 

 .ببيني تلوزيون وايخ مي باال بشين حاجي -

 :پرسيد و خنديد

 ؟ببينم اخبار من شن نمي اذيت ها خانم -

 :گفت و چسباند او كنار را خودش هم خانم سولماز كه بود ننشسته جايش سر هنوز

 !!!مهمم خبر يك منتظر امروز منم اتفاقا نه -

 .شد نفرت سراسر مادرش به شهاب نگاه

 .نگفت هيچ اما كردم مي حس را هم روي هايش دندان فشردن خوبي به 

 ...كشيد عقب و كرد جمع قدري را خودش معذب و متعجب هم امير حاج

 .بگيرد لقمه برايمان ها بچه مثل بود مانده كم و كوبيد را شهاب و من ديزي خودش

 .خورد مي ريحان مشت مشت 

 :گفت لبخند با و گرفت مقابلم را ريحان سبد

 ؟بابا ، ريحانه -

 ؟يخور نمي ريحان

 .دهم مي جايش يخچال داخل هق هق با و دارم مي بر را سبد

 .دهم مي تكيه است جنگل به مشرف كه آشپزخانه شيشه به را سرم

  و بارد مي باران

  سالگي هفت قصه رسم به كاش

 ....آمد مرد آن

 ...آمد باران در مرد آن

 "بماند و بيايد و بخوانم"

 ...درسى كتب تمام از كند حذف را رفتن و

 .بودم افتاده احمقانه مبارزه  رينگ يك در روزها آن ناخواسته

 در دانست نمي حتي كه ام فرضي حريف به و پريدم مي پايين و باال عقل بي و ضعيف سنجاب بچه يك مثل 

  .كوبيدم مي مشت است مبارزه رينگ

 ...بود بزرگ كه حريفي 

 ...بود قوي

 ...بود مرد

 ...بود نخواسته و بود خواسته مرا كه جنگيدم مي او با

 !؟بودم نفهميده كه بودم زمين كره آدم ترين نفهم نظرم به كه خودم، با
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 نمي هم خودم روي به هيچ، كه شهاب روي به لعنتي غرور اين ترس از و بودم زده حرف تي خانوم با كه خودم با

 ؟؟آوردم

 قوي سر بر  بود رسيده زورم فقط را بودم شنيده شهاب از شب آن كه حرفهايي تمام دلي و دق كه خودم با

 ...كنم خالي  بودم ديده اطرافم در حال به تا كه مردي ترين

 شديم مي تر نزديك عروسي شب به كه اي دقيقه هر

 .گرفتم مي استرس بيشتر 

  شدم، مي عصبي بيشتر

 .شكست مي بغضم راحت

 .كردم حبس اتاقم در را ،خودم عروسي قبل شب 

 .كنم خداحافظي شبه يك ام، كودكي با ،اتاقم با خواستم مي 

 ...ام وجبي چند اتاق دخترك نه باشم خانه يك زن فردا از خواستم مي

 .نداشتم اصال را حنانه به كردن نگاه طاقت

 .بود ايستاده در گوشه آخر بار

 .كردم بغلش كه شكست وقتي بغضش 

 :گفت گريه ميان

 نخور، غصه آجي -

 !يشتپ ميام كنم مي شوهر زود منم 

 :گفت و كرد پاك را آن روسري گوشه با بعد و چكيد اشكش مامان حرفش، اين با

 ...عروسي قبل گريه و غم نداره شگون -

 !نبود شدني تمام اما

 توانست مي كه شد مي حسادتم كند جور را خانه و عروسي پول هنوز بود نتوانسته شوهرش كه نفيسه به حتي

 .بماند پدري خانه در بيشتر

 .باشد حنانه مواظب كردم مي التماسش كردم، مي بغل مدام را نسيم 

 :گفت بغض با آخر دفعه 

  ؟بزنم حرف نيما با بتونم كي گوشي با ديگه من ريحانه -

 ... من بري تو

 :گفتم و كردم قطع را حرفش

 باش، خودت مواظب خدا رو تو نسيم -

 ...ترسم مي نگرانم،

 :گويد مي خنده ميان و خندد مي

 !! خوبيه پسر خيلي نيما ، نباش اننگر -
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 شديد درد دل دچار مرتبه يك بودم آرايشگر دست زير وقتي كه داشتم استرس و هيجان اينقدر لعنتي صبح آن

 .شدم مشخصم تاريخ از قبل هفته يك خونريزي بعد و

 .خورد مي هم روي شدت به هايم دندان و بود افتاده فشارم

 .بودند سالن در همراهم هم خانم سولماز و نسيم و نفيسه

 :گفت مي مدام و داد مي ماساژ دستش در را سردم هاي دست ، بود كرده گم را پايش و دست حسابي كه نسيم 

 !جون ريحانه خرم مي  آبميوه واست سوپر از ميرم االن -

 :گفت ناراحتي با آورد مي بيرون كيفش از قرص كه حالي در خانم سولماز

  !عروسيته شب آخه واي -

 ؟؟بود وقتش چه

 :گفت و گرفت مقابلم را قرص بعد

 .باشي پا روى حداقل امشب بخور ژلوفن دوتا بيا -

 و بنشينم صندلي روي توانستم نمي حتي درد كمر شدت از

 .بود شده كالفه حسابي آرايشگر خوردم مي تكان بس از 

 .بودم كرده مشت محكم را هايم دست فقط درد زور از و بودم بسته را هايم چشم

 و رفت مي فرو شدت به دستم كف در قرمزم هاي مصنوعي ناخن كه طوري 

 .كنم فراموش را ام اصلي درد شد مي باعث درد اين 

  ببلعم ميوه آب با را آن كرد مجبورم و آمد سراغم قوي و بزرگ كدئين يك با بار اين خانم سولماز 

 توانستند زور به و بود شده خمار كامال چشمانم كه طوري شوم، حاد آلودگي خواب يك دچار شد باعث همان و

 .بگذارند چشمم در را طوسي لنز

 .كردم نگاه آينه در را خودم خمار هاي چشم همان با

 شبيه مرا درست براقش هاي سنگ با گيپورم  سفيد پيراهن و درخشيد مي فرم موهاي شينيون بين ظريفم تاج

 !بود كرده آرزوهايم دختر

 !بودم شده سيندرال من

 .نشود گرفته مرتبه يك من از چيز همه و نباشد كار در شبي دوازده كاش فقط

 .باشد ابدي آرزويم كاش 

 ...بياويزم آن به ابد تا و كنم ميخ شب اين به را خودم كاش

 .رقصانم مي شور با را پوفم دامن من و چرخند مي دورم ذوق با نسيم و نفيسه

 :گويد مي خنده با آرايشگر

 ...شد خوشگل خيلي اما كرد، اذيتمون خوابالو و مريض عروس -

  نداشت عروس از كمي دست برقش و زرق پر ماهي مدل  شيري پيراهن و فرحي شينيون با هم خانم سولماز

 ...بياويزد شينيونش دور گل حلقه يك گرفت تصميم وقتي مخصوصا .بود شده هم زيبا كه الحق و

 .بود فريب دل و زيبا هنوز ، سال و سن اين با زن اين شد، ام حسودي
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 مي كنار را اوقاتش بعضي جلف رفتار اگر و گذاشت مي نمايش به ممكن نحو بهترين به را بودن زن گاهي 

 ....كرد تشبيه پوشش و اندام نظر از فرح ملكه به را او كه شد مي گذاشت،

 نگران حسابي همه تقريبا و داد نمي جواب را تلفنش .بودم شهاب منتظر و بودم شده آماده كه بود ساعت يك

 ...بوديم شده

 .دادم جواب سريع بودم، بد خبر يك شنيدن منتظر زده وحشت ام گوشي روي اميررضا شماره ديدن با آخر بار

 !عروس الو -

 .بود آرام صدايش

  سالم -

  ؟خوبي جان بابا سالم -

 ؟خوبه اوضاع

 .بپرسم شهاب از سريع خواستم

 ... از شما ، ممنون بله -

 . خوردم را حرفم خاطر همين به و شود دلخور شهاب بعدا كه ترسيدم اما

 پرسيد، كه خودش

  ؟ اونجاست دوماد شاه -

 ؟ده نمي جواب گوشيشو چرا

 ...ريخت فرو قلبم

 .كردم ناله

 !!امير حاج -

 .داد جواب ثانيه چند بعد و كرد سكوت

 ؟كجاست بچه اين ؟بابا شده چي -

 !نيست -

 !منتظرشيم هساعت يك

 .بزنم كامل را حرفم نداد اجازه ام گريه

 .شد صحبت مشغول و گرفت دستم از را گوشي و آمد جلو خانم سولماز

 سولماز منم !جان حاجي الو، -

... 

 ؟جان -

... 

 شه پيداش االناست ديگه، شهابه عزيزم، نباش نگران -

.... 

 هست، بهش حواسم چشمم، روي به -
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 .نباش نگران

 خانم، سولماز از جمله چند همين شنيدن با نفر، دو اين از دوباره چرا مدان نمي

 ...داد دست من به كننده مشمئز حس 

*** 
 .كند نگران بيشتر را تو قبل، از كه است انتظارى جواب دلشوره، و نگراني و انتظار از تر دردناك

 ...بكشاند زدگى دل به را تو كه ستاي دلشوره 

 .آمد شهاب

 .آمد باالخره خبري، بي و تاخير عتسا دو با

 روي نامرتب موهايش حاال خورد؛مي چشم به هرچيزى از بيشتر موهايش آراستگي عادي، روزهاي در كه شهابي

 ...ريخته صورتش

 .هستند زدن زار حال در تنش در هم دامادي شلوار و كت اين انگار و است سرخ و متورم هايش چشم

 :پرسدمي و گذاردمي كنار را دوربين عجبت با بردار فيلم كه قدراين

 ؟نيست خوب داماد آقاي حال -

 .كندمي نگاهم

 ...هايش چشم در مشهود عنصر ترين مهم غم،

 .كندمي زمزمه چيزي گوشش در كه بينممي و كندمي شهاب موهاي زدن شانه به شروع دستپاچه خانم سولماز

 :گويدمي بردار فيلم و او به رو و زندمي پس را مادرش حرص، به شهاب

 ؟بريد شهمي -

 :گويدمي تعجب با بردار فيلم

 ...دوماد آقاي ها عكس اما -

 .كندمي قطع را حرفش

 .هتل بريد -

 .ميايم هم ما

 .كافيه عكسم يك

 .كنندمي نگاه هم به ناچاري و تعجب با دو، هر

 چشم با را خودش وجود تمام لرزش كه زندمي فرياد طوري و است كرده مشت محكم را دستش دو هر شهاب 

 .بينممي

 ؟؟بريد گمنمي مگه -

 به نا را اوضاع كه هم آرايشگاه سالن خدمه و شوندمي برج آسانسور سوار سريع سراسيمه، و زده وحشت دو هر

 .گرددمي بر آرايشگاه داخل سريع انعام، درخواست بدون بيند،مي سامان

 ...دنياست درد ترين مسخره حاال جسمم، درد انگار و تاس نشسته صورتم و تن روي سرد عرق 

 .است تاريك كامال صورتش از نيمي دارد، هنري مسخره آرايي نور مثال كه بزرگ راهروى آن در
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 .كندمي نگاهم 

 .لرزدمي هايم لب 

 .دهدمي تكان بغض با را سرش

 .دارد باريدن خيال دوباره امروز ماند؛مي زا باران متورم ابر دو كه هايش چشم

 .ريزدمي اشك

 .زندمي صدايم

 !ريحانه -

 .ندارم سخن زبان

 ...بگو يعني كنممي ناله هايم چشم با 

 ...زندمي هق هق گويد؛مي كه آخري ريحانه بعد و زندمي صدايم دوباره

 .آيم مي خودم به

 .ايم نشسته هم كنار گوشه، يك مرتفع، برج بام پشت روى دو هر

 .است شده كيخا سپيدم لباس 

 .است اش شانه روي سرم 

 .زنيمنمي حرف

 ...دارم درد من 

 ...دارد درد او 

 ...دارد درد دنيا

 ...دارد درد خورشيد 

 ...ندارد پرسيدن جرات كس هيچ اما و

 .ايستد مي رويم به رو شودمي بلند بعد و كندمي دود هم را ششمش يا پنجم سيگار

 .گيردمي مقابلم را دستانش 

 .سپارممي او به را هايم دست بپرسم، كهاين ونبد 

 .كندمي بلندم 

 .بردمي پيش بام لبه تا و گيردمي را دستم و اندازد مي دوشش روى را كتش بعد، و تكاندمي را لباسم خاك

 .بودم ترسيده كنم اعتراف بايد

 ...دوخت چشم وحشتناك ارتفاع آن از خيابان به و شد خم طور آن وقتي لرزيد،مي پاهايم 

 .كرد نگاهم عميق دوباره

 ؟!برفي پنبه شدى خوشگل خيلى -

 :گويممي بغض و خنده با و كشممي باال را ام بيني

 ؟شد خراب آرايشم و كردم گريه قدر اين كه حاال -

 :گويدمي بغض با
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 !ديگه آرايشگرت تره پايين طبقه دو همين !نباشه تغصه -

 .كنهمي شدرست دم،مي پول بهش برابر دو

 اي شماره و آورد مي در جيبش از را اش گوشي مكث، ثانيه چند بعد و كندمي نگاه را خيابان دوباره بعد

 .گيردمي

 كنممي نگاه فقط منتظر، و متعجب 

 .چكدمي اش گونه از اشك قطره يك 

 :گويدمي نفرت با گوشي در زمان هم و فشردمي تر محكم را دستم

 ؟محضر از برگشتي -

.... 

 .ريزدمي اشك و خنددمي

 !؟دادي بازيم-

.... 

 كن گوش تو نه -

.... 

 .زندمي فرياد

 .كن گوش گممي -

... 

 !نيستم -

  بعدش به اينجا از

 !نيستم رو مدليش اين

 .نبود اين قرارمون

... 

 .كنممي نگاه فقط و فهممنمي هيچ ذهني  معلول يك مثل من

 :زندمي فرياد دوباره

 !!!شو خفه -

 .زندگيت به بچسب برو

 !قبول !نداشت حرف ريزيت برنامه و تاريخ

 .شد تموم خوردم، ازت

... 

 .نخور گوهي هيچ ديگه من خاطر به -

 .جهنم به برو

 .كندمي پرتاب بام از را اش گوشي مرتبه يك كند، قطع را تماس كهاين بدون بعد



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

357 
 

 .كشممي جيغ زده وحشت

 آيد؛ مي جلو 

 كند؛مي بغلم

 :گويدمي است، عاجز خيلي كه صدايي يك با و فشردمي اش سينه در را سرم 

 .ريحانه شهمي چي دونمنمي من -

 .دونمنمي هيچي خودم از من

 ؟ترسممي نبودنش، نداشتنش، از هميشه از بيشتر لحظات، آن در من چرا

 ؟؟تپدمي تر تند قدر اين قلبم چرا

 ؟؟فشارممي محكم را هايش دست چرا

 .گرديم مي بر زندگى از قسمت آن مسخره گردونه به

 .گردد مي بر اش عادي روال به چيز همه احمقانه خيلي

 .رود مي پيش ديگر عروسي هزار شبيه و روتين مجلل عروسي يك لحظات همه 

 .شود مي اجرا رسومات و رسم تمام

 است، شده خوب شهاب حال

 غوطه ها ثانيه در طور بد بودن، آرزوهايم شب ريبلو كفش پرنسس ، امشب بودن ستاره تك غرور حاال هم من 

 ...است كرده ورم

 .رقصد مي سرمست روياهايش شاهزاده با بدبخت سيندرالي

 ...است برده كامال ياد از را است مرگ ناقوس كه دينگش دينگ و شب دوازده ساعت 

 ...است خالي تو ى گنده تنبل كدو يك فقط اش بلوري كالسكه است رفته يادش بيچاره

 .رقصند مي دورم فاميل هاي دختر ساير و نسيم و حنانه

 .است شده طال از اي فربه تل شبيه طال، خرمن و طاليي پيراهن آن با عمو زن 

 دلش در توانم مي را هايش اشك من اما زند مي لبخند گوشه يك و پوشيده لباس ساده هميشه مثل مامان

 ...ببينم

 ....بخوانم

  و پاشد مي سرم روي اسكناس مدام كند مي ام يهمراه رقص در كه شهاب

  ، غم يك امشب

 ...است كرده مهربان را هايش چشم

 گيرد، مي را دستم .نشيند مي كنارم گويم، مي آخ آرام و نشينم مي صندلي روي .كند مي پيدا شدت دردم كمر

 .پرسد مي

 ؟خوبي - 

 .گويم مي گوشش در را موضوع شرم با

 :گويد مي و دهد مي تكان سر 
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 ! شهاب شانس اينم بيا -

 .گيرم مي محكم را دستش

 .كنم مي جبران -

 .خندد مي

 .مونم مي منتظر -

 :گويد مي زنان نفس نفس و رساند مي داماد و عروس ميز كنار را خودش خانم ملوك

 ؟خانم عروس داداش كو پس -

 .دهد مي جواب او و كنم مي نگاه شهاب به تعجب با

 .نداره داداش عروس ملوكي -

 :گويد مي و كند مي اخم خانم ملوك

 .پسر نكن صدا طور اين رو من نگفتم صدبار -

 :گويد مي شهاب به رو و رسد مي لحظه همان جان خاله عزيزه

 داده، ترتيب بازي آتيش حاجي-

 .هستند آقايونم ، هتل تراس بيان بگيرن حجاب ها خانم گه مي

 .كنم مي نگاه شهاب به ذوق با

 ؟بريم ، جون آخ -

 :گويد مي و زند مي لبخند

 !كه داشتي درد كمر تو -

 .چسبانم مي او به و كنم مي لوس را خودم

 !بريم !بريم -

 .رويم مي هتل لوكس و بزرگ ايوان به همه و بپوشم را شنلم كند مي كمكم الناز

 است، بهتر كمي اش جسمي حال انگار امشب بابا 

 ...چرا و دانم نمي و نگاهش از ام شرمزده قدر چه من و كند مي نگاهم غمزده شوق يك با مدام 

 ..او اما

 ... او

 .ديدمش تراس كنار امشب بار اولين

 نوراني و گرتر جلوه هم ماه از حتي كه بود كرده مانندش اي ستاره به شب تاريكي در اش طوسى شلوار و كت 

 ...بود تر

 ...كرد نگاهم

 ...كوتاه 

 ... عجيب

 .خوشحالم  بيند، مي را شهربازي است بار اولين كه بچه يك مثل اما من
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 .است آورده وجدم به بازي آتش 

 .كنم مي اشاره آسمان به و گيرم مي را شهاب دست ذوق با پرم، مي پايين و باال 

 !شهاب -

 !شد قلب شبيه ببين شهاب 

 :گويد مي آرام گوشم در مامان

 !دختر باش سنگين يكم -

  زند مي دار معنا نيشخند  شهرزاد

 .چسبيده امير حاج به مظلومانه شهداد كه بينم مي و

 .شوم مي طفلك شهداد روي جمعيت نگاه سنگيني متوجه تازه

 :گويد مي مادرش به رو شهرزاد شنوم مي وقتي نشيند مي دلم در غم

 ااو اين به زورش كنه، قيچي عروسيش از  رو طفلك شهالي پاي  رسيد زورش فقط عرضه بي شهاب اين -

 !؟نرسيد خواهر

 .است پخش حال در ماليم موزيك يك و شود مي تمام بازي آتيش

 :گويد مي بلند صداي با و نيست بردار دست خانم ملوك 

 ؟؟باالخره ببنده خواد مي كي رو عروس كمربند پس -

 :گويد مي و گيرد مي گاز را لبش آرام مامان

 .نداره داداش ام بچه -

 :گويد مي آرام  و ددخن مي طعنه با خانم سولماز

 !خواهرش يا داداششه نيست معلوم كه منم بچه داداش -

 :ميگويد بلندتري صداي با دهد جاي اش روسري زير را موهايش ميكند سعي كه حالي در عمو زن

 ! وا-

 نكنه، كمش برادري از خدا

 .جفتشونه برادر شير عين امير حاج 

 .آورند مي را قرمز بند كمر

 ...نيست خوش حالم 

 ...است شده مرگم چه دانم نمي

 كند، نمي اجابت را خواسته اين و شود مي ناراحت پيشنهاد اين شنيدن از كنم مي فكر

 ... اما 

  ، آيد مي جلو صالبت با اما

 ...گيرد مي است عيان بغضش كه جاني خاله عزيزه دست از را كمربند

 ...ميزند لبخند 

 .بوسد مي را شهاب پيشاني اول 
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 .باباجان باشي ختخوشب -

 با و كند مي بلندش و گيرد مي را شهاب هاي شانه و شود مي مانع اما ببوسد را دستش شود مي خم شهاب

 :گويد مي آرامش

 !كن خوشبختش -

 كند، مي رد سرم باالي از وقتي و برد مي باال را  قرمز كمربند بعد

 ...قلبم

 ... قلبم

 سوزد مي قلبم آخ

 زند، مي را اول گره

 ... دارد فاصله صورتم با وجب يك فقط تشصور

 :بگويد بند كمر بستن موقع عروس برادر است رسم

 .پشتتم ، پشت هفت تا  قرص، پشتت برو، -

 زند، مي رو دوم گره

 ؟؟؟اشك از است شده پر چرا اش كهربايي كوچك هاي چشم 

 .گذارد مي اش سينه روي را دستش

 .كند مي نگاهم مدت طوالني و هايم چشم در زند مي زل كه است بار اولين اين

 .است شده دورگه صدايش

 قيامت، قيام  تا خودم-

 دنياست، دنيا تا

 ميچرخه، زمين تا

 پشتتم، دارم نفس تا

 ...پشتتم كوه مثل

 ...شي خوشبخت كه برو

 .رقصند مي ، زنند مي بوق عروسي ماشين سر پشت

 ...شنود مي عروسش فقط كه امشب داماد  شاه بلاتومي غمگين موزيك از شدند شوكه اما شهر هاى خيابان

 ...اول عشق

 كند مي خواني هم خواننده همراه و ريزد مي اشك ، كند مي بغض

 دنيا تو عشقي هيچ گن مي"

 نيست اولين عشقه مثله 

  اما عمري يه گذره مي

 نيست رفتني خيالت از

 مثله هيچكي عشقه داغه
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 نيست زنتت مي پس اونكه 

  تيوق تنهاشي چقده

  ؟نيست قدمت هم هيچكسي

 بدوني سخته چقده

 مونه نمي خوايش مي اونكه 

 و ست ديگه  جاي  يه دلش كه

 اونه ماله وجودش همه 

  اونكه براي  بده چه

 باشي غريبه دي مي جون

  باشم تو با خوام مي بگي

 "نباشي كه خوام مي بگه

 
 كند مي پاك دستش كف با را هايش اشك

 .بياورم باال جاني شب اين وقيح صورت روى را رروزگا خواهم مي من و 

 چه بگويم بهتر يا بياورد سرم باليى چه است قرار بگويد و بايستد رويم به رو  نيست مرد قدر اين كه روزگاري 

 ...است آمده سرم به

 .زد مي فرياد و زد مي صورتم به سيلي چند شب آن بود كسي كاش

 كن، گريه احمق -

 كن، اعتراض

 زن،ب فرياد

 ...كن شيون

 ...برو

 برووو اصال

 .كنم نمي گريه هم مادرم پدر با خداحافظي زمان حتي من اما

 و سم بي االغ يك و خورم مي غلت ديگران محض آبرو محض خوشبختي و شادي نقش مسخره پوسته در

 ...پاالنم

 ...است خوابيده

  داد قورت باهم قرص چند كه شود مي ساعتي يك

 جمع خودش در جنين يك مثل و خزيد تخت گوشه بزند حرف كالمي و بياورد در را هايش لباس اينكه بدون و

 .خوابيد و شد

 ...كردم تماشايش خوب دقيقه چند و انداختم رويش آرام را نازك پتويي كرد، مي ناله خواب در 

 ...ام زندگي مرد اولين



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

362 
 

 ...من حق

 !شوهرم

 !عشقم

  ، كنم مي رتكرا را كلمات اين تمام خودم با دوباره

 ...بوسم مي آرام را اشكش خيس صورت و كنم مي پاك را هايم اشك

 موهايم سنجاق و پيراهن كردن باز براي تا كنم مي بيدارش و گيرم مي تماس صحرا با نفهمد كسي كه طوري

 .كند كمكم

 پيراهن سفيد دامني زير روي را خون هاي لكه وقتي حتي نميرپرسد سوالي اما شوم مي متعجبش نگاه متوجه 

 .بيند مي عروسم

 .رسانم مي گرم آب دوش زير زور به را دردمندم تن

 .است افتاده راه خون جوي حمام كف و شود مي تر شديد لحظه هر ام ريزي خون شدت

 ندارم، ايستادن تاب 

 نشينم، مي خون ميان زمين، كف 

 ...بارم مي را بودم كرده خفه امشب كه هايي اشك تمام هاي هاي و دهم مي تيكه سرد ديوار به را سرم 

 
 .كشيدم مي نفس سختي به حتي و است گرفته اتاق هواي كردم حس آمدم بيرون كه حمام از

 .خزيدم اتاق تراس گوشه غريبانه  و انداختم ام شانه روي را ام اي جقه بته اشارپ 

  خزيد، مي خيسم موهاي بين باد 

 .شد نمي خاموش قلبم آتش اما شد مي سردم

 ...ديدمش

  ، بودند شناور آب روي زيبا قوي چند ، بود  نشسته زمين روي  عمارت پشت باغ بزرگ حوض  كنار

 ... داشت غذا دستش كف در برايشان كه ديدم

 چسباندم، سرد هاي نرده به را سرم

 عجب تاس اش شنونده و تماشاچي ها ميله پشت باال اين كسي بداند اينكه بدون او و بستم را هايم چشم 

 .كرد هنرنمايي

 بود، العاده فوق صدايش 

  خواند، مي خودش دل براي و آرام اينكه با

 ...باريد و باريد و شد همراه آلودش حزن آواز بيت بيت با عجيب دلم

 كه ، ني چون نالم شب همه"

 دارم غمي 

 ... دارم غمي كه

 ....يارم ، يارم نشدي اما بردي جان و دل
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 .... بودي ما با

 ...رفتي ام بي

  ؟رفتي كجا به گل بوي چو

 رفتي تنها ماندم تنها

  از فغانم رود كاروان چو

 رَوَد، آسمان بر ، زمين

 از دور بارم مي خون يارم از دور

 بارم مي خون يارم 

 ناتواني به پا از فتادم

 داني كه چنان عشقم اسير

 توانم نمي غم از رهايي

 تواني مي كه كن اي چاره تو

  دلم از آتش آهي آرم بر دل ز گر

    اشك مژگانم از ستاره چون ريزد

  از فغانم رود كاروان چو ريزد آتشين

 يارم از دور رود آسمان بر زمين

 بارم مي خون يارم از دور بارم مي خون

 گويم دل غم او با تا حريفي نه

 جويم را تو كه خاطر در اميدي نه

 رفتي ما بر كز روان سرو جان شادي اي

 رفتي كجا سوي ما دل چون ما محفل از

 "رفتي تنها رفتي تنها ماندم تنها

 ...بودم مانده تنها

 ...برد خوابم كي نفهميدم اصال كه ريختم اشك آنقدر همانجا

*** 
 .ندارم را سرم دادن تكان قدرت اما شوم مي بيدار نشيند، مي ام شانه روى دستى

 در نور و خورشيد از اثر كه حاال و ام مرده و گذاشته اه نرده همين بر سر ديشب انگار است، شده خشك گردنم

 ...است شده افتاده كار از  و كرخت من جسم اما هست، آسمان

 !ريحانه -

 ؟خوابيدي اينجا چرا
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 مي نگاهش كشم، مي گردنم روي دست كه همانطور چرخانم، مي سر تا كنم مي جان است، ترحم از پر صدايش

 يك با را جايش مرتبه يك ديروز شيطون و شر بچه پسر آن انگار ، ندارد ار هميشه برق آن هايش چشم كنم،

 !است كرده عوض افسرده و نااميد پيرمرد

 رانم؛ مي زبانم بر را كلمات سختى به و است تلخ و خشك كوير يك مثل دهانم

 !برد خوابم شه خشك موهام اومدم - 

  شوم، بلند كند مي كمكم و گيرد مي را دستم

 بزن صورتت و سر به آب يك پاشو -

 آوردن، صبحانه واست ديدنت اومدن خانوادت داد خبر اومد منيره

 كنم؛ مي نگاهش تعجب با

 ؟صبحانه -

 دهد؛ مي جواب رود مي اتاق حمام سمت كه حالي در و دهد مي تكان هوا در دست كالفه

 !!چپق عهد مسخره رسومات و رسم -

 خواند؛ مي دوش زير كه او و شود مي ام گاهي صبح موسيقي آب شير صداي

 بود كسم تنها وقتي يه اونكه"

 بود كسم بي  دل  پناه تنها

 كنارم از رفت و گذاشت تنهام

 قرارم بي من ، دوريش درد از

 مونه، مي پيشم كردم مي خيال

 خونه مي واسم عشق ي ترانه 

 ....نامهربونه دونستم نمي…همزبونه يه ، كردم مي خيال

 سوزم، مي دارم عشقش  داغ از ، هنوزم اما رفته اينكه با

 ...چشامه جلو ميرم كه جا هر ، باهامه همش خيالش و فكر

 ..بزارم مرهم دوريش درد رو ، بيارم دووم تا خواد مي دلم

 "...بيارم طاقت من تونم نمي ، ندارم راهي شه نمي اما

 ...دلرز مي صدايش جاهايي يك شود، مي قطع صدايش خواندنش ميان جاهايي يك

  ...شود مي دورگه

 كينه و بغض از سرشار جايي

 ...حسرت و غم و شكست از لبريز جايي

 ...نيايد در اجرا به زني هيچ براي وقت هيچ زندگي، از پرده اين اميدوارم

 ...زني  هيچ

 لكيپو اي نقره شال عزا، مشكي رنگ به دلي با و كشم مي تنم روي دوباره را خر پوسته  و شورم مي را صورتم

 ...روم مي بيرون اتاق از و كنم مي سر
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 بوسه و نشنيم مي كند، مي بغلم محكم و دود مي است، حنانه آيد مي استقبالم به كه كسي اولين ها پله جلوي

 هيچ كند، مي نگاهم لبخند و بغض با كه مادرم صورت روي شود مي خشك نگاهم بين همين ، كنم مي بارانش

 شنوم؛ مي را عمو زن صداي كنم، مي عطرش سيراب آغوشش در را خودم و ومد مي سمتش بينم، نمي را كس

 ؟خانوم عروس خوبي -

 ؟نشده تنگ ما واسه دلت

 است شده تنگ صبحش روز هر هاي جيغ صداي براي است، شده تنگ دلم كنم، مي نگاهش و گردم مي بر

 كنم؛ مي بغلش

 .عمو زن اومدي خوش -

 دهم، مي سالم شهرزاد و الناز و نجا خاله عزيزه به و چرخانم مي سر

 پرسم؛ مي تعجب با

 ؟؟كجان نفيسه و نسيم -

 مي جواب عمو زن

 دهد؛

 !بهتره نيان گفت جان خانم -

 گويد؛ مي رويي خوش با جان خاله عزيزه

 !حليمي عجب دختر، آورده اي صبحانه چه كشيده زحمت مامانت -

 ...عطري خوش كاچي عجب

 :گويد مي لب زير شهرزاد

 !!شد نمي پيدا صبحانه بزرگي اين به عمارت تو آخه -

 كنار دقايق آن تمام خواهد مي دلم و دهم نمي اهميت كند، ساكتش تا گيرد مي گاز لب الناز كه بينم مي

 ...بگذرانم غم بدون را ام خانواده

 ؟؟شود مي مگر اما

 كنم، مي نگاه مامان به كه لحظه هر

 ؟خوبي :پرسد مي كه بار هر

 دهم؛ سر شيون خواهد مي دلم

 !نه -

 !نيستم خوب مامان نه

 !ترسم مي

 ؟؟؟بيايد سرم بر است قرار چه بپرسم سوال حتي ترسم مي كه ترسم مي خودم از

 با بعد كمي بودند، رضا امير منتظر همه خانه اين رسم طبق نكرد، شروع كسي اما نشستيم صبحانه ميز سر

 :گفت گويي، آمد خوش از بعد  رويي خوش با و آمد پايين اه پله از لبخند با اما كرده پوف هاي چشم

 ...موندم خواب امروز شد، دير شرمنده -
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 كنم، مي نگاهش بغض با

 "؟؟نيست خوشحال خانه اين در كسى چرا "

 :گويد مي آيجان به رو نشيند مي كه ميز سر

 !آيجان -

 ؟؟دومادمون شاه كو پس

 دهد؛ مي جواب احترام با منيره

 .ميان االنه نگفت آقا -

 :گويد مي لبخند با

 ...مونيم مي منتظر پس -

 او پاي هم طور چه كه كنم مي تماشا فقط من و كردن صحبت حنانه با تمام مهرباني با كند مي شروع بعد

 ...شود مي كودك

 خوش و بوسد مي را مامان شوم، مي مشعوف رسيده ظاهرش و خودش به سابق مثل اينكه از آيد مي كه شهاب

 :گويد مي و بوسد مي ببينند همه كه طوري و گيرد مي را دستم بعد گويد، مي مدآ

 !گذاشتم منتظرت ببخشيد عزيزم بشين -

 هميشه برعكس انگار امروز شوم، مي رضا امير به تيزش و تند اما پنهاني هاي نگاه متوجه صبحانه صرف حين

  ندارد، را كردن بازي زير خيال و بسته رو از را شمشيرش

 پرسد؛ مي كه بابا حال از رضا امير

 دهد؛ مي جواب احترام با مامان

 ...گذاشتين تموم سنگ واقعا كردن، تشكر مجدد ديشب بابت و رسوندن سالم خيلي -

 :گويد مي تندي لحن با شهاب

  !مامان بود وظيفه -

 !نكردم كاري

 !!بود توانم در همين

 :گويد مي مشآرا با رضا امير اما كنند مي نگاهش متعجب همه

 !رفت پيش طور همين كه الحق و بره پيش احسنت نحو به چيز همه داشت دوست دامادتون -

 داد؛ ادامه شهاب به رو بعد

  !باباجان ممنون -

 بود، العاده فوق چيز همه

 !!بردم لذت واقعا مهمان عنوان به

 شود؛ مي بلند و گذارد مي زمي روي حرص با را اش لقمه كه كند مي ترش عصبي امير حاج حرف اين انگار

 شم، مرخص زودتر يكم بايد من خوام مي معذرت -

 ...دارم كار
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 :گويد مي طعنه با عمو زن

 ؟؟نيست جمعه امروز مگه وا -

 :دهد مي جواب و امير حاج به است زده زل

 ! حاجي كارمند منم و است جمعه چرا -

 !!بيام رب عروسيم هاي هزينه پس از بتونم تا كنم كار دوبل بايد

  كند، حفظ را آرامشش كند مي سعي و است شده قرمز امير حاج صورت

 :گويد مي كند مي آبرو حفظ و شده رگه دو خشم از كه صدايي با

 ؟بيام تا باشي منتظر اتاقم بري ميشه ترانزيت، ببري بدم مدارك سري يك بايد -

 و افتاده اتفاقي چه پرسد مي من از اشاره اب عمو زن رود مي او اتاق سمت حرفي هيچ بدون شهاب كه بينم مي

  دارند، را بحث مسير دادن تغيير قصد شوخي و خنده با جان خاله عزيزه و الناز اندازم، مي باال شانه فقط من

 پله سمت ، كند ترك را ميز تا گيرد مي اجازه تشكر كلي از بعد امير حاج شود، مي تمام صبحانه كه بعد كمي

 :گويم مي مامان به آرام و شوم مي بلند هم من رود، مي كه ها

 ..بيام تا نريد -

 گويد، مي بخير صبح امير حاج ديدن با و هاست پله از آمدن پايين حال در شهداد بين همين روم، مي دنبالش

 است؛ خشمگين صدايش

 !بچه بخير ظهر -

 اندازد؛ مي پايين سر زده خجالت شهداد

 !!بودم خسته خيلي داداش ببخشيد -

 كند؛ مي شماتتش خشم همان با

 ؟؟ست خونه توي مهمون رسه نمي شعورت -

 است؛ شده سفيد حسابي شهداد رنگ

 ...اما ، بيام خواستم مي خدا به - 

 كند؛ مي سكوت جا در شهداد و آورد مي باال سكوت نشانه به را دستش

 !شهداد گفتنات اما اما اما اين بسه -

 !زنت بهم حال ترس اين بسه

 !شدنت قايم ينا بسه

 !بالتكليفي اين بسه

 كني، روشن امروز همين از تكليفتو داري وقت هفته يك

 !هفته يك فقط

 بگويد، تواند نمي چيزي چشم جز و لرزد مي حسابي شهداد هاي دست

 ترس با كند مي نگاهم و گردد مي بر ، شود مي من حضور متوجه كه كند مي حركت باال سمت دوباره رضا امير 

 يم؛گو مي
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  ..من - 

 !خوام مي چيزي اتاقم از من

 كند؛ مي اشاره جلو سمت دست با 

 .جلو بيوفت -

  كنم، مي اطاعت سريع و ترساندم مي اش جدي لحن

 اتاق سمت پاورچين و آورم نمي تاب تراشم، مي ناخنم روي از را هايم الك استرس با  اتاقم در بعد دقيقه چند

 روم، مي رضا امير كار

 چسبم؛ مي ديوار به و كنم مي توقف اش گونه فرياد صداي شنيدن با اتاق به مانده كمي

 ؟؟؟الدين شهاب مرگته چه -

 بزن، فرياد رو مرگت اين خدا رضاي محض بار يك

 ...اون و اين صورت رو نكن تُفش قدر اين و

 لرزد؛ مي شهاب صداي

 !خوبم من حاجي هيچي -

 ..ناخوشم يكم يعني

 :گويد مي خشم با

 همسرت خانواده جلوي طور اين االن و بودي ها عزادار شبيه  ديشب، تمام كه چيه ناخوشي اين -

 ...ندازي مي چرتكه من واسه

 ...گذارم مي قلبم روي را دستم

 ! امير حاج نپرس آخ "

 !نپرس

 ...دهد جواب كه مبادا

 "...بشنوم من كه مبادا

 باز را در استرس با امير حاج لحظه همان...كند مي آب را سنگ دل كه هقش هق ، شنوم مي هق هق فقط اما

 :گويد مي سريع بيند مي آنجا كه مرا كند؛ مي

 بگو، آيجان به نفهمه كسي كه جور يك -

 بياد خسروي دكتر بزنه زنگ

 !اينجا

 پرسم؛ مي وحشت با

  ؟شده چي -

 :گويد مي تر جدي

 ...بكن رو گفتم كه كاري -

 .كردم خداحافظى عمو زن و مامان با وضعيت، آن در طور چه آورم نمي ياد به اصال
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 .بودند شده حالم وخامت متوجه همه كه بود حدي به هايم دست لرزش شدت

 .رفتمي باال سمت به ها پله از هراسان جان خاله عزيزه

 :پرسيد و گرفت را دستم الناز

 ؟ريحانه شده چي -

 :گفتم هق هق ميان بود بهانه منتظر بغضم

 !دونمنمي -

 .اتاق توي برم نذاشت امير حاج 

 .كنه خبر رو خسروي دكتر بگم آيجان به گفت فقط

 :گويدمي و زندمي خودش لپ روي محكم شهداد

 ؟شده چي يعني !سرم به خاك واي اي -

 .نيست پذير باور خواهر، يك جانب از تفاوتي بي و قساوت شدت اين برايم

 :گويدمي رود،مي اتاقش سمت كه حالي در و دزنمي نيشخند جمله اين شنيدن با شهرزاد كه همين

 !شهابه جديده بازي كولي -

 .دوباره خوادمي چي ببين

 .خبره چه خونه اين تو نفهميده شوهرم تا كنم جمع وسايلمو برم من

 :گويدمي لب زير شهداد و گيردمي گاز لب حرص با الناز

 !برو زودتر برو، !شكر رو خدا -

 .شودمي مانع و گيردمي را دستم الناز كه بروم باال طبقه به خواهممي

 .كنهمي صدات داداشم باشه الزم -

 :گويممي نگراني و دلخوري با

 !زنشم من -

 .چشه بدونم خواممي

 .كشدنمي طول بيشتر دقيقه ده خسروي دكتر آمدن تا

 .اندازد مي "پوآرو "ياد مرا ظاهرش كه ميانسالي مرد

 جان به بعد و تراشممي را هايم ناخن روي هاي الك تمام استرس شدت از است، اتاق در دكتر كه مدتي تمام

 .افتم مي هايم ناخن دور پوست

 .ام نشسته آنجاست، شهاب كه اتاقي فاصل حد ترين نزديك در ها، پله روي

 .ندارد من از كمي دست هم الناز و شهداد حال 

 .زندمي حرف روراه در مدام الناز و شده آويخته ها نرده به شهداد 

 جان خاله عزيزه و امير حاج سرش پشت و دكتر بعد، كمي و ايستيم مي صف به سه هر شود،مي باز كه در 

 .شوندمي خارج

 !اخم با امير، حاج و كندمي نگاهمان تعجب با دكتر، 
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 :پرسدمي دكتر از نگراني با جان خاله عزيزه

 !؟نيست مهمي چيز باشه راحت خيالمون يعني -

 .دهدمي تكان سر منفي نشانه به كترد

 !خانم حاج نه -

 .ازدواجشه از قبل روزهاي اين زياده هيجان و ضعف و خستگي از احتماال

 .بياد پيش كسي هر براي ممكنه

 :پرسممي نگراني و وحشت با و آورم نمي تاب

 ؟شده چي - 

 ؟شده چي شهاب

 :پرسدمي و كندمي نگاهم مهربانانه دكتر

 ؟هستي شهمسر شما -

 :دهدمي توضيح تبريك، از بعد او و دهممي مثبت جواب خجالت با

 .دادم توضيح جان رضا امير براي -

 .نيست نگراني جاي

 .بره حال از شده باعث جسماني ضعف و رواني فشار گويا 

 !دخترم همين

 .نيست مهمي چيز 

 .كندمي بغلم سريع الناز و تركدمي بغضم

 :گويدمي او به كه شنوممي را امير حاج صداي و فشرممي اش شانه روي را سرم

 .نيفتاده اون روز و حال به اينم تا كنه، استراحت اتاقش ببرش -

 :گويممي ترس با و دارممي بر را سرم هراسان

 ؟شهاب پيش برم !نه ! خدا رو تو -

 ؟باشه

 :يدگومي اتاق به اشاره با و كند بحث بيشتر كه ندارد خوش دكتر مقابل در

 .بيا زود برو -

 .خوابه فعال

 :كنممي ناله

 .كنمنمي صدا و سر -

 !خدا رو تو ؟باشه همونجا، مونممي

 .كنممي پاك را هايم اشك بچه يك مثل دهد،مي كه اجازه

 ...دوممي اتاق سمت و كنممي تشكر دكتر از 

 .كندمي آب هم را سنگ دل وضعيت، آن در ديدنش
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 .زنممي كنار اش پريده رنگ و سرد صورت روي از را موهايش

 :كنممي ناله لب زير و شوممي خيره بغض با رفته، فرو رگش در كه سرمي سوزن به

 ؟؟من عشق كرده كارواين تو با كي -

 ...زنممي هق هق صدا بي و اندازد مي جانم ستون به رعشه "عشق" واژه اين هجي

*** 
 نداشتن و كند پشت هايش ترس به بعد به روز يك از است قرار و داده شدن قوى قول خودش به كه آدمى

 داشته كردن پيدا جسارت براي چيزي اش آينده در ، كنارش ، مقابلش بايد ، بسپارد گذشته آغوش به را هايش

 .باشد

 نيامده بيرون ام گرفته كه تصميمى بهت  از هنوز ؛ ميكشم عميق نفس چند ميگذارم، جايش سر  محكم را تلفن

 صدايى با بشنوم چيزي دهم اجازه اينكه قبل و ميدهم جواب تعلل بدون و سريع ميخورد، زنگ دوباره كه  ام

 :ميگويم محكم

  !صاحبقرانى آقاى نكنيد اصرار -

 ! ها حجره ، عمارت خونه، اين آقا، برگشتن تا داريم نگهش بايد رو ترانزيت طوريه هر  ، گرفتم رو تصميمم من

 دارم تام اختيار من بفروشيد قيمت زير فوري كنيد إگهي رو همه

 ميپيچد گوشي در  ساجد صداي

 ؟خوبيد آبجي، سالم -

  ساجدم

 ميگذارم ام پيشاني روي را دستم كالفه

   ساجد آقا ببخشيد -

 است نگران صدايش

 ؟؟مياد بر ازم كاري ؟تهران بيام ؟ شده چيزي -

 ؟گلبهار و رخساره ؟ خوبي خودت ، نه نه -

 خوبيم، همه الحمداهلل -

 ؟خوبه سفيد همون بفرستن، كه زدن زنگ امروز كلبه ورودي ها فرش سنگ واسه شدم، مزاحم آبجي

 ميكشم آه

 ميدوني صالح خودت طور هر ساجد آقا نداره فرقي -

 ميگويم بغض همان با و است گرفته بغضم ميكنم، نگاهش ميگذارم، شكمم روي را دستم اختيار بي بعد

 !شمعدوني -

 مياد خوشش خيلي بيينه بياد وقتى رضا امير باشه، شمعدوني گلدون فقط ورودي فطر دو

 
 را بودنش روز به روز و گرفته شكل وجودم در خودش خون ، خودش جنس از كوچك موجود يك كه روزها اين

 ...ميمانم زنده ميجنگم، برگشتنش ، آمدنش براي تر قوى و تر شجاع ميكنم، حس بيشتر
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 باطل است نتوانسته هفتى هيچ را طلسم,  روز يك و بيست اين در و گذشته مان زندگي سر از هفت عدد بار سه

 !كند

 و صدا بي و ميشود بيدار خواب از زود صبح شهاب كه اين ميترساند، مرا حد از بيش ام زندگي  راه   به سر مرد

 ؛ ددبرميگر خانه به حرف كم و انرژي بي و خسته شب و ميرود كار سر صبحانه بدون

 شب يك با و ميبوسد را صورتم فقط داشت چشم بي و صدا بي   سيگار نخ چند كردن دود از بعد بستر در اينكه

  ميبرد؛ فرو فكر به مرا ميخوابد  سرد، و كوتاه بخير

 ميدانند ازدواج از بعد شدنش راه به سر و اهل را آن خانه اهل كه آرامش اين ميكند، نگرانم  اين همه از بيشتر

 ...تاريكيست وهم من رايب

 ميشوم؛ خيره مانيتور صفحه روي  ام قبولى رشته و اسم به پي در پي بار چند

 ؟؟بگويم كسى چه به را خبر اين بايد نميدانم و ميشوم بلند جايم از كالفه 

 شتهندا موضوع اين از استقبالى وقت هيچ كه هم شهاب ، نميدانند مهم را مسئله اين چندان كه مادرم و پدر

 .گفت سرسرى تبريك و كرد نگاه فقط و دادم نشانش ذوق با را ام نامه گواهي كه موقع همان مثل ، است

 خوشحال ميدهد جواب نسيم اينكه از ، ميگيرم را جالل عمو خانه شماره و ميدارم بر را گوشي حوصله بي

 ميشوم؛

 شود؛ شاد قدري ام قبولي خبر شنيدن از كه باشد كسي حاال شايد

 بازگو را ها آن دهد مجال من به اينكه بدون هم سر پشت و دارد شادي براي زيادي خبرهاي خودش او ماا 

 ميكند

 ؟گفتم اينم ! ريحانه -

 خواستگاريم مياد سريع كنم تموم دانشگاهيمو پيش امسال گفت

 خريده خونه گرفته وام يك كرده كمك باباشم فروخته ماشينشم

 خوبه خيلي زندگي اول واسه همينم اما ، نشه راضي بابام شايد شهره جنوب البته

 ها زاده جبار قصر تو ميكني كيف ؟ ميكني كار چي تو

 :ميگويم و ميكنم چال را بغضم لبخند با

 اومد ها رشته انتخاب جواب امروز ، هيچي -

 ميپرسد هيجان با

 ؟شد چي ؟؟؟خوب -

 سياسي علوم شدم، قبول تهران -

 :ميگويد بتعج سر تا سر صداي يك با

 !!!؟چي -

 ؟؟ايه رشته چه اين

 !؟ بودم كرده انتخاب را سياسي علوم و الملل بين حقوق ادبيات از قبل چرا  نميدانم، هم خودم نميدانم
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 طور اين اما بودم، شده قبول سياسي علوم دليل همين به و بود پايين قدرى الملل بين حقوق براي ام رتبه

 :ميدهم جواب

 زدم بود دستم دم هرچي شم قبول تهران خواستممي چون نميدونم -

 ؟ميخوره درد به ؟هست چي حاال -

 بپرسم امير حاج از بايد نميدونم -

 ؟؟اون از چرا -

 مياره در سر خوب ، ميخونه يعني خونده الملل بين حقوق اون  آخه خوب خوب، -

  ...ام كرده روشن خودم براي حتي را ها سوال از خيلي جواب حاال

 ميكردم خواهش پرستارش از و  بود آلما بودن بيدار ام دلخوشي تنها كه ميشد سكوت غرق  قدر آن گاهي خانه

 كردن پر براي هم را آلما حتي و بود دعوت شوهرش مادر خانه الناز روز آن اما بياورد ساختمان اين به را او

 عالقه مورد كتاب ها ظهر از بعد از خيلي لمث بتوانم و باشد بيدار آقا بيوك ميكردم خدا خدا نداشتم، ام تنهايي

   دهد، نشانم را رضايتش لبخندش با او و بخوانم برايش را اش

 رفتم، ورودي در سمت هيجان با  ميكرد صدا را آيجان و ميشد ساختمان وارد كه شهداد صداي شنيدن با اما

 گفت ميزد باد را خودش كه حالي در بود كالفه حسابي صورتش و بود دستش در پوشه چند

 امروز شدم هالك بده آب ليوان يك بهم يكي لطفا واي اي -

 گفتم ذوق با

 !سالم -

 ميارم واست خودم االن

 :گفت و زد لبخند شهداد ، رسيد او به شربت ليوان با من از زودتر آيجان اما

 آيجان لطفا بيار خوشگلمون عروس واسه هم يكي -

 به چشمم اختيار بي و نشستم كنارش شد، خودش زدن باد مشغول ها وندهپر با و نشست سالن كاناپه اولين روي

 پرسيدم سريع خورد، ها پرونده از يكي روي پزشكي مركز اسم

  ؟؟ان چي اينا ؟شدي مريض ؟خوبه حالت ؟شهداد -

 :گفت و نشست صورتش روي اي غمزده لبخند

 بدم آزمايش برم كرد مجبورم داداش -

 ؟چي آزمايش -

 :ميگويد بريده بريده

 ...آزمايش  -

 ...ا 

 ...همين

 ...همين واسه

 ...ديگه جراحي قبل آزمايش
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 ميپرسم تعجب با

 ؟ چي جراحي -

  ميشود، بلند و ميدارد بر را ها پرونده كه است شده معذب انگار

  دارم كار يكم من يعني جون، ريحانه چيزه -

 ميزنيم حرف ميام بعدا حاال

 ميكند ترك را آنجا سرعت با ثانيه چند از كمتر بعد و

*** 
 .كنم فرياد بازپرس  سر بر  را صبرم و سكوت روز شش و نود اين همه تا ميشوم بلند جايم از خشم با

 :ميگويد و ميگذارد دستم روي محكم را دستش است نشسته كنارم كه همانطور جان خاله عزيزه

 آرام دخترم باش آرام -

 فرياد مشكلم كوچكي اثبات براي را خدا بزرگي ، مرشدم رسم به و كنممي آزاد را ام سينه در شده حبس نفسم

 :ميزنم

 !اكبر اهلل -

 !جناب

 !برادر

 !آقا حاج

 ؟؟؟؟كرده فرار من شوهر بگيد داريد اصرار مدام چرا شما

 ميكند ترم عصبي آميزش كنايه لبخند

 ؟يدبساز قهرمان ابر يك شوهرتون از داريد اصرار چرا شما زاده جبار خانم -

 ؟ميكنيد حروم رو ما نيروهاي و دولت وقت داريد چرا شما

 ؟شماست داليل از تر پذير باور و بيشتر خيلي شوهرتون فرار بر دال ادله كنيد باور نميخوايد چرا

 چون فقط ، وام واسه كشور هاي بانك به عظيم مالي بدهي اون با زاده جبار رضا امير بگم دادگاه به بايد من

 ؟؟؟اومده سرش باليي حتما و باشه كرده فرار نميتونه عاشقشه هميكن حس زنش

 متهم نداره امكان قاضي جناب بگم و كنم پرونده ضميمه مدرك عنوان به رو شوهرتون تسبيح و انگشتر بايد

 باشه كرده فرار كشور از و باشه كرده اختالس تسبيحش و انگشتر بدون

 ميزند، اش شانيپي به آرامي به بار چند و ميزند قهقهه بعد

 روي را چادرم نشود،  باز مرد اين مقابل بغضم كه است اين ام سعي همه و ميكنم مچاله مشتم در را كيفم دسته

 :ميگويم قدرتم همه با و ميكنم مرتب سرم

 !ميشيد شرمنده خيلي تهمتتون اين بابت روز يك و نكرده اختالس من شوهر -

 ؟بشه فراري و كنه رها كشور توي رو اموالش است ديوانه باالتره شده ربوده كه مبلغي از اموالش رقم كه كسي

 ميزند آتشم بيشتر جوابش

 ؟خانم اموال كدوم -
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 ؟؟؟اشه مطلقه زن نام به كه اموالي

 !گذاشته واستون اي سرمايه همچين وجدان عذاب يا عشق سر از شايد

 نداشته جنگيدن حال ديگه شايد ، بوده شكست به رو بدجور تجارتش كه ميدونم البته

 :ميگويم حال همان در و شود بلند ميكنم كمكش و ميگيرم را جان خاله عزيزه دست

 روزنامه همه اول تيتر ميدم قول  كنيم، كمكش نتونيم   شما كوتاهي خاطر به و  باشه اومده سرش باليي اگه -

 باشه رسوايي اين دنيا هاي

 من نميكنم باور هم خودم كه ميكنم كمك جان خاله عزيزه به و  ارمميد بر قدم استوار و محكم چنان پله راه در

 بپرسم ام زندگي شريك و خودم از نداشتم جرات حتي ها ماه و روزها كه ام ريحانه همان

 !!!!؟كيست ما رابطه سوم نفر -

 ميپرسد نگراني با شود، ماشين سوار جان خاله عزيزه ميكند كمك و آيد مي جلو سريع سپهري

 ؟خانم شد چي -

 ميكنم پاك را ام پيشاني عرق

 لطفا بكش تو هم رو ها ماشين فروش زحمت -

 است شده دورگه بغض از صدايش

 مطمئنم من ميگرده بر آقام -

 ميفشرم محكم را مشتم

 !ميگرده بر آقا داري باور كه ممنون برادر ممنون -

 !ميگرده بر آقامون آره

 !نرسن خواستشون به ها شمند نبودش تو باشيم مواظب بايد همين واسه

 !هرچي جواهر و حجره و زمين و ماشين و خونه

 !نيست مهم !ميگرده بر

 !بكشن باال نميذارم رو زحمتش عمر يك حاصل اما

 !سپهري برسن اشون نقشه به نميذارم

  !؟ ميبيني

 !مرشد ام شده تو صداي روزها اين من

 ...ميدهم پس خوب را هايم درس

 ... ميدهم قول

*** 
 ...بگيرد تماس من با خانه به آمدنش قبل و روز طول در كه آمد مي پيش مترك

 شماره ديدن از حد آن تا عروس تازه يك كه باشد عجيب اي بيننده هر براي شايد  ديدم را اش شماره وقتى و

  شوهرش

 !!!شود متعجب اش گوشي روى
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 بود؛ اخير هفته چند همين گرفتگي به صدايش

 ؟ريحانه الو -

 ؟يكجاي

 !است تلخ من روزهاي اين حال  براي سوالش

 ؟كجام سالم، -

 !ديگه ام خونه

 ؟اينا مامانت خونه نرفتي -

 نه، -

  !نميايم گفتم منم بياي، نداري حال گفتي صبح تو

 :پرسد مي مرتبه يك و كند مي مكث لحظه چند

 ؟ اومده ها رشته انتخاب جواب -

 ؟آره

 !شوم مي شوكه عمرم همه اندازه

 ... تو -

 !؟دوني مي كجا از تو

 :دهد مي جواب سردي همان به

 ؟شي قبول نبود بهتر اين از رشته -

 ...دلخورم

 !دو هر يا خودم، يا او از

 شم؛ قبول تهران طوريه هر خواستم مي -

 !نداره فرق گفتي كردم، سوال ازت هرچي رشته انتخاب روز بعدم

 كنى، بحث خواد نمي حاال باشه باشه -

 ؟ستا خونه كي

  .بيوك عمو و جان خاله عزيزه و شهداد و من-

 ؟كجاست الناز -

 .شوهرش مادر خونه دعوته -

 باش حاضر غروب اوكي، -

 !بيرون همه بريم شام گفت حاجي

 :گويم مي ذوق با

 ؟؟؟مياي -

 !نيامده خوشش سوالم از دهد مي نشان صدايش

 !؟؟نيام ميخواي-
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 !عزيزم نه -

 ؟ميرم تو بدون مگه من اصال

 كند، مي مكث لحظه چند دوباره

 !؟دارد درد اينقدر چرا سوالش آخ...سوالش

 ؟ريحانه -

 ؟داري دوست منو تو...تو

 نداشت، الزم مكث اصال روزهايم آن براي سوالش جواب

 !خيلي آره -

 :لرزد مي صدايش

 ؟؟قدر چه -

 !شهاب خيلي -

 !خيلي

 ...بيشتر همه از

 ؟كني نمي ولم وقت هيچ يعني -

 ؟؟سواليه چه اين -

 :كند مي ناله

 !بده جوابمو خدا رو تو -

 ؟؟كنم ولت بايد چرا -

 !وقت هيچ نه

 !!شهاب وقت هيچ

 ...بود بد خيلي شرايطم اگه حتي -

 ؟كني ازدواج ديگه مرد يك با كردي نمي ولم ازدواج قبل موقع اون

 گيرم، مي گاز محكم را لبم

 ...ترسم مي دارم من نگو خدا رو تو واي -

 !!شهاب زنتم ديگه من

 :كند مي ناله آورد، مي درد به را قلبم اش گريه صداي

 !باش داشته دوستم -

 ...باش داشته دوستم هميشه يكي تو

 !دادم قول

 !بود همانجا و روز همان اشتباهم ترين اصلي شايد

 ...هست هميشه داشتنم دوست شد مطمئن كه لحظه همان

 ..!نيست كار در رفتني وقت هيچ و
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 بودم، منتظر اصلى سالن در و بودم شده حاضر كه بود اي دقيقه چند

 بگيرد؛ دوش سريع بود قرار و بود رسيده بود اي دقيقه چند هم شهاب

 آمد، پايين بود شده آماده كه هم شهداد

 .ام اي فيروزه حرير شال روي كشيد دست  بالفاصله

 !رنگه خوش چه واي -

 !عاليه جنسشم

 فشرم، مي مشتم در را شالم گوشه هم خودم لبخند با

 !مرسي -

 !دارم دوست خيلي رنگشو خودمم

 رنگه، اين عاشق داداشمم -

 داره خوشگل فيروزه كلكسيون يك

 ؟ ديدي

 كنم، مي فكر خودم با و آيم مي خودم به لحظه يك

 "ام نديده را رضا امير شخصي اتاق اصال امروز به تا من "

 دهم، مي تكان سر منفي نشانه به

 :گويد مي مهرباني با ،شهداد رسد مي كه شهاب

 !زده تيپي عجب داداشم آقا اوف -

 اندازد مي كلي نگاه يك من به ساعتش بند بستن حال در شهاب

 :گويد مي شهداد به رو بعد و

 !بيار در رو كردي آويزون خودت به كه زلمزيمبو اون برو بياي قراره من ماشين با اگه -

 كند؛ مي نگاه خودش گردنبند و ددستبن به ناراحتي با شهداد

 !داداش -

 !...نيست جلف مدلش كه اينا

 كند، مي پيدا شدت اخمش

 !؟كري مگه -

 ؟نيست حاليت آدم زبون يا

 !كن بازش ميگم

 كند مي كردن باز به شروع بغض همان با و كند مي بغض كه بينم مي

 آورم نمي طاقت

 كنم اعتراض خواهم مي

 ! بزنم حرفي خواهم مي

 !ابشه -
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 !داري گردنبند هم تو

 :دهد مي جواب كند مي نگاه را بيچاره شهداد كه حالي در نفرت با بعد و كند مي نگاهم غليظ اخم يك با

 دارم، گردنبند -

 كردم بلند  گيس نه اما

 ميكنم نازك صدامو نه

 ...قدر اين نه

 شود، مي پشيمان حرفش ادامه از انگار

 :يدگو مي و كند مي اشاره در سمت به 

 بيفتين، راه -

 !منتظره رسيده، حاجي

 :پرسد مي نگران شهداد

 ؟چي خاله و بيوك عمو -

 افتد، مي راه در سمت كالفه

 !كه بريم نيست قرار آسايشگاه -

 !سرمون خير رستورانه

 .افتيم مي راه دنبالش ناچار دو هر

 كند، مي باز برايم را ماشين در كه است بار اولين اين

 ...است شده انمهرب قدري نگاهش

 است اش رانندگي به حواسم مسير طول تمام

 !است شده عجيب شهاب

 گيرد، نمي سبقت

 نيست، بلند موزيكش صداي

 !كند مي نگاه رويش به رو به فقط سكوت در و

 جيغ شهداد و من زمان هم و كند تصادف عابر خانم يك با بود نزديك و كرد رد را قرمز چراغ كه وقتي و

 شدم، توجهم تازه كشيديم

 !نيست بهوش شهاب

 !است ديگري دنياي در اصال

 !...نيست شهاب ديگر شهاب

 :كند مي نجوا گوشم در گيرد، مي محكم شدن پياده حين را دستم كه نيست شهاب آنقدر

 ؟نشدم مرد من تو نظر به ريحانه -

 ؟ ام عرضه بي لوس بچه يك من

 :كنم مي نگاهش تعجب با
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 !عشقم !عزيزم-

 !فهمم نمي حرفارو اين نيمع اصال من

 :كند مي ناله

 !بده منو جواب خدا رو تو -

 !عزيزم مني مرد تو -

 !!مني شوهر

 بينم، مي هايش چشم در اشك وضوح همان به را بغضش

 كن، كمكم ريحانه -

 !شه خوب حالم كن كمكم

 ..!!بود دلخراش برايم وضعيتش، و حال اين ديدن قدر چه كه داند مي خدا

 شديم، رستوران وارد كه بود حلقه زويشبا دور دستم

 !بودم اش سنتي كامال ديزاين مبهوت فقط كه بود آرامش پر و خاص و دلچسب اينقدر رستوران فضاي

 بود، كرده چندان دو را زيبايي اين خواند مي بنان استاد از تار با زمان هم كه خواننده خوش صداي

 !ديدمش

 بود، ما به پشتش

 بود، نشسته پنجره كنار قادقي بزرگ تخت يك روي

 .كرد مي تماشا را خيابان بود كرده گاه تكيه تخت لبه را دستش يك كه حالي در و

 بوسيدش، و انداخت گردنش دور دست پشت از رفت جلو پاورچين و ذوق با شهداد

 برگشت، سريع

 .داد جواب را ما سالم بوسيد، مي را شهداد سر كه زمان هم

 ...بود خدا شبيه لبخندش 

 !بودم نكرده كشف خودم از من را اين

 :گفت يكبار اش كودكي دنياي در حنانه

 !خنده مي خدا مثل امير حاج-

 :پرسيد و خنديد عمو زن

 !حنانه وا -

 ؟؟جون بچه ديدي رو خدا خنده تو مگه

 :داد مثبت جواب سر با

 !ديدم عمو زن اوهوم، -

 ؟ديدي كجا خوب -

 !يگهد ديدم خنده، مي امير عمو وقتي -

 كرد، باز جا تخت روي برايمان و كشيد كنار را خودش كمي
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 بود، گرفته محكم را دستم شهاب

 شد، دير حاجي ببخش - 

 !دنبالشون رفتم دير كشيد طول كارم

 :كرد نگاهش پدرانه

 !باباجان دارم خبرشو -

 ؟مياري فشار خودت به اينقدر داري چي واسه

 :كشد مي آه

 !حاجي نگو اينو ديگه شما -

 !كردي كار وقف عجيب رو خودت شما دونم مي خوب خودم من ندونه هركي

 :گويد مي كند، مي كمك سفره كردن پهن در گارسون به كه حالي در

 ؟كردم كي واسه كردم كاري اگه من- 

 !باشيد رفاه تو كه كردم شما واسه

 !نكشيد سختي كه

  بياري فشار خودت به زندگيت اول اينقدر نيست الزم حاال پس

 .ندارم زن من ثاني در

 !باشه زندگيت و خانومت به حواست بيشتر بايد شما

 :كند مي نگاه را من و كشد مي آه دوباره شهاب

 !سياسيم خانوم اونم !بله -

 :زند مي اي مردانه قهقهه امير حاج

 !شهاب ازش بترس -

 !كنه مي رصد سياست با و ميده جواب پولتيك با رو حركت هر بعد به اين از

 :كنم مي اعتراض

 !نترسه من از نه -

 دهد، مي فشار خودش به مرا محكم و كند مي حلقه دورم را دستش شهاب

 ! قلبش صميم از

 ...كنم مي احساس خوب امشب را اين

 ...است خودش عالقه مورد ساعت س ت دقيقا مچي ساعت يك امشبش هديه حتي كه اين

 :گويد مي مدام كه اين

 !دونم مي االهاب اون رسه مي ريحانه -

 :كند مي نجوا آرامي به گوشم در بار يك حتي و

 كني سربلندم بده قول -

 باشي باالتر ها خيلي از خوام مي
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  !بتركونمت ها خيلي چشم تخم تو خوام مي

 است، خوبي شب امشب

 ....ترسناك گاهي اما است خوب چيز همه

 .پرسيد رضا امير از نگران و قدمهم بي مرتبه يك شهاب كه بوديم نشده خارج رستوران از هنوز

 ؟حتميه رفتنت  حاجي -

 .دهد مي جواب ، گذاشته شهاب شانه روى را دستش كه حالي در آرام

 كشه، مي طول يكم -

 .شه مي همون بخواد خدا هرچى

 .شود مي بحث وارد دار غصه و نگران هم شهداد

 ؟نري شه نمي داداش -

 .است شهداد شانه روي ديگرش دست حاال

 .باباجان بگيرن ياد رو كشيدن پر لونه از هام جوجه وقتشه -

 ...ام كرده بغض همه از بيشتر من چرا دانم نمي

 مربوط او به همه و همه خواستگاري جريان و جان خاله عزيزه اول تماس بودم شنيده شهاب مستي در كه منى

 ...شد مي

 ...كه من 

 :گفتم و مچسبيد شهاب به تر محكم و پيچاندم را خودم گوش

 .وقتشه منم نظرم به اميره، حاج با حق-

 ...دارد حرف قدر چه كهربايي هاي چشم اين و كرد نگاهم

 ، شد پخش رستوران در ناظرى حافظ از قطعه يك كه موقع همان مثل درست

 :گفتند مي و خنديدند مي شهداد و شهاب كه موقع همان 

 ؟؟چرا كنه مي هي هي فقط بابا اين -

 .زد مي قهقهه شهاب

 .بوده چرون غاز قبال احتماال -

 نمي را ما از يك هيچ صداي خورم مي قسم كه بود موسيقي مسخ چنان سرش حركت و هايش چشم با او اما

 ...شنيد

 كشيدم پوف و آوردم در پاهايم از را هايم كفش ماشين داخل

 .كرده باد پاهام ندارم، عادت بلند پاشنه به اصال واي -

 من از زمان هم و دهد مي تكان دست شوند مي رد كنارمان از ماشين با شهداد همراه كه امير حاج براي شهاب

 .پرسد مي

 ؟خونه بريم -

 .دهم مي جواب تعجب با
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 ؟؟؟كجا بريم پس -

 گذارد مي دستم روى را دستش

 .خوب جاي يه برمت مي -

 .دهد مي ماساژ آب در ، يكيتار دل در مرا پاهاي او و ايم نشسته فشم در رودخانه كنار بعد ساعتي

 :گويم مي ذوق با

 .قشنگه خيلي اينجا -

 دارد بغض صدايش

  !ريحانه -

 ؟نمونه يادم چيزي تو، خاطره جز اونجا از كه بسازي خاطره واسم اينقدر بردمت هرجا شه مي

 .فهمم نمي اصال را حرفهايش

 .كنم مي نگاه فقط 

 !شدي عجيب قدر چه شهاب -

 .شوند مي متولد هايش چشم از  اشك قطره چند

 ...نپرس ازم هيچي -

 بيا، راه باهم فقط

 كن، رو مراعاتم 

 !باختم همه به ، قلبم به ، خودم به ريحانه، باختم من

 .نشدن غرق واسه چوب تيكه يك و موندم خودم و شده غرق دريا توي ام سرمايه تمام كه ام تاجري همون من

 .ريزم مي اشك هم من حاال

 ؟منم چوب يكهت يك اون -

 .كند مي ناله

 .باش قايقم -

  اختيار بي و زده وحشت خورد مي زنگ تلفنش كه است اش سينه روي سرم كند، مي بغلم محكم دوباره بعد

 "تي " كلمه وقتي و كنم مي نگاه را اش گوشي صفحه

 ...دهم مي بيرون ام سينه از راحت نفس يك بينم نمي صفحه روي را

 .شنوم مي خوب طرف آن از هم را او صداي است شهاب سينه روي سرم چون و است خط پشت امير حاج

 ؟حاجي جانم -

 .شدم نگران ؟كجاييد بابا، الدين شهاب -

 .باشد مودب كند مي سعي و كند مي نگاه مرا كالفه

 ؟شي مي نگرانشونم هات جوجه دادن پر بعد شما حاجي -

 .است نگران واقعا صدايش

 ؟؟بيام ؟؟شده چيزي -
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 جاييدك

 !!!!!!!نه بگردم، سرت دور نه -

 .باهم فشم اومديم

 .است شده راحت خيالش شوم مي متوجه

 .فقط برون آروم ، بگذره خوش -

 چشم -

 بياي مونم مي بيدار -

 ، ميايم دير نه -

 .بخواب شما ترانزيت برم بايد زود صبح بعدم 

  ، كند مي قطع كه را تلفن

 .پرسم مي اختيار يب ، گذارد مي كنارش را آن كالفه

 ؟؟مياد بدت ازش ولي داري دوستش چرا !شهاب -

 .سايد مي هم روي را هايش دندان ، شود مي برنده و تيز نگاهش

 ؟نمياد بدت باشه عاشقش ات ننه كه كسي از تو -

 .ببازي رو ندارت و دار باشه شده باعث ازش تنفر همين كه كسي

 كنم، مي نگاهش فقط سكوت در ، خورم مي جا

 ...فهمم نمي 

 ...فهمم نمي را شهاب من

*** 
 تر دردناك هم بدبختى از خوشبختى تقلبى و كپى باشد، يك درجه باشد، اصل رسيديم، خوشبختى به اگر كاش

 ... است

 ...رود مي آب ها تر قديمي قول به يا رود، مي رويش و رنگ زود

 ...وقت آن و گذارد مي لنگ را كارت جا يك باالخره نباشد اصل كه جنس 

  ، بوديم رانندگي تمرين مشغول خانه پاركينگ در

 .دادند مي فرمان من به زمان هم دو، هر شهاب و سپهري

 .بود شده كالفه شهاب كردم، مي خراب كه بود دوبلي پارك صدمين اين

 :گفت جدي خيلى و آورد داخل پنجره از را سرش 

 ؟؟؟؟دي نمي گوش چرا !ريحانه - 

 .بشكون كامل رو فرمون رسيدي كه اينجاش گم مي

 .كوبيدم فرمان به حرص با

  !خوام نمي -

 .كنيد پاركش بيايد سپهري يا تو زنم مي زنگ شم پياده خواستم جا هر اصال
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 .آورد مي در شكلك شهاب و خندد مي سپهري

 .ري مي زيگزاك كه رفتنت عقب دنده از اونم ، دوبلت پارك از اين -

 .كنم مي جمع را هايم لب

 دادن، نامه گواهي بهم كه بودم بلد حتما بابا -

 .كنم مي كاريش يه خودم

 !زاده جبار جناب نخور حرص شما اصال

 :گويد مي اخم با و كند مي باز را ماشين در

 .سوزوندي اونم كه داشتيم استراحت جمعه يه شو، پياده -

 :گويد مي سپهري به رو بعد

 ؟؟خونه ري نمي -

 .دهد مي جواب محترمانه

 .شم مرخص بعد زورخونه برسونم رو حاجي منتظرم -

 :گويد مي حرص با و دهد مي تكان سر

 ؟ببيني كني مي وقت رو ات بچه و زن اصال تو -

 ؟خوبه حالشون

 دهد مي جواب موجهي لبخند با سپهري

 .آقا ام راضي ، خدا شكر -

 .شود مي ركينگپا وارد زمان هم ورزشي ساك يك با اميررضا كه هستم شدن پياده حال در

 :گويد مي و بگيرد او از را ساك تا رود مي جلو سريع سپهري 

 .اينجا اومدين چرا شما آوردم مي رو ماشين حاجي -

 :گويد مي مهربانانه و كند مي نگاه ما به لبخند با

 ؟نه يا بسازيد شوماخر عروسمون از داشتيد عرضه دوتا شما ببينم اومدم -

 .شوم مي پنهان شهاب پشت و گيرم مي صورتم جلوي را هايم ستد شوخي حالت به زده خجالت

 :گويد مي خنده با شهاب 

 رفت، يادمون بوديم بلد  خودمون كه ام اوني حاجي واال -

 .شدم نمي برونه قراره سپهري كه ماشيني سوار بودم شما جاي اگر من االن

 پرسد مي مهربان و آيد مي جلو كمي  او و خندند مي هم با همه

 ؟باباجان آره -

 ؟كردي اوت ناك رو دوتا اين زدي

 :گويممي و آورم مي بيرون شهاب پشت از را سرم

  !اوهوم -
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 جوره هيچ ديگه كه كنم ديوونش جور يك دم مي قول بده ياد دوبل پارك من به بفرستيد داشتيد اينا دشمن

 .نشه خوب

 :گويد مي خنده با شهاب

 حاجي، خوبيه فكر -

 .بزنيم زمين طوري اين رو دهزا عظيم نظرم به

 :گويد مي شود، مي ماشين سوار كه حالي در خنده با اميررضا

 ؟؟ما با نمياي تو-

 :گويد مي ترديد پر لحن يك با و ميكند فكر كمي شهاب

 .نمياد بدم ، بزنم ميل نكنيد مجبورم اگه -

 .شو حاضر برو مونم، مي منتظر ، اتفاقا زندانيا واسه ريزونه گل امروز-

 :گويم مي ذوق با

 ؟؟بيام شه مي منم ! خوب چه -

 .كند مي نگاهم اخم با شهاب

 ؟؟؟زورخونه ؟ بياي كجا -

 .كنم مي نگاه امير حاج به مظلومانه

 .آره خب -

 .دهد مي جواب حوصله با و دهد مي تكان سر لبخند با امير حاج

 .كه بيان ها خانم شه نمي قديم، بكس به اما است مردونه بدنسازي باشگاه مثل جا يه اونجا باباجان -

 :گويم مي و چرخم مي كمي و كنم مي باز را هايم دست باشد كرده بزرگي كشف كه كسي مثل

 !آهااااان -

 ؟؟كنن مي طور اين كه اونجا 

 مي بلندم حركت يك با و گيرد مي را كمرم ، شود مي خم بعد كند مي نگاهم شده گشاد هاي چشم با شهاب

 .خواند مي زورخانه سبك به  و چرخاند مي هوا در رطو همان و كند

 !همينا از بله -

 ...دوتا و يكي

 ...تا سه و دوتا

 .كشم مي جيغ خنده ميان

 .رفت گيج سرم آي -

 :گويد مي نگراني با و شود مي پياده ماشين از كه بينم مي

 !الدين شهاب -

 بابا، الدين شهاب

 زمين، بذارش
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 !خطرناكه

 .افته مي

 ، خورم مي تلو تلو سرگيجه شدت از ميگذارد زمينم وقتي و كند مي عتاطا شهاب

 :گويم مي خنده با و روم مي جلو قدم چند 

 .چوبيام ميل اون از كردم مي حس -

 گيرد، مي محكم را دستم ساق و آيد مي جلو اختيار بي كه بدهم دست از را تعادلم  است نزديك لحظه يك

 .بايستم درست كند مي كمكم و رسد مي هم شهاب موقع همان

 :گويد مي جدي كمي لحن با

  .شو حاضر زود برو مياي اگه ، شد دير بچه -

 برد مي باال تسليم نشانه به را هايش دست شهاب

 :گويد مي رود، مي خانه سمت دوان دوان كه حالي در و

 اومدم بشمريد صد تا -

 .پرسد مي و كند مي نگاه من به امير حاج

 ؟مامانت خونه بذاريمت راه سر شي حاضر هم تو خواي مي -

 :گويم مي لبخند با

 .خواست مي خونه زور دلم من نيستن، خونه ممنون نه -

 .كند مي خواندن به شروع گرفته ضرب ماشين سقف روي كه حالي در بعد كند مي اخم خنده با

 ...هستم زورخانه در واقعا كنم مي احساس لحظه يك كند، مي اش همراهي هم سپهري

 مهر آيين خداوند  نام به"

  وسپهر كيان و ماه يزدان به 

 علي از نشان دارد كه وميدان گود اين به

 علي يا علي، وجان دل از بگو

 كن ياد كهن رسم ز ورزش به

 كن ياد مردانگي و مردي ز

 علي از بگير فتوت راه تو

 ولي پورياي كن شاد دل تو

 كن آغاز ورزش خدا نام به

 كن ناز تمرشد پنجه سر به

  وشنو سنگ  كباده  به و ميل به

 نو شاد نما چرخش به نرمش به

 مسلمين همه كن دعا آخر در

 "دين به ياور هستند آنكه همه
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 :گويم مي ذوق با و زدن كف به كنم مي شروع

 !مرشد ممنون -

 ...زند مي چشمك

 ...بينم مي چشمك كهربايي معمولي هاي چشم اين از كه است بار اولين اين

 :گويد مي خنده با 

 .پوشه مي لنگه به لنگه جوراب شه مي حاضر داره عجله با وقت هر كه شوهرت كمك برو مرشد بچه حاال-

 .رم مي االنه ، چشم چشم -

 ...روم مي خانه سمت و دهم مي تكان دست خداحافظ نشانه به بعد

 اي گوشه عفو به محتاج گناهكار يك شبيه هم من و شد بلند تخت روى از و زد كنار را پتو  عصبى بار هر مثل

 .كشيدم آغوش در را ام ناتواني و خزيدم

 .زنم مي صدايش بغض با نكند، نگاهم اصال كند مي سعي و كشد مي سيگار پنجره كنار كالفه

 !شهاب -

  دهد، نمي جواب

 .شود مي جاري اشكم

 !خدا رو تو شهاب -

 .كند مي نگاهم خشم با و گردد برمي

 ؟؟خدا رو تو چي ؟هان ؟اخد رو تو چي -

 .كنم مي پاك را هايم اشك دست كف با و نشينم مي ، پيچم مي خودم دور را پتو كه حالي در

 .شهمي حل ،مشكل باشم نداشته استرس اگه گفت دكتر -

 .دهد مي سرتكان و خندد مي عصبي

 ؟چيه واسه استرست -

 ؟احمق ترسي مي چي از

  !شوهرتم من

  ! فهممت نمي

 ...بودم نديده حاال تا رو شمدلي اين

 :گويم مي گريه ميان دلخوري با

 !ديدي زياد خوب خوب هاي مدل تو آره -

 .شود مي خشم از سرشار نگاهش

 ...شد تموم ، كن بس -

 .شد تموم دوماه اين همه مثل امشبم

 ، خريد و ات ننه خونه ، دانشگاه برو كن فر و قر پاشو هميشه مثل صبح

 .بيار در ميام سركار از كه بدبخت من واسه توبازيا منگل اين شبم



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

389 
 

 :گويم مي تر بلند كمي صداي با

  !؟كنينمي دركم چرا تو -

 ؟كني نمي كمكم چرا

 :گويدمي ، هايش لباس پوشيدن حين در و كندمي پرتاب بيرون پنجره از را سيگارش

 .كنم كمك كه خوام نمي و شه نمي ترسه، مي ازم كه كسى به -

 .نمك مي اعتراض

  !!!شهاب -

 !ترسم نمي تو از من

 .هاست خانوم از بعضي تو ارادي غير واكنش يك اين

 .شود مي خارج اتاق از بعد كمي و كند مي پرتاب سمتم هوا در شو ساكت نشانه به را دستش

 .كشم مي جيغ و كوبم مي ديوار به را بالش حرص با

 ؟؟شهاب رفتار از يا باشم شاكي خودم از بايد دانم نمي 

 .بودم كرده دعوتش هفته آخر كه بود نفيسه پاگشاي مراسم براى وحشتم همه

 .كند خالي خلقي كج با  جمع در را ماجرا اين سر اش دلخوري و ناراحتي دوباره شهاب ترسيدم مي

 .افتاد هم اتفاق همين

  بود، هم در هايش اخم مهماني شب تمام

 .نزد تعارف غذا خانه حبصا عنوان به كسي به هم يكبار شام ميز سر حتي

 .بودند رفته تر كوچك عمارت به شود برگزار تر خودماني مهماني اينكه براي خانه اهل ساير

 .آمد مي چشم به كمتر شهاب رفتار اين بودند امير حاج و جان خاله عزيزه اگر كردم مي فكر خودم با

  برد، پيش را روش همين هم، امشب بود، هم در هايش اخم نفيسه عروسي شب كه همانطور

 .كشيدم مي خجالت بيشتر من و زد مي طعنه مدام عمو زن كه طوري

 :گفت خنده با هم خداحافظي موقع

 .ببريم جيبامون تو نذاشتيم عمارتشون ديوار و در از چيزي باشه، راحت خيالش بگو شوهرت به جون زنعمو -

 ، بود آمده در اينبار هم جان خانم صداي حتي كه بود حاد قدر اين قضيه

 :گفت گوشم در آرام

 .نكن دعوت مهمون شوهرت رضايت بدون بعد دفعه جان دختر -

 بود، شده سرخ حسابي صورتش رنگ مامان

 .است رفته باال فشارش دانستم مي 

 ... بود زده خجالت و سرافكنده قدر چه بابا بيچاره

 ...شد بغض و شد بغض هم روي همه

 .نيامد هم بدرقه براي حتي

   بودند، اتاق كردن جمع مشغول منيره و آيجان رفتند، كه ها مانمه 
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 .كشيد فرياد

 كنيد، جمع فردا بذاريد نكنيد صدا و سر -

 .شبه نصفه

 .دادم مي فرياد با كه بود بار اولين را فريادش جواب

 ؟ببري رو آبروم طور اين كه بكشه اينجا تا گذاشتي چرا بودي دعوت مخالف كه تو -

 :گويد مي تحقيرآميز حالت يك با و كند مي نگاهم اخم با و شود مي بلند است، خورده جا حسابي رفتارم از

 !نبر باال من واسه صداتو دوزاريت كار و كس اون واسه -

 .زند مي غيبشان سريع سه هر و كنند ترك را سالن كه كند مي اشاره صحرا و منيره به  آيجان

 :نالم مي هقم هق ميان

 .نكن توهين من خانواده به -

 .كند خالي را خودش تا است بهانه منتظر انگار

 !بود چسكي سعيد مثل لومپت يك لياقتتون همون -

 گيره، مي فكري روشن ژست من واسه القبا يه پسره

  .بود ها گشنه گدا همون لياقتشون كنن، مي عموت داماد فالن تو احترام باباتم ننه 

 :گويم مي جيغ و گريه با ، ندارم را ام خانواده به احترامي بي طاقت

  !تربيت بي-

  ؟؟ايم گشنه گدا ما ؟؟؟من خانواده

 .خنديدن به كند مي شروع

  ، ندارم لباس زدي مي زار زدي مي زنگ رفته يادت چيه -

 .خريدم مي من تنتم لباس

 .شود مي شل زانوانم

 .دهد مي دامها مراعات بدون او و نشينم مي زمين روي خورد، مي بهم حالم خودم از

 .بازه ساعته چهار و بيس گاراژ مثل دهنشون ندارن، فرهنگ يكم بديد، نديد  خور مفت مشت يه-

 شود، مي تمام طاقتم كه گويد مي و گويد مي قدر اين

 .كشم مي جيغ و بندم مي را هايم چشم

 !كن بس -

 ؟؟هستيد كي مگه خودتون !كن بس

 .كجاست اصال نيست معلوم كه خواهرت اون

 !ادب بي شهرزاد ونا

 !مادرت اونم

 !كنيد مي قايمش جا همه كه داداشت اونم

 آورد مي هجوم سمتم
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  !!!شو خفه -

 !اسقاطيها ، آوردي در زبون من واسه

 كشم مي جيغ و گذارم مي گوشم روي را دستم

 !!!زنباززززززتون خااااان امير حاج گندتون و بزرگتر از اونم -

 مردم، مي كاش

 !بودم مرده  كنم باز چشم اينكه از قبل لحظه آن كاش

 ....ديدم ورودي در جلوي مقابلم، را اش كهربايي معصوم هاي چشم كه لحظه همان

 ...بلعيد مي مرا شرم كاش

*** 
 ...كنم نمي گريه

 ...كنم نمي گريه امروز

 ...!نميكنم گريه كنم، پاك را هايشان اشك و ام خانواده صورت روي بكشم دست بايد كه  امروز

 شود نمي آرام ام لحظه يك حتى شادى

 كند مي پاك دستمال با تند تند را هايش اشك و ايستاده گوشه يك مدت تمام

 ...كند مي نفرين زياد روزها اين جان خاله عزيزه

 با و آورده باال را هايش دست كه است بار ده غريب است آورده آپارتمان داخل را چمدانش سپهري كه وقتي از و

 :گويد مي و زند مي صدا را خدا خودش زبان

 ...كن خرابشون خونه اهلل آي -

 !!گرفتن ازمون رو خونمون

 ...نيست لبخند از اثري صورتش در ديگر هاست ماه كه كشم مي بيوك بابا پاي روى را پتو

 !ندارد تو براي اش تنگي دل ابراز براي زباني حتي كه آيد مي درد به او براي بيشتر دلم

 گذاشتم قلبش روي جيبش در را عكست

 ، زدم زانو ويلچرش مقابل بعد

 بوسيدم را هايش دست

 !گرده برمي اميرمون جون بابا -

 ....دارد باور را برگشتت كه كند مي تاييد عميق پلك يك با

 :گويد مي گريه ميان جان خاله عزيزه

 ؟ترانزيت فرستادي رو بايرام و آيجان -

 نشينم مي كنارش

 كنم مي بغلش

 ...نبود اي چاره -

 بود خالي سرايداريش خونه هم اونجا
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 دهد مي تكان سر

 ؟ميشه چي تكليفشون  منيره و صحرا -

 اندازد، مي پايين را سرش شرمنده است داده تكيه اي گوشه كه صحرا

 ميزنم، لبخند

 فرو خودت بقل در خنجري چه ميزدي لبخند برايمان دردها ميان در مهر پر قدر آن وقتي كه فهمم مي حاال

 .كردي مي

 ميمونه، ما پيش اينجا كمك واسه صحرا -

 آپارتمانشون رفت الناز با هم منيره

 :گويد مي گريه اوج در شادي

 برم الناز با منم ذاشتي مي كاش ريحانه -

 همه واسه ميشه تنگ جا اينجا

 :گويم مي خودت مثل جدي و كنم مي اخم

 !!؟داماد ي نهخو ميره كنه مي ول رو داداشش خونه آدم -

 ...ثاني در

 شمال برم بايد رو ها هفته آخر روز چند من

 .باشي چي همه مواظب و بموني بايد تو

 كشد مي آه جان خاله عزيزه

 ؟هزارچم مياد كه شده باورت -

 دهم مي قورت را بغضم

 ...بگيرد را دستم كسي دارم احتياج

 گذارم مي شكمم روي را دستم

 !گيرد مي روزها ينا را مادرش دست كنم مي حس

 دهم مي تكان سر

 گفت بهم خودش -

 !جان خاله عزيزه نزده قولش زير وقت هيچ

 ...ميرم

 ...نباشم هزارچم وقت يك من نكنه مياد كه اي جمعه اون كه ميرم

 هايش، چشم در اشك اين

 پريده، رنگ صورت اين

 ؟؟گويند مي چه لرزان هاي دست اين

 !؟است شنيده را هايم حرف

 !شود تمام برايم دنيا لحظه همان دارم دوست شرم شدت از
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 :گويد مي تشر و نفرت با شهاب

 !تربيت بي كنم مي آدمت -

 ؟كشي نمي خجالت

 بخواه معذرت

 بگويم و بكشم فرياد دارم دوست

 "!!كردم تكرار را گويي مي امير حاج نبود در هميشه كه خودت هاي حرف فقط من "

 !....اميررضا اما

 ؟است شده عجيب حد اين تا چرا رضا امير

 ؟؟ندارد واكنشي هيچ چرا

 ؟؟كند مي نگاه را من فقط چرا

 :اندازم مي پايين را سرم

 ...من -

 ...من

 ...ببخشيد

 گيرد، مي ديوار به را دستش

 ...بندد مي را هايش چشم

 :گويد مي لب زير كه شنوم مي

 !زهرا فاطمه يا -

 ...زهرا فاطمه يا

 دارم بدي حس

 !است شده مچاله عجيب رطو يك قلبم

 شود مي وارد اميررضا سر پشت زنان نفس نفس الناز

 كند، مي نگاهم بغض با و است شده سفيد كامال هم او رنگ

 ...رسند مي هم الناز شوهر وحيد و جان خاله عزيزه و شهداد بعد كمي

 !...ترحم از پر نگاه يك با همه

 ريزد مي اشك جان خاله عزيزه

 دكن مي بغلش شهداد

 كند، بغلم تا آيد مي جلو الناز

 :پرسد مي زده بهت شهاب

 ؟شديد طوري اين چرا -

 فشرد مي را هايش چشم گوشه اشاره و شصت انگشت با امير حاج

 :گويد مي لرزان صداي با سختي به بعد و
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 دارم كارت بيرون بيا -

 :گويد مي جمع به رو بعد

 !زنه نمي حرفي كسي -

 كنم مي دنبالشان نگاهم با رود مي همراهش كه شهاب

 روم مي پنجره پشت سريع

 ...شنونم نمي را صدايشان

 گويد مي چيزي و گذارد مي شهاب شانه روي را دستش رضا امير كه بينم مي فقط

 رود مي عقب عقب و كوبد مي خودش پيشاني به دست كف با محكم مرتبه يك شهاب بعد

 ...ندزن مي هق هق دو هر حاال و ميكند بغلش امير حاج

 دوم، مي خروجي در سمت و آورم نمي تاب

 دود مي دنبالم الناز

 گيرد مي محكم را دستم

 ؟؟ريحانه كجا -

 :گويم مي ناله با

 ؟؟؟خبره چه اينجا -

 !!!كنه مي گريه داره شهاب

 ؟؟شده چي

 ...كند مي بغلم الناز و زنند مي هق هق جان خاله عزيزه و شهداد حاال

 :گويد مي گريه ميان

 ...ريحانه برات يرمبم -

 !برات بميرم

 كشم مي بيرون  الناز آغوش از را خودم

 دوم، مي در سمت قدرتم همه با و

 ...دود مي ماشينش سمت دوان دوان كه بينم مي را شهاب

 ...ميزنم فرياد

 :كنم مي صدايش

 !!شهاااب- 

 !...كند نمي صبر اما

 !...شنود نمي را صدايم اما

 ...دوم مي سمتش

 كند، مي گير عمارت جلوي تراش سنگ به پايم و آيد مي در پايم از ما دمپايي
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 محكم را بغلم زير دست دو با كسي بخورم زمين خواهم مي كه همين و سوزد مي و شود مي داغ انگشتم نوك

 ...گيرد مي

 ...است بار اولين اين

 است اشك لبريز اش كهربايي كوچك هاي چشم

 :كنم مي ناله

 !امير حاج -

 !!؟رفت جاك شهاب

 ؟؟شده چي

 :گويد مي بعد و زند مي صدا را خدايش لب زير كه بينم مي

 !باباجان باش آروم -

 كند، كمكم كه كند مي اشاره الناز به بعد

 :كشم مي جيغ

 !!؟زنه نمي حرفي من به كسي چرا -

 !بينم مي ودشوج در ناتواني و عجز كه است اول بار براي من كه اند دوخته چشم اميري حاج دهان به همه

 شود مي مانع او كه بزند حرفي خواهد مي الناز

 !...دهد مي قورت را دهانش آب كه بينم مي

 ...رفتن اينجا از اينا بابات كه همين گفت زد زنگ سپهري -

 شده بد بابات حال ماشين توي

 ...ريزد مي فرو دلم در چيزي

 :گويم مي دلهره با

 ...بود قرار -

 برسونه رو اينا بابام سپهري بود قرار

 ...بود قرار

 !؟كجاست بابام اصال

 ؟؟بيمارستان كدوم

 !!رفتن كه نشده ساعت نيم هنوز اصال

 كنند مي گريه همه

 :كند مي ناله لب زير او و

 اكبر اهلل -

 ...اكبر اهلل

 روم مي جلو

 گيرم مي را آستينش گوشه
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 :كنم مي ناله

 !!...بگو خدا رو تو -

 ...خدا رو تو

 ...بابام

 !؟مرده ابامب

 ...گذارد مي صورتش جلوي را دستش و اندازد مي پايين را سرش

 !گويد نمي هيچ

 ...افتم مي زمين زانو روي پايش كنار جا همان

 !...ندارم اشكي

 :گويم مي و خندم مي فقط

 !بابا دروغه -

 !بود خوب بابام

 بود اينجا پيش ساعت نيم همين

 زنند، مي زار همه

 كنند مي بغلم جان خاله عزيزه و الناز

 !كنم نمي گريه اما من

 ... اما -

 !...بود جوري يك رنگش اما

 !بود كبود انگار

 !كرد مي عرق خيلي

 ...دكتر

 ...نخوره حرص بود گفته دكتر

 .. شهاب

 ..شهاب

 :زنم مي فرياد بعد

 !!!!! شهاب -

 !!!بديد نديد گفت امشب من مادر پدر به شهاب

 !!!!گدا گشنه

 ...زنم مي هق قه زنان زجه بعد

 كشم مي زمين كف را هايم ناخن

 !!!نداددددد محلشون -

 ....نداددد دست بابام به
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 !خداحافظي واسه نرفت

 ...خوردددد حرص بابام

 ....بابااااامممممم

 ...ندارم ياد به هيچ ديگر كشيدم، فرياد را بابا كلمه وجود همه با كه اينكه از بعد

 ...شد تاريك دنيا

 ....ام مرده كه بودم خوشحال من و

 :گفت مي كه بود او صداي شنيدم سرم باالي كه صدايي اولين آمدم هوش به كه وقتي دارم خاطر به درست

 .كنيد كمكش همه اومد بهوش اينكه محض به كنه، شركت خاكسپاري تو ريحانه بايد -

 دهم مي تشخيص خوب هم جان خاله عزيزه صداي

 بهتره نره گفت كترد كه ديدي  اميررضا آقا  آخه - 

 .رفته حال از دختره

 :دهد مي جواب تر جدي

 ؟؟؟باشيم كنه خداحافظي باباش با نتونست اينكه واسه حسرتش عمر يك مسبب ما خوايد مي -

 ؟بخوره غصه عمرش همه خوايد مي

 .نكنيد تر دردناك واسش رو داغ اين

 :كنم مي ناله

 ...بابا -

 مي عطرش شدن رنگ پر با سوزاند، مي را چشمم سرم باال آباژور زرد ورن كنم، مي باز سختي به را هايم چشم

 .است شده نزديك كه فهمم

 ؟خانوم ريحانه -

 ؟باباجان

 كن باز چشماتو

 خواهد مي و نشسته كنارم جواد بابا حاال و است بوده وحشتناك و تلخ كابوس يك چيز همه كنم مي حس

 ...نرفته جايي و اينجاست بگويد

 :گويم مي لهنا همان با

 ...بابا -

  ؟جواد بابا

 ؟؟؟اينجايي

 درخشد، مي آن در فيروزه انگشتر كه دستش روي چشمم ، چرخانم مي سر ، كنم مي حس را صدايش بغض

 شود مي خشك

 "!؟داشت انگشترا اين از بابام " 

 :گويد مي دار بغض صداي همان با گذارم، مي دستش روي را دستم اختيار بي
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 !اينجام -

 .كند مي ترك را اتاق سرعت با كه بينم مي و شود مي باز هايم چشم الناز هق هق دايص با

 .زنم مي لبخند اختيار بي بينم مي سرم باالي كه را اميررضا

 !امير حاج -

 ؟بياره بابامو رفته ؟كجاست شهاب

 اندازد مي پايين را سرش

 ايست فرمان مغزم هاي سلول تك تك به ، رمدا مي بر دستش روي از را دستم شرم با و آيم مي خودم به تازه

 ...ام كرده باور چه و ام شنيده چه ام بيهوشي قبل نياورند ياد به كه دهم مي

 :كنم مي ناله

 بابام پيش ببر منو -

 ...خدا رو تو

 دهد مي تكان سر مهربانانه

 .برمت مي خودم شه تموم سرمت بذار برمت، مي -

 :گويم مي و گيرم مي را هايم اشك جلوي من اما ، چكد مي هم سر پشت هايم اشك

 ...كنم نمي گريه ام قوي من كنم نمي گريه -

 كشم مي را آستينش كنم، مي نگاهش زده وحشت كند، مي گريه بلند صداي با ام جمله اين بعد چرا دانم نمي

 كنم مي ناله

  ؟؟ كني مي گريه چرا -

 كند مي نجوا لب زير كشد مي صورتش روي را دستش دو هر

 "المومنين امير يا "

 :گويد مي و كند مي نگاهم بعد

 .... كن گريه بابا، كن گريه -

 بازوانش استوار حصار در من بود من آن از شب آن اش پدرانه هاي شانه كاش كنم، بغلش توانستم مي كاش

 ....دادم مي سر پدري بي مرثيه

 ...بود رفته پدرم

 كرد مي تعريف مادرم

 مدل اين از وقت هيچ كه ام بيچاره مادر ، گذاشت ام شانه روي را سرش كه بوديم نرسانده انپاي به  را خيابان

 يك و آه يك مجال فقط پدر و زند مي صدا را جوادش آقا شود، مي شوكه بود نديده جمع در بابا هاي محبت

 ...بندد مي را هايش چشم و كند مي پيدا دنيا اين در گفتن جان مرضيه

 ...كرد تاييد را مرگش بالفاصله و رسيد دقيقه ده از كمتر بوالنسام گفت مي مادر

 ...بود رفته پدرم

 !؟روزگار هاي تركش يا بودند، كرده را خود كار جنگ هاي تركش باالخره
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*** 
 هاي بچه با است، شده دچار دردناكي مصيبت چه به بداند، اينكه از فارغ كه سپارم مي كودكى به را نگاهم

 و دريده را پدرش گذشته شب مرگ، گرگ   داند نمي و كند مي بازى هوا به گرگم و چرخد مي حوض دور فاميل

 ...دارد سال نه يتيمي، خوفناك واژه براي فقط او حاال

 و فرياد حق خود به اش جواني هاي سال همه شريك فراق روز در حتي است، نجيب و مظلوم قدر چه مامان

 راست و چپ به چادر زير مدام را سرش كه بينم مي و كشيده رشس روي را سياهش چادر دهد؛ نمي شيون

 ...دهد مي تكان

 اند، نياورده را بابا هنوز

 ...باشد شايعه دارم، اميد هنوز

 ..!باشد كذب

 رود، مي حال از و كشد مي جيغ زري عمه خواند، مي فرزند مصيبت و  زند مي چنگ را اش سينه جان خانم

 زن كند، مي بابا روح آرامش براي فاتحه تقاضاي ميان آن كسي گاه گه و كنند يم همراهيشان فاميل هاي زن 

 است؛ تر ساكت همه از او هميشه عكس بر و كرده بغل را مامان عمو

  كنم، مي نگاه فقط اما من

 منتظرم، فقط

 !منتظرم

 !بيايد كسي 

 !!برگردد بابا كه كنند كاري قانوني پزشكي در توانستند بگويد، كسي

 :كشد مي جيغ اتاق سر آن از وحشت با عمو زن روم، مي پنجره كنار

 !بگيرش پاشو نسيم -

 !نيست خودش حال تو دختره

 :كنم مي نگاه لبخند با را عمو زن و چرخانم مي آرام را سرم

 !عمو زن خوبم -

 ...زنند مي هق هق دو هر گيرند، مي آرام را بازوانم نفيسه و نسيم

 :زنم مي صدا بلند صداي اب را حنانه پنجره كنار از

 !حنا -

 !نكن بازي آب باال، بيا 

 بود، شوهر روزها آن اسمش كه مردي و كنند مي نگاه مرا كه شوم مي خانه حياط در مردها همه نگاه متوجه

 :گويد مي نگران صداي با و آيد مي جلو قدم چند است، نگران هايش چشم

 !وايسه اونجا نذار خانم نفيسه -

 :مزن مي صدايش

 !؟شهاب -
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 ها گل تاج سمت را ام اشاره انگشت چكد، مي هايش اشك كه بينم مي و كند مي نگاهم فقط دهد نمي جواب

 :پرسم مي و گيرم مي

  ؟چيه واسه اينا-

 ؟؟عروسيه مگه

 است، البه و عجز از پر صدايش

 !تو برو جان ريحانه -

 دارم مي بر اكسيژنش كپسول روي از را  اش فيهچ روم، مي بابا اتاق سمت آرام آرام ، دهم مي گوش حرفش به

 كند مي بغلم نشيند، مي كنارم بابا تخت روي آيد مي دنبالم مامان دهد، مي صيقل را قلبم  اش محمدي عطر و

 ...دهد مي سر گريه هاي هاي و گذارد مي ام شانه روي را سرش بعد و بوسد مي را سرم

 :خواهم نمي اصال لحظات اين در را صدايش كه زند مي صدايم كسي مرتبه يك

 ؟!جوووون ريحانه -

 !اند توجه جلب محتاج و وقيح هم، عزا مشكي لباس در حتي ها زن بعضي آورم، مي باال را سرم

 اش، صورتي مهره خلخال و آرايش و سرخ هاي الك و موها  مشكي، هاي لباس تركيب با خانم سولماز

 !است ساخته پوش مشكي دلقك يك خود از

 خورد مي بهم حالم و سوزد مي ام بيني كنم؛ مي گم را بابا محمدي عطر  كند، مي بغلم وقتي تندش عطر آن با

 !عطر اين از

 جان خاله عزيزه دهد، مي خوردم به را كرده تجويز دكتر كه هايي قرص و تقويتي شربت از ليواني زور به الناز

  فهمم نمي درست  چرا من و خواند مي قرآن مدام

 ...است هشد چه

 "اهلل الي اله ال " همراه هياهو صداي مرتبه يك

 روند، مي حياط سمت ها زن تمام شنوم، مي

 ...گيرد مي اوج ها گريه

 مي بيرون دستشان از حرص و قدرت با را دستانم شوم، بلند كنند كمكم تا گيرند مي را هايم دست الناز و نسيم

 :گويم مي و كشم

 !بيام راه خودم تونم مي من -

 ...اند آورده را بابا

 ...نداشتم دوستشان قدر چه من كه هايي ماشين همان با

 ...اند آورده را بابا

 ...اند آمده هايش دوست همه

 چي برام امروز " بپرسم و كنم نگاه را هايش دست بدوم، در سمت استقبالش براي ام كودكي مثل خواهم مي

 "؟؟؟؟آوردي

  است آورده مرگ برايم اما امروز بابا
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 !آيد مي خانه به خالي  دست بابا كه است بار اولين اين

 اند، گرفته را تابوت جلوي رضا امير و شهاب

 ...كنند مي بلند گذارند، مي زمين را بابا

 :كوبد مي اش سينه به عمو زن

 واست، آقا جواد بميرم -

 ...كنه بلند تابوتتو نداري  پسر 

 نمي كنند مي كار هر روم، مي جلو كشانم مي خودم دنبال را ياهمس چادر كه طور همان شود، مي مچاله دلم

  توانند

 ...شوند مانعم

 :كنم مي ناله كنم مي دراز را دستم

 !بزرگشم دختر من -

 نداره، پسر بابام

 ...من

 ؟؟بيام من

 ...گرداند مي بر را رويش و زند مي هق هق شهاب

 دارد مي بر زمين روي از را چادرم ، آيد مي جلو دهد، مي لفامي مردهاي از ديگر يكي به را جايش رضا امير اما

 :اندازد مي ام شانه روي آرام و تكاند مي را خاكش و

 ! خانم ريحانه -

 !اونجاست تو جاي شهاب ببين ، هستيم ما

 :كنم مي نگاهش بغض با

 ؟؟جان بابا نميگي ديگه بهم چرا -

 :گويد مي هايش اشك با مانز هم و اندازد مي پايين سر و شود مي پر هايش چشم

 ...باباجان باش آروم -

 ميده، مصيبت كه اوني

 !ميده صبرشم

 لرزد، مي بدنش خزد مي كنارم حنانه كشيدم، سرم روي را چادرم ، نشستم گوشه يك جمله همين خوش دل

 :پرسد مي وحشت با 

 ؟ شده چي آجي -

 ؟؟كنند مي طوري اين چرا اينا

 شود؛ مي بيهوش يهگر شدت از آقاجان لحظه همان

 :كنم مي نجوا لب زير و باشم خودم خان مصيبت خواهد، مي دلم و گيرم مي آغوش در محكم را خواهرم

 !اجل دست  زد تو خاك بر كه تيشه آن پدر "
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 !من ويراني باعث شد كه بود ايتيشه

 دادند گرگت به و نهادند نام يوسفت

 شد، تو  گرگ مرگ،

 من كنعاني  يوسف اي 

 من، نستنندا از

 بود آگه قضا دزد 

  برد، را تو چو

 من ناداني به بخنديد

 زمين، زير در كه آن

 سامانت و سر داد 

 خورد، مي كاش

 من ساماني و سربي غم  

  رفتم، تو خاك سر به

 خواندم پاكش خط  

 من پيشاني به نوشتند كه خط اين از ! آه

 !كردي شب از تر تيره مرا روز و رفتي

 م،ظلمت در تو بي

 !من نوراني ٔ  ديده اي 

 ..منند مهمان همه حسرت و غم و اشك تو بي

  مهر، از كن رنجه قدمي

 !من مهماني به

 دارممي نهان انظار، ز روي ٔ  صفحه

  صفحه، اين بر نخوانند تا

 !من پريشاني

 است، ديده گريبان به سر من، چو بسيار دهر،

 كندش، تفاوت چه

 !من گريباني به سر 

 نخوري، ديگر و گشتي حق جمعيت عضو

 !من حيراني و مهجوري و تنهائي غم

 !؟بنمودند چمنت كدامين ريحان و گل

  قفس، شكستي كه

 !من گلستاني مرغ اي
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 دانستم مي تو پاك گهر قدر كه من

  شدي، مفقود چه ز

 ! من كاني گهر اي

 دادممي دل ٔ  سرچشمه ز تو آب كه من

 شد، چه رنگت و آب

 !من نعماني ٔ  الله اي 

  بودم، تو   خوان غزل مرغ يكي من

 ؟!فتاد چه

 !من خواني نوا به نداري گوش دگر كه

 بگذاشتيم و رفتي و خوانديم خود گنج

  عجب، اي

 "!؟من نگهباني كيست با تو بعد

 :زنم مي ضجه بلند صداي با و كوبم مي ام سينه به

 ....باباااااااااا -

 .... آيند مي كمكم به آيند، مي كمكم به و ندكن مي كم غمزه باالخره هايم اشك ، تركد مي بغضم

 كنارش؛ در پدرم پيكر و دوزم مي چشم قبر خالي حفره به

 !بوسم مي تند تند را پاهايش قلب صميم از و عاشقانه و گذارم مي پايش روي را سرم شوم مي خم

 و مادرم از اي هصحن همچين داشت نفس بابا كه وقتي تا من و بوسدش مي و است كرده بغل را سرش مامان

 ....!بودم نديده ، را نزديكيشان قدر اين

 :گويد مي اصرار با و دهد مي هول بابا سمت را حنانه عمو زن

  ، برو جون حنانه -

 !كن خداحافظي جواد بابا با برو

 :كند مي گريه و كشد مي جيغ مدام و كند مي مقاومت  زده وحشت بيچاره طفل اما

 !خوام نمي !خوام نمي -

 او شانه بر سر حاال حنانه و كرده بغلش آرام رضا امير كه بينم مي گيرد، مي آرام كه شود مي طور چه دانم ينم

 !شود مي ام حسودي او به قدر چه  و است رفته فرو عميقي خواب به

  ...است خاكي موهايش حتي پايش تا سر است، ايستاده قبر داخل شهاب

 !كنم مي نگاهش

 ...شناسم مين را او امروز قدر چه

 تعريف براي پدرم با مشترك خاطره قدر چه حاال و بودمشان نديده بود سالها كه است هايي آدم از لبالب خانه

 !!!دارند كردن
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 را ام كرده ورم هاي چشم خواهد مي دلم  گذاشتم، سرم روي قرآن كه همانطور و ام زده تكيه ديوار به را  سرم

 ببندم، قدري

 ...گذارند نمي

 ...كند مي هوشيارم سيلي با ديگري و پاشد مي صورتم روي بآ يكي

 :زند مي فرياد هم كسي

 !طفلك عروسه تازه اين بابا -

 .پيشش يكم بياد شوهرش خودتونو كنيد جور و جمع ها خانم

 دستم است، نامرتب موهايش و آشفته صورتش نشسته، زانو دو روي مقابلم ، جمع ميان اينجاست،در او بعد كمي

 گيرد، يم را

 خانومم عزيزم، ! ريحانه -

 صورتم روي كشد مي دست كنم، مي نگاهش فقط!تفاوتي بى از سرشارم قدر چه كنم، مي نگاهش

 ؟بدم بهت خودم بيارن غذا ديشب،بگم از نخوردي هيچي -

 ...گردانم مي بر رو

 :گويد مي فاميل هاي زن از يكي به

 .بيار كن گرم لطفا غذا ذره يك خانم -

 هيكل خوش و خوشگل شوهر به فاميل بخت دم هاي دخترك و جوان هاي زن  بار حسرت نگاه از سوزم يم ! آه

 قدر چه را كرد مي استفاده اش زندگي و  عمو مصداق در هميشه كه عمو زن جمله اين حاال و تيپم خوش و

 كنم مي درك خوب

 "رو مردم بيرونمون كشته رو خودمون تومون "

 گيرد مي من قابلم مهرباني با را قاشق

 قاشق تا چند همين فقط من خاطر به ريحانه، كن باز دهنتو -

 شنوم مي من اما كند مي نجوا مامان پرى  خاله دختر گوش در خانم مريم

  !است حامله البد -

 است تر بلند خانم پري صداي

  تمومه چي همه پسره آورد شانسي چه -

 شهاب دست بشقاب زير ، گذارم مي دهانم جلوي را دستم زنم، يم عوق را ام خالي معده حجم تمام اختيار بي

 ....كنم مي قفل سر پشت از را در و دوم مي دستشويي سمت و زنم مي

 ...دهم مي ترجيح بيرون مسموم فضاي به را اينجا گند بوى

 گذارم، مي سرم روي را  دستم دو هر نشينم مي دستشويي كف

 ...من خداي آخ

 ...من خداي

  سوزاند، مي را جگرم آينه مقابل بابا پالستيكي شانه و مسواك
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 دهم، مي سر شيون و كنم مي بغل را ها آن

 كوبد، مي در به شهاب

  كنند، مي صدايم همه

 بشنوم، خواهم نمي

 ! را در شكستن به شهاب تهديد حتي 

 ...كند مي اش عملي كه

 كند مي بلندم حركت يك با زمين كف از و دگير مي دستم از را شانه و مسواك جدي و اخم با شكند مي را در

 .ندارد اي ثمره كوبم مي مشت پشتش هرچه است فايده بي زنم مي پا و دست هرچه

 :زند مي فرياد مادرش و الناز به رو و دارد مي نگهم زور به كه شوم بلند خواهم مي كند، مي رهايم تخت روى 

 بزنن سرم و بخش آرام بهش بفرستن يكيو خيابون سر درمانگاه بزنيد زنگ -

 كشه مي هم رو ما ميره مي اينجور اين

 :كند مي ناله مامان

 كنه مي عزاداري داره ام گرفتي،بچه محكم دستشو شهاب آقا -

 كشد مي كنار را مامان عمو زن

 ...كه نميخواد بدشو داره شوهرشه،اختيارشو مرضيه -

 " اهلل يا "

 ؟؟؟؟خداست خود صداي اين دارد، را ها خانم قسمت به ورود اذن خدايش زدن صدا با كسي

 شود، مي ظاهر اتاق چوب چهار در كند مي پايين و باال را تسبيحش هاي دانه كه حالي در بعد دقيقه چند

 :گويد مي مادرش به كالفه بعد و دهد مي سالم شهاب

 ؟شد چي دكتر -

 :دهد مي جواب امير حاج

 !نيست الزم دكتر -

 :كند مي اعتراض شهاب

 .خوره نمي هم هيچي كنه مي اذيت داره حاجي -

 :گويد مي جديت با

  !كن ولش -

 :گويد مي تر محكم بعد

 !كن ولش ميگم -

 .كند مي رها را هايم دست

 :گويد مي جمع به رو رضا امير 

 لطفا باشيد بيرون همه -

 .شود مي خالى كامال نفر سه ما جز اتاق،
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 دهم مي ماساژ را است گرفته درد شهاب هاي دست فشار اثر بر كه را هايم دست مچ و نشينم مي جايم سر

 :گويد مي تر آرام صداي با شهاب به رو

  باباجان باش دار خود يكم -

 :گويد مي مظلومانه شهاب

 حاجي ميگم خودش خاطر به -

 حال همان در و بوسد مي و دارد مي بر طاقچه از را بابا چفيه كه بينم است،مي غم از پر كند،نگاهش مي نگاهم

 :گويد مي

 كنه عزاداري بذار -

 :گويد مي مهربانانه و گيرد مي را شهاب دست نشيند، مي شهاب كنار بلرزد،آرام تنم همه شود مي باعث بغضم 

  كنه گريه خواست وقت هر سير دل يك خودت بغل تو بذار -

 ...كنيم منعش نيست رسمش

 !الدينم شهاب كشيديم يتيمي جفتمون تو و من

 ...رو دردش ونيمد مي

 ...تره سنگين خيلي ما درد از دختر اين درد ولي 

 .رود مي حاجى

 :گويم مي گريه ميان كوبم، مي اش سينه به شود، مي قدم پيش آغوش براى شهاب

 ؟؟كني بدرقه بابامو نيومدي چرا ؟؟ چرا -

 ...خانوادم گفتي بهم چرا

 :كند مي چكد،ناله يم هم سر پشت هايش اشك گيرد مي دهانم  جلوي را دستش

 ريحانه خوردم گوه -

 كردم غلط

 ميرم مي ميرم،دارم مي دارم

 انتخابش شدن مرد كه اي بچه پسر هاي اشك و ها ضعف براي ام شده شانه من شود،حاال مي برعكس چيز همه

 ....نيست

*** 

  ، مصيبت  و داغ بيمارى، زمان فقط كه هايى آدم از من

  كنند، خرج محبت بايد ، باشند خوب بايد كه افتد مي يادشان

 !ترسم مي باشم، متنفر كه نه

 ...شود نصيبت ترحمشان به آلوده محبت تا باشى، نگونبخت بايد حتما محبتشان داشتن براي كه هايي آدم از

 آن رفتار خانه اهل همه كنم فكر و است كرده خدمت روز چهل اين تمام كه هست پسر يك پدرم، خانه در حاال

 ، اند كرده فراموش كل به را بودند مهمان اش خانه رد كه شب

 ... من جز 
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 ...مادرم هاي چشم و من جز

 .است پرسيده باري چند حتى و  زند مي زل من به طوالني دقايق گاهي ، داغداري و عزاداي عين در كه مادري

 ؟خوشبختي -

  ندارم، جوابى

  ، دانم نمي را خوشبختي معنى من

 ....است نگفته خوشبختي هايمعيار از برايم كسى

  گذرد، مي پدرم خانه در ام پدري بى شب چهل

 را بگويم او به حياتش در بودم نتوانسته كه را آنچه تمام و كنم مي صحبت بابا عكس با صبح تا كه هايي شب

 ...كنم مي مطرح جان بي عكس يك با حاال

  شود، مي زبان تلخ و خلق بد خيلى گاهي دلتنگ آدم و هستم دلتنگ

 .كنم گاليه و بفشرم ام سينه روي را اش چپيه كه آنقدر

 ...زمينگيرم كنم، سوال ازت هام بال ع بهراج حتي نذاشتى وقت هيچ نذاشتى، ! بابا نيستم بلد رو پرواز -

 !مرغ چلو بشن نهايتش و بذارن تخم بلدن فقط كه ها همون از گير زمين مرغ يك

 .بابا هان آدم و مزرعه اسير هميشه ها مرغ 

 ؟ديدي بيشه و دشت توي آزاد مرغ يك حاال تا

 ! نديدم كه  من

  نيستن، بلد پرواز و اهلن زيادي اينه ها پرنده بقيه با  فرقشون 

 ...نيستن بلد پرواز و دارن بال

 ...بودنم مرغ اين از مياد بدم قدر چه بابا آخ

 كند؛ مي باز را در  شهاب بعد ثانيه چند و كنم يم پاك را هايم اشك چپيه همان با در به ضربه چند شنيدن با

 كند؛ مي سوال در جلوي همان از دهد، نمي ورود اجازه خودش به گذشته هاي شب مثل

 ؟خانومم بخوري چيزي يه نمياي -

 كنم، مي نگاهش عميق

 ... دهد مي نشان تر مسن را صورتش اش، مشكي هاي ريش

 شود، مي داخل كمي  بيند مي كه را سكوتم

 بگيرد، را دستم تا گيرد مي مقابلم را دستش آيد، مي جلوتر 

 .شه مي سرد نخوردي، كه كرده گرم رو ظهر چلومرغ خدا بنده مامان پاشو ها، خورم نمي منم نياي تو -

 كنم، مي خنده به شروع وار ديوانه مرتبه يك مرغ چلو شنيدن با

 بعد ، زنم مي قهقهه و شوم مي خم و گيرم مي مدل روي را دستم خنده فرط از رود، مي عقب كمي ترس با 

 .شود مي تبديل هق هق به قهقهه مرتبه يك و آيند مي صحنه روي هايم اشك

 گيرد؛ مي محكم را هايم دست زند، مي زانو تخت پايين مقابلم شود، مي اشك از پر هايش چشم شهاب

 ام، بچه نكن -
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 .كنم مي دق دارم طوري، اين خودت با نكن 

 .است كرده شجاع مرا بابا مصيبت انگار

 نفرت با .ندارد وجود نباشد، پدري خانه در ديگر پدرت اينكه از تر وحشتناك دنيا در بدانم كه شجاع آنقدر

 كنم، مي نگاهش

  ؟چرا -

 ؟شهاب من چرا

  ؟بود چي من جرم

 ؟خواستگاريم بياد عموت پسر واسه داشته نيت جانت خاله عزيزه كه اين

 !داري موردش در كثيف فكر هزارتا و متنفرى ازش تو و عاشقشه مامانت كه عمويي پسر 

 ؟بدي بازيم طور اين كه بود سنگين اينقدر من جرم

 .چكد مي چشمش گوشه از اشكي قطره و شود مي شرمندگي غرق صورتش

 كند، مي ناله 

 نگو، -

 !نكن شرمندم نگو، جواد بابا خاك رو تو

 !هايم دست بوسيدن به كند مي شروع

  دارم، دوستت حاال خدا به -

 !مني زن االن تو

 :گويم مي تمسخر از پر لحن با و زنم مي نيشخندي ، كشم مي هايش دست ميان از نفرت با را هايم دست

 ؟؟؟؟داري دوستم -

 ؟؟بودي ديگه زن يه با و داشتي دوستم

 ؟شد جهنم ديگه زن يه خاطر به عروسيمون شب و داشتي دوستم

 ؟؟دادي مي نمايش رو عشق درد من هاي چشم جلوي و داشتي دوستم

 .ريزم مي اشك و خندم مي

 .گيرم مي نشانه را خودم انگشت با و ايستم مي  بعد 

 !منم اين -

 گشنه گدا دختر يه اين 

  ! امّله

 !احمقه دهاتيه

 ...عاشق  شوهرش نفهمه كه احمق اونقدر نه اما

 .زند مي داد

 !!نگو -

 !بسه
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 !!!!نگو

 !شد تموم 

 شده، تموم پرستي مي هركي به خودم، جان به

 .شده تموم تارا

  ، كنم مي نگاهش بهت با

 !بپيچم خودم به درد از خواهم مي و چرخم مي اتاق دور ها ديوانه مثل بعد و گذارم مي سرم روي را هايم دست

 كردم، فرار هميشه هم اسمش دانستن از حتي كه ترسم و جهل درد   ، 

 مشت پياپي  هق هق با و گذارد مي تخت روي را سرش است زده زانو زمين روي ذليل درهمانق كه همانطور 

 :گويد مي و كوبد مي تخت روي

 !!كرد ازدواج -

 ..شد پيرمرد يك زن من لج از و محضر رفت ما عروسي صبح

 ، ام شده شوكه

 مي ادامه پروا بى طور چه كه كنم مي نگاهش كنم، مي نگاهش فقط و دهم مي تكيه ديوار به و روم مي عقب

 دهد؛

 !بود داده قول بهم -

 !زيرش زد ! زيرش زد

 ميگذارم، قلبم روي را هايم دست

 :پرسد مي زدن نفس نفس حال در و شود مي اتاق وارد هراسان مامان

 ؟؟شده چي !جعفر ابن موسي يا -

 ؟؟؟شهاب آقا زدي داد چرا

  .مياد پايين تا صداتون

 من به فقط و  ايستد مي و كند مي پاك سريع را هايش اشك و دارد مي بر تخت روي از را سرش شرم با شهاب

 كند، مي نگاه

 .دهم مي قورت را دهانم آب

 :نالم مي جانم مانده ته همان با ، سوزاند مي را جگرم مادرم عزادار پريده رنگ صورت

 ...ببخشيد شد، تموم مامان، هيچي -

  ، لرزد مي نوزه هايش لب كه كنم مي نگاه را شهاب بعد

 بزنم، لبخند كنم مي سعي و گيرم مي را مامان دست روم مي جلو

 ؟شد سرد چلومرغ مامان -

*** 

 .است كرده تب  قراري بي شدت از و است شده بابا قرار بي حنانه كه است شب چندمين اين

  ، ريزيم مي اشك صدا بي و آرام سرش باالي مامان و من
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 ، چالند مي و دارد مي بر را حنانه پيشاني روى خيس دستمال چندم بار براي شهاب

 :گويد مي مامان به رو گذارد مي اش پيشاني روي دست كه بار اين 

 .بيمارستان ببريمش شيد حاضر  ، نبود بارش زياد نظرم به دكتره اين ! مامان -

 :ويمگ مي آرام و بوسمش مي و گيرم مي را حنانه دست كند، مي نگاه من به مستاصل مامان

 .بريمش مي نيومد پايين اگه ، گفت دكتر كه نشده ساعت يه هنوز -

 مي هق هق كه فهمم مي هايش شانه خوردن تكان از و  گيرد مي صورتش مقابل را اش روسري گوشه مامان

 .زند

 نالم مي گريه ميان و كنم مي تجربه را صدا بي هق هق هم، خودم و كنم مي بغلش و روم مي كنارش

 ...ببرن بابارو وسايل ذاشتي نمي اشك مامان -

 ...هنوز بود كاش اكسيژنش، كپسول لباساشو،

 ... مياد روز يك كرديم مي فكر و بود كاش

 باريدن براي مردانه سينه يك به مامان و من قدر چه و است شده حلقه دورمان شهاب هاي دست حاال

 ...نيازمنديم

 .بود نشده سرد داغش هنوز ، نبود بابا

 .كرديم مي را مان زندگي آرام دردمان، و غم ههم با 

 به هديه بسته چند با من آوردن در عزا از براي مثال خانم سولماز كه روز آن تا بود آرام چيز همه ظاهر در الاقل 

 آمد مادرم خانه

 .بياورم در تنم از را   مشكي رخت پدرم داغ بعد دوماه داد نمي رضا دلم اما كردم تشكر

 :گفت نبود، روزهايم اين هواي و حال مناسب اصال كه خودش خاص هاي قهقهه همان با و كرد اصرار 

 !دختر پاشو -

  !!!؟ نامرتبه صورتت و سر قدر اين چيه آرايشگاه ببرمت بايد بعدشم تازه 

 !ريش هوا اون با طالبان شبيه شده كه خودشم ببينه، جوونشو زن طور اين داره گناه بچم عروسي، تازه مثال

 .دهد مي جواب خجالت با مامان

 خانم، سولماز بكش رو زحمتش شما -

  ، بيار در عزا از رو جفتشون 

 .باشه تنشون عزا رخت طور اين جوون دوتا اين نيستم راضي منم باباش خاك به

 .كنم مي اعتراض

  !مامان -

 !شده فوت بابام من

 !!!باباااام

 .زند مي پايم روى عشوه با و آرام خانم سولماز

 نميشه، طور اين جون ريحانه اما كنه رحمتش خدا -
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 نيست، درست موندنتونم اينجا اصال

 زندگيشون، خونه سر نميان اينا چرا گفتن مي امير، حاج مخصوصا بودن شاكي هم اونا واال بودم، عمارت ديروز 

 .ميارن در حرف واسمون دارن مردم 

 پرسم مي بغض با

 .. من مگه -

 ؟؟بيارن در حرف مردم كه مكرد كار چي من مگه

 :گويد مي غم با و گيرد مي را دستم مامان

  جان، مادر دارن حق -

 .بريد امروز كنيد جمع پاشيد

 
 .گيرد مي را مامان حرف پشت خانم سولماز

  !شوهر قوم اين دست ندي آتو بهتره عزيزم آره -

  كنن، يم كارو همون هم تو با كردن نابود منو زندگي كه طور همون واگرنه

 نيست، تنها اينجا شكر رو خدا كه مامانتم

 .هستن هم اينا عموت بزرگت، پدر بزرگت، مادر 

 مي نشانم را جعبه كه حالي در و  آيد مي باال فكري بازي بزرگ جعبه يك با را ها پله ذوق با حنانه لحظه همان

 :گويد مي دهد،

 !اومد شهاب داداش -

 !خريده چي واسم ببين 

 كند مي بغلش و شود مي بلند سريع خانم سولماز .شود مي وارد سرش پشت پر دست شهاب هم عدب لحظه چند

 .رفتنش صدقه قربان به كند مي شروع و

 مادر شدي خونه مرد طوري اين بگردم، سرت دور الهي -

 !شدي الغر قدرم چه 

 .شوم مي ام بيچاره مادر صورت ناراحتي و شرم متوجه

  و كند مي جدا درشما آغوش از را خودش شهاب

 ....چرخد مي و چرخد مي هايم چشم در اشك كه كند مي نگاه من به زده خجالت

  ، ايستاد رويم به رو

 .شد خيره ها چشم همان در بعد ، بوسيد بارها و بارها را هايم چشم

 :خورد قسم و گرفت را هايم دست بود، صادق و مظلوم هايش چشم 

 خوام مي كنم ثابت بهت و كنم جبران همشو خورم مي قسم سرمونه، باال هك اون به خورم مي قسم ريحانه -

 .بسازم باهات عاشقانه اول، از رو زندگي

 كنم، مي نگاه است گذاشته اتاق گوشه و بسته مامان كه ساكم به
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 "؟اي گذاشته مقابلم ديگري راه خدايا " 

 .كند مي ناله

 !فرصت يك فقط -

 نيستم، قوي من

 و ديده را دانشگاه جلسه هفت اندازه فقط اجتماع، كل از كه ام مانده عزلت در و منزوي بچه دختر يك من

 و ام كرده تجربه

 ، نرفته هنوز را اول ترم شد باعث پدرم فوت 

 .بدهم دست از 

 ام، داده دست از پدر من

 .زد خواهد زمين مرا قطعا ديگر دادن دست از يك كنم مي احساس مدام و نيستم قوي من 

 ...دارد نياز مخالف جنس يك به قطعا حيات بقاي براي زن يك كنم مي فكر و نيستم قوي من

  برگشتيم، خبر بي

 .بودند نهار صرف مشغول عمارت اصلي سالن در معمول روال طبق خانه اهل و بود جمعه ظهر

 بود، او چشمان با چشمانم تالقي اولين شديم كه وارد 

  ردند،ك استقبال من از مهربانى با همه 

 .بود گرفته سوال يك با را وجودم همه شرم و آمدم خودم به تازه ، بودم شده بيدار تازه انگار

 "؟شنيده شب اون حرفامو يعني "

  است، نشنيده چيزي شب آن كردم پيدا يقين كه گفت آمد خوش وقار و احترام با قدر اين

  بود آمده آقاجان خانه به كه وقت هر بابا، چهلم بعد از

  بودم، نرفته پايين ميزباني براي  نم

 :گويد مي مهرباني با

 .جان بابا اومدي خوش بود، شده تنگ خونمون دونه يه يكي عروس واسه دلمون -

 ، كنم مي تشكر

 پرسد مي ، چرخاند مي سر خانه دور  كه حالي در و كند مي حلقه دورم را دستش شهاب 

 ؟كجاست شهداد -

 ...پي رفت اين شد جمعه باز 

 :گويد مي جدي و كند مي قطع را او حرف اخم با امير حاج

 .داشت نياز كردن فكر مدت يه و مسافرت يه به شهداد -

 :گويد مي و كشد مي سوت شهاب

 !آهان -

 ؟كنه فكر مسافرت بره جيب تو بذاره پولو شهداد ، كنن كار شهاب و امير

 :گويد مي و گيرد مي را شهاب دست و كند مي طتوسا بيند، مي را رضا امير صورت خشم كه جان خاله عزيزه
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 جان، خاله بيا -

 .اي خسته رسيدي تازه ، مادر بفرست صلوات يه بيا 

 ....گويد مي استغفراهلل لب زير امير حاج كه بينم مي

*** 
 .كردممي نگاه فقط سكوت، در و بودم نشسته صندلي روي عمارت، آشپزخانه در كه بود بيشتر ساعت يك

 .بود برنج كردن پاك مشغول و گذاشت بار مسي قابلمه در را اش قيمه دقت، و وسواس با آيجان

 .بود خان بيوك رژيمى غذاي به حواسش زمان هم و كردمي درست ساالد هم منيره 

 .دوختم چشم هايش دست به كرد،مي خرد تخته روي كه را ها كاهو

 يك و بود بسته پينه حسابي و دادمي نشان سنش از بيشتر خيلي هايش دست اما بود، ساله چند و سي منيره

 .بود چپش دست در هميشه هم رفته رو و رنگ نازك   حلقه

 .انداخت مي مامان هاي دست ياد مرا هايش دست

 خسته؛ قدر همان 

 كشيده؛ زحمت قدر همان 

 ...حرف از پر اما ساكت قدر همان 

 :پرسيد مهرباني با هست، نگاهش به سمحوا شد متوجه وقتي و كردمي نگاهم چشمي زير آيجان

 ؟كنم درست برات خنك شربت يك خوايمي دخترم -

 ...كنم تماشا را مهربانش صورت خواست دلم دادم، منفي جواب سر با

 :پرسد مي و كندمي تعجب من، ديدن با و شودمي آشپزخانه وارد سالن از ميوه هاي ظرف با صحرا لحظه، همان

 ؟استيدخومي چيزي ؟خانوم -

 .نپرسد چيزي ديگر كه كندمي اشاره او به آيجان كه بينممي و دهممي منفي جواب دوباره سر با

 .كنندمي را حالم مراعات بيشتر همه روزها، اين 

 !زنندنمي صدا بابا من، جلوي را خان بيوك امير، حاج و الناز شدم متوجه ديشب حتي 

 .بشكند است ممكن لحظه هر كه كندمي رفتار زده بند چيني يك مثل روزها اين من، با هم شهاب

 ...محبت با و آرام و صبور 

 .كند شادم كندمي سعي نوعي به هركس

 .خريد هديه مدل آخرين بازي كنسول يك شهاب، و من براي امير حاج كه بود ديشب همين 

 .كند بازي همراهمان تا نشست كنارمان ساعت چند خودش حتي 

 كردممي نگاه را بازي صفحه و بود جان خاله عزيزه پاي روي سرم كه طور همان كه بودم حوصله بي قدر اين اما 

 ...برد خوابم دهد، يادم را بازي نحوه شهاب تا

 .شد پخش خانه در اذان بلند، صداي با و شد روشن خانه تلويزيون اذان، هنگام روز، هر مثل

 .كردم نگاه را بيرون آشپزخانه پنجره از بغض با

 ...بود اي زنجيره قاتل يك شبيه پاييز، اواخر سرخ آسمان 
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 پشت را ها مغرب نماز همه و بودم رسيده تكليف سن به تازه كه افتادم ام سالگي نه روزهاي اولين ياد اختيار بي

 .خواندممي جماعت به بابا

 .كنم دور خودم از است شده طوري هر را خودم حواس خواستمي دلم و آمد باال هايم چشم تا بغضم 

 .اند زده زل من به نگراني با سه، هر كه شدم متوجه برگشتم، وقتي

 :پرسيدم آيجان از جو بهانه بچه يك مثل 

 .رفته سر حوصلم ؟؟ديمي بهم كار يك -

 .گيردمي گاز را لبش صحرا

 ؟شه عوض هواتون و حال كميه اونجا بريد كنم آماده رو تركي حموم خوايدمي ؟چرا شما جون خانوم واي اي -

 :گويممي بغض با

 .متنفرم حمومه اون از من -

 :گويدمي كند، عوض را حرف خواهدمي كه آيجان

 .كنيم سرخ زميني سيب عالمه يك بايد -

 .خوادمي كنارش زميني سيب سيني يه شهاب آقا باشه، قيمه كه غذا 

 :گويدمي چاقويش، و تخته  شستن مشغول است، شده تمام ساالدش كه منيره

 .نره يادتون هم حاجي واسه بادمجون -

 .كندمي اشاره قيمه كنار تابه به آيجان

 .كردم سرخ همه اول اونو ؟كجاست حواست -

 :پرسممي

 .كنممي درست من ؟كجاست ها زميني سيب-

 .كنم كمكش دهدمي اجازه و دهدمي دلم به دل آيجان

 .گذارممي ها زميني سيب كردن خرد روي را فكرم تمام

 :گويدمي بعد و كشدمي سرك پنجره از است، ترشي هاي دبه كردن جا به جا مشغول كه صحرا

 .اومدن آقام كنم فكر -

 .كنهمي جا به جا ماشين داره عياض 

 .اند برگشته هم با شهاب و امير حاج دهدمي خبر آيجان به بايرام و خوردمي زنگ آشپزخانه تلفن لحظه همان

 :گويدمي من به رو آيجان 

 .استقبال برو اومد شوهرت بشور، دستاتو برو دخترم، من بده -

 :گويممي و كشممي عقب را چاقو

 .رممي بعد كنم، تموم رو اينا اول نه -

 .شده تموم منم كار بگيره، رو دوشش شهاب تا

 
 .كندمي اعتراض صحرا
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 .گيريمي روغن بوي خانومم -

 :دهممي جواب عصبي

 .كنم درست خودم دارم دوست -

 :گويدمي و كندمي نوازش را پشتم مهرباني با منيره بار اين

 رو باشه، داشته دوست شوهرش كه چيزي يك آدم دهمي كيف دونممي .كن درست خودت !برم قربونت آي -

 .كنه درست

 :بپرسم خواهدمي دلم مرتبه يك و كنممي نگاهش تر عميق

 ؟كردي ازدواج تو منيره -

 .دهدمي تكان افسوس سر و شدكمي آه

 :گويدمي برود، بيرون امير حاج روز هر استقبال براي كندمي آماده را خودش كه حالي در آيجان

 .كني خون رو دختر اين جيگر و كردن تعريف نكني شروع حاال منيره -

 .شوممي آويزان منيره آستين به رود،مي كه آيجان

 ؟بگي شهمي -

 :گويدمي بعد و زندمي صدا آرام را خدا و كشدمي صورتش روي دست و خنددمي تلخ 

 .كرديم زندگي ماه پنج -

 .آقام و مامان پيش اينجا برگشتم بعدم

 :گويدمي و كشدمي آه هم صحرا

 .جان قيزي دايي برات بميرم -

 خاك ها لسا ها كتاب اين از خيلي كه است خاطره و حكايت از پر داستان كتاب يك آدم، هر دانممي من

 .اند خورده

 :پرسممي صحرا به رو

 ؟دونيمي رو داييت دختر اين داستان تو -

 :گويدمي و كندمي نگاه منير به بغض با

 .منيره بعد شدن پير بايرامم دايي و آيجان زندايي -

 .نگذره وجدانم بي داداش اون سر از خدا

 .كنممي نگاهش تعجب با

 ؟؟خودمون عياض همين ؟داداشت -

 .خبر بي خدا از حجت بزرگم داداش نه -

 .كرد بزرگ داييم رو يتيم بچه تا سه ما

 .بود طفلك منير اين دنبال چشمش اول از حجت

 .نبود رضا داييم 

 .انداخت روز اين به خبر بي خدا از حجت اونم كه بود؛ تر عزيز همه از واسش هاش، بچه توي منير آخه 
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 :پرسممي و گيرممي را منيره دست

 ؟منيره گذشته چي تو به -

 .خوردمي سر چشمش گوشه از اشك قطره يك

 .بخندد كندمي سعي بعد 

 .عزيزم هيچي -

 .اومد سرم هوو عالم، اين توي ديگه زن تا هزار مثل 

 .برد كه برد رو شوهرم ورگل و ترگل شهري دختر يك 

 .گذارممي دهانم جلوي را دستم و كشممي هيم

 .است ردنك نفرين مشغول هم صحرا 

 :پرسممي تعجب با 

 ؟دستته هنوز حلقه چرا پس -

 :دهدمي جواب و كشدمي آه

 .نگرفتم طالق چون -

 .كوبممي زميني سيب يك فرق بر را چاقو حرص با

 ؟؟نگرفتي طالق تو و گرفت زن -

 كندمي پرتاب منيره سمت هوا در را دستش صحرا

 :گويدمي و

 .نداري عقل -

 ؟مرده يا اي زنده بگه نيومده الهس پونزده نداري عقل 

 :گويممي و شوممي زميني سيب كردن خرد مشغول حرص با

 .فهممنمي كه من -

 .فهممنمي اصال كه من

 ؟؟!!شهمي مگه اصال 

 :گويدمي و كندمي نوازش مهرباني با را صورتم منيره

 .دل عزيز بفهمي نه بشنوي، نه رو دردها جور اين وقت هيچ الهي -

 :گويدمي و گيردمي آسمان روبه را هايش دست صحرا

 !اذان همين وقت به آمين الهي -

 قلب صداي وليزشان و جليز صداي با زمان هم كردم، داغ روغن راهي را ها زميني سيب و شد داغ كه روغن

 كنم، گريه سير دل يك و كنم بغلش خواست مي دلم شنيدم، مي هم را منيره سوخته

 ...خودم براي بيشتر

 نداشت، فرقي منيره با من روزگار حاال بود نيامده در ديگري مرد عقد به هايم كابوس تاراي اگر كه خودم براي

 ... اما
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 ...نيست بهتر چندان هم من االن وضعيت  كنم مي احساس مدام اما

  ...ها زميني سيب به زنم مي زل و كنم مي پاك آستينم گوشه با يواشكي را اشكم

 :گويد مي آرام صداي با و دهد مي تكان هوا در را دستش دو هر و شود مي آشپزخانه اردو سراسيمه آيجان

 !نيست خوب اوضاع كه بجنبيد دخترا !دخترا -

 پرسم؛ مي و كنم مي نگاهش نگراني با

 ؟؟؟آيجان شده چي -

 گيرد؛ مي دستم از را چوبي كفگير و آيد مي جلو

 !بود ناكوك جفتشون حال نك آروم رو شوهرت باال سريع برو تو دخترم -

 :گويد مي صحرا به رو بعد

 .گيره مي درد سر االن برزخه كه حاجي واسه ببر بريز چايي يك بجنب هم تو -

 دهد؛ مي قرار خطاب مورد را منيره هم بعد

 مناسب شدن جمع هم دور واسه اوضاع اينور ، سمت اون فرستيم مي رو شام بگو عمارت اون بزن زنگ هم تو -

 ..نيست

 سرش روي را دستش و نشسته تخت لبه شهاب شوم مي كه اتاق وارد ، روم مي باال طبقه سمت دستپاچه

 دهد، مي جواب را سالمم لب زير و آورد مي باال را سرش است، گذاشته

 پرسم؛ مي روم، مي كنارش آرام 

 ؟شده چيزي -

 است؛ شده متورم حسابي گردنش هاي رگ كشد، مي پوف عصبي

 !فهمم نمي رو تفكراتش و آدم اين -

 ؟؟زنى مي حرف كي ع بهراج -

 كردن؛ اعتراض هم سر پشت به كند مي شروع دارد كردن چغلى خيال كه اى بچه مثل

 !رضا امير -

 ..كرده اوكي رفتن واسه رو كاراش ديگه ماه ، ميره داره

 ندهم؛ بروز چيزي كنم مي سعي اما شوم مي ناراحت خبر اين شنيدن از اينكه با

 من درگير تو و اومد پيش كه جريانات اين خاطر به مدتم اين دونستيم مي پيش ماهه چند كه اينو خوب -

 موند، ترانزيت و حجره كارهاي واسه بودي،

 زند؛ مي اش پيشانى روى را دستش كف

 !نيست اين قضيه همه -

 چي همه به زنه مي حراج چوب پيش سال صد كهنه تفكرات با داره

 !بياد كوتاه اش مسخره اعتقادات از يكم فقط يكم پيشرفتمون هواس نيست حاضر

 زند؛ مي فرياد پايين طبقه از پريم، مي جايمان از فنر مثل دو هر ناگهان فرياد، صداي با

 !!!الدين شهاب -
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 !منتظره غير و عصبي

 !او شخصيت به نسبت منتظره غير

 گوشي ، شود مي حبس سينه در نفسم ها پله پايين اش افروخته بر صورت ديدن با رويم مي بيرون كه اتاق از

 :گويد مي بلند صداي تن همان با و دهد مي تكان شهاب به رو را است دستش در كه تلفن

  من جانب  از دوبي داد قرار واسه حقى چه به تو -

 ؟؟؟؟دادي مثبت جواب

 مي قورت را دهانش آب كه بينم مي نبازد، را خودش كند مي سعي اما رود مي زردي به صورتش رنگ شهاب

 دهد؛

 !كني مي اش گنده داري صبح از الكي قسم سرت به حاجي -

 :گويد مي شمرده شمرده و آيد مي باال عصبي را پله چند

 ؟؟؟؟بچه زنيم مي هم كله و سر تو چيع به راج داريم صبح از - 

 ؟؟دادي همكاري قول خود سر تو بعد 

 ؟منه قرمز خط يهقض اين دوني مي وقتي دادي همكاري قول

 است؛ رفته باال قدري هم شهاب صداي حاال

 !بزنه جلو رقيب نذاريم كه اينه ما كار قرمز خط -

 مكث كمي شوم، مي پنهان شهاب پشت و كشم مي جيغ ترس از من و كوبد مي ها نرده روي مشت امير حاج

 :گويد مي تر آرام لحن با است، خشمش كنترل حال در انگار كند، مي

 ؟؟بريزم ها عرب شكم توي ببرم بكشم بيرون كشورم از رو سرمايه بايد چي واسه ؟؟؟نداري بتعص -

 ؟؟؟باال برن اونا من پول با چي واسه

 :گويد مي اي درمانده صداي با شهاب

 فلج وضعيت اين توي چپق عهد مثل ما اونوقت ! كنن مي گذاري سرمايه اونجا دارن هامون رقيب همه واهلل به -

 !تر ارزش بي سرمايمون و ميشه تر مونده عقب ترانزيتمون روز به روز و كنيم مي داري حجره مملكت، اقتصادي

 
 :گويد مي هم سر پشت بار چند بلند صداي با

 !الدين شهاب نميدم خاك اما خورم مي خاك من -

 !!!!كن فرو سرت توي اينو

 ساكت لحظه آن تا كه جان خاله عزيزه شود، يم خارج عمارت از و رود مي پايين را ها پله عصبي همانطور بعد

 :گويد مي كه شنوم مي و رود مي دنبالش است

 !رضا امير آقا -

 ...نرو جوري اين مادر !سرده 

 زمان هم و رود مي عمارت ديگر در سمت  شرتش سويي برداشتن از بعد و رود مي اتاق سمت كالفه هم شهاب

 :گويد مي
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 نشه بد حالش كه بيرون خونه اين از بامش ميرم من بگو بهش ! عزيزه -

 !تو بياد بگو

 كنم؛ مي ناله كند، مي مكث گيرم، مي را شرتش سويي دوم، مي دنبالش اختيار بي

 ؟؟شهاب ميري كجا ..ك -

 كشد؛ مي سرم روي دست شود، مي ام نگراني متوجه

 ؟خوبه اينا مامانت خونه رم مي نباش نگران عزيزم، جا هيچ  -

 ؟بريم باهم شو حاضر خواي مي خوابم، مي شبم ميرم، اون بهونه به كنم تنظيم زيونشونوتلوي بود قرار

 :گويد مي شنيده را ما حرفهاي كه دور فاصله همان از جان خاله عزيزه

 بريد، بعد حداقل بخوريد شام -

 .امروز نخورده نهارم دختر اين

 بوسد؛ مي و گيرد مي را دستم

 زنم، مي زنگ بهت رسيدم ، بخور شام بمون تو گردم، يم بر زود صبح است جمعه فردا -

 .قول

 ميل واصال ام دوخته چشم نشد شهاب سهم كه اي شده سرخ هاي زميني سيب ظرف به ميز پشت تنها و تك

  ندارم، غذا به

 :اخم با و جدي ، پيچد مي سرم در برود اتاقش به اينكه از قبل صدايش اما

 !!شي نمي بلند ميز پشت از نشده، مومت غذات بشقاب تا !نخوردي نهار -

 !بود شده ترسناك خانه اهل همه براي امير حاج امشب اما بزند حرف طور اين من با آمد مي پيش كمتر

 داخل رغبت و ميل بي و بردم فرو ماستم كاسه داخل زميني سيب يك و گذاشتم ميز روي حوصله بي را سرم

 :گفت ناراحتي با بار اين و آمد ميز كنار چندم بار براي آيجان گذاشتم، دهانم

 !كه نخوردي هيچي افتاد دهن از شد يخ دخترم -

 كنم؛ مي ناله

 ندارم ميل -

 شنوم؛ مي سر پشت از را صدايش

 رو ميز كن جمع -

 .آيجان 

 .... گرديم مي بر صدا سمت زمان هم دو هر ترس با آيجان و من

 :گويم مي هرهدل با است، ايستاده ها پله باالي سينه به دسته

 ... من -

 ..يكم خوردم ... من

 كنم؛ مي اعتراض آيد، مي پايين ها پله از و شود نمي باز هم از هايش اخم

 ...اصال -
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 ... شما اصال

 !نخوردي شام خودتم شما

 گيرد؛ مي را حرفم پشت آيجان

 ؟؟غذاتونو كنم گرم آقا -

 است؛ غم از ارسرش صدايش ، گذارد مي سرش روي را دستش ناراحت و كالفه

 ؟؟؟؟بخورم غذا طور چه من ، شد آواره خسته و گشنه بچه اون -

 :گويم مي و شوم مي بلند كودكانه ذوق يك با جايم از

  خوردن مي كرفس خورشت شام داشتن زدم زنگ !مامانمه خونه شهاب-

 !خدا به بودن خوب همشونم ، داره دوست هم خيلي شهاب

 شود؛ مي بيشتر زبانم امتداد مرتب و ام آورده در زبان گاران ، كند مي نگاهم خاص طور يك

 بعد شهابيد، ناراحت خوريد نمي خودتون -

 !بخورم شام بشينم تنها و تك  كردين زور منو 

 گويد مي آيجان به رو آيد مي ميز سمت كه حالي در و كند مي خنثي اخمش با را اش خنده

 ؟؟داره بادمجونم ات قيمه -

*** 
 !دهد سر گرسنگى آواز كه بود آمده يادش هتاز ام معده

  كرد، گرم را غذا كه آيجان

 !شد برابر چند اشتهايم

  خوردم، پياپي قاشق چند خوشحالي با

 كرد، مي نگاهم بامزه خنده يك با چشمي زير

 !خورد نمي غذا اشتها با هميشه مثل اما خودش

 ,بزنم حرف خواست مي دلم

 .بودم فراري ها آدم همه با زدن حرف از كه بود وقت خيلي

 :گفتم مقدمه بي

 !شه مي قرمز دهنم دور خورم مي بادمجون من -

 پرسيد؛ و كرد تنگ را چشمش يك

 ؟ داري آلرژى -

 دادم مثبت جواب سر با

 :گفت كه كشيدم باال نفس يك را دوغم ليوان و

 !داره ضرر نخور نوشيدني غذا وسط -

 ...گلوم توي كنه مي گير آخه -

 .كرد نگاهم لبخند با
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 !جوي نمي خوب غذاتو كه چون -

 .كنه مي سخت واست هم رو غذا هضم اين

 !...بودم نكرده كشف خودم به راجع خودم حتي حال به تا كه چيزي

 :گفتم هيجان با

 !آره آره -

 .گيرم مي درد دل بعدم دم مي قورت سريع

 باباجان بهتره بجوي بيشتر رو غذا هرچي -

 ...ام شده هايش گفتن  " باباجان " اين شنيدن محتاج خيلي روزها اين

 گويم مي چشم

 .بجوم بيشتر وجودم تمام با را گذارم مي دهانم در كه بعدي قاشق كنم مي سعي و 

 .است من به حواسش چشمي زير و است خوردن مشغول

 گيرد، مي ام خنده مرتبه يك

 .خندم مي بلند صداي با و دهم مي قورت سختي به را لقمه

 ...بينم مي صورتش در را نينگرا

 !ام كرده خنده به شروع مرتبه يك كه ام شده عصبي حمله دچار و است بد حالم دوباره كند مي فكر حتما

 :گويم مي خنده ميان و گذارم مي دهانم جلوي را دستم

 !نشدم ديوونه نه، نه -

 .واقعيه ام خنده

  كند مي تنگ را هايش چشم

 :پرسد مي و كند مي هنگا وسواس با را خودش بعد و

 ؟خندي مي داري چي به -

  و خندم مي بيشتر

 :گويم مي

 !!شدم شتر شبيه كردم احساس لحظه يه دادم مي تكون اينقدر رو فكم جويدم، مي دقت با داشتم واي -

 :گرفت گاز اخم با همراه را لبش

 !باباجان زشته -

  كنم مي پر ديگر قاشق يك

 :گويم مي ارمبگذ دهانم در اينكه  از قبل و

 ...كنيد دقت لحظه يك خدا رو تو -

 ! آدم شه مي اعصاب بي شتر يك شبيه دقيقا

 با كنم مي شروع و گذارم مي دهانم در را قاشق بعد

 ...جويدن ادا 
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  و دهد مي تكان سر و خندد مي مردانه

 :گويد مي

 !كنه نمي چپ چشماشو ديگه بيچاره شتر واال -

 .كند مي چپ را هايش چشم بعد

 كند، ام خفه و بپرد گلويم در غذا كه بود مانده كم و روم مي ريسه خنده از ، حركت اين ديدن با من و

  .گيرد مي مقابلم و رريزد مي آب ليوان يك برايم كه 

 :گويد مي اخم با

 !كردم كور چشمتم زدم كنم درست ابروتو اومدم حاال بيا -

 چشات يا شي مي خفه يا شي مي ديوونه يا بخندي طور اين و يبيفت شتر ياد و بجويي لقمه خوب بخواي هربار

 !مونه مي چپ

 چشمم، روي كشم مي دست

 !نشده كور كه چشمم -

 .المثله ضرب يه اين -

 !دارم دوست خيلي هاتونو المثل ضرب من -

 ؟بپرسم چيز يه 

 .دزن مي تكيه سينه به دست اش، صندلي گاه تكيه به بعد و دهد مي پرسيدن اذن سر با

 ...شما -

 ؟خوريد مي خاك گفتيد امشب شما

 ؟چي يعني اين

 .كشد مي آه بعد و كند مي مكث لحظه چند

 .دم نمي خاك ولي خورم مي خاك گفتم -

 .گيرم مي كنارم تفكر حالت به را دستم

 !؟خوردنيه مگه خاك -

 .فهمم نمي

 كند مي اشاره بشقابم به

 كنم مي تعريف كن تموم رو شامت -

 :گويم مي رغبتي بي با و كنم مي جمع را هايم لب

 ! شدم سير -

 كند مي اخم

 ...كال نبود زياد-

 نشه، ريخته دور كه كن تميز رو بشقابت مونده، قاشق دو فقط  االنم

 !نيست درست اصال غذا اسراف و اند گرسنه زمين كره روي ها خيلي
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 :گويم مي و كنم مي اطاعت

 .كنيد تعريف شما پس -

 كشم مي انتظار ذوق با من و دهد مي تكان سر

 :بود نوشته كه خوندم مشروطيت جنبش و آذربايجان مقاومت سردار ستارخان، خاطرات توي -

 كنم نمي گريه وقت هيچ من"

 خورد مي شكست آذربايجان ريختم، مي اشك اگه چون

  … خوره مي زمين ، ايران  بخوره شكست آذربايجان  اگه و

 ، ريختم اشك روز يه توي مه اون بار دو مشروطه در اما

  …بوديم فشار تحت  ماه نه حدود كه بود اين يكبارش قضيه 

 ...غذا بدون

 …لباس بدون

  … بيرون اومدم قرارگاه از 

 .بغلش توي بچه يه با افتاد، زن يك به چشمم

 …علف بوته طرف به رفت پا و دست چهار و پايين اومد مادرش بغل از بچه كه ديدم

  …!خوردن رو ها ريشه خاك كرد شروع گرسنگي شدت از و درآورد هريش از رو علف

 …انداخته روز اين به رو ما كه ستارخان به لعنت ميگه و ده مي فحش من به بچه اون مادر االن گفتم خودم با

 :گفت بشنوم من كه طوري بلند صداي با و كرد بغلش  و بچه طرف اومد كودك مادر اما

 …فرزندم نداره عيبي-

 …!ديم نمي خاك اما خوريم مي خاك

 "!اومد در اشكم كه بود اونجا 

 ...است شده پر هم امير حاج هاي چشم حاال

 !بود وطن عاشق توان مي كجا تا و حد چه تا كنم مي حس بار اولين براي من و

  گلخانه، كنار كه بود پهلو قند داغ  هاي باريك كمر نوبت حاال

 ...بنوشم كنم؛مي تماشا را ها طاووس بازي وقتي

 .شدمي پخش بامداد دوازده اخبار

 .بود دوخته چشم تلويزيون به توجهش تمام با

 :گفت لب زير و كوبيد ديگرش دست كف را مشتش اي، منطقه در جنگ شروع خبر از بعد كه ديدم

 .شه گرفته آقايون اسلحه معامالت پاى قراره آدم، ميليون چند جون نيست معلوم ها، مروت بي -

 :پرسممي و نوشممي را چايم از جرعه رينآخ

 ؟هستيد ور كدوم طرف شما -

 و داردمي بر را كنترل و دوزدمي هايش طاووس به را نگاهش بعد و كندمي نگاهم و گرددمي بر تعجب با

 :دهدمي جواب و كندمي خاموش را تلويزيون
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 .شن كشته قراره كه گناهم بي هاي انسان اون طرف من -

 .انتظارشن چشم شخانواده كه سربازي اون طرف

 :پرسممي تعجب با

 !مقصرن كننمي حمله كه اونا هميشه خوب -

 .دنمي رو تقصير اين تاوان ها سرباز اما .مقصره حكومت اون بله -

 :گويممي بغض با

 .نباشه جنگي هيچ وقت هيچ كاش -

 !باباجان دونيمي -

 ندارن؛ جنگيدن و گرفتن دست اسلحه جرأت كدوم هيچ ابرقدرت، مردايدولت اين 

 .رهمي گشادشون هاي جيب توي فقط جنگ، اصلي منفعت اما 

 !جنگيدنه قبول گناهشون، بزرگترين دارم اعتقاد من كه گناه بي سرباز ها ميليون خون بهاي به

 ؟چي يعني -

 .كشدمي آه

  نداره،  وجود جنگي لشكر ديگه وقتاون بجنگه، و بگيره دست اسلحه نشه حاضر مردم از كس هيچ اگه -

 !نيست جنگي پس

 !!؟بجنگيم نريم شد، حمله بهمون اگه يعني -

 .زندمي لبخند

 .گفتم اصل از رو قضيه من -

 كنه، حمله باشه نداشته وجود سربازي اگه 

 !نيست الزم دفاعي ديگه پس 

 .هاييم قدرت ابر بازيچه ما

  هيتلر، وگرنه 

 !كنه پا به جهاني جنگ ستتوننمي وقت هيچ لشكر، بدون

 ؟شدي متوجه

 !عوامه تفكر از مشكل 

 .نداريد مشكل دفاع اصل با پس -

 .دهدمي تكان سر

  !وجه هيچ به !ابدا -

 .بيشتره ظالم خود از جرمش طرفي، بي ظلم، مقابل در

 :گويممي بغض با و دهممي تكان بار چند را سرم كالفه

 ...دنياست رشته ترين سخت من رشته كنممي حس -

 ...ريدمي داريد كه هم شما
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 .اندازد مي پايين را سرش

 .شم ابدي موندگار كه رمنمي -

 .رممي و ميام 

 بگذرون، رو ترم دو يكي هم تو

 نيست، سازگار تروحيه با كردي حس هرجاش 

 .بدي ادامه نكن مجبور رو خودت اصال 

 !كثيفه !جان بابا نيست سخت سياست

 شيمي ردشوا بيشتر كه قدم هر

 شي،مي متوجهش و 

 .شهمي بدتر و بد حالت 

 شن،مي زده ها بعضي 

  كنن، پيدا چاره راه يك گيرنمي تصميم ها بعضي 

 باشي، گاندي و چگوارا مسير اين توي  كه خودته انتخاب اين

 !خالي تو نماي انتلكتوئل يك يا

 .است شده گرد تعجب از هايم چشم

 ؟؟چي يعني گفتين، كه آخري اين -

 :گويدمي و زندمي قهقهه

 .نوبت به آسياب !كن صبر -

 .فهميمي رو همش معني خودت كم كم 

  بپرسم، بيشتر دارم دوست

 .كندمي منقطع را كالم رشته ام گوشي زنگ صداي كه

  گوشي، روي "شهاب" اسم

 .خوردمي چشم به عكسش همراه

 .دهممي جواب را تلفنم و كنممي خواهي معذرت

  شودمي بلند لحظه همان

 .رودمي آشپزخانه سمت و داردمي بر را چايش استكان و

 .زندمي صدايم خط پشت از شهاب

 ؟مبچه الو -

 ؟نخوابيدين !سالم -

 !خانومم كه نخوابيدي خودتم -

 .خوردممي چايي داشتم -

 :پرسدمي و كندمي مكث لحظه چند
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 ؟بيداره حاجي -

  ؟داري كارش بله، -

 ؟هبهتر !نه -

  بودن، خوب -

 ؟هنوز نخوابيدن اينا مامان

  خوابه،نمي حنانه -

 .باهاش كنيممي بازي منچ داريم پنجمه دست

 حنانه، صداي همراه مرتبه يك

 .دهممي تشخيص خط پشت از هم را نسيم صداي 

 ".كنيم بازي دست يك هم پله مار شهاب آقا "

 .دارم بدي حس

  خوردمي گره هم در ابروانم 

 :پرسممي امآر و

 ؟داره كار چي اونجا نسيم -

 :دهدمي جواب آرام هم او و شودمي حساسيتم متوجه

 .اومده مامانش با -

  شوهرم به ام اعتمادي بي اين جديدم، هاي حس اين همه بابت خودم از

 ...دلخورم اطرافم، هاي زن همه و

 ....دلخور

*** 
 سفيد، كوچك   هاى نقطه

 و ورمانيت سياهي انبوه ميان 

 سونوگرافى، كوچك اتاق در دلنشين تاپ تاپ آواز اين 

 زندگي، سياهي در گويد مي من به 

 .دارد وجود شماري بي سپيد نقاط هنوز 

 ، من اى هفته شانزده موجود  قلب تپيدن صداي اين و  

 دارد، ادامه حيات گويد مي

 ...باشد داشته ادامه بايد

 !رضا امير راستى

 سخت، يروزها براى هميشه تو

 ...داشتي چاره راه يك مشكالت براي 

 ...داشتي تسكين
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 !است انتظارت و دوري درد تسكين و چاره وجودم در انگشتي بند طفل اين حاال

 :گويد مي و كند مي نگاه مانيتور به لبخند با دكتر خانم

 !ها شيطوناست دختر اون از -

 .كنم مي بغض

 .نشيني مي ام كسي بي كنار اطرمخ در و آيي مي تو و بندم مي را هايم چشم

 دادم، نشانت را بود فرستاده برايم ام همكالسي كه تپل بچه يك عكس ذوق با

 .گرفتم مقابلت را گوشى ، بودي كتاب حساب مشغول و بود كامپيوترت در سرت 

 !امير ببين منو خوشمزه گوجه اين -

 چشمهايت، كردن تنگ با و برداشتي را عينكت

  كردي، نگاه را  گوشي صفحه دقيق 

 .خنديدى بعد

 ؟؟؟كپله قدر اين چرا اين -

  و كردم حلقه گردنت دور را دستم دو هر سرت پشت از

 .گردنت بوسيدن كردم شروع

 !رفته باباش به -

 بوسيدي آرام را ام بيني نوك و چرخاندى را سرت

 .دادي رژيم كه رو باباش -

 .برم مي پيش شكمت نزديك تا را دستهايم

 ؟نداري شكم ديگه بده -

 .زنى مي قهقهه

 !!!شكمش و حاجي - 

 .كوبم مي پا ها بچه مثل و خندم مي

 !خوام مي ني ني من -

 
 :گويي مي جان خاله عزيزه صداي تقليد با و گيري مي گاز را لبت

 !قيز كن حيا -

 مي فرو ام ريه در را ات هميشگي عطر وجودم تمام با و كنم مي حلقه گردنت دور را هايم دست محكم دوباره

 .برم

 گوشم در  و دهي مي تكانم آرام آرام تو و كنم مي زمزمه را خوانم مي برايت هميشه كه تركى آهنگ لب زير

 :گويي مي آرام

 !بخون فارسيشو زبون به بارم يك -

  را، ام كرده تمرين خودم با را اش ترجمه بارها، كه ابياتي تك تك جانم همه با و بندم مي را هايم چشم
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 :خوانم مي برايت

 اينسان ادر دعاالر،"

 كند مي دعاها انسان

 ايچين عمور بير موتلو

 شاد زندگي يك براي

 حوضور يير هر وارسان سن

 باشي تو وقتي آرامشه، جا همه

 ايچيم يانار حوضورال

 درونم سوزد مي نباشي،

 نه ر و بانا شوكور،سني بين شوكور، چوك

 داد من به ار تو كه كسي ، شكر شكر،هزار خيلي

 دره كا سنسيز گونو تك يازماسين

 سرنوشتم توى, تو بدون را روز يك ننويسد

 بير گونوللريميز بير، اللريميز

 يكي قلبمان ، يكي هامان دست

 نه سو بير اينگيل دنيزلر نه داغالر نه

 نباشند عشقمان مانع ها، دريا نه ، ها كوه نه

 صاحبينه تك كالبيمين شاركي بو

 قلبم صاحب تنها واسه آهنگ، اين

 اشيمه گونول ياريمه عمورلوك

 همسرم واسه ، ام هميشگي يار

 جننت گولوشون بانا سين، سن باهار

 بهشته تو  لبخند  برام تويي، بهار

 ييوزونه عاشكيم ساچميش نور لر ملك

 "عشقم اند، تابانده نور صورتت  بر فرشتگان

 .آيم مي خودم به دكتر صداي با

 خانونش، داره قشنگي صداي چه !زاده جبار نابج حال به خوش -

 !بود قشنگي شعر چه 

 .كنم مي ناله لب زير

 "...عشقم اند تابانده نور صورتت بر فرشتگان "

 هديه  تاب ، بودم شده تاب سوار كردند مي شنا آن در زيبا قوهاي كه حوضي روي به رو عمارت پشت باغ در

 . بود امير حاج آخر
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 .داد سفارش برايم را  تاب اين ديد را بازي كنسول به ام عالقگي بي كه وقتي

 شدم سوارش بود، كرده وصل  را تاب اجزاء خودش هاي دست با اينكه از بعد كودكانه وافر ذوق با كه آمد يادم 

 :پرسيدم مستانه ، اوج همان در گرفتم اوج كه وقتي و

 !سرسره -

 ؟؟؟باشم داشته ميشه هم سرسره

 :داد جواب و داد مهول تر محكم شهاب

 .سن اين توي كرده سرسره و تاب هوس تازه !باش رو ما زن بيا، -

 :گفت گذاشت مي ابزار جعبه داخل را گوشتي پيچ كه همانطور و خنديد رضا امير

 .بخونه درس خوب و دانشگاه بره بايد ديگه ماه كنه بازياشو بذار -

 كشم؛ مي جيغ ارتفاع همان در

 .نندازين يادم واي -

 :گويد مي زمان هم و دهد مي هولم تر محكم شهاب

 .دانشگاه برى بايد هوار و فحش با ها صبح خودمي شبيه !تنبل -

 :گويد مي و  كند مي نگاهش اخم با امير حاج بينم مي شود، مي كمتر كه تاب سرعت

 ؟؟بچه دادم مي فحش من -

 :دهد مي جواب و خندد مي شهاب

 زدي مي داد بار صد ؟نبود طور اين انصافا حاجي، زدي مي باش بيدار بحص شيش از بود، صبح هشت كالس -

 !الدين شهاب !الدين شهاب

 !استغفراهلل !اكبر اهلل

 .دادي مي فحش داشتي دلت توي كه بود اين واسه ؟كردي مي استغفار چرا بگو فدات، به سرم اي خوب

 
 :گويد مي و بوسد مي و فشرد مي كوتاه لحظه چند اش سينه روي و گيرد مي خنده با را شهاب سر

 . باباجان باشه سالمت سرت -

 :گويد مي شرمندگي با شهاب

 .چاكرتم -

 :گويد مي آرام رود مي خانه سمت به كه حالي در

 .كن آقايي و باش آقا -

 پاك آرام را اشكم است، شده پر هم شهاب هاي چشم كه بينم مي شود، مي كه دورتر ام، كرده بغض اختيار بي

 :پرسم مي و كنم مي

 ؟ميشه تنگ واسش دلت بره -

  دهد، مي تكان مثبت نشانه به را سرش

 .است خانه راه در دست به آچار جعبه و مردانه كه است مردي سر پشت نگاهش هنوز
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 .باشم متنفر ازش بايد -

 گيرم؛ مي را دستش شوم، مي پياده تاب از

 ؟؟بايد-

 ؟؟؟داره بايد زندگيت آدم ترين عزيز از تنفر شهاب

 :گويد مي و كشد مي باال را اش بيني

 !خوبه زيادي -

 !كنه مي سخت رو كارم بودنش خوب زيادي

 ...لعنتي خوبه زيادي

 ميكنم؛ اعتراض

  !نيست ميگيد مدام مامانت و تو كه چيزي اون شبيه اصال و -

 .داره دوستت خيلي حاجي !شهاب

 :گويد مي حرص با و كند مي مشت را هايش دست

 !داره دوستم آره !داره ستمدو -

 .نميشه افتاده كه هايي اتفاق از خيلي مانع داشتنش دوست ولي

 !؟عزيزم آخه ميده عذاب قدر اين رو تو چي -

 ؟؟؟كنه مي بدي حد اين تا به مجبور رو تو چي

 .كند مي نگاهم سرخش هاي چشم با

  ؟بدوني ميخواي -

 :گويد مي و گذارد مي سرش روي را دستش وا و دهم مي تكان مثبت نشانه به را سرم بغض با

 !ميشه رنگ پر من كمي و بدي مقابلش در هميشه كه خوبه اينقدر كه اين -

 !خوردم حسرتشو بچگى از كه اين

 !دنبالشه ام ننه چشم دونم مي كه اين

 !بوده زنم پي چشمش روز يك دونم مي كه اين

 ...زندگيمو باهاش لجبازي سر شد باعث كه اين

 كند، تمام را اش جمله تواند نمي و كند مي بغض

 شود، مي آوار سرم روي دنيا تمام 

  ...بيزارم حاال هايش اشك از قدر چه

 خندم؛ مي تلخ

 ؟منظورته تاراتو ؟گرفت ازت زندگيتو -

 .شد باعث خودت حماقت و غرور !نشد باعث اون

 كند؛ مي التماس و يردگ مي را دستم كه بروم خواهم مي است، آمده خودش به تازه كه انگار

 !فهميدي اشتباه ريحانه -
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 ...وايسا

 .شوند نمي هم بيخيال و شويند مي  را صورتم هم سر پشت هايم اشك

 كشم؛ مي بيرون دستش از حرص با را دستم

 !باشم متنفر امير حاج از منم ميخوام -

 ؟؟چرا دوني مي

 زن االن من وگرنه كرد، فداكاري تو دل حضم و خواستگاريم بياد تو از زودتر كه نبود مرد اونقدر چون

 .نبودم عوضيش و ترسو پسرعموي

 روم، مي عقب قدم چند و رود مي گيج سرم كه است محكم قدر آن اش سيلي شدت

 خوبي به كشد مي تير كه ام بيني سوراخ از را خون گرماي است،اما شده حس بي كامال صورتم چپ سمت

 .كنم مي احساس

  است، خشم سراسر صورتش نم،ك مي نگاهش نفرت با

  خندم، مي وار ديوانه و گذارم مي سيلي جاي روي را دستم

  ! كنم نمي گريه

 .خندم مي

 ؟؟غيرتت يا شده بيدار غرورت !جبارزاده الدين شهاب چيه !چيه -

 بيشتره، دردش هم ات سيلي اين از حتي دونم مي آره ؟داشت درد

 رمز سامسونت كيف توي عطر يك و شال يك شوهرم دونم مي يوقت كشم مي چي شب تا صبح من بفهم حاال

 !كنه مي گريه و كشه مي سيگار كنه، مي بازش تراس توي يواشكي ها شب خيلي كه كرده قايم دارش

 !واست دارم حل راه يك اما

 !حماقت

 !حماقت آره

 !حماقت به بزن رو خودت

 !كن بازي وشبختيخ نقش حتي هم خدا واسه خانوادت و خودت واسه كن بازي نقش

 ...من مثل من مثل

 نخورم، زمين كه كند كمكم خواهد مي و شود مي متوجه ، رود مي گيج سرم

 .كوبم مي دستش ساق روي محكم 

 ماشينم سمت و كنم مي پاك را ام بيني خون شالم گوشه با بعد بمانم، پا سر كه كنم مي جمع را قدرتم همه 

 ...روم مي پاركينگ در

 ... آمدم ام پدري خانه كوچه رس تا بار چند

 ...شوم مي پشيمان كنم مي نگاه ام اي پروانه صورتي هاي دمپايي به كه هربار اما

 ...كنم مي تماشا ام بدبختي حجم تمام با را خودم ماشين، آينه  در

 ...كه ام بيني و سرخ هاي چشم و كرده ورم صورت
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 ...ام نشسته مماشين در چيذر امامزاده مقابل آيم مي كه خودم به

 !كنم مي لمس وضوح به ام پدري خانه قدمي چند و شهرم در را غربت قدر چه و

 ام، كرده گم زندگي تاب و پيچ در را خودم

 ...شناسم نمي ديگر را وجودم هاي بيراهه و راه

 ...است كرده كور و بسته را هايم راه بهمن، است وقت خيلى كه مسدودم جاده يك من

 مسافرى، نه

 نتظاري،ا نه

 حياتى، نه

 شود، نمي ديده چيز  هيچ  من در

 ...گورم به زنده جاده يك من

 خورد، مي زنگ تلفنم

 دهم، تماس رد و بفشرم را قرمز دكمه توانم مي بار چند فقط

 رفتن سرنوشت اين انتهاي سمت سر، با فقط سرنوشت از گريز راه گاهي كه رسم مي اين به افكارم اعماق در بعد

 .است

 رود، مي سبز دكمه به مدست

 دهد؛ مي نشان را جنونش صدايش،

 !!!!!ريحاااااانه -

 ؟كجاييييي

 كنم؛ مي پاك را هايم اشك

 ؟داري كارم چي -

 :گويد مي تر كالفه

 خونه، مياي كني مي گم گورتو ديگه ساعت نيم تا -

 زنم، مي آتيش رو ماشينت اون اول، امشب وگرنه 

 !!كنم مي قلم پاهاتو بعدم

 ؟؟؟شوم اش خواهي معذرت و دلجويي نوع اين شيفته دباي

 .روم مي امامزاده سمت و شوم مي پياده و  كنم مي قطع را گوشي

  چادر اين زير است قرار دانم مي و دارم مي بر امامزاده در جلوي از گلداري سفيد چادر

 ...ببارم را ام كسي بي تمام جهنمي ساعت نيم آن از قبل

*** 
 ...ام ايستاده مخروبه نيمه كاهگلى هاى خانه با متروكه روستاى يك وسط

 دارد؛ عجيبي رنگ آسمان آورد، مي در رقص به هوا در را خاك از تلي و وزد مي باد

 !چرك سرخ   يك
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 !ترسم مي تنهايي حد اين از ، بينم نمي را خورشيد

 رويم به رو كنم مي باز كه شمچ است، كرده پيدا شدت باد كنم؛ مي دويدن به شروع و بندم مي را هايم چشم 

 !ام تشنه قدر چه ، بينم مي چاه يك وسطش كه است، بزرگ خانه يك

 مي زده وحشت شوند، مي بسته محكم در دو هر زدني، هم بر چشم فاصله به اما دوم مي خانه  باز در  سمت

 !شوند مي بسته ويمر به درهايشان يك به يك كه هستند اطرافم هم ديگر خانه چند چرخانم، مي سر ايستم

 مي رو به رو ي خانه بسته در به دوند، مي سمتم وحشتناك حيوان دسته يك خاك طوفان همان ميان تر دور از

 ...شنود نمي را صدايم ،كسي است فايده بي كنند، باز را در كنم مي التماس و آويزم

 و وحشتناك صورت ، كنم مي هنال ، است من قدمي يك در تقريبا است، شغال شبيه كه ها حيوان دسته سر

 !است تمام كارم گويد مي خونش پر هاي چشم

 مي جيغ و سوزد مي تنم همه و گيرد مي هايش دندان ميان در را بازويم از تكه يك و پرد مي ام سينه روي 

 ...!چكد مي خون آن از كه بينم مي دهانش در را بازويم گوشت تكه كشم،

  !زنم مي جيغ

 !زنم مي جيغ وجودم همه با 

 باورم هنوز و افتاده شماره به نفسم است، بازويم روى دستم نشينم، مي و كنم مي باز را هايم چشم زده وحشت

 ...است بوده خواب يك فقط شود نمي

 من از كمتر هم او نشيند مي كنارم كند، مي روشن را تخت كنار آباژور و آيد مي سمتم سريع تراس از شهاب

 :گيرد مي را دستم است، نترسيده

  ؟؟ريحانه شده چي -

 !ديدي خواب

 .گيرم مي را نگاهش مسير هم من كند، مي نگاه دستم به وحشت با مرتبه يك بعد

 ...چكد مي خون بازويم از و است خوني انگشتانم سر تمام كه ام كرده فرو بازويم در طوري را هايم ناخون

 :گذارد مي زخمم روي محكم را دستش

 ؟؟خودت با كردي كار چي -

 :كنم مي ناله گريه ميان و زنم مي هق هق

 ...من -

 !نكردم كاري من ...من

 !وحشي شغال يك !بود،نه سگ يك

 !گرفت گازم اون

 :گويد مي و فشرد مي اش سينه در را سرم بعد و گيرد مي گاز محكم را هايش لب كه بينم مي

 !بچم بوده خواب -

 ...بوده خواب يك فقط
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 مي حالم متوجه گيرم، مي گُر بيشتر سرد هواي اين در لحظه هر و است شده خيس يمموها تمام عرق شدت از

 كند؛ مي بلندم و گيرد مي را دستم شود

  !پريده رنگت بخوري بيارم چيزي يك آشپزخونه از برم منم بگير دوش يك پاشو -

 ...گيرم مي ترحيم مجلس ام بيچاره دل براي ترحمش پر نگاه از من

 مي بازويم زخم روي دستمال مشت يك است، نگشته بر هنوز ، نيست اتاق در ، آيم مي ونبير كه حمام از

 بدنم حرارت درجه هنوز كنم، مي رها دورم خيس همانطور را موهايم و پوشم مي لباس سختي به و گذارم

 شب هر مثل شوم، مي تراس راهي برهنه پا اند، گرفته آتش حرارت از پاهايم كف  كنم مي احساس ، باالست

 ... نيمه عطر شيشه يك و ميز روي پر سيگارى جا يك

 ...بوست خوش عجب كه قاتل "رز ميدنايت " يك

 ...است بوده من به شهاب هديه اولين كه است عطري همان رحمانه بي  قدر چه كه

 بدتر ار حالم خوش عطر آن و تراس هواي ، شود مي وارد پر سيني يك با كه بينم مي ، شود مي باز اتاق در

 و مجدد نفهمى به را خودم ، است كرده

  و مجدد 

 !گردم مي بر اتاق سمت و زنم مي مجدد

 :گويد مي لبخند با و گذارد مي تخت روي را سيني

 !بودم بلد همينو -

 است كرده سعي كه ظرف يك بعد و دوزم مي چشم است شده متالشي هايش زرده تمام كه نيمرويش تابه به

 روي لبخند  اش شده چالنده هاي گوجه و خيارها معوجي و كج و بچيند آن در دقت با را رپني و خيار و گوجه

 :گويد مي و دارد مي بر بازويم روي از را ها دستمال و آيد مي جلو نشاند، مي هايم لب

 !كنم درمون دوا ناخوناتو شاهكار بيارم باند يك منم ، نخوردي شامم بخور، بشين -

 !دهم مي قورت تر جديد و جديد بغض يك با ار لقمه هر و نشينم مي

 ...ندارم تنوعى هايم وحشت ميان حتي من و اند شده تكرارى است مدتى حتي هم هايم كابوس

 ...بود نخواهد امني جاي قطعا خانه اين دانم مي او از بعد كه كنم مي تماشا را كسي رفتن بغض، با روز هر فقط

 ديروز حتي من و هستند اميرمان حاج چمدان براى جديد چيز يك تدارك در روز هر آيجان و جان خاله عزيزه

 ...كردم كمك آيجان به اش عالقه مورد پنيرهاي شكر بندى بسته براى

 سرم ، ريخت بهم را ام معده حال شده پخته گوشت بوى و كرد باز را قابلمه در مرتبه يك كه بود موقع همان

 گرفت؛ را دستم ترس با آيجان گذاشتم، دهانم روي را دستم و نشستم صندلي روي سختي به و رفت گيج

 ؟كردي يخ قدر اين چرا !دخترم سرم به خاك اي -

 .دهم مي تكان نيست چيزي كه اين نشانه به را دستم

 :گويد مي نگراني با و دادنم ماساژ كند مي شروع

 !آخه خوري نمي حسابي و درست غذاي -

 :پرسد مي ترس با حالم ديدن با شود، مي آشپزخانه وارد ارهاك كردن چك براي كه جان خاله عزيزه
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 ؟دختر تو چته آخه ؟؟شد بد حالت باز -

 :دهد مي جواب آيجان

 .ميشه بد حالش هم غذا بوى از اشتهاست، بي -

 :گويد مي مهرباني با و آيد مي نزديكم و كند مي تنگ را هايش چشم جان خاله عزيزه

 مي ؟هست چيزي زني، مي سر كمتر اخه مادرتم به روزها اين مادرت، جاي منم اما نيستما، فضول من دخترم -

 ؟كنم كمكت بگي من به خواي

 كنم؛ مي نگاهش تعجب با

 ؟جان خاله چيزى چه -

 بوسد؛ مي را صورتم و كند مي بغلم نشيند، مي كنارم

 ؟؟؟بدي نوه يك ما به خواي مي نكنه -

 كند؛ مي نگاهم ذوق با هم آيجان شود، مي گرد تعجب از هايم چشم

 !!مباركه !باشيا حامله گفت مي حسم واي اي -

 پيچد؛ مي آنجا در صدايش كه بدهم منفي جواب محكم خواهم مي

 !آيجان -

 .بده من به شير ليوان يك لطفا

 .كند مي نگاهمان تعجب با ايم كرده سكوت همه ، شود مي ظاهر در چوب چهار در بعد

 نشانه به هم من آيد، مي جلو كمي شود، مي شير ليوان كردن آماده مشغول سريع و گويد مي چشم آيجان

 .ايستم مي احترام

 :گويد مي و خندد مي پيرزن كند، مي نگاه سوال پر و خاص طور يك را جان خاله عزيزه

 !رضا امير آقا داريم مهمون -

 و كند مي نگاه هم را او تعجب با ضار امير كند، مي شكر بلند صداي با را خدا خنده با قلب صميم از هم آيجان

 :گويد مي

  خانم، عزيزه باشه خير -

 ؟مهمونت كو چشم، روي قدمشون

 :گويد مي و گيرد مي شكر نشانه به آسمان به رو را هايش دست بعد و كند مي بغل مرا جان خاله عزيزه

 .كوچيكه خيلي هنوز راهه توي -

 يك با همراه شوم مي شرم سراسر من كند، مي نگاهم هپدران شود مي حرف از پر اش كهربايي هاي چشم

 !وافر عصبانيت

 :گويم مي حرص با بزند حرفي او اينكه از قبل

 !فهميدين اشتباه جان خاله نه !نه -

 ! نيست تحكم تكلمش در كه است بار اولين اين و است شده سرخ حسابي صورتش رنگ

 :گويد مي جان خاله به رو آيجان، از شير ليوان نگرفت حال در و كرده گم را پايش و دست بچه يك مثل
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 ...خاله -

 ...چيزه

 ...من اتاق بيايد لحظه يك ميشه يعني

 ... افتد مي راه دنبالش سريع هم  جان خاله عزيزه

 آشپزخانه به خودش با زنان نفس نفس بود، خوردن زنگ حال در كه را تلفنم منيره كه بودم آشپزخانه در هنوز

 :گفت و آورد

 !خانم ريحانه -

 خوره، مي زنگ داره طورى همين تلفنتون

 :گفتم كالفه ، شد قطع تماس دهم جواب خواستم مي اينكه محض به و ديدم گوشي روى را شهاب اسم

 !دادم جواب دير خوره مي بر بهش االن -

 گرفتم را وشيگ من كه هم بعد و زد حرف تند خيلى آيجان با گرفت، تماس كه عمارت شماره با شد، هم همان

 كرد؛ شروع بالفاصله

 بزنم زنگ بهت بايد بار شصت بزرگى، اون به عمارت ي آشپزخونه توي نوكرا كلفت الي كردى كز همش چيه -

 ؟؟كنم پيدات تا

 شوم؛ مي زدن حرف مشغول آرام عمارت اصلى راهروي در و كنم مي ترك را آشپزخانه زده خجالت

 ؟شهاب چيه -

 ؟كني مي واره و داد جور اين چرا 

 است؛ شده آرام كمي صدايش

  !نگرانم چون -

  !اومده سرت باليي يه كنم مي حس ميدي جواب دير زنم مي زنگ كه بار هر

 ؟باليي چه -

 كنم؛ مي حس صدايش در وضوح به را نگراني و غم

 !حد اين تا نه اما شعورم بي درسته من ريحانه نيست خوب حالت !خوابي نمي راحت شب يك -

 ...بابات فوت بعد ميشي بدتر داري روز به روز

 خندم؛ مي تلخ

 .ميشه تموم و كنم مي عزاداري مدت يه هم حاال يادگرفتم، خوب رو دادن دست از واسه عزاداري بابام بعد -

 !خانومم بسه -

 !خدا رو تو بسه

 !كنيم درمون جور يه همو هاي زخم و دردها بيا كنيم، كمك هم به بيا

 شود، مي نرم كمي دلم

 كنم؛ مي بغض

 ؟بلدي تو ؟شهاب جوري چه -
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 ، روانپزشك پيش ببرمت بايد گرفتم، دكتر وقت -

 من از قدر اين تو و كنيم زندگي ها شوهر و زن بقيه مثل بتونيم بعد شه، درست هات كابوس اين بايد اول 

 !!نباشي فراري و متنفر

 كنم؛ مي گاليه هم من عاجز، كودك يك مثل

 ... من -

 ...شهاب نيستم تو ندازها من

 شدي، راضى وضع اين به ديگه خودتم

 ...بخوابيم سقف يه زير تخت، يه روي شب هر غريبه دوتا مثل كه همين

 كند؛ مي ناله

 !ريحانه كن كمكم -

 ...كن كمكم

 ...ببخشم و بريزم پايش به را جانم ام ناتوانى همه با گرفتم، مشتم در را عزمم همه

 ...كنم كمكش و ببخشم

 ...كنم اش همراهي و ببخشم

 ...بسازم عادي زندگي يك و ببخشم

 !بود مسخره

 !بود عادي زندگي يك داشتن من خواسته نهايت كه اين

 !خواستم نمي خوشبختي حتي اينكه

 ...عادي هاي انسان همه شبيه زندگى يك فقط

*** 
  است سياهى و بزرگ عنكبوت كسى، بى

 .... بافد مي تار روزگارت تادور دور كه

 شده اسير قنداق در نوزاد يك چنان تارها ميان پاهايت و دست بيني مي و آيي مي خودت به روز يك كه قدر آن

 ...است

 است، سياهى و بزرگ عنكبوت كسى بي

  ، كند نگاه تاريكى ميان را  اسيرش و بايستد خورشيد روى به رو است اين كارش كه 

 ...كند نگاه فقط

 است بزرگي و سياه عنكبوت كسى بي

 ...ندارد هرگز را اش طعمه كردن راحت و بلعيدن خيال حتي كه 

 ، كند مي تماشايت

 ...كند مي تماشايت دادنت جان و شدنت تمام آخر لحظه تا 

 .است خوار مرده كسى بي عنكبوت 
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 ...كند مي صبر مردنت تا 

 ...كند مي صبر

 به پنهاني و آرام بود، شده ساخته قربانى نظر و فيروزه هاي سنگ از ،كه اي ريسه ساز دست پرده ميان از

 .بودم نشسته تماشايش

 به تشويق قلبم، چنان را، پاهايم كسى همانجا و بودم شنيده را حرفهايش از كالم چند گذر وقت و اختيار بي

 ...بود كرده ايستايي

 .بود گرفته هايش دست در محكم را ريخت مي اشك كه جان خاله عزيزه هاي دست

  !چشمم نور !جانم الهخ -

 .كني پر هات چشم اشك با رو بريزى سرم پشت قراره كه آبي كاسه نبود قرار

 :گويد مي گريه ميان جان، خاله عزيزه

 ؟شد ناجوونمرد طور اين تو روزگار چرا باالم آخه -

 .جان خاله عزيزه سر روى كشد مي دست

  !خانمم حاج نگو كفر -

 واهلل، به ام راضي

 .رضاش به ام يراض هميشه 

 .شود مسلط هايش اشك بر كمي دارد سعي و گيرد مي گاز را هايش لب بيچاره پيرزن

  تنهايي، و غربت توى تو -

 ؟ماست كريم اهلل رضاي اين ؟ سامون و سر بي اينجا هم ما

 بودنم، ديوار اين خاله .بريد رو ها راحتى و ها خوشي از خيلى سر بايد خاله، برم بايد -

 نيست، لطف ديگه بودنم گاه هتكي اين 

 !بهشون ظلمه 

 !نگرفتن ياد

 !بايستن درست تونن نمي تكيه بدون ، نگرفتن ياد رو ايستادن 

 !خاله برم بايد

 !نيست خوب حالم

 خيلي بهش بايد كنم، مجازات تنهايي توي رو بيخودم خود از خود   اين مدت يه برم بايد ! ام عاصي خودم از 

 .بدم ياد چيزها

 .دهد مي ادامه و فشرد مي اش سينه روي و گيرد مي را پيرزن سر است، گرفته اوج خاله قه هق

 بدم، ياد رو شدن بلند و خوردن زمين بهشون تونم نمي بمونم اگه -

  زنم، مي زمين خودمو نخورن زمين كه اين واسه قبلش خودم چون 

 يه لنگه، مي كارم جاي يه منم دارم، اشتباه منم آدمم منم

 !انفجار يه قبل كنم پيداش بگردم، برم بايد خاله، داره نشتي زندگي اين يجا 
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 .كند مي ناله جان خاله عزيزه

 من، هاي بچه زندگي با كردن طور اين كه نگذره سرشون از خدا -

 .ذاشتي مي دستش كف رو زن اون حق اول روز از كاش

 .دهد مي تكان باري چند افسوس و حسرت با را سرش

 !جان خاله نيست سولماز ، ما زندگي و شهاب مشكل و درد همه-

 .كشيد نازشو بايد مادره، بي پدره، بي طالقه بچه ، بچه اين گفتيم اول روز از كه ما ، بوديم هم ما مشكل

  .نپيچوندم رو گوشش موقع به خاله، منم مشكل

 منم، درد

 .نشكنه مادرش اما بشكنم چشمش توى من شدم حاضر كه 

 .كوبد مي اش سينه به را دستش دو هر نجا خاله عزيزه

 !تو براي بميرم تو، براى بميرم -

 :گويد مي و او هاي دست بوسيدن به كند مي شروع

 جانم، خاله -

 .بابامه مواظب يكي باشه جمع خيالم بموني بايد بموني، بايد 

 ؟اش بچه چشم توي نشه خراب الحال، معلوم زن اون كه نزدي دم رو بزرگي اون به تهمت -

 است عصبي و دلخور قدري صدايش

 ؟؟خاله گفتم مي چي -

 ؟؟بگم چي

 ! مادرشه اى بچه هر زندگي بت 

 ؟؟؟من به كرده بند مادرت همين بگم

 راه رو بساط اون و خونش كرد دعوتم هواييت به سر و تو نخوندن درس راجع به صحبت هواي به مادرت بگم

  ؟؟؟انداخت

 !!!!!بود سالش هيجده فقط بچه اون خاله

  ؟؟؟بگم داشتم چي سكوت جز من

 .بود هوسش و هوا پي بود زنده تا كه پدرش 

 !مونده مادر همين بچه، اين واسه فقط مردنش، بعد

 ...نكشم فرياد بهت شدت از تا گذارم مي دهانم روي را دستم دو هر

 .شود مي بلند و دارد مي بر را عصايش جان خاله عزيزه

  !اميررضام آقا خودت به كردي ظلم -

 !نزدي يكبار زن اون دهن توي و كردي ظلم

 داري، رو پدريش ادعاي كه ات گوشه جيگر به كردي ظلم

 بهش، كردي ظلم 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

440 
 

 ندادي، نشونش رو زندگي خوب و بد واقعي، پدر يك مثل 

 !بود مادرش بد اون اگه حتي 

  !ندادي نشون بهش تو

 داد، نشون بهش روزگار اما

 داد، نشون بدم 

 !گلوش توي كرده ورم كينه و بغض اينقدر االح كه 

 .لرزاند مي را وجودم همه هايش شانه صداي بي خوردن تكان اين و گذارد مي صورتش روي را دستش

 ... ريزم مي اشك صدا بي هم من حاال

 هاي چشم با بينم مي كه مردي و مانم مي من و شود مي خارج كوچك سالن ديگر در از جان خاله عزيزه

 ي،باران

 ...شود مي بلند جايش از زانو بر دست و ضعيف بار اين 

 .كنم مي طي كند، نمي رهايم لحظه يك هايم اشك كه حالي در را اتاقم عرض و طول بار هزار

 ..ام شاكي گذارد، نمي پايم جلوى خوب درمان راه يك و حل راه يك كه كوچكم عقل واين خودم از 

 .كنم كمك امير حاج با اش ورابطه شهاب به خواهم مي وجود تمام با كه دانم مي

 شود تمام ها تفاهم سو و ها كينه اين تمام طور يك بايد كه دانم مي

 ، خواهم نمي را رفتنش كه دانم مي

 .است كردنشان پنهان فقط نيست، ها درد درمان رفتنش دانم مي 

 ...پوشاند فقط درمان جاي به ها سال را عفوني و زشت زخم يك روي اينكه مثل درست 

 قفس يك در كه آمد، خانه به صورتي گوش سفيد  مينياتوري كوچك خرگوش يك و گل يك با شب آن شهاب

 ....بود آورده هديه برايم طاليي زينتي

 .بوسيدم داد، را ام هديه كه درب مقابل

 گفت مي كه بود بزرگ صداقت يك نگاهش در 

 "كنم جبران ميخواهم "

 نديدم، چيزي ذوق و رضايت جز شب آن هم عمارت شيرشاه نگاه در اما

 ...بود راضي الدينش شهاب حال و صداقت از من اندازه هم، او انگار اش آلودي غم و حالتي بي همه با 

 .شديم بازي مشغول آلما با سالن وسط زمين كف  همانجا و آوردم بيرون قفسش از را خرگوش

 :گفت آيد، نمي خوشش چندان ها حيوان از بود مشخص كه الناز

 شهاب، واي اي -

 ؟؟باال بره جونمون از نكنه بره، راه خونه كل توي خواد مي حاال اين 

 :گويد مي و خندد مي شهاب

 !بخوره رو بدنتون از تيكه يك لحظه هر ممكنه هست، گوشتخوارم اتفاقا -

 :گويد مي بامزه خيلي جان خاله عزيزه
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 !وااااي اي -

 ؟؟هجانوري چه ديگه اين كولباشوما

 .شتابد مي وساطت به باز اميررضا و خندند مي بلند صداي با همه

 .جان خاله كنه مي شوخي -

 .پرسد مي است آورده خرگوش براي كاهو كمي و آب كاسه كه آيجان

 ؟؟؟پسر يا دختره اين حاال -

 :گويم مي و دهم مي تكان را است كوچولو خرگوش تن كه صورتي دامن

  !آيجان ببين رو دامنش -

 .ام بچه ديگه دختره

 :گويد مي لرزان صداي با آيد، نمي جلو و ايستاده گوشه يك استرس با لحظه آن تا كه صحرا

 ...نحسه خرگوش ...خر -

 خريد، خرگوش عياض

 ...مرد آقام 

 !نحسه خرگوش هميشه گفت مي ام ننه

 :گويد مي ضااميرر بزند، حرفي اينكه از قبل اما كند مي نگاهش خشم با و گردد مي بر شهاب

  ! صحرا -

 !؟نده نحس نسبت خدا آفريده به نگفتم بار صد من باباجان

 !نكرده خلق نحسى و بد چيز هيچ خدا

 .شده ها نحسي همه مادر اصال و آفرين خرافات سالهاست كه آدماست ما افكار اين 

 :گويد مي خنده با كند، عوض را بحث مسير كال آنكه براي بعد

 ؟؟چيه اسمش گلى گل دامن اين حاال -

 .كنم مي نگاه خوشگلش و بامزه صورت به و آورم مي باال را خرگوش

 .پرسم مي شهاب روبه و آورم مي باال جمعيت به رو را آن بعد 

 ؟باشه چي اسمش -

 :گويد مي اي بامزه اخم با

  !خانومه ملوك شبيه -

 .گيرد مي گاز را لبش رضا امير

 !باباجان زشته -

 :گويم مي حرص با

 .بگيد اسم يه واسش زود -

 :گويد مي و كند مي نگاهش عينك باالي از جان خاله عزيزه

  !خيرنيك -
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 :گويد مي زند، مي خودش پاي روي كه حالي در و زند مي قهقهه اميررضا

 !؟؟نبود بهتر اين از اسم جان خاله -

 :گويد مي متفكرانه حالت با الناز

 اچى،آلم بذاريم سفيده، من آلماي مثل واال -

 .كوچولو آلما يعني

 :گويم مي و بوسم مي محكم را آلما لپ بعد و دهم مي منفي جواب سر با

 .است نمونه محض فقط است، دونه يه ما آلماي نه، -

 :گويم مي و  كنم مي نگاه امير حاج به بعد

 !امير حاج -

 بگو، شما

 .بگو اسم يه هم شما 

 :گويد مي و گيرد مي را حرفم پشت هم شهاب

 گه، مي راست آره -

  ! كردي انتخاب اسم الناز دختر واسه 

 .بگو اسم يك هم ما دختر واسه

 به كه حالى در سكوت ثانيه چند بعد و كشد مي اش سينه روي دست اش هميشه عادت به كه بينم مي

 :گويد مي است، شده خيره خرگوشم

 !جانان -

 .باشه جانان اسمش 

 و دوزم مي چشم شكمم، كوچك آمدگي بر به آينه، در و كنم مي پاك را اشكم و دهم مي قورت را بغضم

 :گويم مي و كنم مي نوازشش

 شو، بزرگ زود خانم جانان -

 !بيا دنيا به زود 

 ...شه باز دنيا به چشمش بابا بدون دخترش نمياد دلش بابات دونم مي

 !بياد زود اميرم بابا تا بيا دنيا به زود

 ....دخترم بيار واسم رو اميرم

 .برويم خودمان اتاق به كه كند مي اشاره خودش، سبك خاص  چشمك با بالفاصله شهاب شام، صرف از بعد

 بر قدم عادي زندگي يك فقط داشتن براي شورى چه با داند مي من خداى فقط و افتم مي راه دنبالش سريع

 ...دارم مي

 .كنم مي دعا روم مي باال كه را پله هر

 !خدايا "

 امشب از 
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 من، براي فقط ديگر، شهاب

 مان، زندگي براي

 "باشد خودمان براي

 كن كمك من به امشب خدايا "

 آرامش به خودم هم و او هم همسرم بستر در و دهم انجام را ام همسري وظيفه واهمه و ترس بدون بتوانم

 برسيم،

 "...خدايا 

 زير آرام و دهد مي تاب وششآغ در مرا و كند مي حلقه كمرم دور را هايش دست رسيم، مي اينكه محض به

 .بوسد مي را گردنم

 و جذاب همانقدر را او دوباره امشب، هايم چشم و كند مي ام ديوانه اول روزهاي همان مثل امشب عطرش 

 ...بيند مي خواستني

 .زند مي صدايم

 ؟ريحانه -

 .دهم مي جواب دهد، مي تابم آغوشش در كه همانطور و گذارم مي اش شانه روي را سرم

 ؟جان -

 .داره دوستم زنم كه خوشبختم خيلي من -

 .كنم مي بغض

 .دارن دوست رو مردشون ها زن همه -

 .كند مي ناله

 .وايسادي پام من، گُه شرايط توي كه اونقدر نه -

 ...آيد مي بدم خودم از

 دانم، مي كه خودم از

 ! نيست داشتن دوست و عشق ام، ايستايي اصل اين همه 

 :بگويم صداقت با متوان نمي اينكه از

 "ندارم رفتن پاي چون ام ايستاده "

 من، روزها آن من بخواهيد را راستش اگر اما

 بودم، عشق خواهان و مشتاق چيز هر از بيشتر سن آن در 

 ...كنم عاشقي باشم، عاشق بتوانم اينكه 

 .بود برايم بزرگي كابوس دادن، دست از

 من اين اينبار و كنم مي سقوط تخت روي همراهش اي واهمه هيچ بي حاال اما است گذشته دقيقه چند نميدانم

 .روم مي اش عرياني استقبال به كه هستم

 گردنم، روي هايش لب بازي عشق و اند شتافته هايش دكمه كردن باز به هايم انگشت
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 ...است خواستني ، نيست ترسناك برايم اينبار

  ، رود نمي ماجرا اصل سر سريع هميشه برعكس

 ، زند مي قشنگ يحرفها

 شد، مي وحشتم باعث كه اش هميشگي تعجيل از خبر  و  است انداخته راه بدنم اجزاء با آرامي و مهيج بازي 

 ...نيست

 ...كشم مي برنزش و محكم عضالت روي را هايم ناخن و بوسم مي را اش برهنه سينه

 :كند مي هجي است، ايمه لب روي هايش لب كه همانطور و بوسد مي طوالني و آرام را هايم لب

 !برفي پنبه تمومه كارت ديگه امشب -

 :گويم مي اي مستانه خنده با و كنم مي اسير هايم دندان ميان را پايينش لب

 !شهاب باش من مال هميشه -

  گويد، مي چشم

 اش، گوشي زنگ صداي آني در كه حسود و است تنگ عجيب روزگار، بخيل چشم اما

 ...زندگي ميان درست شود، مي مرگ ناقوس 

 فرشيد، اسم ديدن با كنيم، مي نگاه را تلفنش زمان هم

 :گويد مي توجه بي اش، صميمي دوست

 محل بي خروس -

 .كند مي بوسيدنم به شروع دوباره

 .گيرد مي تماس پياپي ديگر بار چند

 :گويم مي اما چرا، دانم نمي ، ام شده منقلب  

 .داره مهم كار شايد شهاب، بده جوابشو -

 .دهد مي جواب و دارد مي بر را تلفنش كالفه كند، مي بازي موهايم با كه طور همان

 ؟ نفله بنال -

  ، گذرد مي ثانيه چند

 .شود مي زدگي يخ و سفيدي به تبديل مرتبه يك صورتش حرارت و سرخي

 :گويد مي كه شنوم مي و پرد مي جايش از باشند كرده وصل برق او به كه كسي مثل

 !نه ؟؟؟چي -

 ؟؟؟كجاست

-..... 

 ..ميام خودم -

 .زند مي فرياد بعد

 ميااااام خودم گم مي -

 كند، مي قطع را تلفن
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 .است هايش لباس پوشيدن مشغول دستپاچه 

 .پرسم مي ترس با 

 ؟شهاب شده چي -

 .دهد جواب تا كشد مي طول لحظه چند است چشمانش در بغضش كند، مي نگاهم

 ...از يكي -

 .برم بايد كرده، تصادف ترانزيت هاي راننده از يكي

 .گذارم مي قلبم روي را دستم

 !من خداي واي -

 !شهاب نرو تنها 

 :گويد مي تاكيد با

 بفهمه، نبايد حاجي -

 ...نگو چيزي كسي به 

 ... رود مي شهاب

 .گويم نمي چيزي  كسي به

 چشم ام، بازي عشق ادامه و شوهرم بازگشت منتظر ژكوند لبخند يك با و خزم مي بسترم در حماقتم، همه با

 ....بندم مي را هايم

 كه گويد مي پنجره پشت غليظ دود و آهنگ يك آرام نواي و شب تاريكي دل در تراس نور كنم مي باز كه چشم

 ...است برگشته شوهرم

 ..كنم مي نگاه ساعت به

 ...نمانده بيشتر كمي صبح تا 

 دود سيگار تن، به ركابي يك با تنها سرما، در كه كنم مي اتماش را مردي پنجره، گوشه از و شوم مي بلند آرام

  و است شده خالي تقريبا مشروبش شيشه و كند مي

 ...است خوانده فرا اش همراهي به را مرد اين هق هق و اشك كه موسيقي وحشتناك نواي

 قفسه از تر قفس برام دنيا روز دو "

 پسه دوباره هوام برسون نفس بهم

 مومني تو ميگن باش داشته هوامو

 نفسه از تر نفس مسيحاييت دم و 

 زندگيم جاي يه لنگه مي هميشه

 زندگيم براي بميرم من الهي

 زندگيم جاي يه لنگه مي هميشه

 زندگيم براي بميرم من الهي

 ؟ دوامه چي دردمه چي رفته يادم كه من
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 باهامه كي و نيستش كي نيست مهمم برام

 زندگيم جاي يه لنگه مي هميشه

 زندگيم جاي به خوام مي تازه مرگ يه 

 بشم گزنده زهر اين ي كشته كه نذار

 بشم برنده بار يه بازي اين تو خوام مي

 زندگيم جاي يه لنگه مي هميشه

 زندگيم براي بميرم من الهي

 زندگيم جاي يه ميلنگه هميشه

 زندگيم براي بميرم من الهي

" 
 :نالد مي و زند مي هق هق

 زندگيم، جاي يه لنگه مي هميشه "

 "زندگيم براي بميرم من الهي

  دوم، مي تراس سمت زده وحشت

 :گويد مي و خندد مي تلخ هق، هق ميان افتد مي من به چشمش تا

 ؟اومدي -

  ، نشينم مي زمين روي اش صندلي مقابل ، روم مي جلو

 .گيرم مي را دستانش

 ؟شهاب شده چي -

 ؟مرد راننده

 ؟؟كني مي طوري اين چرا

 .ريزد مي اشك و سرم روي كشد مي دست

 !نكني كارو اين ديگه بده قول ؟تارا -

 .شوم مي بلند

 .روم مي عقب عقب

  و شوم مي تهوع دچار اش مستي از

 ...كند آب زير مرا زندگي سر يكي امشب كاش

 ...كاش

*** 
 ...كنم مي مستي من و نوشد مي باده او

 ...بازم مي را ادراكم من و شود مي مست او

 ....خورم مي تلو تلو من و بازد مي ادراك او
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 !رساندم خانه قسمت اين به را خودم چرا اصال و طور چه خوران تلو تلو طور اين دانم نمي

 ...شاهانه عمارت آن ي همه از مقدس كوچك ناحيه اين به

 ....كند مي هدايت آنجا به مرا در، باريك باز نيمه ميان از كمرنگ سبز نور ام، نديده نزديك از را اتاقش حال به تا

 ...زنم مي در

 ...زنم مي در

 ...زنم مي در

 ..دهم مي هول داخل سمت را در آرامي به سرانگشت با شنوم، نمي جوابى

 زنم؛ مي صدايش هايم اشك ميان

 ؟؟امير حاج -

  بگذارم، داخل قدم دهم مي اجازه خودم به و ندارم جوابي

 !!من خداي

 !باشد خانه اين هاي اتاق از يكي ، كوچك و محقر اتاق اين نيست كردني باور 

 فلزي تخت يك ، است شده بسته آذين  كوچك هاي فانوس با و است شده پوشانده كاهگل با ها ديوار تمام

 ايران، فرش المللي بين تاجر جبارزاده رضاي امير حاج اتاق كف كه اين  و خورد مي چشم به اتاق گوشه ساده

 است، شده پوشانده رنگ خاكي ساده موكت يك با تنها

 ...نيست كردني باور 

 ...خورد مي چشم به ها ديوار روي كه است عجيب اما ساده ديزاين اين از جزيي هم موالنا اشعار و قرآن آيات

 در صبحش اذان از قبل مناجات صداي حاال كه است قديمي راديوي يك كوچك ميز يك روي اتاق ديگر گوشه

 ... پالك و چپيه يك ارشكن و است پيچيده اتاق تمام

 مي بود تراسش در وقتي را او عمارت حياط از هميشه كه دارد تراس يك اتاقش آيد مي يادم و چرخانم مي سر

 زنم، مي كنار را اش پرده و روم مي اتاق گوشه اي شيشه در سمت ديدم،

 ...است گرفته فاصله دنيا اين از است طوالني ساعات انگار و است زده زانو اش سجاده روي آسمان سقف زير 

 !!من خداي

 عزادارى جانسوز مراسم اش زندگي براي آن در شهاب كه است تراسي از تر طرف آن كمي فقط دقيقا تراس اين 

 ....است انداخته راه

 سرش همچنان اما برگردد، صدا سمت مانم مي منتظر دهد مي صدا كه جير ، كنم مي باز را تراس در  احتياط با

 ...است سجده بر

 زنم مي بغضم به كه تبري صداي و شوم مي شكن بغض ام شده تاب بي ، نشينم مي سرش پشت گوشه يك

 ...زنم مي هق هق بلند صداي با پيچد، مي جا همه

 تسبيحش كه بينم مي كند، مي نگاهم متحير هاي چشم با و گردد مي بر مرتبه يك و دارد مي بر سجده از سر

 ...افتد مي اش سجاده روي دستش از

 لرزد مي صدايش ، گذرد مي سكوت در لحظه چند
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 آيد؛ مي سمتم قدم يك زانوانش روي

 ؟باباجان شده چي -

 ...خواهد مي را بابا دلم شب هر از بيشتر قدر چه

 ..خواهد مي گفتن بابا دلم 

 ...خواهد مي هايم گاليه و ها درد براي پدرانه آغوش يك دلم 

 ...گذارم مي اش سينه روي را سرم اختيار بي روم مي سمتش 

 ....من با ماند اش مستي و نوشيد م ي، شهاب

 ...بكشد رويش دست زدن حرف موقع داشت عادت كه بود همانجا درست سرم و بود ستبر اش سينه

 ...بود گرم

 ..بود امن

 ...باباجواد از تر امن حتي

 ...كند آرامم و كند نوازش گريه حين آلما، چون هم مرا خواستم مي ، خواستم مي را هايش دست

 ...كشيد مي شهاب سر روي دست پدرانه كه وقتي مثل خواستم مي را هايش دست

 ...كرد مي نوازش را پدرش كه وقتي مثل

 ...خواستم مي امشب را هايش دست

 ...زندگي اين از امشب بودم متوقع قدر چه من و بود مانده پايين طور همان حركت بي هايش دست اما

 كند، مي استغفار لب زير كه شنوم مي كشد، مي عقب را شا سينه

 بزنم؛ زجه و بياويزم اش سينه به ديگر يكبار خواهم مي 

 "است زده زار من حال به هم شيطان امشب كه واهلل به  لعنتي، نكن استغفار من از "

 .نكنم سقوط زمين روي كه كنم مي ستون را هايم دست من و شود مي بلند جايش از

 ميكنم؛ هنال 

 ...ببر اينجا از منو -

 دهد، نمي جواب

 ....است شده عاجز قدر چه و گذاشته سرش روي را دستش دو هر ، گيرم مي باال را سرم

 :گويم مي تر بلند صداي با و زنم مي هق هق

 !ببر جهنم اين از منو -

 زند؛ مي زانو كنارم

 !؟؟شده چي -

 !ميدي ام سكته داري طوري اين باش آروم

 ؟؟كجاست بشها

 كشم؛ مي جيغ هقم هق ميان

 !قبرستون -
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 !قبرستونه تو 

 كند؛ مي ناله

 ؟كنم كار چي بگو قشنگ بهم -

 ؟؟چته

 ؟؟كرده كارت چي

 در مردي اندام ريخته فرو ستون چهار بعد كمي و پيچد مي اتاق در نعره صداي يك شود، باز دهانم اينكه قبل

 ....متنفرم او از فقط عالم همه از امشب كه شود مي ظاهر تراس در چهارچوب

 در بيشتر اش قامتي بلند اين امشب قدر چه و شود مي بلند جايش از ، خزم مي امير حاج پشت زده وحشت

 غرد؛ مي مستي حالت همان با هايش دندان ميان از آيد، مي چشم به شهاب مقابل

 ؟؟؟ها كثافت كرديد خلوت -

 در سمت دست با و گويد مي " اهلل الي اله ال "بارد مي صورتش زا انزجار است مشخص كه حالي در امير حاج

 كند؛ مي اشاره

 !بيرون برو -

 :گويد مي عصبي هاي خنده با و آيد مي من سمت حرفش، به اهميت بي شهاب اما

 !!! ميرم -

 !!!امير حاججججج ببرم زنمو اومدم ميرم،

 :زند مي صدا را آيجان و زند مي فرياد بلند صداي با رضا امير ، نيست تمسخر جز چيزي جيم واژه روي تاكيدش

 !!!آيجان !آيجان -

 :گويد مي همزمان و كند مي نگاهم نيشخند با شهاب

 !!!ديدم رو صحنه اين هم قبال عاديه، واسم نترس -

 :گويد مي نفرت و خشم با رضا امير

 !الدين شهاب شو خفه -

 ...نزن رجا گوييت هرزه با بيشتر رو دهنت گند بوي شو خفه

 شوند، مي ظاهر در جلوي آلود خواب و دستپاچه دو هر منيره و آيجان

 :گويد مي و كند مي اشاره شهاب به رضا امير 

 .بگيره دوش كنه كمك كن بيدار عياضم باال، ببريدش -

 :كند مي ناله شهاب

  !رم نمي -

 !بياد بايد زنمم

  گويد، مي" براك اهلل "بلند صداي با خشمش كردن فروكش براي دوباره

 دهد؛ مي دستور تحكم با بعد

 !واينسا من جلوي حالت اين با اينقدر برو -
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 كشد مي خودش سمت و گيرد مي محكم را دستم مچ آيد مي جلو شهاب اما

 :گويد مي نفرت با و

 !منه مال -

 !منه زن 

 !!منه مال 

 از و مقاومت بدون من و كشد يم در سمت مرا شهاب بندد، مي را هايش چشم و كند مي سكوت كه بينم مي

 ...افتم مي راه دنبالش جنجال شدن تر بزرگ ترس

 اند، ايستاده اتاق در پشت نگران  خانه اهل همه

 سمت و زند مي ضربه سرم كنار آميز تحقير حالت به ولي  آرام دستش با بعد و كند مي  رها را دستم در جلوي

 دهد؛ مي هولم جلو

 !اتاقمون تو گمشو -

 پيچد، مي عمارت تمام در الدينش شهاب  فرياد 

 و كشد مي باال سمت خودش همراه و گرفته محكم را شهاب دست حاال ، زنم مي هق هق و كند مي بغلم الناز 

 زند؛ مي فرياد و رساند مي اوج به را اش مستي او

 !!!كن ولم -

 شود، مي قطع شهاب هاي فرياد صداي و هستند اتاق در باهم بعد دقيقه چند و دهد نمي اهميت اما

 :كند مي ناله و كوبد مي اش سينه به جان خاله عزيزه

 ...كنه خون پر دهنشو بزنه بار يك كاش اي -

  كه باال طبقه اتاق به ندارم توان حتي ديگر حاال و ام شده حال بي الناز آغوش در كه ام كرده گريه قدر آن

 ...كنم نگاه شنوم مي را آن در شدن باز صداي

 :گويد مي كه شنوم مي را جان خاله عزيزه ايصد

 ؟عياض شد چي -

 دهد؛ مي جواب عياض

 .ديگه بيرون برم گفت منم به حمام برد رو خان شهاب خودش آقا -

 طبقه به است مانده باقي هايم چشم از كه باريكي شيار ميان از و  دارم مي بر الناز پاي روي از را سرم سختي به

 .دوزم مي چشم باال

 :گويد مي همسرش به رو الناز لحظه مانه 

 .گيره مي بهونه شه بيدار آلما عمارت اون برو شما جان وحيد -

 :گويد مي و كند مي اشاره او به است كالفه حسابي كه وحيد 

  .بخوابيم بتونيم ساعت يك بريم شده آروم چي همه كه حاال خانم، بريم بيا -

 :گويد مي بالفاصله هم جان خاله عزيزه

 .نشه بدخواب ات بچه برو دخترم آره -
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 .كند مي ترك را عمارت شوهرش همراه رغبتي بي با الناز

 .بروند كند مي اشاره هم صحرا و منيره به جان خاله عزيزه

 پرسد؛ مي و كند مي نگاهم جدي خيلي عينكش باالي از بعد كمي 

 ؟ريزه مي سرمون به داره خاكي چه بگي ما به خواي نمي تو !دختر !ريحانه -

 .شوم مي چپم دست انگشت حلقه با بازي مشغول بعد و كنم مهار را بغضم تا كنم مي جمع را هايم لب

 :گويد مي مهربانانه و گيرد مي را دستم بعد نشيند مي كنارم و شود مي نزديكم

 .كنم پيدا رو درمونش كه چيه درد بدونم بذار -

 چكد؛ مي هم سر پشت هايم اشك

 ...شهاب- 

 ... نفر يه عاشق شهاب

 .كند مي منقطع را حرفم بغضم

 :گويد مي هراس با  و دهد مي تكانم خاله

 ؟؟؟؟چي شهاب -

 :گويم مي هايم اشك ميان و كنم مي ناله

 ...است ديگه نفر يه عاشق -

 ...من

 ...خواستگاريم بيايد امير حاج واسه بوده قرار دونم مي من

 ، مسراغ اومد امير حاج با لجبازي از شهاب

 ...نداره دوست منو اون

 دهد؛ مي سر ناله و كوبد مي خود سر بر محكم دست دو هر با پيرزن

 ...االّااااه هاااااي -

 .خواند مي مرثيه زمان هم و دهد مي تكانم آغوشش در زنم، مي هق هق و گذارم مي اش شانه روي را سرم

 !شهاب هاي -

 ؟دختر اين با ؟ خودت با كردي چه !اوغالن هاي

 اميررضام، آقا قوربان سنه

 .باالم مظلوم

 مي جان خاله عزيزه پاي جلوي آيد، مي جلو هراسان بيند مي حال آن در را ما و شود مي سالن وارد كه آيجان

 .نشيند

 ؟شما به شده چي جانم خانم عزيزه واي اي -

 .الل زبونم باال ميره فشارت االن

 گذارد؛ مي يجانآ هاي شانه روي را هايش دست جان خاله عزيزه

  روزگارمون، شد سياه !آيجان -
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 ؟گرفتمون كي نفرين

 ام، تنهايي همه و مانم مي من دوباره و برود اتاق به تا كند مي كمك را پيرزن سختي به آيجان

 .كند مي هدايت باال طبقه اتاق سمت مرا كه اي تنهايي 

 .رسانم مي مدو طبقه تا را خودم سختى به و گيرم مي نرده به را هايم دست

 ...ترديدم از سرشار اما و است دستگيره روي دستم

 ...كنم باز را در آرام كه كند مي تشويقم همين و شنوم نمي صدايي اما گذارم مي در روى را سرم

 ، تخت كنار صندلي روي امير حاج و است رفته فرو خواب به تخت روي دارد تن به حوله كه حالي در  شهاب

 .گذاشته بالش همان روي و او كنار  را سرش

 و ترحم از سرشار حسي برايم است گرفته محكم چنين اين را او دست خواب اوج در شهاب بينم مي كه اين

 .دارد پي در نفهميدن

 شود، مي حضورم متوجه

  كند، مي بلند را سرش 

 .ندارد خوبي حال اصال است مشخص و است سرخ هايش چشم

 :گويد مي زدن لب حالت به آرام ديدنم با 

 ؟خوبي -

 در كه بكشد بيرون او دست از را دستش خواهد مي اميررضا دوزم، مي چشم شهاب دست به و خندم مي تلخ

 كند؛ مي ناله خواب اوج

 ... داداش -

 ...نرو

 از است اسير شهاب دست در دستش دانم مي كه حاال و بارم مي  صدا بي و گذارم مي دهانم جلوي را دستم

 ...شوم مي خارج رعتس همه با اتاق

 شهاب از

 خانه اين از

 .متنفرم هم خانه اين امير حاج از

 ...ام شاكي هم خدا از تنهايم قدر اين من و دارد پدري چنين ظلمش و بدي همه با پسر اين اينكه از

 ...متنفرم سرد صبح اين از برم، مي پناه عمارت حياط گوشه به

 .كنم مي حس سرم پشت از پايي صداي كه كنم مي گريه آرام و ام دوخته چشم استخر روي ها برگ حركت به

 .كنم مي جمع را خودم كمي عياض ديدن با و گردم مي بر

 پرسد؛ مي كنان من من و آيد مي انداخته،جلو پايين را سرش 

 ؟؟شد بهتر شهاب آقا حال -

 :گويد مي شرمندگي با ندارم، دادن جواب حوصله و دهم مي تكان سر

 نشن، ناراحت كه نگفتم خانم هعزيز جلوي -
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 .نگرانم خيلي اما

 :پرسم مي سريع و شوم مي نگران هم من

 ؟عياض چي نگران -

 صورتش، روي كشد مي دست

 .كرد بلند شهاب آقا روي دست حاجي ديدم باره اولين اين پنهون چه شما از خانم واال -

 :پرسم مي وحشت با

 ؟؟؟چي -

 ؟!زدش

 .گيريدب نشنيده من از خدا رو تو -

 ؟؟زد رو شهاب امير حاج ! عياض بگو -

 دهد؛ مي تكان سر شرمنده

 .گوشش زير زد بد خيلي -

 .گذارم مي قلبم روي را دستم

 !خدايا آه 

  !خداياااا آه

 ...است شده گداخته جانسوززز طور يك بلكه نشده، خنك تنها نه دلم

*** 

 كودكانه، بازي يك وسط كه است كسى شبيه روزم و حال

 ساده، بازي خاله يك 

 و است يافته خودش فقط و فقط را مهلكه در عروسك تنها و است آمده خودش به 

 .... شود نمي سرش بازي خاله وقت هيچ ها واقعي آدم دنياي 

 در است سختى كار چه كشيدن نفس و  سوزد مي همچنان قلبم اما است كرده نفوذ هايم استخوان مغز تا سرما

 ...شوم ساعات اين

 ...شوم مي مچاله كاج درخت يك زير و دهم مي تكيه باغ ديوار به را مسر

 ...شود مي ام زندگي نامه غم ملودى هم استخر هاي فواره صداي و سنگفرش روي بايرام جاروي صداي

 گشايم مي چشم كه بالفاصله و كنم مي حس را دويدن حال در پاهاي صداي كه است شده گرم هايم چشم تازه

 :گويد مي و ايستد مي مقابلم زنان نفس نفس كه بينم مي را صحرا

 ؟؟اينجايي !خانم ريحانه -

 .گرده مي دنبالت داره امير حاج كه هست ساعت نيم

 .پرسم مي و خندم مي تلخ

 ؟ چي واسه -

 اندازد مي باال شانه
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 .دارن كارتون خانم، دونم نمي -

 ندارم، برخاستن قدرت

 .كنم مي لهنا و كنم مي دراز او سمت را دستم 

 .شم بلند كن كمكم صحرا -

  كند، مي كمكم قدرت همه با و گيرد مي را دستم

 .كشد مي آه بيند، مي نزديك از را صورتم و شوم مي كه بلند

 !برات بميرم -

 خانوم، كردي ورمي چه چشمات 

 .بذارم يخ كيسه واست عمارت داخل بريم

 نيست، مهم آينده و حال برايم اصال انگار

 است، شده دامنگيرم امروز كه اي گذشته بين ام كرده گير كه بس 

 و روم مي عمارت سمت همراهش كه همانطور

 .پرسم مي كنم، نمي نگاهش 

 ؟بودي تو شهاب اتاق كاري تميز مسئول هميشه ؟صحرا -

 .ايستد مي مرتبه يك چرا دانم نمي

 !است نمانده صورتش روي رنگ كنم، مي نگاهش

 .پرسم مي و دهم مي تكانش آرام

 ؟زد خشكت چرا -

 .پرسد مي لكنت با

 ؟خانم شده چيزي -

 ؟بشه بايد چي -

 .داشتم سوال يك فقط

 .كند مي ناله و دهد مي قورت را دهانش آب

 ؟خانم شده دعواتون اين خاطر به -

 .نبود ما بين هيچي خدا به خدا، به

 ؟كجا آقا كجا من اصال

 .نيارم در جا هيچ صداشو گفته زنداييم

  !نشد ام هيچي آقام ننه خاك ارواح به

 .نبود خودش دست بود مست زيادي شب اون آقا

 .است آمدن بيرون حدقه از حال در ام، كرده ورم هاي چشم همان

 .است افتاده شماره به نفسم 

 ؟؟؟؟صحرا گي مي چي -
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 .شود مي جاري هم سر پشت هايش اشك

 .رسيد موقع به زنداييم -

 نباشم، آقا اتاق مسئول ديگه خواستم مي كردم، يم سكته داشتم داد، نجاتم

 .كنن شك خونه اهل بقيه ممكنه گفت دايي زن اما 

 .ندارد شدن خالي خيال و شده جمع ام سينه در نفسم

 .بتركند و شوند پر بادكنك مثل است ممكن هايم ريه و قلبم كنم مي احساس لحظه هر 

 .كنم ناله تا گيرم مي مشتم در را بدبختم غرور همه و دهم مي تكان را سرم 

 ؟رفت پيش كجا تا -

 است، افتاده هق هق به حاال

 :گويد مي التماس با كند مي پا آن و پا اين 

 .خجالتت از ميرم مي دارم خانم، نپرس -

 .گيرم مي محكم را دستش

 ؟؟كجا تا !صحرا بگو -

 .اندازد مي پايين را سرش و گيرد مي گاز را لبش

 .هپيش سال چهار مال -

 .كنم مي تكرار تحكم با

 ؟؟؟؟ كجا تا -

 داشت، نگهم بغلش توي زور به آورد، در رو روسريم -

 .بود فايده بي زدم مي پا و دست هرچي 

  سارا، شبيه اسمي يك گوشم توي فقط  

 و گفت مي مدام تارا نه، نه

 ...بعد 

 ...بعدش

 .زدم فرياد

 ؟چي بعدش -

 .داد جواب كرد، مي شارها گردنش به كه حالي در سريع و ترسيد

  كرد، بوس اينجامو -

 .رسيد آيجان زندايي كه ام يقه سمت رفت دستش

 :گفتم و گرفتم را دستش زد، مي هق هق همچنان او ولي كشيدم راحتي نفس

 .بريم بيا صحرا، بريم بيا نيفتاده، اتفاق كردم مي فكر كه اوني شكر رو خدا -

 :گويد مي تعجب با

 ..شما ؟خانوم -
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 ؟؟نمياد بدت من از ماش

 .دهم مي منفي جواب سر با

 !نه -

 :گويد مي ترديد با

 .شوهرتونه آقا آخه -

 ...شوم مي راهي عمارت سمت جواب بدون و خندم مي تلخ

 .آيد مي سمتم من، ديدن با و زده پيشاني بر دست هراسان كه بينم مي سرسرا در را او ورودم محض به

 .دهم نمي سالم 

 .بگذارد تنهايمان كند مي اشاره صحرا به كه بينم مي كنم، يم نگاهش فقط 

 .كند مي نگاهم هم او سكوت، در ثانيه چند از بعد 

 .كنيم مي نگاه را همديگر حرف پر و مستقيم كه است اولي بار اين 

 ..كند مي خرج تمنا هايش چشم با او و كشم مي فرياد هايم چشم با من 

 .شكند مي را سكوت باالخره

  برمت، مي اينجا از شهاب شدن بيدار بلق -

 .برگردي اونجا نيست الزم كنه، جمع اتاقت از صحرا بگو داري الزم كه هرچي

 .پرسم مي و كنم مي نگاهش تعجب و وحشت با

 ؟؟چرا -

 .كند مي نگاهم مستقيم همانطور

 ببرمت، جهنم اين از گفتي -

 .ببرمت كن جمع ؟رفته يادت 

 است، كرده رخنه تنم سلول  سلول در ترس

 .است افتاده رعشه به هم زبانم 

 ؟كجا ..ك -

 :گويد مي غليظ آه يك بعد و كشد مي موهايش بين دست كالفه

 .. هرجا -

 .ديشبت حال اون بشه حالت كه جايي جز هرجا

 .كنند مي ولد و زاد به شروع دوباره هايم اشك

 ؟بگيرم طالق ...طال -

 كند پشت من به پناهم و پشت اينكه از من داند نمي و كند مي من به را شپشت بعد و اندازد مي پايين را سرش

 .دارم هراس قدر چه

 !كنم مي واست بخواي، كار هر-

 ...باال طبقه به زنم مي زل اختيار بي
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 ...است خوابيده آنجا حاال ام درمانده شوهر كه اتاقي به

 گره تارا اسم با اش مستي پيش سال چهار از و است بوده عاشق سال چهار كم دست دانم مي حاال  كه شوهري

 ...است خورده

 ...باخته عشق دانم مي كه شوهري

 ...زده رقم برايش را سرنوشت اين انتقام، و كينه دانم مي

 ..ندارد دسترسي او به وجدانم جز كس، هيچ كه جايي قلبم، عمق در زنم مي شيرجه

 ...كنم مي پيدا داشتن دوست مشت يك سياهچاله، اين اعماق در

 است، ام زندگي مرد اولين كه مردي داشتن دوست مشت يك

 ...است كشيده سختي قدر چه دانم مي و است شوهرم

 غرورم و خودم و بروم باال را تند سربااليي اين و بجنگم ها سال زره، و آهني كفش با بايد داشتنش براي دانم مي

 .كنم باران سنگ بارها را

 .كنم مي ناله گريه ميان

 ...من -

 ...دارم دوست شهابو من

 ...خوام مي

 .كنم كمك بهش خوام مي

 .پرسد مي و گردد مي بر بالفاصله كه بينم مي را هايش دست شدن مشت

 طور اون كه كني كمك كسي به بذارم طور چه ؟؟؟بودي پريشون قدر اين چرا ؟؟؟بود كرده كارت چي ديشب -

 ؟؟شه مي پريشونيت باعث

 هم، او براي خواهم مي كنم، زبا دهان خواهم مي

 كنم، باز دل سفره استمداد، طلب براي

 ...اما

 ...اما

 .شود مي ظاهر بينمش مي من فقط حاال كه طوري سرش، پشت جان خاله عزيزه

 .نزنم حرف كه كند مي اشاره دست دو هر با و گيرد مي گاز را هايش لب

 .رسد مي خاله به و گيرد مي را نگاهم مسير اميررضا 

 .پرسد مي و كند مي تنگ را هايش چشم

 ؟خاله خواي مي چيزي -

 اين اميررضايش آقا با بينم مي كه است بار اولين اين و گيرد مي قرار رويش به رو و آيد مي جلو زنان عصا پيرزن

 .زند مي حرف طور

 !كرد دخالت نبايد شوهر و زن زندگي توي -

  ! نره يادت اينو
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 واست، كردم مادري من

 جلوتر، بندازي رو رفتنت خوام مي ازت امروز حقم، همين خاطر به و گردنت دارم ادريم حق 

 !بري زودتر چه هر

 !كنن باور ابلهان كنن دعوا شوهر و زن گفتن قديم از

 ؟بزنيم دامن اختالفشون به و وسط بيفتيم چي واسه

  !برو شما

 ...هست حواسم !هستم من

 روز، آن شايد

 ...شوم ماندنى من تا دادند هم دست در دست عمارت، اول رد م جز كس همه و چيز همه 

 .شود مي ماندن اين بر تاييد مهر هم ام ناخوانده هاي مهمان حضور

 اند، آمده حنانه و مادرم داد خبر كه منيره

 .بود تعارف مشغول بارها حمل براي بايرام با و بود پر دست هميشه مثل مامان دويدم، پنجره پشت بالفاصله 

 .دويد مي عمارت سمت شور با حنانه 

 :گفت مي جان خاله عزيزه به كه شنيدم سر پشت از را صدايش

 .بزنيم حرف بايد جان، خاله نشدم قانع ولي من -

 ...رود مي اتاقش سمت ناتوان حال يك با كه ديدم و برگشتم

 بود ممكن ساله هفت و فتاده پيرزن يك از كه سرعتي تمام با شد مطمئن رفتنش از جان خاله عزيزه كه وقتي

 :خواند گوشم در كوتاه زمان همان در مادرم، رسيدن از قبل و رساند من به را خودش

 !نگير شهاب از رو اميررضا آقا برادري بگيري، طالق خواي مي اگه حتي -

 نگاهش خوب كه است جان خاله عزيزه با احوالپرسى حال در شود مي وارد لب به خنده مادرم و دارم بغض من

 ...كنم مي

 شده، بيشتر موهايش خاكستري بابا از بعد قدر چه

 و است زده پوستش  به تبر و است تر عميق صورتش غم قدر چه

 ...است تبر همان دسترنج عميق هاي ترك اين 

 ...خندم مي بغضم همه با و كنم مي بغلش و نشينم مي پرد، مي آغوشم در حنانه

 :پرسم مي و دارم بغض گذارد، مي همانجا را مامان وسايل بايرام

 . مامان اومديد خبر بي -

 كند مي اشاره دستش در قابلمه به ذوق با مامان

 پيچيدم، دلمه -

 .بخوريم دلمه يه زنونه بيايم گفتم نميره، پايين تو بدون گلومون از 

 .پرسد مي كه بياورد در را چادرش دارد خيال و عمارت دور چرخاند مي سر بعد

 ؟ديگه سركارن ؟نداريد كه مرد -
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 دهد مي جواب جان خاله عزيزه

  اومدي، جان مرضيه كردي خوب -

 موند بود نگران هم اميررضا آقا بچه، گويا شده مسموم احواله، ناخوش يكم شهاب .ان خونه هم مردامون اتفاقا

 .خونه

 .رسدپ مي نگران مامان كنم، مي تاييد را خاله حرفهاي لبخند با باز و دارم بغض من

 ؟؟مادر شوهرت چشه سرم، به خاك واي -

 كشد مي مرا دست هم حنانه

 ...بريم شهاب، عمو پيش بريم -

 .شه بيدار كنيم صبر بايد برده، خوابش تازه جون حنانه نه -

 .بياندازم پايين سريع را سرم شود مي باعث صورتم به مامان نگاه

 .گيرد مي را دستم رود مي جان خاله عزيزه كه همين 

 .بپرسد و بياورد باال را سرم آن واسطه به كه شود مي ام چانه نوبت بعد 

 ؟؟؟كردين دعوا ؟؟؟مادر هاييه چشم و قيافه چه اين -

 :گويم مي ناله با و كنم مي باز باالخره آغوشش در را بغضم

 .نكرديم دعوا مامان، نه نه، -

 بارد، مي من با زمان هم كه او

 .پرسد مي نگراني با 

 .چيه دردت بگو مادرتم، من ردخت -

 .كاره نيمه حقيقت يك به كنم بسنده مجبورم

 ...مشكل -

 ...كه اينه مشكل

 .مامان خوره مي مشروب گاهي شهاب كه اينه

 .زند مي سيلي خودش صورت به محكم

 ! سرم به عالم خاك واي -

 ...نيست ماجرا اصل شنيدن آماده اصال كه گويد مي من به مادرم حال اين و سيلي و فرياد اين و

*** 

 .دارم خاطر به دقيق و كامل را روز آن

 .است گوشم در هنوز هايم نفس صداي حتي 

 عبور هوا سختي، به زمستانى، آنفوالنزاي يك اثر بر ام تنفسي عفونى مجراى از كه سخت، و كوتاه قدرهمان 

 .كردمي

 ...داد انتقال من به هدادش از موقع به را مسري مريضي اين كه داشت دوستم خدا قدر چه

 .بوديم كرده كز گوشه يك تبدار، بدن و كرده ورم بيني با دو هر
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 .چكيدمي هم سر پشت مان افتاده فرو و بيمار چشمان از اشك

 :گفت بغض با و گرفت جلويم ديگر دستمالي شهداد

 .بره خوادمي و رسيده وقتش كه افتاد دلم به برگردم، گفت زد زنگ وقتى -

 كمكش به منيره، و آيجان و جان خاله عزيزه دانممي كه شوممي خيره اتاقش به بغض، با و دهممي انتك سر

 ...ببندد را هايش چمدان تا اند رفته

 .بود عصبي شدت به و نداشت حسابي و درست حال كه شد مي روزى دو يكى الناز

 بامداد، دو ساعت از قبل كسي امشب كاش و بود ممكن ساعت ترين سخت خانه، اهل همه براي كه هم امروز 

 !كند منفجر را امام فرودگاه

 :گفتمي بلند صداي با كه حالي در عصبي الناز

 .نيست مرد اين وجود تو درك و عقل ذره يه -

 !بود من شانس از اينم دارن، شوهر مردم

 .شد وارد و كوبيد محكم را عمارت در

 وارد سرش پشت داد،مي تكان آغوشش در را گريان آلماي كه حالي در بيچاره وحيد بالفاصله هم بعد ثانيه چند

 .شد

 .گرفت را دستش

 ؟؟خواستم طور اين من مگه ؟؟منه دست مگه !الناز -

 .برد مي آسمان به رو عاصي را هايش دست عمارت، اصلي سالن وسط الناز

 !وحيد شدم ديوونه تخانواده دست از واي !شدم ديوونه -

 !بيشتر تو دست از

 .نداريم دخالت و زدن حرف جرات و كنيممي تماشا فقط صدا بي شهداد و من

 :دهد مي ادامه بلند صداي با و آيد نمي كوتاه اصال الناز و است شده برابر دو آلما ي گريه شدت

 ؟؟چي مادرت دونست،نمي خواهرت -

 ؟؟؟رهمي من داداش امشب دونننمي يعني 

 ؟خواهرته هتحف واسه گرفتن تولد وقته چه اين

 :دهدمي جواب عصبي هم وحيد

 ؟؟شد تحفه رسيد، خواهرم بچه به سوگليه، تو و من بچه -

 :گويدمي و دهدمي تكان هوا در را دستش الناز

 !بچه وجب يه رو داره تعصبي چه !اوووف -

 .داشتي بدبختت زن روي تعصبم اون نصف كاش 

 :كشدمي جيغ و كوبدمي زمين روي پا بعد

 !وندنخ كور -

 .بيام امشب خوندن كور 
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 :گويدمي تحكم از سرشار صدايي با و شود مي ظاهر عمارت بزرگ آرگ آستانه در

 ؟خبره چه جااين-

 .كندمي نگاه را برادرش دستپاچه و شودمي ساكت الناز

 :دهدمي جواب و دهدمي باال را موهايش كالفه وحيد

 .باال زده وبارهد محترم خواهر رگ اون !حاجي تقصيرم بي من -

 :دهدمي جواب عصبي و سريع الناز

 ؟مادرت و خواهرت لجبازي رگ يا ؟؟من رگ ؟؟من رگ -

 :گويدمي بلند صداي با و كوبدمي زمين روي را پايش يك محكم رضا امير

 !الناز بسه -

 .كندمي نگاه فقط بغض با و شود مي ساكت الناز

 گيرد،مي پدرش آغوش از را آلما كه حالي در بعد و دهدمي تكان بار چند تاسف، نشانه به را سرش رضا امير 

 :گويدمي

 ؟كنيدمي رفتار بچگانه قدراين بچه يه وجود با كشيدنمي خجالت -

 .شودمي آرام مكد،مي را كوچكش انگشت حالي در و گذاردمي اش دايي شانه روي را سرش بالفاصله آلما

 :گويدمي زير به سر خيلي وحيد

 .حاجي شرمندتم نم -

 .گرفتن تولد يه خواهرم بچه واسه بريد،مي تشريف شما امشب نبوده يادشون اينا مادرم خدا به 

 .بينممي خواهرش صورت روي را رضا امير نگران نگاه و كندمي گريه آرام الناز حاال

 .كندمي باز خواهرش براي را ديگرش دست و رود مي جلو

 گريه بلند صداي با و گذاردمي اش سينه روي سر بچه، دختر يك مثل و خزدمي آغوشش در بالفاصله الناز 

 .كندمي

 :گويدمي زمان هم و بوسدمي را خواهرش سر و كندمي خم را سرش

 .كنه توهين همسرش خانواده به كه نيست ادب بي قدراين كردم، تربيت من كه دختري -

 الخصوص علي اش خانواده كل به و بودم زده شهاب با ام شاجرهم در كه خودم شب آن حرفهاي ياد چرا دانمنمي

 ...افتادم بودم، كرده توهين امير حاج

 ...گرفتم گاز را لبم و انداختم پايين را سرم شرمزده

 .كندمي خواهي معذرت الناز

 :پرسدمي وحيد به رو امير حاج

 ؟نفره چند مهموناتون تعداد امشب -

 :دهد مي جواب متعجب هاي چشم با وحيد

 .خودم برادراي خواهر همين -

 .نفر دوازده ده،
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 .نفر بيست شايد كال خواهرم، شوهر فاميل با

 :گويدمي خواهرش نوازش حال در

 نفر يك من امشب نيست، مقدور اگرم و بگيرن جااين رو تولدشون بيارن تشريف كن خواهش بزن زنگ لطفا -

 .بپذيرن جمعشون توي رو

 .كنيممي گريه به شروع بلند صداي با هم شهداد و من الناز، با نهمزما چرا دانمنمي

 :گويدمي خنده و اخم با و است شده اشك از پر هم خودش هاي چشم

 ؟نداريد حلوا و خرما !رفت ضعف دلم ؟نامردا خالي و خشك عزاداري ؟ندارم خبر مردم كي - 

 :گويدمي زمان هم و است شده اضافه كنندگان هق هق جمع به حاال هم جان خاله عزيزه

 ...نگو آقام، نگو واي اي -

 .ريزندمي اشك گوشه يك صدا بي هم صحرا و منيره و آيجان

 .رساندمي رضا امير آغوش به را خودش هم خاله عزيزه

 :گويدمي خنده با كه رويم، مي جلو هم شهداد و من 

 .شهمي مريض بچه !نيايد جلوتر اونجا از دماغو دوتا شما !نه نه -

 ...ريزيممي اشك خنديم،مي كه زمان هم شهداد و من

 :گويدمي بلند صداي با است، عمارت پنجره سمت نگاهش كه صحرا مرتبه يك

  !اومد شهاب آقا !آقا -

 .شويممي عمارت به اتومبيلش ورود متوجه و چرخانيممي سر همگي

 :گويدمي  و كشدمي عميق نفس يك رضا امير 

 .كنيد عجم كنيد، جمع -

 .نبينه خونه آقاي رو روزتون و حال اين باشه جمع خوب حواستون

 .باشه كارها و خونه اين همه مسئول قراره بعد، به امشب از 

 .كنهمي خالي رو دلش توي شما، قيافه اين 

 !باشيد قلب قوت واسش بدين هم دست به دست همه بايد

 :دهد مي دامها است، خورده گره هم در هايش اخم كه حالي در بعد

 .بذاريد احترام بهش بايد همه -

 دوزم، مي چشم آسمان به

  ديگر ساعت چند تا است قرار اما است، زايش و بخشش نماد كه آسماني 

 .شود خبيث هيوالي يك به تبديل

 جايي، را او بعد و ببلعد خود در را، ما خانه بزرگ گاه تكيه كه هيواليي 

 مرزها، اندازه به ها فرسنگ 

 !دهد تحويل ديگر زميني به تر طرف آن مرزها و 
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 كه، گاهي تكيه

 مي خودم بر و چرخيدم مي عروس عنوان به  سپيد پيراهن با روزگار، بازي از فارغ و سرمستانه كه شب آن 

  ، باليدم

 بود، خون نماد كه قرمز كمربند يك با

 .باشد پناهم و پشت خون پاي تا هميشه، تا داد قول 

  ؟؟است داده ترجيح ماندن به را رفتن كه دهش چه حاال 

 ام، آورده پناه حياط گوشه در خالي آسمان اين و تنهايي به كه حاال تولد، سرور و جشن اين وسط كاش

 بپرسم او از خلوت در و بزنم صدا را او 

  !بگو راست "

 .است صداقت جوانمردى رسم

 و غربت به مبتال ديگري، سرزمين به را خودش و خورده تكان جايش از دنيا در كوه كدام بگو صداقتت همه با 

  ؟است كرده هجرت

  ؟؟؟كوه كدام

  !باشد داشته را دادنت تكان قدرت چيزي مهيب، زلزله يك جز كنم نمي گمان و كوهى يك هم تو

 ...ريشتر هزار مثال است، داده رخ ماورايي اي زلزله تو در شايد

 ...ريشتر هزار ده شايد 

 "...شايد و 

 مي صدا را عياض كه شهاب صداي با كه بودم شناور اقيانوس وسط سرگردان چوب تكه يك مثل خودم افكار در

 ...شدم پرت برهوت و خشك ساحل به زد

 ؟دهيد مي ترجيج را كدام

 يا اقيانوس در سرگرداني

 !؟پايان بي برهوت يك در شدن گم

 ....شد نمي خارج دو اين از و بود همين من روزهاي آن حال

 .چرخاندم را سرم

 ...بود نديده باغ آالچيق كنار تاريكي در پايين اين مرا لحظه آن تا و بود ايستاده عمارت ورودي اصلي ستون كنار

 رسد، مي وقتي و  دود مي او سمت دوان دوان عياض

 :گويد مي سريع

 !آقا بفرماييد امر .بله -

 :گويد مي عصبانيت با

 ؟شنوي مين رو موبايلت زنگ صداي كري -

 آقا، شرمنده -
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 .بودم در جلوي من مونده، جا نگهباني اتاق توي 

 بره، كن دكش رسيد سپهري همونجا، برگرد -

 بره، گفته امير حاج بگو 

 .فرودگاه برسونتش شهاب قراره

 :گويد مي نگراني با عياض

 !نداده دستوري همچين حاجي آخه اما -

 .كند مي بلند را صدايش

 .برو ياال .ميدم دستوري همچين دارم من -

 .شود مي حضورم متوجه باغچه، در هايم قدم صداي از روم مي جلو كه قدم چند

 .پرسد مي و كند مي نگاهم و آيد مي ايوان لبه تعجب با 

 ؟كني مي كار چي اونجا تو -

 .دهم مي جواب و رسانم مي اصلي هاي پله به را خودم

 .بزنم قدم يكم اومدم زياده، داخل صداي و سر -

 كنم، مي فكر خودم با بعد

 !؟است نشده جمع در همسرش حضور عدم متوجه حتي ساعت، يك اين در 

 :گويد مي و كند مي اشاره داخل سمت

 ببينم، تو برو بيا -

 .كنيم تحمل رو فرتت و فرت و ناله و آه ديگه هفته يه بايد حاال سرده، هوا .نشدي خوب هنوز 

 روزها، اين

 .گيرد مي هايش حرف با دلم كمتر 

 است، شده كه قيمتي هر به ام گرفته تصميم كه روزها اين 

 .كنم كمكش و كنم حفظ را ام زندگي و عشق 

*** 

 دلم من كه است بار اولين اين و نوازد مي هم سر پشت بار چند عمارت اصلي سالن گوشه عتيقه ايستاده ساعت

 و كنم مچاله هايم مشت در و بكنم جا از را هايش عقربه بعد و بكوبم ساعت سر بر و بردارم پتك يك خواهد مي

 ...بسوزانم بار هزار شومينه آتش در را وجدانش بي شماته

 ..گذاشت ماشين در خودش دستان با را رضا امير هاي چمدان شهاب رفتند، ها مهمان پيش دقيق چند

 ، ريزد مي اشك و نشسته گوشه يك شهداد

 هستيم، خان بيوك و من خانه اين افراد ترين ترحم قابل و ترين بيچاره و دريز مي اشك وحيد آغوش در الناز

 ...ندارد تكلم اجازه كه زني و ندارد تكلم قدرت كه اي بيچاره مرد

 صحبت مشغول  خلوت  در كه كند مي نگاه را رضا امير و شهاب پنجره از و است زده زل كنم، مي نگاهش

 است، قرآن خواندن مشغول جان خاله عزيزه هستند،
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 مي صاف پايش روي را پتويش نشينم، مي خان بيوك چرخدار صندلي پايين اختيار بي و شوم مي بلند جايم از

 چكد، مي چشمانش از اشك قطره يك كه زمان هم ، كنم مي نگاهش بغض با و كنم

 هاي چشم شبيه دح از بيش كه هايش چشم براي را دردهايم تمام نگاهم و اشك با من و زند مي لبخند من به 

 ...گويم مي ، است پسرش

 مي جان خاله عزيزه مقابل را گوشي است بغض از سرشار صدايش و شود مي سالن وارد تلفن گوشي با صحرا

 :گويد مي و گيرد

 خانومه شهرزاد -

 زند؛ مي لب تر آرام بعد

 .كنه مي گريه داره نيست، خوب حالش -

 :گويد مي كند كنترل را خودش دارد سعي كه اليح در و گيرد مي را تلفن جان خاله عزيزه

 قيزيم، سالم الو -

 شوهرش از حسابى خداحافظي براي حضورش عدم خاطر به كه شود مي شهرزاد كردن آرام مشغول دقيقه چند

 است، شاكى

 توجه بدون بينم مي و است سرخ حسابي شهاب هاي چشم شوند، مي سالن وارد شهاب و امير حاج بين همين

 رود، مي بهداشتي سرويس سمت زياد سرعت با معج به

 است، آلود بغض هم امير حاج صداي 

 بدهد، او به را گوشي تا كند مي اشاره جان خاله عزيزه به شود مي كه شهرزاد تماس متوجه

 :گويد مي شهرزاد به جان خاله عزيزه

 خداحافظ، من از بزن حرف خودش با اومد، داداشت بيا دخترم -

 قدرت همان كند مي سعي كه صدايي با گيرد مي را گوشي كه بالفاصله او و سپرد مي رضا امير به ار گوشي بعد

 :گويد مي باشد داشته را هميشگي نشاط و

 !بابا ى فرفره سالم-

 "نده گير من فر موهاي به اينقدر داداش "گويد مي هميشه مثل شهرزاد حاال كه بزنم حدس توانم مي

 دوخته چشم كجا دانم نمي و بيرون به و زده ديوار به را دستش و ماست به شپشت ، رود مي پنجره سمت

 ...است

 دهد؛ مي جواب طمانينه با و دهد مي گوش را شهرزاد هاي حرف آرامش و سكوت در 

 كن، گوش منو حرف نكن، گريه لحظه يك كنم، مي دركت من برم قربونت باباجان -

 زندگي هم رفتن، قبل ميشه گرفته حالم من هم كني تلخى اوقات ناال فقط خانم، خوشگل دونم مي دونم مي -

 تلخ خودت

 !داشته كار خوب نداره تقصير خدا بنده اون -

 مناسب االن شما شرايط اما فرستادم، مي راننده واست خودم بودم اومدنت تنها به راضي اگه من !دلم عزيز -

 نيست،
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 ميام، عيده، ديگه دوماه يكي برنگردم رم نمي كه منم

 پرسد؛ مي جان خاله عزيزه از آرام و كند مي تنگ را هايش چشم الناز

 !!!؟است حامله -

 :گويد مي شوق و لبخند با الناز و دهد مي مثبت جواب سر با خاله

 !عزيزم واي -

 !ميشه مامان داره كوچولو شهرزاد

 :گويد مي و تركد مي بغضش شهداد

 ...بگيرم بغل بار يه سالي، ماهي، بشه اينو كاش عكسه ات چند سهممون فقط كه شهال هاي بچه از -

 :گويد مي و كشد مي شهداد سر روي نوازش دست جان خاله عزيزه

 بياد، دنيا به سالم و صحيح ايشاال باالم نخور غصه -

 .بسه ما واسه همين

 :گويد مي آرام الناز

 !بره اينجا از كال شهال كرد كار يه سولماز -

 !!كردها هم خوبي كار البته

 !تره خوشبخت مادر اون از دور 

 زند؛ مي الناز شانه روي آرام تلفن گوشي همان با ، شود مي تمام تلفنش كه رضا امير

 ! باباجان زشته !هيس -

 !!نيست شما شان در زدن، حرف مدل اين 

 كند، مي جمع را خودش سريع الناز

 چشم تلخ لبخند با كشم مي كنار را خودم آرام زندب زانو پدرش صندلي مقابل خواهد مي وقتي بعد ثانيه چند

  ، بافم مي خودم براي رويا در حركتش اين از حرف دنيا يك من و فشرد مي هم روي سمتم را هايش

 ...زمستانم همه براي سرد و بزرگ شالي بافم مي و

 :گويد مي عاشقانه و گذارد مي خودش سر روي بعد و بوسد مي را پدرش تحرك بي و جان بي دست

 ... رم نمي نرو بگي قسم موت به اما گرفتم اجازه ازت قبال سلطان، -

 مي و گذارد مي كودك يك مثل پدرش پاهاي روى را سرش رضا امير بعد و زند مي لبخند بغض با خان بيوك

 :گويد

 ...باش داشته ام خونه اهل هواي كن، دعام بگردم سرت دور اي خونه اين نور -

 ...ريزند مي اشك تر مهابا بي همه حاال شهداد بغض تركيدن با و چكد مي هم سر تپش پيرمرد هاي اشك

 را آغوشش شب آن ،كه تر شاكى او از شاكي، خودم از گوشه يك من و اند گرفته سنگر آغوشش در همه دوباره

 ...داد استغفار با را جوابم او و خواستم

 پرسم؛ مي صحرا از كالفه

 ؟پس كجاست شهاب -
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 دهد؛ مي جواب او جاي به منيره

 .بگيرن دوش يه ميرن امير حاج رسوندن ،قبل كردن عرق گفتن آقا -

 كند؛ مي اعتراض جان خاله عزيزه

 .ميشه آماده دير هميشه بچه اين اهلل، آي -

 .كند مي آرامش به دعوت را خاله دست حركت با اميررضا

 .داريم وقت خيلي هنوزم داره، تاخير پرواز جانم خاله -

 :گويد مي كالفه رزنپي

 .اينجا از راهه ساعت دو دنيا، سر اون بردن رو فرودگاه اميررضام آقا !واي اي -

 :گويد مي شوخي با و كند مي تنگ را هايش چشم شيرين خيلي اميررضا

 ؟؟؟ها برم زودتر داري عجله -

 !جان خاله كني شيطوني خواي مي نكنه

 :گويد مي دلخوري با و گيرد مي گاز را هايش لب جان خاله عزيزه

 ؟؟شدي اضافه هم شما هاش، شوخي اين با بود كم شهاب -

 بوسد؛ مي را سرش و كند مي حلقه خاله گردن دور را دستش

  .برم قربونت -

 :گويد مي بغض با خاله

 .شاءاهلل ان باشي سالمت مادر، جانت از دور -

 :گويد مي من من با و آيد مي  دست به تلفن و هراسان دوباره صحرا بعد دقيقه چند

 !خانم عزيزه -

 ...چيزه

 .چيزه يعني

 :گويد مي حرص و تعجب با جان خاله عزيزه

 ؟چيه چيزه قيز، واي -

 .اومدن خانم سولماز داد خبر عياض !هان... چيزه يعني -

 :گويد مي و زند مي خودش صورت روي آرام شهداد

 .فقط داشتيم كم همينو -

 :گويد مي و رود مي شهداد به اي غره چشم نيست، راضى خبر اين از مه خودش است مشخص كه اميررضا

 .واجبه احترامش باشه كه كس هر مهمون -

 .شود مي ظاهر در آستان در سرخ هاي چشم با زني بعد دقيقه چند و كند مي سكوت بالفاصله شهداد

 .بينم مي آرايش بدون و آشفته حد اين تا را او كه است بار اولين اين

 رد سر حركت يك با را آورد مي صحرا كه چايي استكان حتي و نشيند مي گوشه يك ساكت هميشه برعكس

  كند، مي
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 :گويد مي است انتظار قابل غير او از كه آرامشي با كند مي اصرار كه صحرا

 .بدم قورت تونم نمي چيزي نميشه، باز دهنم بده، حالم جان صحرا نه -

 شود، مي قدم پيش و آورد نمي طاقت انگار و گذرد مي سكوت در اي دقيقه چند

 لرزد، مي حسابي صدايش

 :گويد مي اميررضا به خطاب 

 .بزنم حرف شما با بايد من !امير حاج -

 :گويد مي اخم با جان خاله عزيزه دهد، نشان واكنشي امير حاج اينكه از قبل

 .سولماز نداريم غريبه اينجا -

 :گويد مي كند نمي نگاه را او اصال و است پايين سرش كه حالي در امير حاج

 .بفرماييد خدمتتونم، در -

 :گويد مي و شود مي بلند جايش از خانم سولماز

 !بزنيم حرف خصوصي بايد -

 .شود مي بلند جايش از و گويد مي اكبرى و اهلل لب، زير اميررضا

 .كند يم متوقفش جمله اين با اميررضا كه رود مي عمارت خانه كتاب سمت خانم سولماز

 .حياط داخل بفرماييد -

 :گويد مي طعنه پر لحن يك با و گردد مي بر و كشد مي پوفي سولماز

 !كنه جلوس تونه نمي شيطون نداره، سقفم بهتره، حياط بله -

 :گويد مي حرص با الناز

 !تلخ زبون از اَمون -

 .شود مي ساكت برادرش نگاه با دوباره اما

 مي و كند مي اشاره من به سريع جان خاله عزيزه شوند، مي خارج عمارت از خانم سولماز و اميررضا كه همين

 :گويد

 .پايين نياد كن سرگرم رو شوهرت ربعى يه دقيقه ده يه اتاقتون برو پاشو دختر پاشو، -

 پرسم؛ مي متعجب شده گشاد هاي چشم با

 ؟؟خاله طور چه ...واي -

 :گويد مي حرص با

 !!؟؟قيز طور چه ميپرسى دختر پير من  از -

 .كن گرم رو سرش يكم بكش سرش محبت دست يه برو

 .ت زول ، ياال د 

 .روم مي اتاقمان سمت و شوم مي بلند جايم از عجله با

*** 

 نيست، شاهرگ روى برنده تيغ يك كشيدن هميشه خودكشي
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 !ندارد سقوط و ارتفاع به نياز هميشه خودكشي

 ....است ميسر هم سم و قرص بدون گاهى خودكشي

 است، تر سوزنده هم سوزي خود از ها خودكشى از بعضي دارم اعتقاد كه من

 را مادرت عشق ابراز و بگيري سنگر اتاقت تراس گوشه در است خيس موهايت هنوز وقتى سكوت در اينكه مثل 

 !رى نمي و بياوري دوام و بشنوي ات زندگي عزيز به

 !...اي رحمانه بي خودكشى عجب

 ،كردم نگاهش وحشت با

 ....باشم ساكت كرد التماس صدا بي و گرفت اش بيني نزديك را انگشتش اما داشت بغض

 .رفتم جلو

 بود، انفجار حال در هايش شقيقه و گردن هاي رگ 

 .كشيد خودش كنار اي گوشه مرا و گرفتم را دستش 

 ...ديدم  اش مردانه گلوي مسير از را بغضش خوردن فرو

 .كرد مي ناله هق هق ميان پايين آن زنى

 ؟ كنى نمي نگام حتي چرا ؟چيه من جرم مگه -

 ؟نياد رحم به دلت تو و بسوزم بايد ديگه سال چند

 ؟ كنم كار چي

 ؟كنم كار چي بگو تو 

 .است هميشه حد از تر بلند اينبار استغفارش، صداي

 چيه، دونم نمي و دارى قبول كه هرچى به رو تو خواهر -

  ! كن تمومش 

 !كن رحم هات بچه به نداري، رحم من آبروي و خودت به

 .است خانم سولماز صداي در شديدي اعتراض و سوز

 !!خواهر نگو من به قدر اين -

 ! اهلل اال اله ال -

 ! مادري يه تو خانم

 !مادر يه 

 .كن رحم كم يه واژه اين حرمت به بگم بار چند

 .كند مي ناله

 ؟؟سالمه چند من مگه اميررضا -

 ...شدم باردار بود مسال چهارده فقط من

 ؟؟شد قسمتم چي كار خيانت و فكر بي شوهر يه جز زناشويي زندگي از ؟فهميدم بچگي و جووني از چي

 ؟؟گناهه عشق نوشته قرآنت اون كجاي
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 ؟؟شه نمي نصيبم كوفتي زندگي اين توي آرزوم، يه فقط آرزوم، يه به رسيدن و آرامش چرا

 ؟سنمه من جرم

 ؟بودم موتع زن زمون يه كه اين يا

 ؟؟شهاب مخالفت يا

 ؟؟امير حاج كدوم

 !بگو 

 :گويد مي خاص تحكم يك با

 !كدوم هيچ -

 .كني مي ظلم خودت به داري كه اينه جرمت

  ، بري مي رو من و خودت آبروي 

  !نداره بهت حسي هيچ كه كسي واسه اونم دي، مي عذاب رو هات بچه

  نبودي، عمومم زن و بود سالت چهارده تو بفهم

 !شدم نمي و نبودم عاشقت

 .پوسيده بدجور قايق اين ته نزن، پارو تنهايي اينقدر

 !حجتمه اتمام آخرين و گم مي بار يه

  !كن تمومش

  ، نزدم دم آبروم ترس از احمق من و دادي عذاب رو هات بچه كردي، تباه رو خودت

 و گيري مي راهتو كه ثانيه اين از اما

 شهاب مغز دادن شستشو واسه جديدي نقشه نه باشه، ات مخيله و مغز تو ايياميررض نه ميري، خونه اين از 

 !من الدين

  !خانم آره

 مادري اپسيلون يه بلكه و بگيري ياد مادري دادم فرصت ساله خيلي باشي، مادرش خوام نمي ديگه لحظه اين از

 !كردم اشتباه اما كني، يتيم بچه اين خرج

 .كنه زندگيشو بذار

 .دهد مي سر شيون هق قه ميان سولماز

  ؟؟كني مي بيرون منو تو -

 .دهد مي جواب بالفاصله صدا، خفيف لرزش يك با اما محكم

 .زندگيمون از هم خونه اين از هم !آره -

 !نداري رو حق اين تو -

 .باشم داشته تو شخص به نسبت حقي هر حاال كه اونقدر كردم، خرج زيادي حق -

 .كشد مي جيغ

 ؟شد چي -
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 يكي بفهمي نميومد بدت زيادم گرفتي، مي فاصله و شدي مي سرخ فقط تر قبل جبارزاده، امير حاج شد چي 

 ؟زني مي حق و عشق از دم!شدي شجاع شد چي ! عاشقته وار ديوونه

 ؟؟شده بلند كجا سرت زير

 .كند مي عصبي هاي قهقهه به شروع بعد

 حاجي، نكنه -

  !دار رشوه زن يه واسه اونم باشه، سريده دلت نكنه 

 ؟؟نباشه ات بيوه عموي زن از بيشتر گم مي جرمش

 .گيرمش مي پشت از و كشم مي جيغ زده وحشت برد، مي يورش ايوان هاي نرده سمت كه شهاب

 صورتش روي را دستش است، شده بسته محكم سيلي يك با دهانش است مشخص كه حالي در سولماز حاال

 هق هق با را عالم ركيك هاي فحش تمام زخمي ببر يك مثل شهاب كه جايي باال، اين به زده وحشت و گذاشته

 ...است دوخته چشم كند، مي بارش

  اند، آمده حياط به خانه اهل همه

 :كند مي ناله اميررضا

 !الدين شهاب -

 .باش آروم خدا رو تو بابا 

 مادرش سمت فاعارت آن از را خودش است ممكن لحظه هر كه است شده خود بي خودش از قدر اين شهاب اما

 !بكشد را او و كند پرتاب

 .ريزم مي اشك و كنم مي التماس .داشتم نگهش قدرتم همه با

 مي باغ خروجي در سمت دوان دوان خانم سولماز بعد كمي و دود مي عمارت داخل سمت اميررضا كه بينم مي 

 .رود

 از را دستش و اينجاست او حاال ،لحظه همان و كند مي نفرينش سرش، پشت بلند صداي با هم جان خاله عزيزه

 .كشد مي عقب و كنده تراس هاي نرده كنار از را او حركت يك با تنها و كرده حلقه شهاب كمر دور پشت

 كند مي شروع بعد و دهد مي فحش را مادرش و كشد مي فرياد هنوز زند، مي پا و دست كه طور همان شهاب

 .كردن ناله به

 حاجي، كن ولم -

 ...بدم نشونش بذار كن ولم

 .گذارد مي شهاب دهان جلوي را دستش يك مهرباني با اميررضا

 شد، تموم -

 !باباجان شد تموم 

 ...آروم

 ...آروم

 ، گيرد مي آرام
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 :گويد مي زند، مي هق هق كه همانطور و كند مي بغل را اميرش حاج محكم و گردد مي بر 

 !حاجي ديره -

 ديره، 

 ...خرابم ...كرده خرابم كرده، خودشو كار

 .بوسد مي را گوشش كنار كشد، مي سرش روي دست

 ، باشي بهترين توني مي تو -

 !باباجان توني مي بخواي، اگه تو

 كند؛ مي ناله بوسد مي را اش شانه تند تند كه حالي در و كند مي بغل را اميررضا تر محكم بعد

 حاجي، برو -

 .رفتنته وقت برو

  كه مردي هاي چشم از مردانه اشك قطره يك سقوط جمله، اين  از بعد من و

 ....بينم مي را بارد مي صورتش از مردانگي

 .كرد انتخاب را رفتن تنها

 ...نداشت اش همراهى به اصرار هم شهاب

 .بود گرفته فرا غم غليظ مه را خانه

 .خداحافظي براي داشت متفاوت جمله يك كس هر براي و بوسيد و كرد بغل را خانواده همه

 ... بودند كرده مشت محكم را دستانشان آنها دوي هر كه ديدم كرد، بغل بار چند و بقيه از بيشتر را شهاب 

 داشت؛ جمله يك فقط رسيد كه من به

 .باش زندگيت و خودت مواظب توني مي كه هرجا تا -

 ...نماند گذشت، من از سريع

 .بماند بيشتر كه نخواست شايد

 ...خواند چيزي وششگ در و كرد بغل محكم را شهداد بعد

 .كرد نگاهم لحظه يك فقط لحظه يك شيشه پشت از و برگشت بود، اش راننده عياض حاال كه شد ماشيني سوار

 :گفت آلود بغض صداي با و زد لگد پايش جلوي سنگ به جيب، در دست شهاب

 .داخل ميرم سردمه من -

 ...نداشت را رفتنش ديدن   و ماشين آن شدن روشن طاقت

 .گرفت دستش از را اميررضا كهرباي تسبيح كه ديدم بود، آويخته ماشين پنجره به آخر لحظه تا اام الناز

 ... داداش من مال اين -

 ؟ميده رو تو بوي كهربا يا ميدي كهربا بوي تو

 .گرفت اوج هقش هق بعد

 كه رفت مادرش گردنبند به دستم مرتبه يك اما بخواهم، خودم براي چيزي و بروم جلو هم من خواست مي دلم

 ...بود خودش دست ساخته كه درّم كوچك هاي گوشواره تر بعد كمي و بود گردنم در حاال
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 تابوت كه زماني مثل درست شد، باز بغضم مرتبه يك ريخت، سرش پشت آب آيجان و كرد حركت كه ماشين

 ...بردند مي خانه از را بابا

 ....بگيرد من از پدر تا شد تابوتي ديگر يكبار ماشين آن

 شدم، اتاق وارد

 :گفت بالفاصله بود، كشيده دراز تخت روي كه شهاب

 .كنه مي درد سرم نكن روشن المپو -

  نشستم، كنارش آرام

 پرسيدم؛ و گذاشتم بود كرده خم زانو از كه پايش يك روي را سرم بود، سرش روي دستش

 ؟بيارم واست قرص يك -

 .گفت كوتاه نوچ يك

 .كردم نوازشش و گرفتم را دستش است، گرفته اش بيني گريه اثر بر كه بود مشخص هايش نفس صداي از

 .كرد مي درد برايش عالم همه اندازه به دلم بود شده نازل سرش بر مصيبت امشب قدر چه 

 !؟شهاب -

  ؟عزيزم كنم كاري واست تونم مي

 :گويد مي گرفته صداي با و زند مي غلت پهلويش روي

 . بذار تنهام آره -

 شود، مي حبس سينه در نفسم

 .كنم مي خارج سينه از را جانسوزم آه سختي به و گذارم مي قلبم روي را دستم 

 كه حالي در و نشينم مي در پشت همان من و است قفل حاال كه اتاقش در به ام بسته دخيل بعد كمي 

 شنوم، مي خودم طفق و پيچد مي ام هندزفري در كه آهنگي نواي فشرم،با مي آغوش در را كوچكم خرگوش

 ...بارم مي را بعدم به امشب از كسي   بي و شدن نخواسته و غم تمام

 ،بماني برگردي كاش دارد تو اندوه ، خانه"

 خشكيد، تو بي هايم ريشه

 .مهرباني بهار اي 

  آفتابي، بيرون گرچه

 !من در بارانست و ابر

 خروشد، مي من در سيل

 !من در است طوفان و رعد 

 برگرد، كه نالد مي باد

 بازآ كه گريد مي ابر 

 شكسته، هم طاقت بغض 

 .بازآ كه گويد مي صبر 
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 آهم، طوفان در تو بي

 .پناهم بي درختي تك

  ات آبي صداي با را خانه ده آشتي

 . ات تابي بي از جانم شد تاريك شد، تيره

 كسي، بي سكوت در

 ؟دلواپسي اين كي تا 

 من هاي شانه به درد هاي كوه نشسته

 من پاي شكسته ، ايستادم هاگرچ

 تيرگي، چنگ به مرا

 مكن، رها 

  مكن، رها  

 افروز بر را خانه چراغ

 غريبگي و غم اين در

 مكن، رها 

  مكن، رها 

 .افروز بر را خانه چراغ

  ات آبي صداي با را خانه ده آشتي

 ات تابي بي از جانم شد تاريك شد، تيره

 كسي، بي سكوت در

 "؟دلواپسي اين كي تا 

 و كند مي باز دل بغض عميق برق و رعد يك با مرتبه، يك طور اين كه است شده نوا هم من با گويا هم آسمان

 ...لرزاند مي را خانه هاي شيشه هايش اشك شر شر صداي بعد

*** 

 هميشه، از تر رمق بى و حوصله بي

 مغزم در امروز دروس از كه نىسنگي كلمات تمام و روز آن جزوات تمام خواست مي دلم زدم؛ بيرون دانشگاه از

  !كنم آب جوي روانه يكجا را بود مانده باقي

 روزي شايد و است كرده طي چم هزار پهلوان قبال را دروس اين دانستم مي اينكه از اراده بي و ناخواسته اما

  و بودم خوشحال ، كنم رفتار دنيا هاي آدم با و كنم نگاه دنيا به بتوانم او شبيه

 ...رفتمگ مي آرامش

 سرم در ديشبش فريادهاي صداي شدم، خيره در رفتگي فرو به ثانيه كنم،چند باز را ماشين در اينكه از قبل

 :پيچيد

  !نشين نداري عرضه المصب "
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 ؟؟كردي طوريش اين كه پولشه قدر چه ماشين اين دوني مي

 "!مياي و ري مي عياض با فردا از 

 !بودم زده بيرون خانه از خودم ماشين با امروز دوباره عتشجا كمال در كه بودم راضي خودم از اما

 .بود شده عادي امري خانه اعضاى همه همانند هم من براي ديگر هايش توهين و ها خلقى كج

 با چرخاندم، را سرم شيشه به ضربه چند صداي با بيوفتم راه اينكه از قبل بستم، را كمربندم و شدم كه سوار

 ، رتبشا دكتر دختر هدى ديدن

 .داشت زيبايي لبخند درخشيد مي چادر سياهي ميان كه سفيدش گرد صورت ،روي كشيدم پايين را شيشه

 !گرفتي رو گازش زود امروز همكالسي، -

 :گفتم و زدم لبخند هم من

 پدرت، دفتر رفتي ديدم -

  نشم، مزاحم خواستم 

 !برگردي استاد با قراره حتما گفتم

 :گفت انداخت باال را اش شانه

 كردم، رد رو رفت مي داشت كه سميناري به دعوتش نه -

 ؟نمياي ها، كتاب واسه انقالب بريم نبود قرار مگه 

 :گفتم و كشيدم پوفي بودم، كالفه حسابي دارم وقت كتاب خريد براي را امروز فقط بودم كرده فراموش اينكه از

 !شلوغه خيلي ها ور اون ريم، مي ومتر با كنيم، مي پارك ماشينو جا يه ريم مي شو سوار بيا هدي -

 .شد سوار و كرد قبول

  و گفت مي پدرش هاي گيري سخت از او شديم، دخترانه هاي صحبت گرم  مسير طول در 

 كرد؛ مي سوال زناشويي دنياي از

 .بود متعجب بودم كرده ازدواج زود اينقدر من اينكه از هم هنوز 

 :گفت سوال عالمت از سرشار لحن يك با

 كنم، انتخاب رو همسرم باز چشم با بتونم تا بيام و برم اجتماع تو بخونم درس حاالها حاال بايد ميگه من بايبا -

 ؟اي راضي تو راستي

 فحش و فرياد بوق، همراه سرم پشت راننده بكوبم، ترمز روي قدرت آخرين با را پايم خواست دلم چرا دانم نمي

 پرسد؛مي و شده هول هدي ، كند مي نثارم

 ؟شد چي ؟ريحانه -

 .دهممي تكان سر و دهم مي قورت را دهانم آب

   !هيچي-

 .كرديم رد رو مترو كنم فكر

 : گويدمي آرامش با

 .ميايم در پشتش از راست بپيچ داره، راه ورم اين از عزيزم نه -
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  .ام افتاده گاز پدال جان به حاال

 .ريم مي ماشين با كن ولش -

 .دارد ترديد حاال صدايش

  ؟خوبي تو -

 !كردي تصادف ديشب كه گفتي ! راستي 

 .بخندم كردم سعي

 يه به زدم اومدن در پارك از موقع برگشتيم وقتي شهربازي بردم رو خواهرم دارم، كوري شب كنم فكر آره -

 !وانت

 .شده خوشگلش خانم نگران كلي حتما همسري نيوفتاد، اتفاقي خودتون واسه شكر رو خدا حاال سرت فداي -

 ...نشانم مي لب بر خنده هميشه از تر تلخ

 طفلك هدي و كنم مي پارك فروشي كتاب يك مقابل هربار پارك، جاي نبودن و انقالب ميدان هياهوي وسط

 !كاه انبار در است شده سوزن نظرمان مورد كتاب اما رود مي داخل سريع

 :گويد مي دهد مي نشان را راست سمت دست با كه حالي در و شود مي سوار زنان نفس نفس

 !داره نبشيه سر اين گفت -

 خورد، مي زنگ تلفنم كه نرسيديم هنوز

 حاال و ايم نزده حرف ديشب از اينكه از نشيند، مي لبم به لبخند آراسته احمق يك مثل باز شهاب اسم ديدن از 

 !خوشحالم گرفته تماس

 :گويد مي بالفاصله است، جواب بي اما سالمم دهم،مي جواب

 !نبر ماشين نگفتم همگ -

 :گويم مي گيرم، مي راست سمت را فرمان كه حالي در كند،مي نگاهم ذوق با هدي

 !نباش نگران بخريم، كتاب اومديم دوستم با داشتم كار انقالب عزيزم -

 .شود مي بلندتر قبل از صدايش

  !يكن مي رفتار غربتي هاي گشنه گدا اين عين !نيست ات كله اون توي عقل ذره يه -

 !اي جبارزاده يه زن انگار نه انگار

 بدي، سفارش خواي مي هرچي تلفن يه با و بندازي پات روي پاتو خونه بشيني خانم يه مثل رسه نمي شعورت 

 !!انقالب شلوغي و كثافت تو هوا آلودگي اين وسط بيوفتي راه بايد

 :بگويم جوابش در توانم مي فقط ساختگي لبخند يك و سكوت جز

  چشم، عزيزم باشه -

 .كنم قطع رسيدم،بايد االن من

 .اونجا ميام مترو با بازارم، من بمون همونجا شد، تموم كارت -

 ، گيرد مي بر در را جانم ترس

 !هدي مقابل در آبرويم ترس 
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 :گويم مي سختي به و دهم مي قورت را دهانم آب

 .. من -

  .دوستمم با كه گفتم من،

 !اون و اين راننده شدي -

 .باال بريم باهم ندارم وسيله اونجا، ميام باش همونجا گفتم

 !بود پا به وحشتناكي هياهوي دلم در اما شدم، تسليم ناچار

 پرسيد؛ و شد ام كرده عرق صورت متوجه هدي كه بودم گرفته گر چنان اسفند اوايل سرماي در

 ؟داري تب تو ريحانه -

 يد؛پرس بعد كمي و  چرخاند سر دادم، منفي جواب سر با

 .ها بمونيم اينجا ذاره نمي ديگه بياد افسره اينبار ؟محترم همسر آقاي اين كو پس -

 گرفتم، را شهاب شماره كالفه

 داد؛ جواب بالفاصله 

 !ميام دارم -

 .بجنب داد تذكر بهم بار چند افسر شهاب، -

 وسط ريل گارد وير از است، دوشش روي باشگاهش كيف كه حالي در بينمش مي تر طرف آن بعد ثانيه چند

 .كند مي قطع را تلفن و دهد مي تكان دست برايم  و پرد مي اتوبان

 .شود مي پياده ماشين از و اندازد مي گل صورتش هدي

 پرسم؛ مي سريع

 ؟دختر كجا -

 .بشينه پيشت آقاتون شينم، مي عقب من -

 . شو پياده گويد مي و كند مي باز را من سمت درب كاري هر از قبل و است رسيده ما به شهاب حاال

 .دهد مي را هدي سالم جواب خشك خيلي بعد

  :گويم مي خجالت با

 .رونم مي من عزيزم اي خسته تو -

 :گويد مي دستوري لحن همان با

 .طرح توي رفتم خوابوندن، صبح رو ماشينم باشگاه، برم برسونمت بايد شده ديرم بجنب شو، پياده گفتم -

 .كند مي روشن را ماشين صوتي سيستم نشينم،بالفاصله مي كه كنارش شوم، يم پياده قبل از تر زده شرم

 .خواند مي است شده آوار اش سينه روى بختك مثل كه غمي از شجريان همايون

 :گويد مي و كند مي ساكت را آن حرص با شهاب

  .كن گوش شام تا كربال مصيبت باره يه -

 پرسد؛ مي و دكن مي نگاه را عقب صندلي و چرخاند مي سر بعد

 ؟كتاباتو خريدي -
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 دهم؛ مي جواب سريع

 .كرديم پيدا شكر رو خدا آره -

 كند، مي اخم

 .بيارن بده سفارش ديگه دفعه كتاب، دنبال در به در شهر مركز توي نميوفته راه جبارزاده عروس -

 .شود مي بيشتر بدنم حرارت لحظه هر

 :گويد مي محترمانه هدي

 .اومد رو مسير اين و افتاد زحمت توي من خاطر به جون ريحانه خوام، مي عذر ازتون من -

 .دهد نمي جوابي و كند مي نگاه را او باالست ابرويش يك كه حالي در آينه در

 :گويم مي خجالت كلي با او جاي به من 

 .خورديم هم هوايي يه اصال خواستم، مي كتاب خودمم من !چيه حرفا اين هدي بابا اي -

 :گويد مي چرخاند، مي را فرمان سرعت با كه حالي در و زند يم نيشخند شهاب

 !سرب اسانس با هوا اونم -

 :گويد مي من به رو شود، مي كه اتوبان وارد

 ؟برسونيمش كجا بايد ؟كجاست دوستت خونه -

 :گويد مي شرم با هدي

 .ممنون كنيد، پياده مترو ايستگاه يه دم منو لطفا -

 گيرم؛ مي گاز را لبم و گردم مي بر

 .رسونيمت مي وقته، دير دختر واي اي -

 :گويد مي حوصله بي شهاب بعد

 ؟برم كجا شد، چي تكليف باالخره -

 دهم؛ مي جواب هدي جاي به من

 .جان شهاب شهران برو -

 پرسد؛ مي تعجب پر لحن يك با و كند مي گشاد را هايش چشم

 ؟كجاست ديگه اين -

 :گويم مي كنم، مالي ماست را شهاب رفتارهاي وخيش و لبخند با كنم مي سعي كه حالي در

 ديگه، تهرانه غرب -

 .نيايش اتوبان ته

 :گويد مي و پيچد مي اتوبان سنگين جو در كشدارش سوت صداي

 .رسيم مي صبح فردا ترافيك اوج ساعت  اين توي بخوابيد، شما نظرم به پس -

 :گويد مي سريع است شده معذب حسابي كه هدي

 .بزرگم مامام خونه برم داده پيام مامانم اتفاقا ترافيكه خيلي النا بله بله، -

 :گويد مي آميزي تمسخر خنده با شهاب
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 ؟كجاست اون اونوقت  -

 :گويد مي كنان من من طفلك

 .جا همين -

 زند؛ مي قهقهه شهاب

 ؟اتوبان وسط -

 .رود مي فرو گوشتم در شدت به هايم ناخن كه ام كرده مشت طوري را دستانم خجالت و خشم شدت از

 .دهد نمي اهميت اما زنم، مي صدايش آرام 

 :گويد مي خجالت با هدي

 .ممنون اونور، برم كنيد ام پياده عابر، پل همين -

 .كند مي ترمز پل جلوي بعد ثانيه چند و اندازد مي باال شانه شهاب

 .شود مي پياده سريع و كند نمي صبر اصال هدي 

 .شود آوار شهاب و من سر روي لحظه ينهم اتوبان همه دارم دوست 

 .كند مي خداحافظي كوتاه كلمه چند با فقط و رود مي پل سمت زياد سرعت  با بيچاره دختر 

 .كند مي باد آدامس ريلكس خيلي شهاب گردم، مي بر ماشين سمت حرص با 

 .كوبم مي را در و شوم مي سوار

 كشد؛ مي فرياد عصبي 

 ! هووووووش -

 :گويم مي عصبانيت با ، افتاده شماره به نفسم اش يادب بي شدت از

 !!خيلي تربيتي، بي خيلي -

 .آورد مي در حركت به را ماشين و خندد مي

 .شوم مي خفه نزنم حرف اگر دانم مي و ام كرده مشت را هايم دست

 ؟بود من دوست با زشتي رفتار چه اين -

 .خواند مي آهنگ خودش براي و گرفته ضرب فرمان روي

 دهد؛ مي جواب كند نگاهم اينكه بدون كنم مي سوال كه بارهدو

 خوره، مي بهم حالم ها امل دختر اين از -

 .كنن مي موندت عقب نگرد اينا با

 :گويم مي لرزان صداي با ام عصباني مرگ حد در

 ؟؟بري مي منو آبروي چرا -

 ؟اومدي چرا اصال 

 .خواند مي را آهنگش تفاوت بي

 .كند مي نگاهم و دهد مي اهميت كمتر كشم مي جيغ بيشتر قدر هرچه

 :گويد مي آرام و كند مي نگاهم ، ام افتاده هق هق به اختيار بي
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 .نكن گريه -

 . دهم نمي اهميت من اينبار

 كند؛ مي بلندتر را صدايش

 .نكن گريه گم مي بهت -

 كشم؛ مي جيغ

 ؟عوضي چه تو به ؟چه تو به -

 دو هر زده وحشت و كنم كز همانجا و بخورد ماشين شيشه به سرم كه است قدر آن دستش پشت آهنگ ضرب

 ....بزنم زل چكد مي ام بيني از كه خوني قطرات به و صورتم كنار كنم مشت را دستم

*** 

 !...دارد را مجازات اشد آن در رويا داشتن كه ام كرده تبعيد سرزمينى به را خودم

 بسته شديدا است ام قانونى همسر كه مردي حتى كس هر روى به مرزهايش تمام و است قانوني غير اميد، حمل 

 ...است شده

 !است كرده رد را هفته يك خانه ميهمان اتاق به تبعيدم دوران 

 ...پرسد نمي سوالى كسي اما شده، سنگين خانه اهل نگاه

 از كه است ولوكوچ جانان روزها اين ام خوشي دل تنها و كنم مي گم هايم درس قطور هاي كتاب ميان را خودم

 ....شوم مي خيره خوردنش كاهو يا هويج به طوالني دقايق گاه و پرد مي سر آن به اتاق سر اين

 .دهم مي فشار كتابم روي را سرم كشيدم، دراز فرش روي كه همانطور

 ...شود مي خونريزي دچار دليل بي گاهي و كند مي درد ام بيني هم هنوز

 :گويد مي كند، باز را در اينكه از قبل شهداد ، نشينم مي جايم سر اتاق در به ضربه چند صداي با

 .منم جون ريحانه -

 .تو بيا بفرما، -

 .شود مي وارد خندان لب با دست به گوشي

 .شود مي وارد  سرش پشت گرفته بغل را آلما كه حالي در هم الناز

 :گويد مي ذوق با و كند مي اشاره من به الناز و است تلفن با زدن حرف مشغول شهداد

 !خطه پشت داداشم-

 :گويد مي و من تاپ لپ به است زده زل كه كنم مي نگاه شهداد به و زنم مي لبخند 

 !لعنتي نمياد باال  ويندوزش چرا دونم نمي اصال داداش -

 :گويد مي من به رو بعد

 ؟نداري مشكلي زد واسمون شهاب كه جديده ويندوز با تو ريحانه -

 .دهم مي تكان نفيم نشانه به را سرم

 :گويد مي بعد كند مي هوم هوم مدام رضا امير هاي صحبت به دادن گوش حال در شهداد

 .بيارم تاپمو لپ برم من تا بزنيد حرف جون الناز با شما پس -
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 .رود مي و سپرد مي الناز به را گوشي

 :گويد مي وافر شوق با الناز

 !داداش شم فدات الهي -

 ؟چطوري بگو ديگه

 ؟خوبه چي همه لنازتا جون

 !خدا به خوبه بابا -

 .واست دم مي كه فيلماشو و عكس

 ...نيست بد اي هم خاله-

 !ديگه پيريه

 .كنه مي درد جاش يه خدا بنده روز هر

 .مياد  مياد -

 .خاله هم بابا واسه هم...راحت خيالت ، ويزيت واسه مياد بار يه روز سه

 ؟؟آيجان -

 .شد رفع دارو و قرص با بود هزنون مريضي يك نباش نگران نه

 .كنه مي استراحت داره هم روزي چند يه

 :بگويد تا دوختم چشم الناز به منتظر و ام گذاشته ام بيني روي را دستم اختيار بي چرا دانم نمي

 "خوبه هم ريحانه "

 .گردد مي بر تاپش لپ با است آشفته حسابي كه حالي در شهداد موقع همان

 :گويد مي ذوق با مدام كه گرفته آلما گوش نارك را گوشي هم الناز

 "امي امي "

 لپ مشكل كردن حل براي خط پشت از امير حاج كه شوم مي متوجه ، گيرد مي را گوشي دوباره كه شهداد

 .است راهنمايي مشغول تاپش

 :گويد مي آرام الناز 

 ! شده چي شهداد تاپ لپ نميدونم -

 !شه نمي يمبگير داداش با تصويري تماس خوايم مي

 :گويم مي تعجب با

 !شه مي كه موبايلم با خوب -

 .شود مي گردنبندم با بازي مشغول و اندازد مي بغلم را خودش آلما

 :گويد مي كند، مي نگاه شهداد به منتظر و نگران كه حالي در الناز

 كوچيكه، موبايل آخه -

 .بزنن حرف داداش با جان خاله عزيزه و بابا ببرم ميخوام

 !نمياد باال تاپ لپ نه كامپيوترها نه كه كرد كار چي شهاب نيست ممعلو
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 مي ترجيح اما ندارم، هم را او به نسبت الناز جانب از بدبيني اينقدر طاقت اما دلخورم شهاب دست از اينكه با

 .كنم سكوت دهم

 :گويد مي كالفه شهداد

 ! شه نمي -

 !پره مي يهو شه نمي خدا به

 :گويد مي من به رو بعد

 ؟كنم استفاده تو تاپ لپ از هست اجازه ريحانه -

 !حتما بله بله -

 :گويد مي و بندد مي مرا تاپ لپ قبل از تر كالفه بعد دقيقه چند اما

 !داداش داره رو مشكل همون اينم -

 !ميخواد رمز

 !!!نداشتيم رمزي ما آخه

 !كه نيست خونه !نميدونم -

 !!!بپرسه بزنه زنگ داره جرات كي

 .كند مي كنترل را خودش سختي به كه است مشخص و كند مي ضبغ بعد

 :گويد مي بعد نكند؛ گريه كند مي اشاره او به و گيرد مي را گوشي الناز

 !داداش الو -

 .بگو من به ؟ جان

  شده لوس كم يه نباش نگران نه نه -

 .نداره دسترسي هم اونا به... مطالبشه و ها عكس نگران بابا اي -

 .االن چشم باشه باشه -

 .نميارم در سر كه من آخه -

 !باشه آهان -

 :گويد مي شهداد به رو و گيرد مي كنار را گوشي بعد

 !شهداد آفرين -

  !شد ناراحت خيلي دستت از داداش !كن گريه بشين

 :گويد مي و كند مي اشاره من به بعد

 داداشم كار اتاق بريم بيا پاشو جون ريحانه -

 .شيم وصل شدادا سيستم با كن كمكم

 ...شوم مي هول

 .كنم مي گم را پايم و دست حسابي

 !؟من -
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 ...من

  !نيستم وارد زياد آخه من

 .كند مي بلندم و گيرد مي را دستم حرص با

 !!پاشو مياري در سر بيشتر كه من از واي -

 . ريزد مي اشك آرام آرام و نشسته جا همان شهداد اما افتد، مي راه ما سر   پشت هم آلما

 .شود مي اتاق كامپيوتر كردن روشن مشغول و رود مي جلو الناز ، شويم مي كه كارش اتاق اردو

 .گيرد مي بغضم اتاق گوشه يك اش ساده سازي جواهر كارگاه وسايل ديدن با

 قدر چه پيچيده اتاقش در كه كهربا عطر اين و كند مي تر سنگين را بغضم هايش نوشته دست و مركب و قلم

 !...زند مي فرياد يشترب را نبودنش

 .زند مي صدايم الناز كه آيم مي خودم به وقتي

 !ريحانه -

  ؟مياري در سر شما ببين بيا ريحانه

 .گيرد مي مقابلم را گوشي بعد

 !...زند مي خشكم

 !شود مي تر برنده لحظه هر و بندد مي يخ مرتبه يك بغضم 

 !من جز است شده شهاب حتي همه سهم روز هر صدايش مدت اين تمام

 ...است نخواسته مرا فقط

 .كند مي اعتراض الناز

 !!بجنب دختر واي -

 .دهم مي سالم لرزان صداي با و گيرم مي را گوشي ناچار

 ...باباجان سالم -

 ؟خوبي

 !نه بگويم خواستم

 !!نيستم خوب نه

 !كند خطابم باباجان كه هست شيرشاهي نه بزنم صدايش بابا كه دارم بابايي نه وقتي

 ...شود مي دو توان   به روز هر شدنم يتيم حجم ، روزها اين من   داني مي

  شود مي  له كسي بي راديكال  هزاران زير قلبم تمام بعد و

  شود مي تجزيه اشتباه معادالت ميان بدجور ام بيچاره روح و

 ...جواب بدون است مجهولي اش تكه هر و

 :بگويم توانم مي فقط تفسير و توضيح قدر اين جاي به اما

 ...ممنون -

 .كنم وصل را تصويري تماس كند مي ام راهنمايي بعد و كند مي مكث لحظه چند
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 .كشم مي عقب را خودم زده خجالت ، بينمش مي مانيتور صفحه در اينكه محض به 

 ...است مرد اين حجاب سفيدش پيراهن زير و است باز اش آبي پيراهن هاي دكمه

 ...صورتش اما

 !است شده الغر كوتاه مدت اين رد قدر چه صورتش

 آنكارد و نامرتب قدر اين هايش ريش بودم نديده وقت هيچ اما بودم ديده ريش با را صورتش هميشه اينكه با

 ...باشد زده شبيخون گلويش زير به حتي و باشد نشده

 سمت هيجان با عدب كند مي برادرش رفتن صدقه قربان به شروع بغض با و اندازد مي جلو را خودش سريع الناز

 :گويد مي و دود مي در

 .بيارم رو بابا و خاله برم واي واي -

 :گويد مي اميررضا كه شنوم مي

 !آيجان -

 ...ببينمشون ميخوام !بايرام و آيجان

 :گويد مي بلند صداي با در جلوي همان از الناز

 .چشم چشم -

 .ام گرفته گرسن رضا امير ديد از خارج دورتر  آن كه ، آلما و مانم مي من

 .دارم را صدايش اما بينم نمي را تصويرش

 !؟خانوم ريحانه -

 ؟هنوز اونجايي

 ؟باباجان رفتي يهو چرا

 ؟آلما

 !؟كجايي خودت مياد صدات ؟دايي

 .ببيند را اش دايي تا برود باال صندلي از كند مي تالش آلما

 !هستم نگاهش يررست در حاال و كنم مي بغلش و روم مي جلو سريع بيوفتد؛ كه ترسم مي

 .دهم مي سالم دوباره و كنم مي مرتب خجالت  با را شالم

 :گويد مي و خندد مي مهربان 

 ؟باباجان كني مي بازي موشك قايم -

 :گويم مي شرم با

  نه -

 !ببخشيد يعني

 ؟ببخشم چيو -

 .كند مي زباني شيرين به شروع و دهد مي نجاتم آلما

 :گويد مي شوق با اميررضا
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 !مانيتور به بچسبون لپاشو لطفا -

 :پرسم مي تعجب با

 ؟؟چي -

 :گويد مي و خندد مي

 !بگيرم گاز رو قرمز سيب اين لپ دور راه از خوام مي -

 :گويد مي و زند مي اي كودكانه شيرين قهقهه آلما

 !نه -

 !بد داز

 :دهد مي جواب خودش زبان به و زند مي قهقهه هم اميررضا

 ؟ بد داز -

 ؟خوب بوس

 ...ببوسدش اميررضا تا برم مي مانيتور نزديك را آلما صورت

 :پرسد مي مرتبه يك روم مي جلو خودم كه همين اما

 ؟خوردي سرما تو -

 ؟داره ورم قدر اين و قرمزه چرا  بينيت

 كشم؛ مي عقب را خودم و شوم مي هول

 ...اندازم مي پايين را سرم من و است كرده تنگ را هايش چشم

 :گويد مي

 !بگير االب سرتو -

 .روم مي عقب زده خجالت

 است، پرتحكم و بلند صدايش

 !نرو عقب -

 :گويم مي فاصله همان از و كنم مي توقف

 
 !نه -

 ؟شده چت -

 .پيچد مي سرم در دهد مي گوش كه اي موسيقي صداي زمان هم و كنم مي دست دست

 ...نشنيدمش حال به تا

 شود، نمي سوالش جواب بيخيال است عصبي است مشخص كه او اما ، كنم مي ثبت ام حافظه در را بيتش يك

 ؟؟شدي چي گم مي بهت -

 .گيرم مي كار به كننده قانع دروغ يك كردن پيدا براي را مغزم تمام

 ..من -
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  شد، زشت ديد ضربه ماشين در كردم، تصادف من

 .فرمون به خورد دماغمم

 !حسين امام يا -

 !حسين امام يا

 !كرده رحم خدا

 ؟نشد ات ديگه چيز

 ؟افتاد اتفاق اين كي

 ؟؟رفتي دكتر

  .سرت فداي ماشينم

 !سالمي شكر الهي

 !...گريستن اينجا دهد مي مزه قدر چه و شود مي ذوب ام يخي بغض چرا دانم نمي

*** 

 گريم، مي و گذارم مي صورتم روى را دستم دو هر

 پارك، در كه روز همان مثل

 فرود و زد شبيخون زانويم به تيزي مرتبه يك و آمدم مي پايين رسرهس باالترين از ام كودكانه شوق با وقتى 

 ...كرد تبديل اشك از پر سقوط يك به را آميزم افتخار

 زانويم، زخم جاي به اما بابا رفتم، بابا سمت كنان گريه

  .ديد را شلوارم سوراخ از زانويم برهنگي 

 ؟؟نكرد بغل روز آن مرا بابا چرا فهمم نمي وقت هيچ

 ...كرد شماتتم چرا

 ....چرا

 .است هايم اشك نگران اينجا كهربايي  شيرشاه اما

 .زند مي صدايم هم سر پشت و مدام 

 .افتد مي گريه به و ترسيده من گريه از هم آلما

 .كنم مي بغلش محكم و دارم مي بر صورتم از را دستم 

 دارد قديمي المثل ضرب اين نشان عطرش قدر چه لحظه آن دانم نمي 

 "ره مي داييش به زاده حالل بچه "

 ...بوسم مي و بويم مي تر محكم را زاده حالل اين و

 .زند مي صدايم

 ؟آخه كني مي گريه چرا ؟جان بابا -

 .كنم مي نگاهش خجالت و بغض با .است صدايش در عجز قدر چه
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 زخم پايم و داد ولمه كه بود سرم پشت ادب بي بچه پسر تقصير كه گفتم مي بابا به روز آن خواست مي دلم

 .شد

 .كنم تعريف امير حاج براي هم را روز آن قصه حتي خواهد مي امروزدلم

 :گويم مي كنان من من 

 ... شهاب -

 ...شهاب

 .ده نمي بهم گرفته ماشينمو 

 :زند مي لبخند بعد گويد، مي اكبر اهلل لب زير و كشد مي صورتش روي دست كالفه كه بينم مي

  ! حتما نگرانته -

 و احترام و منطق با خوابيد آتيشش گذشت، قضيه اين از كه يكم حاال .ديده صالح طور اين حتما شوهرته،

 كنه، مي قبول كه دارم حتم بزن، حرف باهاش محبت

 بهتره، زدي حرفى جريان اين از من به كه نفهمه بعدم 

 !فرنگي گوجه شبيه شد بدتر دماغت كردي كه ام گريه بزن، صورتت و سر به آب يه برو هم حاال

  گذارم مي ام بيني روي را دستم و زنم مي خنده زير اختيار بي گريه ميان

 !بسازم جديدشو يه برم دماغو اين بكنم ديگه بايد -

 .كند مي تنگ را هايش چشم و گيرد مي گاز را لبش

 !نيستى گلى ريحان ديگه اونوقت -

 لرزد، مي هايم لب

 ... اين 

 ...اين

 ....است كرده خطاب آن با مرا امروز، به تا كسي كه است اسمي ترين قشنگ اين

 .است زده خشكم  كه ام رفته فرو اسمم جبروت شكوه در اينقدر

 .رساند مي مانيتور جلوي را خودش زنان عصا و ذوق با جان خاله عزيزه

 .دهد مي سر گريه هاي هاي و كوبد مي اش سينه به سريع رضا امير ديدن با

 !االمب مظلوم آي -

 !باالم شيرين

 .رود مي اش صدقه قربان مدام اميررضا

 .آورد مي جلو را خان بيوك چرخدار صندلي الناز

 .كند مي نگاه را پسرش لبخند و بغض با بيچاره مرد 

 .دهد مي سالم پدرش به احترام با و شود مي بلند جايش از رضا امير كه بينم مي 

 كنم يم تكرار خودم با لب  زير فقط مدام من 

 "گلي ريحان !گلى ريحان"
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 .رود مي جلو امير حاج خواسته و اذن با ايستاده اتاق گوشه بغض با كه شهداد بعد كمي

 كند مي شماتتش جدي كمي اولي 

 !ها بينمت مي ضعيف قدر اين آخره بار !شهداد -

 !!!!!!گريه زير زني مي و خورى مي حرص چيزي هر سر

 .دهد مي جواب بغض با شهداد

 پاك زده چيو همه !خودش سيستم تو بره ما هاي كامپيوتر اطالعات همه كرده كار يه برداشته آخه اداشد -

  !كرده

 ؟؟؟درسته كارش

 ؟بدي تذكر بهش شه مي

 :گويد مي جدي خيلي

 !نه -

  !كنيد حل خودتون منظق و زدن حرف با رو خودتون مشكل

 .بالغيد و عاقل انسان دوتا

 !شود مي تكرار است شاكي وحيد هاي آمدن دير از كه الناز جواب در دقيقا جواب اين

 :گويد مي دهد اش گوشمالي امير حاج كه خواهد مي و گويد مي هايش شيطنت و بايرام از آيجان وقتي حتي

 !كن كمكش و كن دلسوزي واسش و ببخشش مادرانه !خودته پسر كن فكر !آيجان - 

 .كن گوش دردشو شو، گوش يكبار ازش، كردن شكايت جاي 

 ....دارند كم را شيرشاهشان خانه اين اهالى و  خانه اين قدر چه

 .روم مي اتاقم سمت و ام گرفته هايم دست كف سردرگم ابيات مشت يك

 .هستم خوشش دل عجيب كه ام آويخته حاال نظير بي زينتي آويز يك قلبم در اما 

 ...جديد اسم يك

 "گلي ريحان "

*** 

 ...پر دست اينبار اما بازگشتم، ام يتنهاي سرزمين به دوباره

 ...نبود گلويم در عميق اي هفته يك بغض آن از خبر ديگر اينبار

 .گشودم را تابم لب سرعت به

 و داد مي گوش كه آهنگي از بيت تك همان مرتبه يك و كردم تايپ هايم نوشته دل فايل در كوتاه خط چند 

 :ردمك تكرار اختيار بي را بود مانده ام حافظه در

 سكوت، اين آوازه به كن نگاه "

 "....كنم مردم حرف رو تو خوام نمي

 .دارد شباهت او سليقه به موسيقي، در ام سليقه حد چه تا دانستم مي

 ...بود كرده گوشزد من به سياه كوچك مموري را اين 
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 تالش، كمي از بعد و گشتم آهنگ دنبال به سريع

 ...مردم بارها آهنگ تك اين لحظه، لحظه با من و كرد پيدا برايم ار زندگي حقيقت ، مجازي فضاي باالخره 

 ...شدم زنده بارها

 ...خوردم زمين بارها

 ...ايستادم بارها و

 كنم مي پاك پاهامو رد دارم"

 كني وا سرت از بغضتو اين كه

 كن درك منو كالفم من از من

 !كني پيدا حسي من به خوام نمي

  بُرم مي خودم از دارم خودمم

 شده عادت كه ببيني خوام نمي

 ميخورم زمين دائم و نيستي تو

 سكوت اين آوازه به كن نگاه

 كنم مردم حرف رو تو خوام نمي

  مني اشتباه زيباترين تو

 كنم گم خودم با رو تو نبايد

 سكوت اين ي آوازه به كن نگاه

 كنم مردم حرف رو تو خوام نمي

 مني اشتباه زيباترين تو

 كنم گم دمخو با رو تو نبايد

 كنم گم خودم با رو تو نبايد

 من خواب از كه كردم گريه چقدر

 شي بيدار لحظه يه قد فقط

 ديگه نبايد تو و خستمو خودم

 شي گرفتار خستگيهام اين به

 توئم خوب حس كدوم شبيه

 نيست درد جز چيزي من پاي و سر

 كني پيدا حسي من به خوام نمي

 نيست مرَد اين به حواسم خودمم

 سكوت اين ي آوازه به كن نگاه

 كنم مردم حرف رو تو خوام نمي

 مني اشتباه زيباترين تو
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 كنم گم خودم با رو تو نبايد

 سكوت اين ي آوازه به كن نگاه

 كنم مردم حرف رو تو خوام نمي

 مني اشتباه زيباترين تو

 كنم گم خودم با رو تو نبايد

 "كنم گم خودم با رو تو نبايد

 :ناليدم هقم هق ميان و بودم باراني رهدوبا آمدم، كه خودم به

 " !؟ هزارچمم شيرمرد  !نيست ديگه مَرد  اين به حواست چرا "

 متنفرم، خودم از همه از بيشتر بعد

 .است شده او و شهاب اختالف تشديد باعث كه است لعنتي من  اين شايد كنم مي حس كه خودم از 

 ...شود خالي ساالرش پدر از خانه يك شد باعث ناخواسته شايد كه لعنتي من اين از

 ...شدم رفتنش از بعد بيچاره سفيد قوي جفت يك آن كردن دق باعث شايد كه خودم از

 !شدم مي خوشبخت بايد

 و  خودم خاطر به نه

  هستم، من او براي  ترينش اهميت بي دنيا همه از كه مردي خاطر به  حتي نه 

 ...خانه اين خاطر به

 ، مادرم خاطر به

  خواهرش، ش،پدر 

 .... و جان خاله عزيزه

 ... هايش شمعداني خاطر به

 ...هايش چشم خاطر به

 ....هايش چشم صداقت خاطر به

 .برگشتم

 .برگشتم خورد، مي خاك دنيا نفره دو تخت ترين سرد آن در كه اتاقي به خودم پاهاي با خواهي عذر هيچ بدون

 .شدم كار به دست خودم است، كرده نوعمم اتاق به را خانه خدمتكارهاي ورود دانستم مي

 عوض را ها ملحفه و كردم تميز را اش سيگاري جا كردم، زباله سطل وارد يكراست را اش خالي بطري و ليوان

 .چسبانده اش گوشه را آدامسش شدم متوجه كه بگيرم عروسي شب عكس قاب از خاك خواستم .كردم

 مي ديوار به را آن خانه هاي خدمتكار اميد به آمد مي تشدس كه هرجا شد مي كهنه كه آدامسش داشت عادت 

 ...شود كوبيده عكسمان روي بر آدامس تفاله اين روزي كردم نمي هم فكرش اما كوبيد،

 .برود آفتاب كرد صبر گذشته هاي شب مثل

 ...بزند ريشه از را خانه آرامش و سكوت بردارد تبر بعد برگيرد در را خانه سكوت و شب

 .شود مي تمام شهداد به آميز تحقير جمله هزار و جنگ به و شود مي شروع بايرام به ناسزا و فحش با ودور بدو از
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 چند حتي و ماند نمي عمارت اين در اي لحظه الناز آيد، مي خانه به وقتي كه است آميز توهين رفتارش اينقدر

 .است برده خودش عمارت به را خان بيوك است روزي

 .بخوابد زودتر شب تا است كرده دوتا عمدا را خوابش هاي قرص هم جان خاله عزيزه كه فهمم مي 

 خفقان در و گيرد مي سنگر خودش اتاق در هركس و خورد مي خاك روزها اين خانه، بزرگ غذاخوري ميز

 .خورد مي را غذايش

 ، آيد مي باال را ها پله كه ديدم قفل سوراخ از بودم، اتاق در پشت

 .نشستم تخت روي و اشتمبرد را كتابم سريع 

 :داد جواب  كالفه ، شنيدم در پشت از را اش گوشي زنگ صداي

 ؟مجيد چيه -

 .بخون مصيبت بزن زنگ بعد خونه برسم بذار -

 ؟؟منه طرف از پول فهميد مگه -

 .كنه حواله حسابدار گم مي فردا هم اش بقيه نيار در بازي عرضه بي -

 .شود مي وارد و كند مي باز را اتاق در لحظه همين

 هم بعد دقيقه چند و كند مي نگاهم تعجب با بيند مي مرا و چرخاند مي كه سر شود، نمي حضورم متوجه اول

 .كند مي پرت اتاق گوشه كاناپه روي را اش گوشي و كند مي تمام را تماس

 .كند مي تنگ را هايش چشم دهم، مي سالم استرس با و مودبانه

 ؟برگشتي اومد سرت توي عقل ؟ چيه -

 .پيچيد سرم در بودم گرفته راهنمايي او از تلفن با ها ساعت امروز كه مشاوري صداي

 !نيست ها كلمه جنگ مشترك زندگي

 "نيست برنده داره آستينش تو جواب هميشه كه اونيم

 .شوم مي بلند

 .گيرم مي دستش از را كتش

 ؟ بخوري بيارن چي واست بگم نباشي، خسته -

 .زند مي پوزخند  رولكسش طاليي اعتس كردن باز حال در

 ...است ست عجيب هم جديد انگشتر با كه است جديد طاليي ساعت اين به نگاهم

 .دارد را خودش عطر از تر رسمي كمي و جديد عطر يك هم كتش

 .پرسم مي دوباره بحث گشايش براي دهد، نمي كه را قبلم سوال جواب

 ؟خريدي جديد ادكلن -

 :گويم مي لبخند با و بويم مي تر عميق را كت ، دهد مي مثبت جواب سر با

 .باشه مباركت خوبه، بوش خيلي -

 .است شده مهربانتر كمي اخمش

 .كند مي اشاره كيفش به 
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 .بده منو كيف اون -

 .گيرم مي مقابلش را كيفش بعد و كنم مي آويزان را كتش

 بچه، پسر يك است قرار كه وقتي مثل هايش چشم و است شده ها بچه پسر شبيه

 .ميدرخشد دهد، نشان مادرش به را اش رياضي امتحان خوب نمره 

 شده پيچيده قرمز روبان با كه براق طاليي كوچك بسته يك مرتبه، يك بعد و چرخاند مي سر كيفش در كمي

 .گيرد مي مقابلم را است

 :گويد مي و آورد مي در اي بامزه اداي كنم، مي نگاهش دور از

 !بيا -

  !وانسا مجسمه شبيه شكلي اون اونجا

 !برنده اين جديدترين !گرفتم تو واسه هم اش زنونه

 مي فرياد باهم ها آن همه كه شوم مي خيره عطري مجلل شيشه به و كنم مي باز را روباني لبخند يك با من

 .زنند

 !آمدي خوش كتك از بعد بگير كادو زنان جرگه به "

  ! بخند

 !قرمز دماغ بيچاره دلقك بخند

 "خرند مي هديه هم و زنند مي كتك هم كه باش هايي دست دان قدر و ببوس را شوهرت حتي و خندب

**** 

 زدنم زمين به موفق ام، پوسيده هاى ريشه تا پيچيد لرزانم بازوان دور كه است سبزى پيچك هايت، دست

 ...نشوند

  است، باقى وجودم همه دور تا دور هايت دست رد حال

 ! نه

  !وجودت سبز پيچك دهد ينم اسارت بوي 

 .بردي باال داشتي توان كه جايي تا و كردي بلند خاك از مرا ها دست اين با تو

 ...نياوردم كم ام زندگي روزهاي ترين سخت در حاال كه انقدر 

 ...نخوردم شكست  

 .كنم امتحان قاشق يك كند مي خواهش ديگر يكبار و گيرد مي مقابلم را كاچي ظرف جان خاله عزيزه

 .است فايده بي كنم مي تالش قدر هرچه

 .بخورد كاچي مادرش خواهد نمي اصال دلش و كند مي قلقي بد دخترم

 .رانم مي عقب را كاسه و گيرم مي ام بيني جلوي را دستم 

 .تونم نمي خدا به جان خاله -

 است، اش گوشي در سرش كه حالى در حنانه

 :گويد مي و خندد مي 
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 رو، داغ نبات و يكاچ اين دونم نمي من -

 .كنيم تجويز كه داريم چي ديگه درموني بي درد هر براي بگيرن ايرانيا ما از 

 :گويد مي و خندد مي آرام شادي

 .كنيم پيدا نجات خوردن داغ نبات روز هر از ما بلكه شو دكتر خانم زود زوده شما -

 مي را اش شانه و كنم مي حلقه گردنش دور را دستم نشود ناراحت اينكه براي .كند مي اخم جان خاله عزيزه

 .بوسم

 !دنيا خاله بهترين شم فدات الهي -

 :گويم مي لبخند با و گذارم مي شكمم روي و گيرم مي را دستش بعد

 !خودشه حرف حرف، اميررضات آقا دختر ببين -

 براي يآذر زبان به آرام زمان هم و كند مي شكمم نوازش به شروع و شود مي جمع هايش چشم در اشك

 .خواند مي شعر دخترم

 ...است شده پيرتر  قدر چه

 ...نبودنش از ترسم مي قدر چه

 ، نياورد بار به رسوايي و شود كم بغضم روي تا زنم مي لبخند

 راهرو، گوشه كه بيوك بابا ديدن با اما 

 .آميزد هم در اشكم و شرم شود مي باعث كند، مي تماشا را صحنه اين عاشقانه چرخدارش صندلي روي

 :گويم مي هايم اشك ميان اندازم، مي پايين را سرم

  ديدم، خوابشو ديشب -

 .خوب خيلي بود، خوب حالش

 ....كند مي مچاله را قلبم پيرمرد، هق هق صداي

 ....بود دردهايم از خيلي مرهم ها، سال همان از اش ناتواني و زباني بي همه با آيد مي يادم

 .بدهم من را غذايش دهد اجازه كردم مي راضي را پرستارش اس،التم و خواهش با آيد مي يادم

 .كرد مي پدرش غذاي صرف كه دقايقى در را احترام و صبر بودم گرفته ياد خوب رضا امير از 

 پدرش براي را حجره مشكالت تمام حوصله و صبر با و كرد مي كار اين صرف وقت طوالني، دقايق بودم ديده 

 .خواست مي مكك او از و كرد مي تعريف

 كنم، مي صحبت زبان بي پدر  اين با اميررضا، روش همان با هم من حاال

  كنم، مي مشورت

 :گفت مي وافر شوق با كرد مي تاييد چشم حركت با آقا بيوك وقتي و گفت مي را ها حل راه خودش كه او مثل

  !پدر واي -

 !شه مي حل شما دست به كار گره هميشه نظيريد، بي شما

  !؟كند مي باز گره طور چه ندارد حركت كه دستي كردم مي فكر روزها آن شايد
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 تا روزها اكثر شهداد و كرده اعالم ممنوع را خدمه با معاشرت شهاب و اسيرم خانه اين كسي بي در كه حاال اما

 ، دهد مي ترجيح بيداري به را خواب جان خاله عزيزه و است گريزان خانه از وقت دير

 ...است من مشكالت تمام اللح پيرمرد اين 

 
 كردم، پاك را صورتش دستمال با و گذاشتم دهانش كه را قاشق آخرين

 .پرسيدم و زدم ام چانه زير را دستم و نشستم كنارش 

 ؟پايين مياد شيطون خر از باسوتى استاد عيد، بعد شما نظر به -

 .شم مي بيچاره بندازتم ؟كنم حذف رو واحد اين كال يا 

  اندازد، مي باال را ابرويش هك بينم مي

 :گويم مي ترديد با

 ؟ره نمي آبروم ؟ندازتم نمي گيد مي يعني -

 اينكه يعني لبخندش و طوالني زدن پلك اين

 "راحت خيالت نه، "

 .سابم مي بهم را هايم دست كف ذوق با

 !!!!!نظيريد بي شما -

 :گويم مي مشتاقانه بعد

 ؟؟موافقيد !!!ببينيم آلبوم بود قرار -

 .گذارد مي هم روي چشم مثبت نشانه به

 .كنيم مي تماشا را ها عكس يك به يك آورم، مي را ها آلبوم 

 ...برسم كوتاهم سوال يك جواب به باالخره كه پرسم مي سوالي بيست اينقدر 

 .كشم مي همسرش صورت روي دست اختيار بي كند، مي نگاه عميق را اش عروسي عكس

 .بينم مي گردنش در را است من ردنگ در حاال كه گردنبندي 

 مهرباني، از پر صورتي با رو، سفيد زني 

 ...پسرش مثل درست

 :گويم مي لبخند با

 !!داشته مو قدر چه ببين رو خانمون بيوك اوه، -

 :گويم مي چشمك با من و زند مي لبخند

 .داشتيد طرفدار هم كلي و رسيديد مي تيپتون به جوونياتون كلي معلومه -

 .آيم مي ذوق سر اختيار بي اميررضا نوزادي عكس يدند با

 !واي اي-

 .باشه بوده اميرمون حاج نخودچي، طاليي مو تپل اين شه نمي باورم 

 .خندد مي هم او
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 !شيرين اخم يك و ساسبند كمربند و ملواني بلوز و جين شلوار يك با است اش كودكي عكس بعدي صفحه

 .است كرده مي مرينت را شدن مرد كودكي همان از انگار 

 .پرسم مي 

 ؟سالشونه چند اينجا -

 .كند مي تاييد را يكي باالخره كه دهم مي نشان عدد هايم انگشت با قدر اين بعد

 .كشم مي جيغ 

 !!!خدا واي -

 ؟؟؟بودن جدي سالگي پنج توي قدر اين چرا

 ...زند مي قهقهه هم پدرش حاال

*** 
 خواب، از قبل كه است پيامي آخرين هدي، پيام

 .دارم امشب ، دنيا اين از 

 "اونجا خوبه خيلي عيد دم !تجريش بريم اتوبوس با نيار ماشين فردا "

 .كنم مي بغض

 !نيست خوب چيز هيچ من عيد دم

 ها، شب تمام كه اينقدر

 و خوابم كه آيد مي وقتى شوهرم و خوابم مي تنها 

 ...است خواب در او روم مي من كه وقتي 

 .است سرد حد از بيش اتاق هواى شدم متوجه آمدم نبيرو كه حمام از

 .كردم نگاهش ، افتاد باز پنجره به چشمم

 .پرسيدم آرام بود، شده عوض تخت روي جايش 

 ؟كردي باز رو پنجره تو جان شهاب -

 :گويد مي كند، باز چشم اينكه بدون حالي بي با

 .اوهوم -

 .نشينم مي كنارش و روم مي جلو

 .ميخورد چشم به عرق درشت هاي دانه بدنش سراسر اما است خوابيده لخت 

 .است داغ حسابي ، گيرم مي را دستش

 .گذارم مي اش پيشاني روى دست نگراني با 

 !واي اي -

 ؟داغي قدر اين چرا

 :گويد مي ناله با و خورد مي غلتي

 .كنه مي درد گلومم -
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 ...ام قانوني همسر داشتن دوست و مسئوليت احساس از شود مي پر قلبم

 !برات بميرم -

 .ديگه خوردي سرما

  ، شوم مي خوبى پرستار

 .شود مي سرپا هم آيد، مي پايين تبش هم دكتر تجويز با نشده عصر هنوز كه آنقدر

 .دهم مي دستش را عسل شير ليوان

 .خوبه گلوت واسه عزيزم، بخور -

 . كند مي جمع را هايش لب

 .متنفرم داغ شير از -

 مي سرگرمش شير قطره آخرين نوشيدن تا  و كشم مي را مريضم و لجباز و كوچك بچه پسر ناز مادر، يك مثل

 .كنم

 :گويد مي و گيرد مي اش خنده خودش

 !شيا مي خوبي مادر تو -

 . ريزم مي بهم را ها آن و برم مي فرو براقش مشكي موهاي بين را دستم دو هر

 .بودي ماماني هاي لوس بچه اين از حسابي معلومه اما تو -

 :گويد مي لبخندي هيچ بدون و ديوار گوشه به است زده زل

 .باشم مامانم لوس كه وقت هيچ نبود مامانم من -

 .سوزد مي برايش دلم و شوم مي پشيمان حرفم از

 .كنم مي بغلش

 . هستم خودم -

 .دهد مي هولم عقب كمي

 .من به نچسب شي، مي مريض االن -

 :گويم مي خنده با

 .چسبم مي -

 .شم مريض خوام مي الاص 

 :گويد مي و كند مي اخم

 .نيستم بلد پرستاري من اونوقت -

 :گويم مي متفكرانه حالت به و چسبانم مي دهانم به را انگشتم

 ؟بلدي كار چي شما پس !اوم -

 :گويد مي و گرداند مي بر ام شانه روي و گيرد مي انگشتش نوك با بازويم از را پيراهنم بند

 .نمياد ترسوها بچه كار به بلدم من كه كارايي -

 .اندازم مي پايين را سرم
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 ، ندادي گوش مشاور حرف به خودت -

 ...كه كني كمكم نخواستي ديگه خودت

 .كند مي قطع را حرفم

  !ريحانه ديگه خوام نمي -

 .خوام نمي واقعا

 و نشيند مي گلويم در بغض

 بايد، دانم نمي اي احمقانه طرز به 

 ....ناراحت يا باشم الخوشح جمله اين با 

 يك كه خواهرم كودكانه خوشحالى ديدن با كرديم؛مي حركت سختي به وقتي تجريش، ميدان ازدحام ميان در

 و آوردم مي در بال خواند؛مي را فيروز حاجي شعر و بود بخشيده هدي به را ديگرش دست و من به را دستش

 .كردممي پرواز

 .كنيم پيدا عروس دُمه سه يك تا كرديممي دنبال را ماهي كودكانه چنانآن سه، هر قرمز، ماهى انتخاب هنگام

 .نكنند احساس كمبودي خواهرم و مادر باباست، بدون عيد سال اولين كه حاال خواستمي دلم

 .بچينم سين هفت مامان براي خواستممي

 .بود پر حسابي هايمان دست

 شدم،مي كالفه هم يلهوس همه اين با اتوبوس دوباره شدن سوار تصور از

 .بود عمومي نقل و حمل بزرگ وسيله اين عاشق هدي اما 

 :دادم جواب هيجان با بخشيدند، من به جا يك را عالم همه انگار گرفت، تماس ام گوشي با سپهري وقتي

 ؟؟سپهري آقاي !الو -

 :گفت نزاكت با و مهربان هميشه مثل

 ؟دارين تشريف تجريش ؟هستيد خوب خانم سالم -

 :گفتم تعجب با

 ؟دونيدمي كجا از شما !!!بله -

 :گفت و كرد مكث كمي

 .شنيدم بيمارستان بردمشونمي وقتى خانم عزيزه از -

 .شنيدم ناخواسته كردن،مي صحبت حاجي با داشتن

 .برسونمتون اينجاييد، هنوز اگه گرفتم تماس داشتم كار اينجا هم االن

 .بود خونه ماشينتون كه ديدم 

 .بودم مسرور حسابي شنهادشپي از

 .بود موقع به خيلي !بده خيرتون خدا واي -

 .برسونيم دوستمم بايد فقط

 ؟هست امكانش 
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  :گويدمي اشاره با هدي

 " نه نه " 

 .خندممي و باشد ساكت كه كنممي اشاره دست با

 :گويدمي احترام با سپهري

 !خانوم چشم روي به !حتما بله -

 ؟داريد تشريف كجا جسارتا فقط

 .بياييد پياده كمي بايد بستن، رو سمت اين شلوغي خاطر به

 .الدن قنادي جلوي ايستادم دوبل من 

 .داريد وسيله اگه كمكتون بيام شم پياده دهنمي اجازه افسر متاسفانه

 .رسيممي االنه نزديكيم، ماهمون !نه نه -

 .خنديديممي و رفتيممي قنادي سمت سه هر دوان دوان

 :گفتم ناراحتي با و ايستادم مرتبه يك كه بود ندهما كمي

 .رفت يادم سمنو !!سمنو واي -

 .گرفت را دستم هدي

 .خريممي خونه نزديك از بريم بيا -

 .مونده خيلي عيد تا 

 :گفتم بغض با

 !نه -

 ...شهاب

 !داره دوست رو جااين سمنوي شهاب

 :گفتم و سپردم او به را بود دستم كه هايي كيسه بعد

 .قناديه جلوي سپهري جون هدي -

 .ايسته مي شهمي پياده ماشينش كنار هميشه 

 .ميام گيرممي رممي جلدي منم بريد، .شناستشمي هم حنا

 .بزنند حرفي تا مانمنمي منتظر

 :گويدمي كه شنوممي سرم پشت را حنانه صداي فقط

 !آجي نرو -

*** 
 .سوختمي سختى به ام سينه اسفند، اواخر سرماي در كه بودم دويده قدر آن

 .داشت عجيبي شور ها شب اين مسقف، بازارچه

 .بستندمي صف سمنو، حتي هرچيز، خريد براي مردم

 :خواند مي بلند صداي با دار مغازه مرد
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 سمنو سين هف پاي مال سمنو آي سمنو"

 "...شيرينه دارم سمنو

 .نشست هايم لب روي لبخند

 .رسيد من به نوبت رهباالخ و رفتمي جلو تند تند صف 

 :گفتم و دادم نشان را بزرگ ظرف ذوق با

 .بده بهم ها بزرگ ظرف اين از يكي آقا -

 :گفت تعجب با سرم پشت پيرزن

 ؟خوبه سمنوش ؟دخترم چرا -

 :داد جواب من جاي به داره مغازه مرد

 .دنيا تو نداره لنگه ليال عمه سمنو !مادر بله -

 :گفتم پيرزن به رو و خنديدم

 .خرهمي سمنو مغازه اين از فقط من شوهر خوبه، خيلي بله -

 .داره سمنو هم سال كل 

 .خواممي بزرگ ظرف همين واسه جمعيته، پر خانوادم من بعدم 

 هرچه را خودم كردممي سعي و بودم گرفته دستم را سمنو بزرگ ظرف احتياط، با و سختي به بعد، دقيقه چند

 .برسانم ماشين به سريعتر

 تصميم بود، داده آموزشم كه فيزيكي هاي تمرين تمام  انجام از بعد و بودم كرده صحبت مشاورم با صبح وزر آن

 ...بگذارم كنار را هايم ترس تمام ام زندگي براي امشب داشتم

 .بود كرده زنانه حسادت حس يك دچار مرا شهاب، جديد سردي اين

 و تواند مي او طور چه كردممي فكر خودم با و كردممي ادتحس ديدم،مي اطرافم كه جواني زن هر به كه قدر آن

 ؟عاجزم قدر اين من

 .دادمي عذابم ام ناتواني حس

 !شوم مادر توانمنمي وقت هيچ ديگر، هاي زن مثل من كردممي فكر خودم با گاهي حتي

 ؛بودم شاكي ام خانواده از

 و عقد دوران در زناشويي، عادي امر اين به وار ابوت نگاه و حد از بيش شدن ترسانده علت به گفت مشاور وقتي

 ...است داده رخ من در واژينيسم مشكل  ازدواج، از قبل جوان دختران كافي اطالعات شناخت عدم حتي

 .مقصرند توجهي قابل حدود تا هم شهاب و ام خانواده مشكل، اين در من جز دانستم مي حاال

 بكنم؛ را تالشم همه بودم داده قول خودم به اما

 !خواستممي را شوهرم چون

 !داشتم دوستش

  !نيست آوري شرم چيز اصال داشتن دوست

 !خواستممي را ام زندگي
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 !داشتم دوست را جديدم خانواده

 !باشم خوشبخت خواستممي

 .باشد آرام روحش پدرم خواستممي

 .نخورد غصه مامان 

 ...باشد قلبش تسكين ام تيخوشبخ و كنم راحت را چمم هزار پهلوان خيال خواستممي

 !شدممي خوشبخت بايد من

  !نه ...خودم براي نه

 !بود من چاره تنها خوشبختي روزها آن

 باالترين در زيبا نهايت بي بلوري تنگ يك در دُم چند سفيد بزرگ ماهي يك به چشمم كه بودم خودم افكار در

 .افتاد مغازه يك قسمت

 !عروس ماهي ايستادم، اختيار بي

  !داشتم عروس ماهي تقاضاي عيد شب بابا، از هميشه افتاد، مياد

 ...بود تر خوشگل نسيم و نفيسه هاي ماهي از من ماهي هميشه

 .گرفت بغضم

 .كردممي تماشايش بغض با 

 .گرفتم نشانه تنگ سمت را دستم

 :پرسيدم آرام

 .خواممي تنگش با رو اون من ؟پايين بياريد رو ماهي اون شهمي آقا -

 .نشنيد كسي را صدايم ازدحام، ميان در ماا

 از پر شنيدم؛ زنانه زيباي بسيار مستانه قهقهه صداي يك مرتبه يك اما ببينم، را مغازه صاحب تا چرخاندم سر

 !طنازي

 .ديدم را خنده آن صاحب  تصادفي، خيلي و اختيار بي تر، طرف آن متر چند

 .خنديدمي و بود دهانش جلوي دستش

 !عجيب سبز يك شدم، هايش چشم رنگ مدهوش ديدم،مي را هايش چشم قطف كهاين با

 .كردمي خودنمايي حد از بيش درشتش فر موهاي روي كه اش العاده فوق و خاص موي رنگ بعد

 :كردم فكر لحظه آن در خودم با دارم ياد به حتي

 .كنم هاياليت موهامو منم ذاشتمي شهاب كاش "

 ".كردممي رنگي اين منم ذاشت،مي اگه 

 .شدم اش كشيده اندام و استايل و زيبا نهايت بي شال جذب بعد

 .است اي تركه و بلند قد حسابي بود مشخص اما بود، شده خم كمي كهاين با

 .آمدم پايين پله پله و كردم شروع باال از طورهمان

 ...خواستممي من كه همان شبيه ماهي، يك با زيبا تنگ يك و خريد هاي پاكت از بود پر هم دستش
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 رسم قدر اين برسم، سن اين به هم من كه روزي حتما و است ساله سي كم دست زن اين كنممي فكر خودم با

 !شد خواهم بلد خوب را زنانگي

 :گوشم در شد زنگ مرتبه يك شلوغي، آن در صدايش

 !بستي محكم خيلي بسه شهاب اوه -

 .كنم نگاه را تر پايين بود وقتش

 شده خم زده، زانو زمين روي پايش مقابل رولكسش، ساعت و آرماني شلوار و كت با مرد، يك كه جاهمان درست

 !است خانوم كفش هاي بند بستن مشغول و

 .دهممي قورت را دهانم آب

 ...است شده آفرين مرگ بهمن يك دچار گلويم راه آمده، بند كل به نفسم 

 !نبينم را مرد صورت من و برنگردد كاش

 براق موهايش و باشد داشته آرماني شلوار كت و رولكس ساعت كه دارد وجود شهاب اسم به نفر يك مگر اصال

 !!ام شنيده تلفن پشت از كه است تارايي شبيه خيلي صدايش كه ببندد را زني كفش بند و باشد مشكي

 !كنم فرار كاش

 !كنم فرار كاش

 ؟!ام شده فلج چرا اما

 !؟افتاده كار از پاهايم چرا

 بودمش نگرفته محكم ديگر كه سمنويم ظرف برساند، جلوتر را خودش دارد خيال كه فربه خانم يك نهت با

 .ريزد مي  شلوارم و مانتو تمام روي و كندمي سقوط

 .كندمي خواهي معذرت زن

 !ام شده الل اما من

 شب سبزه و سنبل زا پر كه ميزي پشت و بكشم عقب را خودم كه است اين بكنم، توانممي كه كاري تنها فقط

 .كنم پنهان را خودم است، عيد

 .است شلوارش تكاندن مشغول و شده بلند مرد

 !لبخندش

 !است واقعي اما دارد غم قدر چه لبخندش 

 !است خودش

 !من شوهر

  !شهاب

 كشيده، او صورت روي كه خودش دست همان كف بر شوخي، و لبخند با بعد و صورتش روي كشدمي دست زن

 ...دزن مي بوسه

 :گويدمي گيرد،مي فاصله او از كه حالي در بعد

 !هاني باي -
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 !ديدمت شدم خوشحال

 .باش خودت مواظب

 .خودم قلب روي كشممي چنگ

 !تر بغض پر من شوهر نگاه و شودمي دور او

 .كنم فرار بايد

 .شوم دور شهر اين و جااين از توانم،مي تا و بردارم را خودم بايد

 ...بروم بايد

 .دانمنمي هم را اسمش حتي كه ترددم پر اتوبان يك وسط حاال كه ام دويده قدر آن

 حال در ماشين هر براي وحشتم همه با بعد و رانممي داخل به را موهايم و كنممي تر محكم را ام روسري گره

 ...دهممي تكان دست گذر

 .كندمي ترمز مقابلم خاصي قرمز اتومبيل

 .روممي عقب كمي غريب، عجيب اهرظ با جوان پسر دو ديدن با

 :گويدمي و آورد مي بيرون ماشين  از را سرش

 !ها نفريم دو -

 توقف الين در بينممي و كنممي دويدن به شروع ها، ماشين حركت مخالف مسير در و افتد مي جانم به وحشت

 .راندمي عقب دنده اتوبان،

 .كنممي بيشتر را سرعتم زده وحشت

 ...است خورده بر حسابي صيتمشخ مانده ته به

 .كندمي توقف مقابلم دودي، شيشه بلند شاسي مشكي اتومبيل يك

 ...اندازم مي ماشين داخل را خودم و كنممي باز را در هراس، شدت از فكر، بدون و بالفاصله

 .كشممي نفس سختي به و گذارممي قلبم روي را دستم

 .شود مي حبس سينه در نفسم لحظاتي براي حتي و خورممي جا شدت به مرد، آن ديدن با چرخانم،مي كه سر

 !است هايم كودكي فرجاد عمو آراسته، گندمي جو مو مرد اين شود باورم تا زنم مي پلك پي در پي بار چند

 :گويممي كنان من من

 ؟فرجاديد آقاي شما ...ش -

 .نشيند مي صورتش روي نشيني دل اخم

 ؟بودن مزاحم اونا -

 ؟رديكمي فرار

 .دهممي تكان مثبت نشانه به را سرم بغض با

 .خوردمي زنگ تلفنم زمان هم آورد، مي در حركت به كه را ماشين 

 كيفم داخل و كنممي خاموش را ام گوشي بالفاصله و زده وحشت ام، گوشي صفحه روي شهاب اسم ديدن با 

 ...گذارممي
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 .زيباست اجراهايش همه مثل درست صدايش

 ؟اومده پيش واست مشكلي ؟كنيمي كار چي اتوبان اين توي شب موقع ينا !دخترم -

 :گويممي زده  خجالت

 ...بله -

 !شدم گم

 !نگفتم دروغ

 !بودم شده گم كه خدا به

 !بودم شده گم بد ام، زندگي ناجوانمردانه هياهوي ميان در

 .كرد نگاهم تعجب با

 ؟؟شدي گم -

 .است شده خيره مانتويم يدهخشك سمنوي بزرگ هاي لكه روي نگاهش حاال

 :گويممي خجالت با

 ؟مترو بذاريد منو ميشه -

 .شممي پيدا اونجا 

 .دوزدمي رو روبه به را نگاهش

 ؟كجاست تخونه بپرسم تونممي -

 كميل دعاي منصور، حاج و برد مي عبدالعظيم شاه را ما بابا كه هايي جمعه شب آن براي زندمي پر دلم

 .كرديممي بازي ها كفتر همراه بارگاه، بزرگ حياط در ناح و من و خواندمي

 .كردممي پيدا آنجا را بابا شايد

 ...باشم گذاشته جا آنجا را بابايم شايد

 ؟عبدالعظيمه شاه خونمون ؟خونمون -

 ؟اونجايي بچه -

 :گفتم و كردم نگاهش ملتمسانه

 ؟حرم ببريد منو شهمي -

 .تركيد بغضم اختيار بي بعد

 .داد تكان افسوس سر و شد ناراحت قدر چه كه ديدم

 .گرفت مقابلم را دستمال جعبه فقط و نكرد اعتراض هايم اشك به اما

 ؟كنم كمك بهت تونممي ؟دخترم -

 :گويممي ناله ميان

 !اوهوم -

 .اونجا ببريد منو 

 !خيلي ...شده تنگ خيلي بابام واسه دلم 
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 برابر هزار بغضم چمم، هزار پهلوان ياد به زند، مي صدا را خدا نام لب زير وقتي و كشدمي صورتش روي دست

 ...دارند شدن سيل خيال هايم اشك و شود مي

 .شوم آرام كمي تا كندمي سكوت

 .كنممي نگاه رخش نيم به

 باشد، كداممان عموي فرجاد عمو كهاين سر نسيم، و نفيسه با كودكي در كه افتم مي شبش هر زنده برنامه ياد

 اجتماعي برنامه چنين مهمان هم ما روزي كه بود اين آرزويمان همه شديم، بزرگتر كه كمي و شدمي دعوايمان

 ...باشيم ايپربيننده و

 :گويممي كنممي پاك را هايم اشك كه حالي در خنگ، كودك يك شبيه لحن يك با

 !فرجاد عمو گفتممي بودم بچه شما، به من -

 :بگويم كه دهدمي اجازه لبخندش و زند مي پدرانه لبخند يك و گرددمي بر

 ...شدم شما مزاحم ببخشيد -

 ...من راستش

 ...نيست خوب حالم من

 ؟!برم كجا بايد االن دونمنمي چون عبدالعظيم، شاه برم بايد

 .كنم درست دردسر واستون خوامنمي اما 

 ؟كنيد پياده جا يه منو شهمي

 .دارد آرامش برايم خروار خروار جوابش

 !شدي ظاهر راهم سر امشب خدايي، حكمت همون تو شايد ريم،مي !دخترم نرفتم زيارت وقته خيلي نمم -

 ...دارد "مرد " هم هنوز دنيا، كه شود مي اين سياهم، شب روشن نقطه تنها

*** 

 ...آشناست خوب غريبى به دانم، مي كه ام آورده كسى براى جااين را بغضم تمام

 .بروم هم من كاش

 ...شود تمام غربتم قصه باالخره و باشم مسافرش من و باشد من براي هم ري يك كاش 

 كه الحق و است غريب هم هنوز او جمعيت، خيل اين و بارگاه اين همه وجود با كنم مي حس چرا دانم نمي اما

 ...كند مي نوازي غريب خوب امشب

 حرف خدا با كميل زبان از كه دقايقي مامت و ام زده تكيه بزرگ ستون يك به پله، روي زيارتگاه، حياط گوشه

 .زدم صدا را خدايم نيز من زدند؛

 .بود صبح اذان نزديك

 .شدند مي آماده نماز براي جمعيت 

 .نشست كنارم كوچك شير و كوچك كيك يك با 

 .بود متورم حسابي هايش چشم 

 ...است كرده باز هايش چشم با دل عقده حسابي تر، طرف آن هم او بود معلوم 
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 .گرفت مقابلم و برد فرو داخلش را ني و كرد باز برايم خودش را شير

 .دخترم بخور -

 .دادم تكان منفي نشانه به را سرم و پيچيدم بيشتر خودم دور را زيارتگاه امانت سپيد چادر

 ...ندارم ميل ممنون -

 ؟نرفتيد چرا شما

 .گيرد مي بلممقا بيشتر اصرار با و كند مي باز برايم هم را كيك لبخند، با

 .شهمي باز ميلت بخور، ذره يه بگير -

 .كردم قبول

 .بود تلخ كامال زهر، چنان كامم همه اما

 :گفت زد مي باال را پيراهنش هاي آستين كه طور همان

 ؟كني مي فرار كي از تو دخترم -

 ؟كنه مي اذيتت كسي 

 ؟ترسيدي چيزي از 

 !كنم كمكت تونم مي بهم، بگو

 .داشتن حادي مشكالت خيلياشون ها برنامه هاي مهمون ديدي؛ رو من هاي برنامه كه تو

 .شوم مي بلند و گذارم مي زمين را شير پاكت

 !فرجاد آقاي ممنون -

 .دادم زحمت خيلي بهتون االنم تا من 

 .افتد مي راه دنبالم و شود مي بلند جايش از

 .بري خواستي هرجا رسونمت مي خودم بخونيم، رو نماز وايسا -

 .كنم مي نگاهش و گردم مي بر بغض اب

 ...من -

 برم، خوام مي كجا دونم نمي اصال من

 !بريد خدا رو تو

 .نكنيد درگير رو خودتون

 :گويد مي و گيرد مي را چادرم گوشه كالفه

 ؟!بياد سرت باليي چه بود ممكن اتوبان، اون توي ديشب دوني مي -

 ؟!بيفته واست بد اتفاق هزار و باشم ديگه آدم يه من كه تداش امكان شدي، من ماشين سوار وقتي دونستي مي

 :گفتم و كشيدم دستش از را چادرم

 ؟خيابوني هاي زن نجات واسه ها اتوبان توي ميفتيد راه هميشه شما -

 و حامي اخم نوع اين رضاست، امير شبيه قدر چه كنم مي احساس لحظه يك براي كند مي اخم كه وقتي

 .پدرانه
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 !دخترم نيستي خيابوني هاي زن شبيه تو -

 .كنه نمي فرار ترس با طور اون قرمز، فراري يك از خيابوني زن هيچ

 ظاهرت،

  نگاهت، 

 كالمت،

 دستت، توي حلقه اون

 .داري خانواده خانم يه تو دهمي نشون همه 

 .شود مي سرازير هايم اشك دوباره اختيار بي ام، حلقه به زنم مي زل

 !بريد كنم مي خواهش ؟فرجاد آقاي -

 !نيستم بعديتون برنامه واسه خوبي سوژه من

 !نيستم خاص مورد يه من

 نداره، دوستشون شوهرشون كه شهر اين همه توي ديگه زن هزار شبيه زنم، يه من

 ....رو ديگه نفر يه شوهرشون كه

 .كنم كامل را ام جمله نداد اجازه هقم هق

 ...دارد را هزارچم پهلوان هاي گفتن اكبر اهلل هواي دلم قدر چه من و زند مي فرياد را خدا بزرگي موذن، حاال 

 ؟هست قدرتي هم بزرگتر خدا از مگر انداخت مي يادم اكبرهايش اهلل با كه موقع همان

 :ناليدم لب زير

 "كن كمكم خدايا "

 .فرستادم ونبير هم را ام سينه آه آخرين و بردم فرو داغم حليم ظرف داخل ديگر باريك حوصله، بي را قاشقم

 ...سوزاند و كشيد هم را كبريتش آخرين كه فروشي كبريت دخترك مثل درست

 .گذاشت اش چانه زير و كرد قالب هم به را هايش دست فرجاد آقاي

 ...بود شده كور اشتهايش هم او گويا

 :پرسيد سكوت لختي از بعد

 ؟يبود نديده هات چشم با حال به تا  اما دونستي، مي گفتي پس !خوب -

 :گفتم بعد و دادم تكان مثبت نشانه به را سرم بغض با

 .باشه وحشتناك قضيه اين قدر اين كردم نمي فكر-

 .گذاشت جيبش داخل و برداشت صورتش از را باريكش عينك و كرد تاييد را حرفم

 ؟چيه تصميمت حاال -

 :گويم مي و گذارم مي صورتم روي را دستم

 ...من -

 .منگرفت تصميمي وقت هيچ من

 كند؛ مي نگاهم تعجب با
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 .بود خودت انتخاب شهاب گفتي اما -

 .خنديدم تلخ

  انتقامش، واسه كرد انتخاب منو شهاب كهاين بعد  اما بود، خودم انتخاب بله -

 !شم ها زاده جبار عروس من گرفتن تصميم خانوادم كهاين بعد 

 ؟ذاشت مي احترام انتخابم به كسي بود، خانوادم رضايت مخالف انتخابي شهاب اگه كرديد فكر شما

 .نكردم انتخابي كنم مي فكر من راستش

 !نبودم بلد كردن انتخاب اصال

 .سازم مي خودم خواست به خودم آيندمو دارم كردم فكر و شدم تسليم من 

 ؟باشي تسليم خواي مي بازم ؟دخترم چي حاال خوب -

 ؟بگيرن صميمت واست اطرافت هاي آدم و سرنوشت و زمان خواي مي بازم

 .داشت عظيم سيل يك خيال دوباره هايم اشك

 :ناليدم هايم اشك ميان

 ...من-

 دارم، دوست رو جديدم خانواده و خونه اون من

 دارم، دوست شهابو من

 .نيست زنده ديگه جوادم بابا ره مي يادم زنه، مي حرف امير حاج وقتي من

 .فرجاد آقاي برگردم خوام نمي من

 .ترسم مي گيرياشون سخت و قوانين و رگمپدربز خونه از من

 .ببينن عموهام دختر و عمو زن رو خوردنم شكست خوام نمي من

 .موندن واسه دليل هزار و دارم رفتن واسه دليل يك من

 .برد مي باال تسليم عالمت به را هايش دست

 !خوب-

 !قبول

 ؟كردي فرار چرا

 .كني روشن گوشيتو ندارى جرات حتى

 :گويم مي قبل از تر درمانده و گذارم مي ميز روي را سرم و دهم مي هول عقب به را حليم ظرف

 .بزنم زنگ امير حاج به شد مي كاش- 

 .دونه مي  رو حل راه بهترين هميشه اون

 .كنه دخالت خواد نمي كرده اعالم علنا زدي، حرف رضا امير با كه بار آخرين گفتي خودت دخترم اما -

 پرسم؛ مي  و دارم مي بر ميز روي از ار سرم تعجب با مرتبه يك

 ...شما -

 ؟دونيد مي كجا از رو كاملش اسم شما
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 :گويد مي موجه لبخند يك با و اندازد مي پايين را سرش

 ؟؟باشه خونده الملل بين حقوق كه داره جبارزاده امير حاج تا چند ايران، فرش بازار مگه -

 ؟؟؟شناسيدش مي شما -

 .دهد مي كانت مثبت نشانه به را سرش

 .باشه خودش بايد كردم حس كردي، شروع كه ات قصه اول همون از -

 !شد روشن برام امروز گرفتم، قرار راهت سر ديشب من كهاين حكمت !دخترم دونيمي 

 !زمين گردي

 از و بشه من ماشين سوار امير، حاج ناموس ديشب اتفاق، اون و سال چهار بعد كه بود گرد قدر اين زمين آره

 .كنه پيدا نجات شهر، اين شب گرگهاي دهن

 و زنه مي بهش خبر بي خدا از يك جاده كنار و گشته مي بر دانشگاه از وقتي من دختر كه وقتي مثل درست 

 كنه، مي فرار

 برسونه اونو شه حاضر كه شده نمي پيدا وجداني با هيچ و بوده دادن جون حال در خون غرق گناهم بي طفلك

 .شه شناخته مجرم و بميره دختر كهاين رست از بيمارستان،

 .شد من دختر زندگي ناجي امير، حاج شب اون اما

 سكوت كردم؛مي توهين بهش رفتار بدترين با و كردم شكايت ازش و بود كما توي دخترم كه ماه يك اون تمام 

 .كرد

 .كرد صبوري 

 .كرد آقايي 

 .اومد بهوش من فيروزه تا 

 !گرفت گردن رو ها هزينه همه و شد دخترم جراحي براي پرفسور تيم دعوت قدم پيش خودش حتي 

 .ريختم مي اشك فقط لبخند با من و كرد مي تعريف او

 :گفتم لب زير 

 ...خودشه -

 ...خودشه

 :داد ادامه و كرد تاييد لبخند با هم او

 بي جوون دخترهاي وصالخص علي ها، خانم براي كرد كمك و شد ام برنامه اسپانسر هم اتفاق اون از بعد -

 اين به كمك براي مردم دعوت و آفريني كار و سازي فرهنگ با جوره همه و كنيم درست امن سقف يه خانمان،

 .بديم نجات جامعه بد هاي اتفاق دام از رو دخترها خداپسندانه، كار

 ...حاال ولي

 !كرده دريغ همه و خودش از رو خودش طور اين كه اومده جوونمرد اين سر به چي دونم نمي حاال

  !دخترم ببين

 .خودت به كمك واسه كني اقدام خودت و بگيري قطعيتو تصميم اول، مرحله در بهتره
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 بگيري، كمك ايشون از آخر راه نشد، ديدي اگه بعد

 ...نداره كمك براي مساعدي حال فعال شدم متوجه من تو حرفهاي با كه

 ...كنم روشن را ام زندگي زمان هم و گوشي كردم سعي لرزش، همان با و لرزيد مي هايم دست

 .آمد گوشي روي شهاب اسم ام، گوشي شدن روشن از بعد ثانيه سه فقط

 :گفتم اختيار بي و كردم نگاه فرجاد آقاي به ملتمسانه و گذاشتم ميز روي را گوشي زده وحشت

 !فرجاد عمو -

 ...من

 ؟؟كنم كار چي حاال من

 ، داد جرات و خاطر امنيت من به هايش چشم با

 دهم، فشار را تماس اتصال دكمه توانستم فقط و برداشتم را گوشي 

 ...بزنم حرف كالمي نداشتم قدرت اما 

 نداشته دوستش روزها آن در توانستم نمي من و زد مي زمين را سستم پيكر آجر آجر كه بود اي تيشه صدايش

 !باشم

 ...كرد مي اميدوار شايد و زد مي وصله زندگي آن به مرا عجيب طور يك صدايش نگراني و وحشت

 ..الو -

 ..الو

 ؟بدين جواب كنم مي خواهش

 ؟ريحانه

 ؟عزيزم

 ؟جان ريحانه 

 كند؛ مي منقطع را صدايش هقش، هق

 .بزن حرف قرآن رو تو -

 كشد؛ مي نعره بعد

 .كشمت مي من كشمت، مي من سپهري -

  دارد، شهاب كردن آرام بر سعي كه شنوم مي  را صدايش وقتي سوزد مي خيلي بيچاره سپهري براي دلم

 پيچد، مي گوشي در او صداي بعد ثانيه چند

 ؟خطه پشت كسي الو ؟ الو -

 بزنم؛ حرف كنم مي پيدا جرات هايم اشك ميان

 ؟سپهري آقاي -

 شود، مي هيجان غرق صدايش

 ؟خوبه حالتون خانم واي -

 ...تو مي  ؟كجاييد
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 :گويد مي عاجزانه لحن يك با و گيرد مي او از شهاب انگار را گوشي

 ؟زني نمي حرف من با ؟ عزيزم ؟ريحانه -

  ام، افتاده هق هق به

 شود؛ مي تر نگران

 ؟ شده چي الهي برم قربونت عزيزم -

 ؟ كجايي 

 .كنم مي سكته دارم بزن حرف بابات روح رو تو

 ؟خوبه حالت

 كنم؛ مي ناله هق هق ميان

 .معرفت بي نامرد   نده قسم منو -

  ؟شده چي آخه -

 ؟كجايي ديشب از

 مُردم، صدبار ديشب از .ريحانه كشتي منو 

 .گردن مي دنبالت دارن نفر صد

 !نخوره زمين بستي مي كفششو بند كه باش اوني نگران برو  !نباش من نگران -

 !شهاب خوردم زمين جاش به من اما

 افتد، مي دستم از گوشي كه گرفته اوج ام گريه قدر اين

 .دهم مي سر را ام بدبختي نواي بلند صدي با و گذارم مي ميز وير را سرم 

 :گويد مي و دارد مي بر را گوشي آيد، مي جلو فرجاد آقاي 

  جاده، برنامه مجري فرجاد، بابك ، هستم فرجاد من جبارزاده، جناب الو -

 خوبه، جسميش حال و اينجاست خانومتون نباشيد، نگران

 .برسونمشون ات بديد آدرس باشيد مايل اگر

 :دهد مي جواب محترمانه همانطور بعد بشنود، را شهاب هاي صحبت تا كند مي صبر لختي

 .كنم مي پيامك براتون رو آدرس من حتما، بله -

 شد، برابر هزار قلبم هاي ترديد شهاب رسيدن تا

 كنم، ترك را آنجا تا شدم بلند جايم از بار چند 

 كرد، مي شرمنده بودن ترسو حد اين از مرا فرجاد آقاي هاي نگاه اما 

 .بدوزند چشم پنجره به زده وحشت بودند، رستوران در كه كساني همه شد باعث شديد ترمز صداي 

 ، شد كوبيده آبي نيسان يك پشت كه بود خودش ماشين 

  ، دويد رستوران سمت و شد پياده و كرد رها خيابان در را ماشين توجه، بي اما 

 .شدند پياده ديگر مرد چند سپهري همراه و كرد ترمز كه ديدم را ريسپه ماشين سرش پشت

 كردم، وحشت
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 .كردم وحشت اش آشفته ظاهر و شهاب حال ديدن با 

 ...كوبيد سرش پشت شدت با را رستوران در و شد وارد وقتي مخصوصا بودم، واكنشش بدترين منتظر 

 رفتم، عقب قدم چند اختيار بي

 آمد، سمتم سريع و كرد نگاهم 

 بودند، شده وارد حاال هم ديگر مرد چند و سپهري 

 ...نداشت حركت توان پاهايم اما بگيرم پناه فرجاد آقاي يا سپهري پشت خواست مي دلم 

 !بود كشيدنم آغوش در حركتش اولين

 ...هايش اشك بعد

 ...هايش ناله بعد

 !برم قربونت كردي طور اين من با چرا ؟تو بودي كجا -

 ؟وضعيه و سر چه  اين هبمير شهاب ت

 .بوسيد را صورتم و سر و كرد بغلم تر محكم دوباره و كرد نگاهم نگراني با رفت، عقب بعد

 .مُردم ريحانه، مُردم ؟ خوبه حالت ؟نشده چيزيت -

  ، بود گرفته محكم را دستم دو هر اما كنم جدا آغوشش از را خودم كردم سعي

  :گفت رجادف آقاي به رو و كشيد باال را اش بيني

 ؟كنم جبران رو شما لطف تونم مي طور چه من -

 شنود، نمي چيزي هايم گوش ديگر

  ، برسد اتمام به تا بود شهاب حضور منتظر ديشب از ام باطري مانده ته همين كنم مي احساس 

 است، خوب او كه حاال هميشه براي و ببندم را هايم چشم خواهم مي

 است، مهربان

 است، مودب 

 دارد، مدوست

 است، نگرانم

 !شود تمام

*** 

 از هاى خوبى آن درد ديگر، روزگارى و باشد خوب قدر اين روزگارى كه است اين آدمى به سرنوشت ظلم بدترين

 ...بمالد خاك به را كمرت اش، رفته دست

 حاال و ودب آمده پدرش حق از دادخواهى براى من پاى به پا  امروز هم دخترم ، نشستم تردد پر هاى پله روى

 است، افتاده پا از حسابي هم او انگار

 ...است جايش سر هنوز اميدش اما 

 .دهم مي جواب سريع ، فيروزه اسم ديدن با خورد، مي زنگ تلفنم

 ؟شد چي ؟عزيزم ريحانه، الو -
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 .مبنشين جايم سر دوباره شوم مي مجبور و توانم نمي اما شوم، بلند بتوانم تا گيرم مي نرده به را دستم

 .فعال هيچي !فيروزه هيچي -

  .دارم استرس خيلي رفته، آنتن روى برنامش هم بابا -

 .هستم دختر و پدر اين لطف شرمنده قدر چه و كشم مي آه

 مي شه، زنده برنامه توي مسئله اين بيان  بيخيال كردم خواهش خيلي زدم مي حرف فرجاد عمو با كه ديشب -

 .شه دردسر واسشون ترسم

 .بديم انجام مياد بر ازمون هركاري بايد توانمون حد در همه داره، حق ما همه گردن يرام حاج -

 .است بغض از سرشار هم او صداي خندم، مي بغضم ميان اختيار بي

  واسشون، كردن دعا دخترها همه گفت مي ، كرده نذر سفره واسشون كانون توى امروز مامانم  -

 .اشوننباب نگران همشون جورايي يه دوني مي

 .گذارم مي ها نرده روي را سرم و زنم مي لبخند ريزم، مي اشك كه طور همان كنم، مي كه خداحافظي

 ...شيرمَردَم است، شده حسرتم روزها اين هم، ها غم و ها اخم ،حتى تلخمان روزهاي قدر چه

 د،كن پارك پاركينگ در را ماشين نماندم منتظر رسيديم كه خانه به داشتم، خاطر به خوب

  دويدم، آسانسور سمت و شدم پياده عصبانيت با بالفاصله 

 ندارد، كليد دانستم مي شدم كه آپارتمان وارد

 رفتم، اتاقم به حرص با فقط ببندم، را در نيامد دلم 

 .كردم قفل را در 

  است، آمده شدم متوجه خانه در  شدن بسته صداي با  بعد دقيقه چند

 .زد در به آرام ضربه چند شد، متوقف در پشت هك شنيدم را هايش قدم صداي بعد

 .كن باز رو در بابا ريحان، !ريحان -

 .زد در دوباره ندادم، را جوابش بود، افتاده شماره به هايم نفس عصبانيت شدت از

 .شه مي شكسته ها حرمت !ها نداشته ارزش واست حرفم اينكه يعني كنم بازش خودم و نشه باز در اين -

 :گفتم گريه ميان بود، گرفته يدنبار هايم اشك

 ؟اصال داري كار چي من با -

 !برته و دور دختر اونهمه برو

 .همشونه سبد سر گل كه هم جون فيروزه

 .لرزاند مي را دلم اش عصبي حالت آن در گفتنش "استغفراهلل " صداي

 !سالنم توى من ريحان -

 بزنيم، حرف بيرون بياي خودت تا منتظرم 

 .بيرون بيا بزني تهمت مردم ناموس به نخواستي و ديش آروم وقت هر 

 .شدم مي عصبي كرد، مي دفاع فيروزه از هم من حال  آن در اينكه از گرفت، حرصم بيشتر

 كردم، باز را در حرص با و شدم بلند جايم از 
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 ...چرخاند مي تند تند را تسبيحش هاي دانه بود عصبي وقت هر 

 .رفت سالن سمت دبع و كرد اخم با كوتاه نگاه يك

 :گفتم گريه با و افتادم راه دنبالش

 ؟هان ؟چي خودت ناموس .مهمه مردم ناموس -

 .است مجازات بدترين كند نمي نگاهم كه اين

 .زنم مي صدايش و كوبم مي  زمين به پياپى را پايم دو هر 

 رضاااااا اميررررر -

 :گويد مي آرام و  كشد مي دست رمشن هاي ريش روي كالفه نشيند مي مبل روي كه طور همان حاال

 !جانم -

 مشت پاهايش روي پياپي  و نشينم مي زمين روي رويش به رو روم مي سمتش و ام كرده مشت را هايم دست

 :گويم مي و كوبم مي

 !!!مياد بدم قلم لفظ دختره اون از من -

 :گويم مي تر عصبي دهد، مي تحويلم اخم و گيرد مي گاز را لبش

 ؟رسونديش وت چى واسه -

 ؟اونجا ميرى هي تو چرا اصال

 .مياد بدم دارن دوستت كه دخترا اون همه از من

 .مياد بدم خودمم از اصال

 .زند مي لبخند اما است كالفه حسابي است مشخص گيرد، مي دستش يك با را دستم دو هر

 ي،كن مي تكرار رو اينا دارى سيزدهمه دفعه شاهده خدا ساعت دو اين توي خانومم، -

 !دادم توضيح چي نشنيدي هم اصال

 :گويم مي بغض با

 .شنيدم !شنيدم چرا -

 مي  و آورم مي در را ادايش خودش لحن با كنم، مي سفت را ام يقه و دهم مي جلو را ام سينه كه حالي در بعد

 :گويم

 !دارن منو دخترهاي حكم همه اونا -

 .كشم مي جيغ من و شود مي بيشتر اش خنده

 !باشن تو دختر نكن مي غلط -

  !توام دختر فقط من

 .دم نمي كسي به رو تو من

  آورد، نمي تاب افتم مي كه هق هق به

 :گويد مي كشد، مي سرم روي دست كه حالي در نشيند، مي زمين روي كنارم

 كنه، نمي فحاشي زنه، نمي تهمت كسي به من دختر -
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 كنه، نمي ادبي بي

 كنه نمي هم بازي لج

 ام، شرمنده خودم از دوباره

 .بوسد مي را سرم گذارم،آرام مي اش سينه روي را سرم

 .كنم مي ناله

 .نيست خودم شه،دست مي حسوديم من-

 .خودشه به متعلق فقط روحم و قلبم كه نرسوندم باور اين به رو همسرم كه منه مشكل و ايراد اين پس-

 .شوم مي زده خجالت بيشتر

 .كنم مي جمع آغوشش در را خودم

 خوبي، زيادي اينه صيرتنه،تق-

 .هستي داشتني دوست زيادي

 :گويد مي بعد و گيرد مي گاز را دستم كنار آرام هايش لب با گيرد، مي را دستم

 .صلواتي پدر نريز زبون -

 :گويم مي ذوق با

 ؟امير حاج كنم آشتي باهات خواي مي -

 لحن با و كنم مي پاك را هايم كاش دست پشت با من و كند مي نگاهم منتظر و كند مي تنگ را هايش چشم

 :گويم مي كودكانه

 .زشته فيروزه بگو ياال بگو، ياال -

 .گيرد مي گاز را لبش  و كند مي اخم

 .نكردم نگاه رو مردم ناموس من استغفراهلل، -

 .گيرم مي نيشگونش حرص با

 .زشته بگو زشته، دونم مي كردم نگاه من -

 :گويد مي و دكن مي بغلم محكم بعد زند، مي قهقهه

 ، من همسر  بگم تونم مي جاش به -

 من، عشق 

 من، گلي  ريحان

 .بينه مي ايشونو فقط من هاي چشم اصال و كرده خلق خدا كه موجوديه خوشگلترين

 و گيرم مي را دستش جهان، دختر ترين خوشبخت حس با عرش، در دوباره و شود مي داير قند كارخانه دلم در

 .شوم مي تسبيحش با بازي مشغول همزمان

 !اميررضا -

 !جانم -

 .بخون واسم كنم آشتي تر واقعي خواي مي اگه حاال -
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 ايم، نشسته زمين روي دو هر كه طور همان

 .كنم مي قفل هايش انگشت در را هايم انگشت و دهم مي تكيه اش سينه به را سرم

 روزم آن زنانه حسادت و حرص حس   تمام مرهم صدايش و  گذارد مي ام پيشاني روى را ديگرش دست هم او

 .شود مي
" 

 تو، سر در من،چه دل در چه

 تو، باور رسيدم،به تو از من

 نشستم گريه به و،من بودي تو

 تو، خاطر به تو، برابر

 ، نشستم گريه به

  ؟؟كنم چه بگو 

 ويران، جاني تو جان،بي در شوري تو با

 .ميرم پنهان،مي زخم اين از

 باران، من در نامت

 طوفان، دل رد يادت

 .گيرم مي پايان امشب تو با

  ، سكوت تو بي نه

 سخن، تو بي نه

  ، بودم تو ياد به

 من، تو ياد به

  تو، غم ببين

  جانا به رسيده

 تو، غم ببين تن، به دويده

 جانم به رسيده 

 ؟؟كنم چه بگو

 ويران جاني تو جان،بي در شوري تو با

 ميرم، ميرم،مي مي پنهان زخم اين از

" 
 : كنم مي هنال

 ويران، جاني تو بي -

 ...ميرم مي ، ميرم مي پنهان زخم اين از

 :گويد مي سرم باالي كه مردي صداي با
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 .نشستي راه سر پاشو خانم -

 .كنم مي بلند را سرم

 اشك شدم، كشيده بيرون رحمانه بي چه خاطراتم زيباي روياي از من و شوم بلند كه دهد مي تذكر دوباره سرباز

 .كنم مي پاك را هايم

 پايين را ها پله احتياط با و گذارم مي كمرم پشت را دستم شوم، مي بلند گويان علي يا خودش مرام سبك به

 .روم مي

 مدير ميز روى رنگارنگ و گرد زمين كره همان شكل دقيقا ها، آدم ما همه زندگي كنممي فكر خودم با گاهى

 .است مدرسه

 ...ها رنگ همه از كاملى سير

 ...ماست پيري و  جواني، كودكي، سالهاي خاطرات ها رنگ ناي و

 .است متفاوت ديگري با هركس زمين كره

 ...دريا تماما نفر يك و برگرفته در خشكي را نفر يك كره مثال

 مرز، از پر نفر يك

 ...ديگري 

 و گرفت خواهش و اصرار با را كيفم و دويد سمتم احترام با هميشه مثل سپهري ساختمان، از خروجم محض به

 .شوم ماشين سوار كرد كمكم

 شرافتمندانه زحمت هاسال حاصل دسترنج با هم را آن كه جديدش ماشين به لحظه چند شدن، سوار از قبل اما 

 ...شدم خيره بود، خريده اش

 .بود مدل آخرين لندكروزر يك حاكم و راننده شب، هر و روز هر روزگاري، كه بود سپهري همان سپهري

  پايين، مدل و قديمي ماشين اين وجود با االح اما

 !بود سپهري همان هنوز

 ...متشخص قدرهمان

 ...!آقا قدر همان 

 .شد مرور ذهنم در لحظه همان رضا امير صداي

 پرايد با شد راضي باغ، نگهبان اصرار با و بود كرده پنچر كسي باغ، در را ماشينش هاي الستيك كه روز همان

 .برگرديم تهران به او رفته در زهوار

 :گفتم و خنديدم

 كردي قبول چرا -

 !ميومديم آژانس با خوب ؟

 .ميومد سپهري زديمي زنگ يا

 :داد جواب زد،مي جا را ماشين خراب ي دنده سختي به كه حالي در
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 كه رو چيزي اون تمام خواست دلش كه بزرگه دلش قدر اين و داشت خدا بنده اون كه چيزيه اون تمام اين -

 .بده قرض من به ارهد

 !شكستمي دلش كردم،نمي قبول 

 .بود شده خم رانندگي، حين ماشين بودن كوچك علت به حسابي گردنش

 :گفتم و كردم نگاهش لحظه چند

 ؟زاده جبار امير حاج شي ماشيني همچين سوار روز يه كرديمي فكرشو واقعا -

 فرمان و ماشين فرمان پشت كه روزهايي همه كه گفت اي جمله بعد و كرد نگاهم عميق طور يك و برگشت

 :نكردم فراموشش هرگز نشستم، زندگي

 نشسته، بنز يه فرمون پشت كه وقتى مردم، به نگاهش و خودش به احساسش كسي اگه "

 ".اصالته بي يرسيده دوران به تازه يه فرد، اون يعني اين كنه، فرق نشسته پيكان يه فرمون پشت كه وقتي با 

*** 

  دارم، خاطر به خوب

 ...ها بوسه آن تمام با

 ....نگرانى ابراز آن 

 ...متورمش مشكى چشمان صداقت حتى

 !!! اش گرفته صداى و 

 :بزنم فرياد خواستم مي كه افتاد جانم به ترسي چنان داشت، رفتن قصد و كرد خداحافظى فرجاد آقاي كه وقتى 

  نرو !فرجاد عمو "

  !بمان خدا به رو تو

 است، جواد بابا حضور آور ياد برايم مهربانت نگاه و ندميجوگ موهاي

  "كند مي پر قدري را هزارچم پهلوان خالي جاي منشت مرد و مهربان كالم و

 ندارد، دوستم كه مردي از من

 ....ترسم مي

 كند، مي مرخص هم را بقيه و بنشيند فرمان پشت كند مي اشاره سپهري به است، گرفته محكم را دستم

 فرو مرتبه يك قلبم شدنش بسته صداي با شود، مي بسته كه ها در نشيند، مي اتومبيل عقب من مراهه خودش

 ريزد، مي

 !!!منزجرم وقتي هر از بيشتر حاال خودم از 

 ها دست همين با ديدم خودم چشمان با گذشته روز كه است مردي دستان در دستم و ام برگشته كه خودم از 

... 

 گردانم، مي بر رو و كشم مي بيرون دستش از را دستم سرعت به و نفرت با و لرزد مي ام چانه

 يك" و "من" اين از من و شتابند مي ام ياري به دوباره هايم اشك ام دوخته خيابان به را نگاهم كه حالي در 

 !!ام عاصي ديگر غيرت، بي "اشك من
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 گذارد مي پايم روي كه را دستش دهد، مي رس  بيچارگي آه كه شهابي و بينم مي آينه در را سپهري نگران نگاه

 !كشم مي عقب را خودم و برم مي باال را دستم دو هر زده وحشت و  اختيار بي

 ندارد كارايي هيچ و كند مي خودنمايي انگشتش در كه اي حلقه از قدر چه كند، مي نگاهم نگراني و تعجب با

 اين به چيز براي كه ام بيچاره قدر چه من و تنيس دستش در اش طاليي انگشتر و ساعت از اثري متنفرم،

 !!!گيرد مي آرام دلم قدري ، احمقانگي

 :كند مي ناله

 !!؟ريحانه -

 مي آرام را ام چانه بعد و زند مي صدايم دوباره شود نمي بيخيال او اما دهم، نمي جواب و گردانم مي بر رو دوباره

 چرخاند؛ مي خودش سمت را سرم و گيرد

 !بزن حرف اهامب شهاب جون -

 ...لرزد مي بدجور صدايم و برجاست پا هنوز بغضم اما كنم مي پاك را هايم اشك

 ...ندارم باهات حرفي هيچ من -

 :گويم مي بالفاصله ، شوم مي سپهري حضور در شدنش كوچك و شرم متوجه

 !بزنم حرف خوام نمي خونه تا فعال -

 شود؛ مي زنده دلش در اميد قدري انگار

 ؟ريحانه -

 !! تجريشي تو نداشتم خبر اصال من شاهده، سپهري اين تو، جون به خدا به

 بگيرم، سمنو واست بخرم، ماهي واست كه رفتم خودش با االغ من

 !شاهد سپهري اين ايناها،

 :گويم مي و زنم مي نيشخند

 ؟بگه دروغ كردي مجبور هم رو خدا بنده اين -

 !ميگي راست گيريم

 ...كه بودي رفته من واسه ميگي بعد !بودي كجا و كي با متديد خودم هاي چشم با من

 :گويد مي نگراني با سپهري كشد، مي پوف كالفه شهاب بزنم، را حرفم ادامه دهد نمي اجازه هقم هق

 ؟بزنم حرف من هست اجازه آقا -

 :گويد مي نفرت و حرص با

  كشم، مي تو از كشم مي هرچي -

  ، شه واسطه تونه نمي اميرتم حاج كنين جمع اگه فقط رو زدي كه گندي اين

 !!كنم مي اخراجت

 كنم؛ مي اعتراض سوزد، مي خيلي بيچاره سپهري براي دلم

 ؟هان داري خدا بنده اين به كار چي -

 ؟مقصره كنه ماسمالي كاريتو گند نتونسته چون
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 ؟زدي گندي چه بگي امير حاج به داري جرات اصال

 :گويد مي احترام با سريع سپهري و  فشارد مي هم روي را هايش دندان

 توضيح يك من خانم خود حضور در بذاريد فقط ، داريد حق ندارم اعتراضي بكنيد هم اخراجم چشمم روي آقا -

 كنم؛ عرض

 :گويد مي حرص با

 !بنال -

 :گويد مي محترمانه دوباره سپهري

 ؟ كنم توقف جا يك ميشه -

 حالي در و گردد مي بر عقب سمت محترمانه كامل توقف از دبع سپهري و دهد مي اجازه دست اشاره با شهاب

 :گويد مي است پايين سرش كه

 ايشونم شهاب آقا دنبال رفتم وقتي بودم، شنيده خانم عزيزه از داريد، تشريف تجريش شما دونستم مي من -

 به امير حاج چون نزدم حرفي كردم، اطاعت و شما دنبال بيايم قراره كردم فكر من تجريش، بيام دادن دستور

 انتقال جايي نه رو، خصوصيشون حرفاي بشنوم نه من ماشينن اين سوار خانوادشون اعضاي وقتي كرده امر من

 آشناهاي از گويا كه ديدن رو خانمي يك شن پياده خواستن شهاب آقا وقتي ميگم اينو خانم ببخشيد ، بدم

 اطمينان جهت ايشون از فقط من ، كردن رخصم رو من ولي نداره، ربطي هيچ من به هستن، خانوادگيشون

 :پرسيدم

 ؟آقا برم -

 بود؛ اين ايشونم جواب

 .گردم مي بر خودم من نبرده، ماشين وقته دير دنبالش برو كجاست خانم ريحانه ببين بزن زنگ -

 ؟دادم انجام كار اين غير منم مگه خانم خوب

 ؟زدم اين غير حرفي من

 ؟زدم حرفي نم،خا اون حضورع به راج شما به من

 :گويد مي خشم و حرص با شهاب

 ؟؟تجريشه زنمم بگي من به نبايد تو مرتيكه -

 :گويم مي و خندم مي عصبي حالت به كنم مي شروع

 از ديگه منطقه يه بره اونجام، من باشه دستش كار حساب گفتي مي بهش بايد كردي، اشتباه سپهري آقاي آره -

 !!!كنه كاري كثافت شهر

 :گويد مي و آورد مي باال هك را دستش

 ؟؟كنم خرد دندوناتو بزنم -

 اما من، از دفاع حالت به هم سپهري ، كشم مي جيغ و گذارم مي سرم روي را دستم دو هر زده وحشت من

 :گويد مي و گيرد مي را شهاب دست مودبانه

 !ازتون كنم مي خواهش آقا -
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 هق هق با شود نمي باز وقتي و دهم مي تكان چندبار ار در دستگيره زده وحشت من ، آورد مي پايين را دستش

 :گويم مي

 !!!نميام جا هيچ اين با من گردم برنمي من ! كن باز !سپهرى رو در اين كن باز -

 ، است فايده بي زنم مي پا و دست چه هر و گيرد مي محكم را هايم شانه

 كنم، مي آوار خودش سر بر زبانم با را، كند مي سنگيني دلم در هرچه و كشم مي جيغ

 ...ريزد مي اشك و كرده سكوت كه بينم مي 

 به ملتمسانه در بستن قبل و شود مي پياده ماشين از  لحظات، آن ديدن از است كرده شرم انگار كه سپهري 

 ...كند مي نگاه شهاب

 ...ترسم مي

 !!بدبختم قدر چه من

 گرفته محكم كه همانطور را هايم شانه ترسم، مي شوهرم اسم به محرمي از بيشتر رود مي كه نامحرمي هر 

 دهد؛ مي سر فرياد مرتبه يك و دهد مي تكان است

 !لعنتي بزنم حرف بذار -

 ...بندم مي را هايم چشم اما كنم مي سكوت

 ...شدم عاشق كراوات يك با احمق، هاي چشم اين با كه ترسم مي خودم از چون بندم مي 

 ...ترسم مي

 :گويد مي دردمند خيلي صداي با

 !ديدمش اتفاقي من گفت هم سپهري كه ديدي ؟بخورم قسم كي به -

 :گويم مي بغض با

 ؟بستي كفششو بند هم اتفاقي -

 دهد؛ مي تكانم

 ..بدم توضيح واست !كن باز چشاتو -

 كشم؛ مي جيغ

 !!!!!خوام نمي -

 !ميگم من اما -

 !منم تو از تر بدبخت بفهمي ميگم 

 !كرده شوهر اون

 ! ارهد شوهر زن

  ؟؟؟ميفهمي 

 !!داره شوهر

 !نيست گذشته تاراي اون من واسه

 باشم، عاشقشم اگه حتي من
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  كنه، خيانت شوهرش به بخواد اونم اگه حتي

 !بتونم كه نيستم پست و آشغال اونقدر من

 
 كنم؛ مي باز را هايم چشم اختيار بي

 خندم؛ مي و ريزم مي اشك

  !!هه -

 ؟؟داره شوهر چون

 ؟؟نيست مهم داري زن تو نچو ؟همين فقط

 !شهاب وقيحي تو قدر چه

 !!!ترسويي قدر چه

 صنمي نه اون و من باشه راحت خيالت كه ، باشه طور اين اگه حتي ميگم !ريحانه ميگم راستشو بهت دارم -

 !قراري نه و ديداري نه داريم

 ! عاشقيش گود  تو افتادم ،شدم مرد فهميدم وقتي از و خورد گره بهش عمرم سال شش كه كسي نخواه ازم فقط

 !بود كسم همه محبتم كمبود و بدبختي و مادري بي كسي، بي اوج تو كه كسي

 برد، مي تر باال و دونست مي باال منو اون داشت، باورم اون فقط دنيا همه از كه كسي

 !رمبگي اش ناديده و برگردونم رومو ديدم وقتي  رو برنداشتم قدم اش اجازه بدون سال شش كه كسي

 !كنم مي سعي دارم

 !!!كنم جبران رو كردم بهت كه ظلمي و اشتباهات كنم مي سعي دارم اما سخته كه ديدي

 بگيرم؛ فاصله او از تا چسبانم مي در به را خودم  ممكن حد تا و چرخانم مي را سرم

  !!!كني مي سعي داري آره -

 ؟زني مي زانو جلوش كني، مي سعي

 است؛ افتاده هق هق به ديگر حاال

 خوره، مي زمين هميشه همين واسه ببنده كفشاشو بند ميره يادش هميشه -

 ! قديميه عادت يه

 !نبود خودم دست 

 ....نبود خودم دست

 دهم؛ مي سر ناله و گذارم مي سرم روي را هايم دست زنم، مي هق هق هم من پايش به پا

 !بودي خريده عروس ماهي واسش ديدم -

 !ديدم 

 !!!نخريدم من رمبخو قسم كي به -

  گفت، جديدش كار مشكالت از زدم حرف باهاش دقيقه ده فقط من

 پرسيد، زندگيم و تو از
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 !!!رفت و رسوند سالمم حتي

 كوبم؛ مي شهاب سينه به

 !!رسوند سالم كرد غلط -

 ...سالمش جفتتون سر تو بخوره 

 هزار سرعت با كه است قلبش روي رمس ندارم، را حركتي كوچكترين توان كه محكم آنقدر كند، مي بغلم محكم

 ... تازد مي بخار اسب

 اوست، با حق

  ...است بيچاره هم او

 ...من از تر بيچاره هم شايد

 :گويد مي زند، مي هق هق و است كرده بغل مرا محكم كه همانطور

 خواستگاريت، دبيا قراره فهميدم وقتي ، چيزها خيلي به رسيدن واسه كردم وسيله رو تو كردم، بد تو به من -

 گرفتيم، رو مسخره تصميم اون باهم همه گفتم، تارا و مامانم به ، كرده گير دلش جا يه باالخره فهميدم وقتي

 چيزها خيلي به  تو وسيله به بود قرار كنم، مي اشتباه دارم نگفت من به كسي اما دونم، مي بود كثيفي بازي

  برسم

 بگيرم امير حاج از چيزها خيلي

 !نشد انهريح اما

 !ها نشه كه نه

 ! نتونستم من 

 ...چون !بازيه يه فقط رفت يادم جاهايي يه

 !بودي من زن ديگه تو چون

 اونم نباشم هوا دو و بوم يك و كنه راحت رو خيالم خواست مي اونم كرديم، اشتباه فهميد فهميد، اينو هم تارا

 ...دارم دوست حاال رو بازي اين من ببينه نتونست آورد كم

 شد تموم چي همه بعد پيرمرد، يه با  اونم كرد،  ازدواج

 ... من

  كردم تالش دارم، مشكل بدم دونم مي اما من

 !شه درست نشد !نشد

 ... چون

 بود اشتباه اولشم از چون

 !اشتباهيم تو و من

 زنم؛ مي ضجه آيد، نمي باال نفسم گريه شدت از

 ؟؟كني نمي ول رو اشتباهي من  چرا پس -

 سوزاند؛ مي را هردويمان قلب اعترافش
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 ... تونم نمي ديگه -

 ....ندارم دادن دست از توان ديگه

 حسابي صورتش ، كنم مي نگاهش شوم، مي رها آغوشش حصار از ، گذارد مي سرش روي كه را هايش دست

 ...هايش اشك و شده سرخ

 "...نيست تحمل قابل زني هيچ براي مردها، بدترين حتي مردي هيچ اشك آخ"

 بپرسم، بايد اما گيرم مي گاز محكم سوال اين قبل را بمل

 بپرسم؛ بايد 

 ...ك -

 ؟شدين آشنا كجا

 :دهد مي جواب رمغ بي و بريده بريده و گذاشته صورتش روي را هايش دست

 آشنا شويي فنگ كالس تو تارا با بزنه، دكوراسيون طراحي شركت يه كه ها موقع اون بود، داده گير مامانم -

 ...شد شروع اونجا از چي همه و شركت اون واسه شدن شريك باهم ، دبو شده

 خندم؛ مي تلخ

 !بزرگتره تو از بود معلوم -

 پرسم؛ مي و كنم مي له مشتم در را شخصيتم مانده دهد،ته مي تكان سر مثبت نشانه به

 ؟چرا -

  ؟نكردين ازدواج چرا

 دهد؛ مي جواب تلخ

 !طمع -

 بودم، بچه هميشه ديدش از

 !شم بزرگ كه مرفت

 !خوره مي رو حقم داره كه زدن مي سرم توي دوشون هر كه شم اميري حاج همون كه رفتم

 !نشد اما رفتم

 ...نشد

  ، كنم مي رطوبت احساس مرتبه يك و كنم مي حس شكمم زير شديدي درد

 ...بميرم عجيب طور يك است قرار انگار و است گرفته بر در را وجودم همه ضعف

 شويم، مي شوكه دو هر شهاب همراه صندلي روي خون بزرگ لكه ديدن با خورم، مي تكان كمي جايم از

 :گويم مي و گذارم مي دهانم جلوي را دستم زده وحشت

 ؟چيه اين -

 نوازشم، حال در و كند مي بغلم شهاب

 زند؛ مي صدا را سپهري و فشرد مي را شيشه آمدن پايين دكمه 

 !نيست خوب حالش ريحانه بيمارستان، بريم سريع شو سوار بيا سپهري -
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 كنم؛مي ناله

 ؟شده چم -

 بوسد؛ مي را سرم

 ...ميشن طوري اين يهو ها خانم ها وقت بعضي شوك، و استرس از هيچي -

 پرسم؛ مي خود از دل در و كنم مي بغض

 "؟دونه مي خوب قدر اين كه شده مي طور اين هم تارا "

 ...رود مي رژه من مغز در مختلف، انواع با سوال اين شوييمان،زنا زندگي روز آخرين تا لحظه همان از

*** 

 .كند مي تداعي برايم را مامان صورت اختيار بي ،صورتش كند مي وصل را سرمم مهربانى با پرستار

 كنم مي ناله لب زير

 " مامان "

 گيرد مي را دستم و آيد مي تختم كنار هراسان شهاب

 ؟عزيزم ميخواي چيزي -

 ...پيشت بياد مامانت زنم مي زنگ خونه بريم

 .بهتره نبينتت وضع و سر اين با حاال

 گويد مي شهاب به رو شود، مي تمام كارش كه پرستار

 .شه تقويت و كنه استراحت روزي چند يك فقط ببريدش؛ تونيد مي شه تموم سرمش گفتن دكتر-

 :گويد مي دار معني لبخند يك با بعد

 !ممنوع استرسم-

 .نبيند را بغضم پرستار تا گذارم مي صورتم روي را دستم پشت و  گردانم يبرم را صورتم

 :گويد مي و گيرد مي را ديگرم دست شهاب

 .بياد من خانم سمت نداره حق ناراحتى و استرس ديگه -

 :گويد مي و زند مي كف برايش اتاق ترك حال در پرستار

 !آفرين -

 !مرد گن مي تو به

 !...كنم مي مرگ خيال كه شود مي سنگين آنقدر هايم چشم كم كم و خندم مي تر تلخ من

 ...رفتيم مي فرو بيشتر روز هر كهنگي قعر در ام زندگي و من و شود نو سال كه بود مانده شب دو

 !بود سال پايان اتفاق ترين تحمل قابل غير هم آقاجان خانه سال آخر ميهمانى

 ...بودند شده هم ام دروني ليحا پريشان متوجه همه كه بود آشفته ظاهرم اينقدر

 ام بيچارگي بر راست و چپ و بود سنگين دستش روزگار ، شدن سرخ براى نبود سيلي به نياز را صورتم ديگر

 ...تازيد مي

 .كرد مي پر بيشتر را حسرتم جام لحظه هر سعيد پدرانه هاي نگراني و نفيسه گرد شكم اما نبودم حسود
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 ام بيچارگي از سوال هزار  نگرانش نگاه با مدام بود ميهماندارى حال در و داشت كار خيلي اينكه وجود با مامان

 پرسيد؛ مي

 ...نداشتم اصال را  حنانه حوصله 

 .زد مي شور دلم بود شده بزرگتر هم هايش خواسته و ها دغدغه و بود شده بزرگتر اينكه از

 !؟بودم ديده خيري چه خودم مگر ها بزرگ آدم دنياي از

 دادن جواب براي دانستم مي من فقط و برد مي پناه دستشويي به مدام بود؛ من روزهاي آن شبيه شحال نسيم

 !...ندارد وجود دستشويي جز پناهگاهي دارد پنهان زيرش لباس در كه گوشي به

 با هم عمو زن بنوشد، جرعه يك تمنا و خواهش با تا بود افتاده راه نفيسه دنبال هويج آب ليوان يك با سعيد

 :گفت مي فاميل هاي زن به رو و خنديد مي فخر

  !شكر مرتبه هزار صد رو خدا -

 ...باشه كور اجاقش ام بچه بودم نگران قدر اين

 !شده زياد نازايي هورموني هاي مرغ اين واسه گن مي آخه

 :پرسد مي نگران مثال لحن يك با و كند مي نگاه مرا فقط آدم همه آن بين از و گردد برمي بعد

 !؟ري مي حسابي و درست دكتر اصال تو جون عمو نز -

 !گويم مي چه نيست خودم دست اصال و شوم مي بلند جايم از كالفه

 .خوام نمي بچه من -

 .شنوم مي سرم پشت از را صدايش كه شوم خارج سالن از خواهم مي

 !!وا -

 !؟چرا

 ؟شهابه آقا اخالق خاطر به نكنه

 .كنم خراب زن اين جهل سر را روزگار از ام دلى و دق تمام ميخواست دلم ، كردم نگاهش خشم با و برگشتم

 ؟كني نمي تمومش چرا عمو زن -

 !؟كني مي فضولي مردم زندگي تو اينقدر چرا

 رساند، مي من به را خودش هراسان است، داشته وحشت هميشه مشاجره از كه مامان

 :گويد مي و گيرد مي را دستم

 !مادر خدا رو تو -

 !است خونه توي مهمون

 .شوهرت پيش حياط برو سر يه بيا...بيا

 و رفتن حياط حوصله اصال اما ، شوم مي خارج سالن از و كشم مي بيرون مامان دست از حرص با را دستم

 .ندارم را ديگران با شهاب رفتار تماشاي

 ...برم مي پناه خانه  داالن انتهاي انباري  به

 شدم؛ مي پنهان آنجا هميشه ام كودكي در كه جا همان
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 ...سياهم كوچك مموري هاي آهنگ و برم مي پناه هدفونم به دوباره و نشينم مي سرد زمين كف گوشه يك

 ...داشتم ، بوده كرده ترك را سلطنتش قلمرو كه شيرشاهي از روزها اين همه كه  ميراثي زيباترين و بزرگترين

 كردم همخواني به شروع و گذاشتم زانوانم روي را سرم

 تنهايى درد از دگر "

 بايد مي يار، جانم به

 كامم است تلخ دگر

 بايد مي ديدار شربت

 مستم او عشق جام ز

 ناصح  مده پندم دگر

  را كردن گوش نصيحت

 بايد مي هوشيار دل

 نماندست بهبودي امّيد مرا

 گفتم مي كه روزى خوشان

 بايد مي بيمار دل اين عالج

  تنهايي درد از دگر

 بايد مي يار جانم به

 كامم است تلخ دگر

 ....بايد مي ديدار شربت

  لرزيد بارها من دل

  را جنونش اما ! عشق

 زنجيري بايست نمي

 بايد مي بار اين  ولي

 ....تنهايي درد از دگر

 هيچ دست كه شوم مي غرق آنقدر ها نت و ابيات اين دنياي در روز يك باالخره و است گرفته اوج هقم هق

 !...ندهد نجاتم ناجى

 با كه بينم مي را شهاب خشمگين صورت دارم برمي زانو روي از را سرم زده وحشت هايم شانه شديد تكان با

 ميپچد دنيايم در صدايش و كشد مي گوشم از را ام هندزفرى شدت

 !ديوانه گردم مي دنبالت دارم ساعته يه -

 :گويد مي و  است شده آرام قدري گردانم، مي بر رو و دهم نمي را جوابش

 ؟كني فرار دنيا از و گوشات توي بچپونى اينارو ميخواي كي تا آخه ريحانه -

 بگويم خواستم

 "!هستند دنيا در تو مثل هايي آدم كه وقتي تا "
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 :گفتم عوض در اما

 ؟كشيدن رو شام -

 .دهد مي جواب و شود مي بلند هم او شوم، مي بلند جايم از هم بعد

 .. وقته خيلي آره -

 :گفتم و رفتم در سمت

 بريم؛ پس -

 .شده دير

 :گفت و گرفت را دستم آمد جلو

 !؟اينجوري -

 كردم نگاهش تعجب با

 !؟جوري چه -

 :گفت مغموم لحني با

 ...صورتت بزن آب يه بريم بيا -

 ...روم مي بيرون انباري از صدا بي و خندم مي تلخ

 .دارد مي نگهم محكم اينبار و گيرد مي را دستم دوباره اما

 ؟بخوام معذرت ازت چطوري من هريحان -

 !مشاوره ري نمي خودتم ديگه حتي تو

 .كنم مي نگاهش خشم با

 !؟هان برم چي واسه -

 !؟شد چي رفتم همه اون

 ؟كردي رعايت كي

 و كردي مجبورم شب هر نكنه، تحميل بهت و باشه نداشته كارت مدت يه شوهرت گفت دكتر كه موقع اون

 !رديك تحقيرم و زدي طعنه نشد هربار

 ...كنار كشيدي كال كه بعدم

 توي كارات گند آخرم و بودي مشغول كي با و كجاها نيست كردي،معلوم مي كمك و بودي مي بايد وقتي

 !اومد در تجريش

 :گويد مي تند لحن با و شود مي خشمگين دوباره

 !دارمن س ر و سر كسي با من نكن باور هم وقت هيچ و من سر توي بزن اينو بار هزار هم تو -

 :گويم مي و زنم مي زل هايش چشم به

 .نيست مهم واسم ديگه -

 !...گويم مي دروغ اما
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 مي مجبورم هايش چشم غم اين و كند مي سكوت طور اين كه خوانده چشمانم از را اين هم او و گويم مي دروغ

 ...بتركد بغضم كند

 از خودش سينه بر سر و كنم نمي مقاومت فشرد، مي آغوشش در محكم مرا و كشد مي خودش سمت  مرا

 كنم؛ مي شكوه و ناله خودش

 ...موهايم روى كشد مي دست

 !است شده بيچاره قدر چه

 ...كنم مي جبران من ريحانه -

 !دادم قول من

 !است داده قول

 !؟كنم تكيه قولش اين به بار اين بتوانم كه است رسيده سامان و سر به ها قول اين از يك كدام امروز به تا اما

 :گويد مي شوخي لحن با و بخنداند مرا خواهد مي

 ...بريم بيا -

 !دروازه تو بزنه رو گل بوده بلد اين بفهمن همه كنه مي خودنمايي داره چطور بديد نديد سعيد اين ببين فقط

 .خندد مي هايش لب و است اشك پر هم او هاي چشم گيرد، مي ام خنده گريه ميان

 :ويدگ مي حسود پسربچه يك مثل بعد

 !خودمم گل آقاي بدم نشون بهش كنم كم روشو همچين وايسا -

 سطحي هاي شادي و ها خنده اين محتاج روزگارم قدر چه و كوبم مي اش سينه به بار چند آرام و خنده با

 !...است

 .بود گرفته صدايش كه بود گريسته قدر اين بود، شنيده را خبر وقتى از بيچاره الناز

 .نداشت او از كمى دست هم شهداد و جان خاله عزيزه حال

 .كردممي درك من هركسى، از بيشتر را آقا بيوك مسكوت اما حرف، از پر نگاه ولي

 :گفتم گوشش در آرام گذاشتم، ويلچرش دسته روي را دستم دردي هم براي كه طور همان؛ رفتم كنارش

 !مياد افتاده دلم به -

 .باشه رحم بي تونهنمي چون

 :گويدمي و گيردمي الناز دهان مقابل زور به را نارنج بهار ربتش ليوان آيجان

 .كنيمي داغون خودتو داري خانمم واي -

 .سرا ماتم شده خونه عيدي شب 

 .كشدمي صورتش روي دست و كشدمي آه كالفه مدام، و است كرده كز گوشه يك هم شهاب حتى

 سمت را او و كندمي حلقه او گردن دور را دستش مبينمي كه است بار اولين اين تركد،مي بغضش كه شهداد

 :گويدمي اخم با سايد، مي شهداد سر روي  را سرش كه حالي در بعد و كشدمي خودش

 !ديوونه نخوردي هيچي روزه دو -

 :گويدمي هق هق ميان شهداد
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 ؟بخوريم رو عيدمون شب ماهي با پلو سبزى امشب طوري چه -

 .بخندد كندمي سعي شهاب

 !دندونامون اب -

 :كندمي ناله شهداد

 ؟خورينمي نكنه تميز واست داداش تا ترسي،مي ماهي تيغ از رفته يادت -

 .كندمي پاك را ها آن دست پشت با سريع كه بينممي فقط من را شهاب هاي اشك

 :كندمي ناله و افتاده جان خاله عزيزه آغوش در حال بي تقريبا الناز

 ...باشه شمونپي عيد بود داده قول -

 :گويدمي تسكين جهت جان خاله عزيزه

 .ديگه ماه تا مياد باالخره -

 .بمونه تونهنمي كه ابد تا 

 :گويدمي عجزش تمام با شهداد

 .كردم اميدش نا من منه، تقصير -

 .زندگيم ادامه واسه بگيرم تصميم بودم داده قول من

 :گيردمي را حرفش دنبال الناز

 .كنم تموم وحيد با رو ام بچگانه و مسخره دعواهاي اين تونستمن وقت هيچ كه منم -

 :گويدمي وحيد به رو بعد

 !توئه تقصير همش اصال -

 :كندمي اعتراض شده گشاد هاي چشم با بيچاره وحيد

 ؟!؟باز كردم كار چي من -

 .شودمي بلند جايش از كه شود مي تاب بي آنقدر مرتبه يك شهاب

 :گويدمي بلند صداي با و است آشفته بر حسابي صورتش

 !پاشيد -

 !آيجان

 !بچين رو شام ميز

 !هرسال مثل بخونى واسمون بايد پاشو خاله

 .شده چرك و زشت خيلي جديد سال شب كن عوض رو بچت لباساي برو هم تو الناز

 !نشده كه دنيا آخر !پاشيد !ياال د 

 ...دانستنمي

 ...او براي دانستنمي

 ...خانه براي

 ما، مهه براي
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 ...رفت خانه اين از دنيايمان كه رسيد، وقتي دنيا آخر

*** 
 ...ندارد را تو صداى حالنايش حَو ّل وقتي را، خانه اين نوى سال گيرد نمي تحويل كسى

 ...نبود جايش سر چيز هيچ هايمان تالش همه برعكس

 ...نزد لبخند قلبش هويداى از كس هيچ 

 داده قرار هايمان بدي براى عقوبت بدترين را نيامدنش وقتى بود، دنشآم فقط سالمان آن سال تحويل دعاي 

 ...بود

 جذابيتي هيچ من براي كه بود جواهر برند ترين معروف از برليان سرويس يك ، شهاب سال تحويل هديه

 ...گرفت هديه برايم پيش چندى كه عطري مثل درست  نداشت،

 عيدي همه به و آوردم را بودم داده قرار ميانش نو اسكناس و مبود كرده اش آماده آقا بيوك طرف از كه قرآني

 دادم،

 :گفت و كرد نگاه دستش در اسكناس به بغض باهمان و داشت بغض همچنان الناز 

 ...گرفتيم مي داداش دست از رو بابا عيدي سال هر -

 سالن كل در راك زن دهخوانن صداي و كرد زياد را تلويزيون صداي است شده كالفه ديگر بود مشخص كه شهاب

 زد؛ غر جان خاله عزيزه ، پيچيد

 ؟؟؟زنه مي هوار جور اين چرا زن اين !اوغالن واي -

 !!كرد ديوانمون

 ....او گوشى در هم من حواس تمام و بود اش گوشي در سرش توجه بي شهاب

 :گفت مي و دويد مي پايين ها پله از بود، دستش تاپش لپ كه حالي در ذوق با شهداد

 !شد !شد -

  ! تونستم 

 ....اينجاست داداش

 ...كرد نگاهم چشمي زير شهاب

 سيستم توسط و است كرده دستكاري را خانه هاي كامپيوتر سيستم كل كه بود كرده اعتراف گذشته شب 

 كند، مي كنترلش خودش

 :بگويد  كه كرد نگاهم 

 " كردم درستش تو خاطر به "

 كند، ثابت مثال و بكشد رخم به را بود هم اش وظيفه كه مثبتش تحرك هر مدام كرد مي سعي روز چند اين

 !دارد تغيير خيال

 رضا امير با شوق با تصوير و صدا شدن وصل و قطع وجود با و بودند شده جمع شهداد تاپ لپ مقابل همه

 كردند، مي صحبت
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 تاپ لپ دوربين جلوي نتوانم و كنم شرم هم من شد مي باعث همين و خورد نمي تكان جايش از شهاب اما 

 بروم،

 :گفت شهاب به رو ذوق با جان خاله عزيزه

 !داداشت اينم باالم بيا -

 :گفت و داد تكان دست بود نشسته كه همانجا از شهاب

 بزنيد، حرف -

 ...زدم حرف حاجي با صبح من 

 :گويد مي كه شنوممي را صدايش

 ؟شازدمون اين كجاست خانمش -

 دوربين مقابل و شوم مي بلند جايم از خجالت با است، شده سرخ و داغ تنور يك شبيه صورتم كنم مي احساس

  دهم، مي سالم و روم مي

 ...اند پاشيده صورتش روي غم گرد مشت يك انگار اصال است شده تر رنگ بي و تر افتاده هميشه از هايش چشم

 دعا اين شنيدن با چرا دانم نمي احمق من و دارد برايم نكو سالي دعاي و گويد مي تبريك را عيد من از زودتر

 مسخره لبخند يك فقط  بگويم، تبريك هم من كه ندارم را دهانم كردن باز توان ديگر كه كنم مي بغض چنان

 ...دوم مي اتاقم سمت سريع بعد و كنم مي مهر هايم لب روي ساختگي

 ...بود كرده قيام خودم عليه بر بدنم حتى نداشت؛ سازش سر من با ام زندگي جاي هيچ

 مشكلم، درمان براي ام، زندگي شريك سمت از فشاري هيچ بدون ماه چند بود خواسته كه دكتر توصيه خالف بر

 سمت از اجبار و اصرار نو، سال شب همان از دقيقا دهم؛ انجام را هايم تمرين و ها تكنيك او، همراهي و كمك با

 ...بودن سرخوردگي و ناتواني جز من براي و شد شروع شهاب

 .شدمي تر اوراق و تر رفته رو و رنگ روز هر ام، ظاهري و موقت خوشبختي

 بين از و بشكند هميشه براي روز يك ترك، هزار با و شود استفاده بارها كه مصرفي بار يك ظرف مثل درست 

 ...برود

 بودنش، خوب شوهر پوسته از هم شهاب

 بودنش، زندگي مرد

 عربده يك براي را صدايش و كردمي تازه نفس و آورد مي بيرون سر پوسته اين از گاهي و بود شده خسته 

 .كردمي تر تازه جانانه

 .بود شده ام زندگي زهر چاشني تازه، هاي گيري بهانه

 !شيمي امل نگرد هدي با "

 !شي فاميلت و فك شبيه نمياد خوشم نرو، زياد مامانت خونه

 !مياد بدم فالني تريخ از چون فاميلت، خونه بيام نمياد خوشم

 !نزن حرف ها مستخدم با

 !نشو قاطي شهداد با
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 !نكن دل و درد الناز با

 !بيوك عمو به نچسب قدراين

 !نزن حرف قدراين

 !نباش ساكت قدر اين

 !نرو جااين

 !نمون جااين

 !است ضايع لباسات

 "!رفيقام بين برمتنمي همين واسه نيستي، بلد معاشرت

 .آورد مي در ديگري طوري را ثمرش بي هاي شب تالفي

 ...تر وخيم را مشكلم شدت و كردمي ترم ترسو روز به روز مورد، اين در هايش تحقير و ها سرزنش

 .باشم اطرافم هاي زن بقيه مثل توانمنمي هرگز من بود شده باورم ديگر

 .بود دانشگاه ام دلخوشي تمام 

 براي بود شده باورم چون بود؛ من زندگي ساعات بهترين ،هايمكالسيهم براي كننده كسل طوالني   هاي كالس 

 .بودند شده جانم وصله هايم كتاب و دارد وجود طناب يك همين فقط چاه، قعر از ريحانه نجات

 ...نگيرم قرار بابت اين از شهاب سرزنش مورد كه نبود شبي چند هر

 .دادم سفارش ساده قاب يك جاهمان عينك، تجويز و دكتر معاينه از بعد پزشكى، چشم مطب در

 بانكي كارت رمز شماره كردم فكر قدر هرچه كنم، حساب را عينك فاكتور پيش و ويزيت خواستممي وقتي اما 

 .افتاد كار از كارت رمز، كردن وارد بار سه از بعد و نياوردم خاطر به را جديدم

 
 تصور شوهرم را نجاتم براي نفر اولين زني، هر مثل اما است؛ شهاب كاري اوج ساعت  روز، ساعت آن دانستممي 

 !كردم

 .بمانم منتظرش كه خواست زد، غر و شد جريان متوجه كه بعد كمي

 .نكرد قبول اما بفرستد را ها راننده از يكي كه كردم اصرار

 .كشيد طول ساعت يك از بيش رسيدنش 

 .بود خسته حسابي صورتش رسيد، كه وقتي 

 .بود ساخته او از خواستني تركيبت يك ،مردانه طوسي شلوار و كت آن 

 .كرد بش و خوش كلي اش هميشه عادت به دكتر منشي با رفت، كه عينك كردن حساب براي

 ...نداشتم اعتراض حوصله ديگر اما بودم؛ حساس جريان اين به نسبت هنوز

 .بود مطب از خروج از قبل آخرش ديالوگ روز، آن قسمت ترين وحشتناك اما

 .زد ام شانه روي بود، تمسخر عين كه خنده يك با 

 داشتي، كم عينك يه فقط خنگ، زشت -

 !هاته كتاب اون تو ات كله كه بس
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 .نبود خودم دست

 بكشم، درد تنهايي و كنم دفن قلبم چاله سياه در حرفهايش همه مثل  هم را يكي اين كردم سعي

 ...نشد اما 

 .نمكرد مسخره و گرفتن ايراد به كرد شروع دوباره شب

 گر سرزنش هاي خنده همان با باز و نكرد قبول بيايد، روانپزشك پيش همراهم فردا كردم خواهش قدر چه هر

 :گفت

 !شهنمي درست -

 .الكي خرج و كنيممي داريم الكي اصرار 

 ؟شه درست بخواد يكي اين كه است ديگه هاي زن شبيه چيت كال تو

 ...آوردم كم

 ...آوردم كم باراين 

 و كنيمي ضايع جلوش منو و كنيمي بش و خوش گيرهمي قرار راهت سر كه دختري هر با مينهه واسه -

 ؟كنيمي خوشمزگي

 .كرد آوار سرم را اخيرش دوماه يكي اين هاي فرياد تمام و شد مهيب دعواي يك به منجر اعتراضم همين

 .بدهم را جوابش كلمه يك حتي ترسيدممي

 .شد ساكت خرهباال جان، خاله عزيزه وساطت با

 !نزد فرياد ديگر فقط اما 

 !فرار  كرد، پيدا بهتري راه باراين

 ...نداشتم اعتراض حق حتي و خانه از فرارش شب هر دليل شدم من

 .كردم تماشا را رفتنش آخر، لحظه تا پنجره پشت

 ...بود شده ام زندگي عنصر ترين اصلي هم شايد نه ترين، عادي ديگر اشك، 

 با سختي به كه لرزانم هاي لب و سياه كوچك مموري يك و هدفونم و اتاقم تنهايي و تاريكي و ماندم من باز

 ...نداشت درمانگري كه هقي هق و شدمي نوا هم خواننده

 بودم نگفته تو با"

 هرشب هاي گريه از

 دل بر نشسته عشقت

 لب بر رسيده جانم

 لب بر رسيده جانم

 سرگردان تو بي من

 حيرانم تو بي من

 گيسويت ز حيشر

 پريشانم حال 
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 ها شب اين بيتابم

 رويا اي خوابم بي

 من پنهان چه تو از

 را خود ام كرده گم

 كن پيدايم

 كن شيدايم

 كن آزادم

 پروا بي سكوت اين از

 ها شب اين تابم بي

 رويا اي خوابم بي

 من پنهان چه تو از

 را خود ام كرده گم

 بگشا چشمي

 را شب بشكن

 بگذرم تو با تا

 غوغا همه ناي از

 كن پيدايم

 كن شيدايم

 كن آزادم

 "پروا بي سكوت اين از

 ...كند پيدا متعفن سياهي اين عمق در مرا كسي كاش

 ...ام شيدايي قيمت به حتي كند پيدا

*** 
 آخر همين خوران   شيريني و خواستگاري قرار و نسيم از خانم سوري پسر خواستگاري  مراسم خبر شنيدن از بعد

 .گرفتم مي تماس نسيم با مدام كه بودم شوكه رقداين هفته،

 .بود خاموش گوشي همچنان اما گرفتم، مي تماس بود خريده برايش نيما كه اي شماره همان با 

 گرفتم، مي تماس عمو زن خانه با هم بار هر 

 .است خواب نسيم گفتند مي 

 .پرسيدم و نياوردم تاب ديگر برداشت را گوشي نفيسه كه اينبار 

 ؟بده نسيم حال !يسهنف -

 ؟ده نمي جواب همين واسه

 ؟چيه دزدكي آستكي خورون شيريني اين قضيه
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 .نداشت كردن صحبت حوصله و بود كالفه

 ؟خوايمي توضيح تو حاال واي -

 ؟نگفت بهت مامانت مگه

  ؟مامانم -

 ؟بگه اينو كه گهمي بهم چيو من مامان

 .خبره چه بگو آقاجان جون

 ؟رهخب چه !؟ريحانه وا -

 او شبيه و شود مي مادرش شبيه بيشتر گذاشتنش، سن به پا و ازدواجش از بعد روز به روز ديدم مي اينكه از

 .شوم مي نگران زند، مي حرف

 .بردم پناه هايمان كودكي ادبيات همان به 

  !فيس فيس آجي -

 .بگو من جون

 .بود كرده بغض انگار كرد، سكوت

 .فيس فيس گفتمي و بگه دنبو بلد رو اسمم بود، بچه نسيم -

 بود، مونده روم اسم اين

 .ريحانه شديمنمي بزرگ كاش

 .فشردم گوشم به بيشتر را گوشي و چكيد اشكم

 ؟نفيسه خوشبختي تو -

 .لرزدمي صدايش

 ؟ريحانه چيه خوشبختي اصال -

 كني قناعت كني كتاب حساب شوهرت ماه سر هاي چك واسه شب تا صبح بشيني آپارتمان وجب يه تو كه اين

 ؟كني ذوق و باال بياد شكمت كه همين يا ،

 ؟ريحانه خوشبختي همينه

  ، دونمنمي -

 اسمش اونم باشه، نداشته بدهي شوهرتم و كني زندگي قصرم يه تو و باال نياد شكمتم اگه دونممي ولي

 .نيست خوشبختي

 .ايم افتاده هق هق به دو هر  ديگر حاال

 ؟هم تو -

 خونه، وجب يه يتو يعني خوشبختي -

 ، بزنه يكي واسه خوش جور يه دلت سختي اوج تو و مرگ دم و بيابون وسط حتي يا قصر توي يا

 .باشه اون خوش دل

 .داريم دوست همو سعيد و من -
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 .دارم دوست شهابو منم -

 ؟ نيستيم خوشبخت چرا پس -

 !كردن ديكته بهمون رو زندگي چون -

 .باشه نبايد ديكته زنگ زندگي، زنگ

 باشه، انشا زنگ بايد

 !بنويس خواهد مي تنگ دل چه هر موضوع   با

 زني، مي حرف قشنگ قدر چه -

 .ريحانه شدي ديگه آدم يه دانشگاه رفتي وقتي از اصال

 نكردي، ول رو درست حداقل كه حالت به خوش

 .بودي تر عاقل من از تو

 .خندم مي تلخ

 ...نبود خودم عقل اونم -

 .زنم مي شصداي نگران طور يك بعد

 ؟نفيسه -

 ؟هوم -

 ؟آخه مياد نسيم به چيش خانم سوري پسر -

 .ببين و بيا كه كردن گندش جوري يه نامش به زده رو مغازش باباش فهميدن همه وقتي از فقط .دونم نمي -

 !بزرگتره نسيم از سال ده -

 ننه بچه شهرستاني  بچه يه

 !پنجاهه دهه پيرمردهاي شبيه تيپش و عقايد كه

 هست، كچلم ازهت -

 !داره ام لهجه

  !كوچيكه خيلي نسيم -

 .است حنانه نوبت هم فردا بوديم، كوچيك هم ما -

 ... اون اما بوديم راضي خودمون ما -

 .كند مي كامل را ام جمله نفيسه خود اما ، حرفم ادامه از ترسم مي

 ؟داره دوست رو ديگه نفر يه اون -

 كرد، پيدا رو گوشيش بابام

 .زد كتكش گمر حد تا

 .داد راه رو خواستگارها كه بود همين واسه اصال

 :گويم مي زده وحشت

 !نيما اما -
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  .داره دوستش نيما

 .لرزاند مي را دلم حرفش از پر خنده

 !خيال خوش اي - 

  .ببينه رو بابا بياد يكبار نشد حاضر حتي پسره

 .زندگيت دنبال برو ندارم دردسر حوصله گفت رك

 .ديده ديگه دختر يه با اونو پيش روز چند مه نسيم همكالسي

 .است شده سست بدنم تمام

  !نفيسه -

 كنيم، واسش كاري يه بيا

 ...كنن مجبور رو نسيم نذاريم بيا

 .كرد قطع را حرفم

  راضيه، خودشم -

 ريحانه، نمياد بر كاري ما دست از ديگه

 ...نمياد بر كاري

 بدن، قسمت ترين بدبخت كنم مي فكر هميشه من

 ...آيد نمي بر كاري آن از كه است دستي 

*** 
 :گفتمي كه همسايه اعتراض به حتي و كردم توقف ام پدري خانه اصلى درب جلوى كه داشتم عجله قدراين 

 كوچه، توي از شهنمي رد ماشين كردي، پارك كج دختر -

 .نكردم توجه هم

 .رساندم ساختمان به را خودم دوان دوان

 .بود نشسته پله روي اش، پشتي كوله و مقنعه و روپوش با و بود آمده سهمدر از تازه حنانه

 .شد بلند سريع من، ديدن با

 .بود نگراني و وحشت از سرشار صورتش

 :پرسيدم و دادم جواب را سالمش 

 ؟جايياين چرا تو -

 :گفت و بود باال طبقه سمت نگاهش

 .نيام باال گفته مامان -

 .رفتم باال هعجل با و كردم نوازش را سرش

 .هستند عمو واحد در همه شدم متوجه آرام، صداهاي و سر از 

 .آمد استقبالم به همه از قبل نفيسه 

 .داشت ورم صورتش و بود شده ريز گريه، شدت از هايش چشم
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 :گفت و گرفت را دستم سريع

 ؟اومدي -

 .سوختمي خيلي حالش به دلم

 :گفتم و كردم نوازش را شكمش

 !كردممي سكته داشتم زدي زنگ وقتي -

 ؟رفت عمو ؟شد چي

 .آمد بيرون نسيم اتاق از مامان اش، گريه صداي با زد، كه گريه زير

 :پرسيد تعجب با و بود آشفته خيلي

 ؟كرد خبر رو تو كي -

 :گفت گريه ميان نفيسه

 .زدم زنگ بهش من -

 :گفت و زد صورتش روي آرام مامان

 ؟نفهميد كسي ؟نزدي حرفي هك شوهرت خانواده جلوي !سرم به خاك -

 .بود شده بد حالم واقعا اسفناك، وضعيت اين در موردش بي نگراني از

 .رفتم نسيم اتاق سمت توجه، بي 

 .كشيدمي نفس مرگ، حال در گنجشك يك مثل و بود افتاده تختش روي جان بي

 .بود خودش هاي چنگ جاي عمو، زن صورت روي

 :گفتمي فقط لب زير حالي، بي با و بود بسته را هايش مچش و بود گذاشته ديوار به را سرش 

 !نسيم ببينم داغتو -

 !ببينم داغتو

 .شدم عصبي بيشتر

 .بگذارد  نسيم دهان قاشق قاشق را قند آب ليوان كردمي سعي هم جان خانم

 .ذاشتمگ دهانم روي را دستم و كشيدم كوتاهي جيغ وحشت با ديدم، نزديك از را صورتش وقتي و رفتم جلو 

 :گفتم توجه بي اما نزنم حرف كرد اشاره جان خانم

 !نمونده صورتش روي سالم جاي -

 :گفتمي كنان هق هق كه شنيدم سرم پشت از را نفيسه صداي

 !جونش به بود افتاده كمربند با ؟مونده بدنش توي مگه -

 .كشتشمي داشت

 .گرفت را نفسم راه بغضم

 .نشستم كنارش رفتم، جلو

 كرد،يم گريه نه

 .زدمي حرف نه 
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 ...پنجره به بود زده زل فقط 

 :گفتم جان خانم به حرص با و گرفتم را دستش

 ؟؟شهمي خوب قند آب با مگه -

 .دكتر ببريمش بايد

 .گزيد لب جان خانم

 !نذاره بيرون پاشو گفت جالل -

 .امروز مرده ذليل كردمي فرار داشت

 :كشدمي جيغ آسمان به رو و كوبدمي خودش سينه به دست دو با مرتبه يك عمو زن

 ؟دادي بهم اوالد جاي بود چي عفريته اين !!!خدا -

 :زنممي فرياد اختيار بي و شودمي تمام صبرم

 !بكشيد خجالت !ديگه بسه -

 .ميرهمي داره بچه اين

 .آيد مي جلو مامان

 :كندمي التماس و گيردمي را دستم

 .پايين بريم بيا جان مادر -

 .مردم زندگي تو نكنيم التدخ بيا

 :گويممي حرص با

 ؟مردم زندگي -

 !!افتاده وضع اين با تخت روي نسيمه !نسيمه اين مامان

 .بيمارستان ببريمش كنيد كمك ياال

 .كشيدشمي داريد جمعي دست گممي پليس زنممي زنگ خدا به وگرنه

 :گويدمي تشر با جان خانم

 .بكش خجالت !دختر آوردي در دم چه -

 .شودمي سرازير اشكم

 .شدين ذليل قدراين و زنيد كه بكشيد شماها بايد رو خجالت -

 :گويدمي و زندمي خودش صورت روي عمو زن

 .داده نسيم ياد رو زدن حرف مدل اين مرده ذليل همين -

 .بكشد بيرون اتاق از مرا دارد خيال زور به مامان

 كند، مي صدايم جان بي نسيم كه ينهم و كنممي ماندن براي را تالشم تمام اما 

 !ريحانه -

 .دوممي سمتش بعد و ايستم مي

 :گويممي گريه ميان و گيرممي را دستش
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 ؟جانم -

 :گويد مي است، زده زل پنجره به كه طور همان

 ...من -

 .كنم فرار خواستمنمي من

 .بدم پس بهش وسايلشو رفتم فقط من

 .گذارممي تمصور روي را آن بعد و بوسممي را دستش

 :گويدمي و چكد مي چشمش گوشه از اشك قطره يك

 ...زدم زنگ باز بهش ديشب -

 ...گفت 

 .گممي بابات به ميام بزني، زنگ ديگه بار يه :گفت

 ...بعدم

 .بيار پس خريدم واست هرچي :گفت بعدم

 :گويممي گريه ميان

 .نداشت رو لياقتت اون - 

 ...اما

 .خانم سوري پسر به بدن زور به رو تو ذارممين طوريه هر نسيم، نترس اما

 .زندمي پهلويم به محكم جان خانم

 .سفيد چشم نده يادش چيز -

 .گرفته من سمت را اش اشاره انگشت هم عمو زن

 ؟؟!خانم حاج ديدي -

 ؟؟!خانم حاج ديدي

 !اينه سر زير چي همه گفتم

  ها جبارزاده منال و مال رو زده چمبره رفته خودش

 .بره خوب جاي من بچه ارهند چشم

 :گويممي و كنممي نگاه را عمو زن نفرت با

 فهمه،نمي زبونشونو حتي بچه اين و زنننمي حرف فارسي كلمه يه كه اونا بين غريب، شهر توي بره تبچه -

 ؟شهمي خوشبخت

 ؟شه بزرگتر خودش از سال ده خشك پسر يه زن شهمي خوشبخت

 ؟باشه مادرشوهرش كنه،مي انگشت همه زندگي توي كه خانم سوري مثل عفريته يه شهمي خوشبخت

 :كندمي ناله نسيم

 .ريحانه كنم عروسي خواممي -

 .كنممي نگاهش زده وحشت
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 ؟تو گيمي چي-

 !ببينه نامرد اون خواممي-

 ؟؟بسوزوني خودتو خوايمي بسوزه، هم عمرا كه نيما سوزوندن خاطر به !؟چي -

 :گويدمي و بنددمي را هايش چشم

 .ببينه بايد آره -

 !ببينه بايد

 .بودم گرفته را تصميمم

 .بگيرم را جالل عمو ستم و خانواده وحماقت نسيم بچگي جلوى شده، كه طور هر خواستممي

 .رود مي سمت كدام دانستمنمي حتي كه بودم اتوباني وسط آمدم، كه خودم به

 .ديدممي را شهاب بايد 

 .استمخومي كمك او از بايد 

 .دهد جواب تا كشيد طول خيلي هميشه مثل گرفتم، تماس كه او با

 .باشد ترانزيت بايد فهميدم اطرافش صداهاي و سر از

 .ببينمت بايد ؟شهاب -

 .است سمت آن حواسش همه و است شلوغ سرش حسابي كه بود مشخص

 ؟باز شده چي ؟چرا -

 .كنممي بغض

 ؟اونجا بيام -

 :ددهمي جواب كالفه و عصبي

 ؟مگه زنه جاي جااين -

 ؟باز زدي گندي چه ؟كردي تصادف

 :گويممي دلخوري با

 ؟زنيمي حرف طوري اين چرا -

 :گويدمي طعنه پر خنده يك با

 .بهم زنينمي زنگ باشي نداشته كار تا ؟اينه غير مگه خوب -

 .كنممي اعتراض

 ؟داري حوصله ؟داري وقت اصال زنممي زنگ -

 ؟ديمي محل

 .بگو كارتو حاال !خوب باشه -

 .ببينمت بايد .شهنمي جورياين -

 .بينيممي ميام شب خونه، برو خوب -

 :گويممي كالفه
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 .دارم كار االن !مياي دير -

 ؟امروز نداري دكتر وقت اصال مگه تو -

 .رمنمي اما دارم، -

 .نداره تاثير تو روي هم رفتن دكتر فهميدي خودتم پس هان -

 :گويممي حرص با

 .نداره تاثير چيز هيچ و كس هيچ نكني، كمكم تو وقتي تا آره-

 !شد شروع باز -

 .منه از ايراد دممي نامه ميام من اصال بابا

 .دهم ادامه تكراري بحث اين به خواهدنمي دلم ديگر

 !شهاب -

 ؟نمياي

 .گممي بهت شلوغه سرم خيلي -

 !ديگه بگو وقتاست، همين واسه تلفن خوب

 .كنممي توقف و گيرممي راست سمت را فرمان كالفه

 .دنمي شوهر و نسيم دارن -

 :گويدمي خنده با

 ؟كنيدمي بدبخت داريد كيو باز !سالمتي به خوب -

 :گويممي حرص با

 ؟نزني طعنه دقيقه چند يه شهمي -

 !دنمي شوهرش زور به دارن گممي

 ؟!چه ما به -

 !!!شهاب -

 .بزرگتره ازش سال ده پسره

 .نميان بهم اصال 

 .شهمي بدبخت دونممي من

 ؟ميايم بهم خيلي االن ما مثال -

 .كنيم واسش كاري يه قرآن رو تو بيا -

 .شناسيمي رو پسره تو

 .دارن چرم كارگاه تبريز تو كه همونا 

 .كنهمي اداره رو شونحجره كه پسرشون اين 

 ؟؟مياد بر كاري چه تو و من از -

 .كن پشيمونش بزن، حرف پسره با خدا رو تو -
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 ؟نداشت پسر دوست مگه اصال اين ببينم -

 .كرده ولش ولي !چرا -

 .كنه عروسي خوادمي اون لج از اينم 

 .خنددمي دوباره

 !ايرادت همه اين با ندادم طالقتم گرفتمت، اومدم بدون، رو من قدر بيا -

 .شوممي اميد نا

 ...ام بيچاره عموي دختر به برسد چه شوم،مي نااميد هم خودم به شهاب مثل كسي كمك از 

 ...فهمد نمي را زبانم كس هيچ كه ام شده تبعيد غريب كشور يك در كردم مي احساس روزها آن

 !بفهمند خواستند نمي يا فهميدند، نمي يا شنيدند، نمي يا اما بزنم حرف تا زدم مي پا و دست

 .بروم نسيم ديدن براي دادند مين اجازه حتي و كردند مي سرزنشم مدام جان خانم و آقاجان

 .دادند مي زور به را سالمم جواب حتي و كردند مي بارم ناسزا هايشان نگاه با جالل، عمو و عمو زن

 :گفت مي مدام و زد مي را خودش مامان

 ...شه مي خراب ما سر چي همه آخرش -

 !طور اين دخترنكن

 .شد مي رد ام نگراني كنار از اهميت بي و خنديد مي شهاب

 ...بود شده تسليم و بود آورده كم حتي هم نفيسه

 .بود عجيب برايم جوابش گرفتم، تماس او با كه اواخر اين

 ؟بدم چي رو شوهرم خانواده جواب من !ريحانه -

 !طرف اين ره مي منم آبروي بزنه، گند نسيم

 .بود آقا بيوك بزنم، حرف توانستم مي كه كسي تنها با

 .بود شستهن آفتاب به رو تراس در

 .شكست بغضم اختيار بي ديدم، تراس در را او و رسيدم وقتي 

 :ناليدم و گذاشتم گوشه يك را كيفم و نشستم چرخدارش صندلي پايين جا همان

 !كنه نمي گوش حرفم به كي هيچ -

 .كنه نمي كاري واسم كس هيچ

 !نسيم خود حتي

 ...كرد ام شرمنده هايش چشم غم و كرد مي نگاهم مهربانش هاي چشم با

 :گفت مي هايش چشم با انگار

 ".كنم كاري برايت و شوم بلند جايم از توانم نمي كه ام شرمنده " 

 .زدم لبخند و كردم پاك را هايم اشك زده، خجالت

 :گفتم اختيار بي 

 !اكبر اهلل -
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 .شه مي درست ...بزرگه خيلى خدا

 .زد چشمك ملهج اين با روحم و ذهن در ستاره هزار انگار مرتبه يك بعد

 .نشست آقا بيوك هاي لب روي لبخند زمان هم 

 :گفتم ذوق با

 !!!امير حاج -

 !!!امير حاج

 .فشرد مي هم روي تاييد نشانه به را هايش چشم لبخند با آقا بيوك

 .شوم مي بلند جايم از 

 .دهم مي هول داخل سمت و گيرممي را آقا بيوك چرخدار صندلي دسته 

 !بهترينيد شما -

 .حله راه بهترين ناي

 را اميررضا شماره او از ذوق، با و روم مي شهداد اتاق سمت نرمك نرم ابرها، ميان رقصان قاصدك يك مثل بعد

 .كنم مي درخواست

 ...پرسد نمي سوالي اما شود، مي متعجب كمي

 انگشتم جد، زبر وزرد و سرخ عقيق و دلرباها و كهرباها و ها فيروزه ميان خودش، كارگاه وسط بعد، دقيقه چند

 .لغزد مي ام گوشي هاي شماره روي دانه دانه

 نجات را نسيم توانممي و رسيده زمين روي خدا به باالخره دستم كهاين هيجان از و افتاده شماره به نفسم

 !...آمده بند دهم،زبانم

 .شود مي هايم تشويش آرامش صدايش، باالخره دقايقي، از بعد و كنم مي امتحان بار چند

 .بفرماييد هستم جبارزاده -

 :گويم مي لرزان صداي همان با

 ...الو -

 !امير حاج الو

 .كند مي مكث لحظه چند

 .ندارد را پيش لحظه چند صالبت آن صدايش

 ؟بفرماييد بله -

 ...ريحانه منم -

 !سالم

 .است واجب جوابش او آيين در كه سالمي از امان و كند مي سكوت دوباره

 !باباجان سالم -

 !...است يتيم قدر چه كلمه اين بدون دنيايم داند نمي آخ

 ؟خوبيد -
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 !؟زدم زنگ موقع بد ببخشيد

 ؟شده چيزي نه نه، -

 ؟خوبي

 و واهمه هيچ بدون و كنم گريه راحت كه دهد مي را اجازه اين زند، مي موج سوالش در كه صدايش نگراني

 :بگويم خجالتي

 !نه -

 ...نيستم خوب من نه

 !كنيد مكمك خدا رو تو

 .زند مي موج صدايش در وحشت و رعب

 !زهرا فاطمه يا -

 ؟شده چي

 .شود مي تر نگران او و دهم جواب دهد نمي اجازه گريه

 !خانم ريحانه -

 !كنممي خواهش

 !بگو بهم شده هرچي

 ؟كرده كارت چي شهاب

 ...سپهري به سريع بزن زنگ

 :گويم مي گريه ميان و شوم مي هول

 !نه -

 !نه شهاب نه

 !باباجان كشتيم -

 ؟كي پس

 !نسيم -

 ؟چي نسيم -

 :گويم مي كودكانه بغض با

 ...؟بيمارستان توي يادتونه پسره اون -

 !يادمه !آره -

 ؟افتاده اتفاقي

 .فهميده چيو همه هم عموم كرد، ول رو نسيم -

 :گويد مي سوزناك طور يك

 !اهلل اال اله ال -

 !؟خوبه حالش
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 !؟آوردن سرش باليي

 :گويم مي ناله با

 !زد كتكش مرگ حد تا عموم -

 !واي اي -

 !واي اي

 !بدن شوهرش خوان مي -

 ...كنه قبول خواد مي نيما دادن حرص خاطر به كرده، لج خودشم

 !خانم سوري پسر به بدنش خوان مي

 ...بداخالق كچل ننه بچه همون

 :گويد مي تشر حالت با

 !!!!باباجان -

 .آيد مي دستم كار حساب

 !ببخشيد ببخشيد -

 !خوره نمي نسيم درد به اصال اون خوب اما

 !خوره مي رو نسيم خانم، سوري

 !!...بدين نجاتش خدا رو تو

*** 
 

 مي فرق دنيا كلمات همه با شود، مي زاييده اشصوتى تارهاى از و شود مي خارج او دهان از كه كلمه هر انگار

  .كند

 .دهد مي جال قبل از را كلمات انگار

 ...كند مي فرق گشرن و عطر 

 ...زيباست

 ...است آرامش از پر 

 .وَقَع ما في اَلخير باباجان، شما باش آروم - 

 :گويم مي اى واهمه هيچ بي

 كني، مي درستش شما دونم مي من -

 .زمين روي خداييد دست شما دونم مي من

  .شنوم مي وضوح به را آهش صداي

 !؟ خدا -

 شده، غريب خيلى زمين روي روزها اين خدا

 .كرده هاش آفريده ساير شرمنده رو خدا بدجور همنوعمون و خودمون قبال در ها آدم ما ظلم و جهل 
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 ؟ شه مي يعنى -

 دم،مي قول كنم، مي رو تالشم همه -

 سخته، دور راه اين از دسترسيم من فقط 

 .كنم صحبت عموت دختر با بايد اينكه اول قدم

  بگير، تماس من با و اونجا برو  

 .زنم مي زنگ پدربزرگت و عمو به خودم دشبع

 :گويممي است، شادي نوزاد اينبار كه بغضي با

 !بهترينيد شما -

 پرسد مي وقتي دارد غم صدايش اما

 ؟راهه به رو اوضاع ؟چي خودت -

 ...كنم راحت را خيالش بايد

 خوبه، چيز همه ، بله -

 .خاليه خيلي شما جاي فقط

 ؟؟است شده رانده زبانم به وجودم قسمت ازكدام استهناخو آخر، جمله اين دانم نمي

 :گفتن هم سر پشت بار چند شود مي وداعش و كند مي مكث دوباره

 باش، خودت مواظب -

 ....باشيد همديگه مواظب 

*** 

 :گفتم مي لب زير مدام و دادم مي فشار مشتم در را ام گوشي و رفتم بيرون كارگاه از ذوق با

 ...وقع ما في الخير -

 كرد، جلب را ام توجه مجاور سالن از جان خاله عزيزه صداي كه بودم خودم دنياي در

 .زد صدا بلند را اسم آن وقتي مخصوصا 

 !سولماز آي -

 ؟دارينمي بر بچه اين سر از دست چرا سولماز آي

 ؟كنه زندگانيشو ذارينمي چرا

 .كردي ديوانش بابا

 .شد تيز هايم گوش و شدم كشيده سالن سمت اختيار بي

 .است تلفني صحبت حال در خانم سولماز با بود مشخص و بود عصباني نهايت بي خاله

 :گفت بلندتر صداي با و كالفه

 !اينجا رسونهمي خودشو امروز همين بفهمه اميررضا آقا خدا به -

 !سولماز ديدي خودت چشم از ديدي هرچي اينبار بعد

 ...نكن پا به آتيش هات بچه زندگي تو قدر اين
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 ؟؟باال بياد شكمش گذاشت چرا خواست مي طالق خوب آهلل آي -

 ؟؟چيه بدبختش شوهر اون عيب

 ؟خوادمي ديگه چي دختر اين فهممنمي من آخه

 ؟؟كنه شوهر بود كرده زورش كسي مگه

  خوانم،مي را قصه ته تا

 .نكشم جيغ تا گذارممي دهانم جلوي را دستم

 .كندمي نگاهم خاص طور يك  كه شوممي ها پله روي شهداد حضور متوجه مرتبه يك بعد 

  كشم،مي خجالت ام ايستاده فالگوش اينكه از

 .پرسدمي دست اشاره با صدا بي و آيد مي پايين

 ؟شده چى -

 .زنممي لب آرام و گيرممي ام بيني جلوي سكوت نشانه به را انگشتم

 .زنهمي حرف خانم سولماز با داره خاله -

 ؟يچ راجع به -

 .شهرزاد كنم فكر -

 .زند مي خودش صورت روي آرام

  سرم، به عالم خاك -

 ؟؟؟جديه قضيه يعني

 .پرسممي تعجب با

 ؟اي قضيه چه -

 ؟نداري خبر تو ا وا -

 !واال نه-

  قطعيه، تصميمش گفت كردم، مي چت باهاش داشتم ديشب -

 .بيار دنيا هب طرف اون رو بچّت برو و نمون ايران كه نشسته پاش زير سولماز

 .نيست پيشرفت جاي اينجا 

 شه،نمي راضي اصال شوهرشم

 .برم خودم بده طالقمو يا بيا يا كه كفش يه توي كرده پاشو اينم 

 .گيرم مي گاز را لبم

 ؟؟راحتي همين به -

 :گويدمي و خنددمي تلخ

 ...راحتي همين به بله -

 .شده مد گرفتن طالق اصال روزها اين

 ... پس -
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 ؟چي اش بچه پس

 .كشدمي آه

 ؟بود بچّش تا سه فكر گرفت طالق سولماز خود مگه -

 !طور همين منم مادر

 ...طور همين پدرمونم

  است، شده جمع هايش چشم در كه اشكي

 .شومنمي جان خاله عزيزه حضور متوجه كه است كرده متاثرم آنقدر

 .پرسدمي تشر با 

 ؟كنيدمي كار چي اينجا دوتا شما -

 :گويممي سريع من شويم،مي ستپاچهد دو هر

 ..من -

  ...شدممي رد داشتم من

 كند،مي تاييد را حرفم هم شهداد

  .ديدمش بيرون رفتممي منم آره آره -

 :گويدمي شهداد به رو است ريخته بهم و كالفه حسابي كه خاله

 ؟همراته موبايلت -

 .دهدمي منفي جواب بعد و كندمي جيبش در دست شهداد

 ؟جان خاله كار چي خوايمي موبايل نه -

 .دهدمي تكان هوا در را دستش

 داداشت بزن زنگ بيار برو -

 .بمالم سرم به گ لي چه بيينم

 .پرسدمي تعجب با شهداد

 ؟بزنيم زنگ شهاب به -

 :گويدمي عصبي خاله

 !گممي رو رضا امير آقا -

 ؟خورهمي مصيبت اين توي من درد چه به شهاب اون وگرنه

 !بگيره رو طالقش تهران بياره برداره رو آبستنش خواهر شمال از كنان خركش افتاد نمي راه داشت عقل اگه اون 

 .پرسممي وحشت با و كشممي هيم

 ؟شمال رفته كي شهاب ؟شهاب -

 :گويدمي و كندمي نگاه دار معني طور يك را پايم تا سر خاله

 !توئه شوهر -

 ؟پرسيمي من از
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 !باشه داشته درايت يكم بايد زن

 .اندازم مي پايين را سرم زده خجالت

 :گويدمي شهداد 

 .ميارم كني صبر يكم شارژه به باال گوشيم خاله -

 :گويممي مرتبه يك اختيار بي

 ... من -

 .گيرممي رو شمارشون واستون االن من

 :گويدمي و اندازد مي ساعت به نگاهي شهداد

 .خوابنمي اونجا معموال داداش ساعت اين-

 .بودن بيدار زدم حرف االن همين نه -

 .شودمي سرزنش و سوال و خشم از سرشار خاله نگاه حاال

 اش، برنده برگ و عمارت به شهرزاد برگشت با

 .شد آغاز سلطنتش طاليي دوران بود، گرد و بزرگ شكم يك كه 

 همه حين و داشت وجود عمارت در خانم سولماز آمد رفت و مجدد حضور براي يك درجه و خوب بهانه يك حاال

 آمدها، و رفت اين

 . شد مي كمتر او از  روز به روز شهاب كينه و دلخورى انگار 

 كتابخانه يا  اتاقم در را خودم دانشگاه  از بعد هاي ساعت دادم مي ترجيح كه بود وحشتناك آنقدر  خانه جو اما

 .كنم حبس عمارت

 در دختر و مادر اين آزارهاي و اذيت و ها طعنه از اي لحظه و بود من بيهش هم بيچاره شهداد روز و حال دقيقا 

 .نبود امان

 .خواندم مي درس و بودم مانده بيدار كتابخانه در را شب تمام

 .شدم بيدار شهاب هاي فرياد صداي با كه بود شده سنگين تازه هايم پلك صبح سر و داشتم امتحان ظهر 

 .دويدند مي دنبالش هراسان اضعي و بايرام دويدم، پنجره سمت

 .داد مي فحش جهت بي و زدمي عربده مدام نداشت، تعادل اصال و بود مست 

 .شدند بيدار خانه اهل همه كم كم

 .بود رسانده نهايت به را اش عياشى و گذراني خوش ديگر امشب 

 رساند مي صبح به را شب مختلف هاي ميهمانى در دانستم مي و آمد مي خانه به صبح نزديك شب هر اينكه با 

 نداشتم را ماجرا شدن علنى قدر اين توقع اما

 .نبودم ناراضى هم زياد راستش  اما

 ...بود هايش سرزنش و توهين آن بعد و رختخواب در اش جسمي و روحي فشار از بهتر 

 .خنديد و ايستاد مقابلم و آمد  جلو خوران تلو تلو دويدم، حياط سمت

 خواند، مي استغفار و كند مي يننفر جان خاله عزيزه 
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 ، كند مي تماشا فقط  زده وحشت ديگر عمارت در جلوي الناز 

 .كند مي صادر دستور دوم طبقه تراس  از و زده كمر به دست شهرزاد 

 .بگيره دوش يه ببريدش ؟مسته بينيد نمي مگه -

 .بگيرد را شهاب بغل زير عياض كمك به تا رود مي جلو شهداد

 .دهد مي قرار خطاب مورد را شهداد زشت الفاظ با و كند مي انعتمم شهاب اما

 .كشد مي عقب را خودش شرمزده طفلك 

 .آورد مي باال را اش معده محتويات تمام و شود مي خم مرتبه يك شهاب

  آورم، نمي تاب را اين من و شود مي تر حقير لحظه هر 

 :گويم مي مصمم و گيرم مي را دستش روم مي جلو خودم

 !باال بريم بيا -

 .افتد مي راه دنبالم و كند نمي اعتراض

 كند مي ام مسخره و گويد مي اراجيف و خندد مي مدام اتاق به رسيدن تا مسير طول در

 .بندم مي را در شويم، مي اتاق وارد اينكه محض به 

 .بياورد در را هايش لباس كنم مي كمك و روم مي جلو

  كند مي بد را حالم الكل دتن بوي كند، مي درازي دست مدام 

 .كشم مي عقب را خودم دارد، را هايم لب شكار قصد او و

 !نه حاال شهاب، نه -

 .كند مي سعي مدام و  شود نمي بيخيال اما

 .شوم مي متوجه ، كند مي پرتاب تخت روي مرا وقتي را اين ، است شده برابر چند انگار قدرتش

 وضعيت اين در مرا كسي اينكه شرم كند، مي پاره را هايم لباس يوقت اما بكشم جيغ خواهم مي زده وحشت 

 ببيند،

 .كند مي محكوم شدن خفه به 

 :گويم مي خودم به عجيب درد يك با و برم مي فرو رانم گوشت در را هايم ناخن

 !بزن زمين رو ترست بار يك "

 بشه، امشب بذار !بيار دووم

 "...شوهرت بذار 

 .شود مي قفل هم در هايم استخوان تمام دوباره اراده بي اما

 نفس سختي به خزم، مي اتاق گوشه زده وحشت .شود مي برابر چند ناكامي از بعد شهاب هاي فحش و عربده

 .كشم مي

 ...شب همان 

 شب، همان درست

 ... كند مي جمع كريستال ليوان آن در را نفرتش و ناكامي تمام 
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  و چكد مي خون ام سرشانه از

 .... بينم مي  را كتفم در رفته فرو شيشه خرده هاي تكه خودم چشم با

*** 
  ذهنشان، در بال هزار و دارند دوپا ها زن

 ...باورشان و رويا در

 ...هايشان نگرانى و ها ترس در حتي

 خاطراتشان، بين و آينده و گذشته در

 ...دارند بال هزار 

 دارند، پا هب دار خال زرد دمپايي جفت يك كه حالى در توانند مي مثال

  آشپزخانه، يك سه در دو فضاي در

 كافي كتلت در مرغ تخم چند خانه اهل تعداد اين براي كنند فكر كنند،مي رنده زميني سيب كه زمان هم

 ؟است

 بار يك و بيايد است قرار او كه روممي روزى همان به و زنممي بال لحظه همين در كه من حال مثل درست

 :بگويد و كند حلقه قبل مثل مرمك  دور را دستش ديگر

 .شهمي ريزه يه كتلتت هر كه برم كوچولوت دستاي قربون -

 .... شده سرخ هاي زميني سيب ظرف به بزند پاتك بعد

  ...اما

 دارد، ديروز با ديگر فرق يك روز، آن اما

 :دبگوي هيجان با چمم هزار پهلوان و بيايد اتاق از دخترم گريه صداي كه است اين فرقش 

 !مامانش ياال شد، بيدار بابا جاناى -

 .بده بهش شير بجنب 

 :بگويم و بخندم منم

  !باباش نخير -

 كثيفه، جاش خورده رو شيرش

 .باباشه شكم براي آذوقه تهيه بند   من دست كه بجنب شما 

 .دهمنمي  را داغ روغن در اشك قطره دومين سقوط اجازه من و كندمي صدا جيز روغن مرتبه يك

 ؟شد آماده ها كتلت كى اصال فهممنمي و كنممي پرواز بالهايم با طور مينه

 ؟ ريختم شويي لباس ماشين در را ها لباس كي

 اتاق به خواهممي داروهايش همراه و ام گذاشته سيني در را بيوك بابا عسل شير ليوان آيم، مي كه خودم به

 ببرم،

  است، شده جمع سمت يك به بدنش اش سكته آخرين از بعد  

 مادر، شكم در جنين يك حالت مثل درست
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  شود،مي نوزاد شبيه بيشتر و رود مي آب بيشتر روز به روز انگار بيچاره مرد پير 

 يك و شود خالص دنيا تاريك  و تنگ رحم اين از و شود متولد مادر بطن از روزها همين است قرار كنممي حس

 ...است نشسته انتظارش در بهتر جهان 

 ... اام

 ... منتظر هاي چشم از امان اما

 شب، تا صبح كه هايش چشم از

 شود،مي گشوده وقت هر 

 ...دوزدمي چشم در به فقط 

 اي جمله چنين گفتن و اعتقادي چنين كرده تحصيل و امروزي آدم يك از آمد، ويزيتش براى دكتر ديشب 

 بود، عجيب خيلي برايم

 دارد، اعتقاد جان خاله عزيزه مثل هم او كه بود عجيب 

 " بندهنمي دنيا اين روي نبينه،چشم رو بچش تا و راهه به چشم مرد اين "

 و كنممي تميز را صورتش مرطوب، دستمال با

 .گذارممي بالش سرش زير

 ...كندمي سقوط صورتش خسته هاي چروك روي چشمش گوشه از كدر و جان بي اشك قطره يك روز هر مثل 

 شوم، مي بلند جايم از سختي به كه است شده بزرگ آنقدر شكمم

 گيرم،مي كمرم به را دستم 

  زنم،مي صدا را شادي بلند صداي با .بمانم اتاق اين در توانمنمي اين از بيشتر كنممي حس 

 .رساندمي را خودش ثانيه چند از كمتر

 ؟بده حالش عمو ؟ريحانه شده چي -

 :گويممي كنم،مي ترك را اتاق كه حالي در

 .كنم استراحت بايد يكم من بخورن رو شيرشون كن كمك لطفا نه -

 :گويدمي مهرباني با و گيردمي را دستم

 .نسوزون انرژي قدر اين كن، فكر شكمت توي بچه اون به دختر خدا رو تو -

 .كشممي دستش روي دست و خندممي آرام

 ...است بچه همين واسه تالشم همه -

 خورد،مي زنگ اش گوشي مرتبه يك

  .افتد مي اش گوشي صفحه روي اسم به آورد،چشمم مي در جيبش از را آن وقتي 

 روم،مي عقب قدم چند آگاه ناخود

 ...افتد مي جانم به وحشت اسم اين ديدن با هنوز 

 شود،مي حالم وخامت متوجه

 :گويدمي دستپاچه 
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 .عزيزم دمنمي جواب ؟بده حالت -

 :گويممي سختي به بعد كنممي اشاره منفي نشانه به دست با ندارم زدن حرف توان

 .بده جوابشو !نه !نه - 

 :گويدمي و گيردمي گوشش كنار را گوشي ترديد با طفلك

 
 .. شهاب الو -

*** 
 ..قاتل هاى دست

 روح و جسم روى از جرم آثار كردن پاك پى در وبعد كُشندزنند،ميمي زخم كه ها دست اين بر نفرين و آه

 ...رقصند مي ها دلقك نوازش،چنان نمايش به ، مقتول

 تكه آوردن بيرون و كتفم جراحي شاهد بيهوشي بدون كه وحشتناكي دقايق بودم، آمده بيرون عمل اتاق از تازه

 ...بودم پوستم و گوشت از شيشه هاي

 بيرون را شهاب نام به اسم يك ، هم خونينم و پاره و تكه قلب از و بشكافد هم را ام سينه دكتر شد مي كاش

 .بكشد

 بايد كسي را، بود سوزانده و بود سوخته و بود كرده اصابت چنين قلبم جوان و سبز زمين به كه سنگ شهاب اين

 ...بكشد بيرون

 جز اند بوده كنارم همه وحشتناك ساعات اين تمام و است پريده كامال اش مستي حاال كند،مي نوازش را صورتم

 او،

 :گويدمي او به سرزنش با خانم سولماز و است ترحم غرق هم شهرزاد نگاه حتى 

 ؟احمق پسر چي كشتيشمي اگه ندي، دست از اينجوري رو اختيارت كه كن مست اونقدر -

 :گويدمي و كندمي نگاه را مادرش حرص با

 !نكن تكليف تعيين من واسه يكي تو؟چه تو به -

 !نشه كبود جاييش و نشه جرم اثر كه نبز سرش توي بزني رو زنت خواستي گفتيمي رفته يادت

 :گويدمي نفرت با و كندمي پرتاب زمين روي را دهانش آب جمله اين شنيدن با جان خاله عزيزه

 !سولماز روت تو توف !توف ! توف -

 افتد، مي راه دنبالش هم شهرزاد رود،مي بيرون اتاق از و داردمي بر را كيفش حرص با خانم سولماز

 :كنممي ناله اختيار بي و دوزممي چشم بيمارستان دراز راهروي به اتاق باز در  از 

 ...مامانم -

 زند،مي هق هق جان خاله عزيزه

  بوسد،مي و گيردمي را دستم و آيد مي كنارم كه بينممي را الناز 

 .كندمي نوازش را صورتم دوباره شهاب

 .اونجا برمتمي شي، مي مرخص امشب -
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 :گويدمي حرص و بغض با الناز

  ؟بگي خوايمي چي مادرش به -

 ؟؟؟كردم خورد زنم تن توي رو ليوان كه بودم مست اونقدر بگي خوايمي

 .ندارد جوابي هيچ الناز براي و اندازدمي پايين را سرش

 آورد، مي ارمغان به برايم امنيت و آرامش قدري در كنار مهربان چشم جفت يك كه است در به نگاهم هنوز 

 ...آشناست برايم قدر چه مشكي ريش ته اين با پوش مشكي شلوار و كت هميشه بلند  قد مرد ينا 

 :كنممي ناله لب زير

 !سپهري آقاي -

 در جلوي همان از و شود مي پشيمان لحظه يك انگار اما بيايد داخل خواهدمي زند، مي برق هايش چشم

 :گويدمي

 ؟خانم داريد الزم چيزي -

 .دهدمي جواب من جاي به شهاب

 .ندي گزارش چيزي حاجي به و بگيري خون خفه تو كه اينه داريم الزم حاال كه چيزي تنها -

 :گويدمي تشر با جان خاله عزيزه

 ؟بچه شينمي آدم تو چرا -

 ؟زنيمي حرف طور اين همه با چرا

 :گويدمي نفرت با شهاب

  !خاله دونينمي هيچي تو -

 جاليز سر مترسك  عنوان به اينجا رو شد،من معامالتم بزرگترين مانع حاجي ،مرتيكه اين جاسوسي خاطر به

 .كنهمي هدايت چيو همه خودش دور راه از و گذاشته

 .كندمي اعتراض اينبار الناز

 ؟حرفاست اين وقت االن بكش خجالت!شهاب بسه -

 ؟آوردي گلت دسته زن سر باليي چه ببين

 را قولش بماند،سر قولش سر اينكه جاي به هم بار اين هايش قول همه مثل بيمارستان، از شدن مرخص از بعد

 ...زندمي

 همه زد، زنگ ام بيچاره مادر بار هر كندمي مجبورم و گرديمبرمي عمارت ببرد،به مادرم پيش مرا اينكه جاي به

 ...كنم پنهان را چيز

 بگذارم هم روي قدري را هايم چشم كردممي سعي و بود گرفته آرام دردم كمي مسكن چند زور بعد،به روز عصر

 ببرد، خوابم تا

 .شد اتاق وارد بزند در اينكه بدون شهداد مرتبه يك كه 

 ...كردم نگاهش هراسان 

 :گفت عجله با 
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 !خاموشه گوشيت گه،مي داره كار تو با !زده زنگ داداش !ريحانه -

 !كشهمي شهابو خدا به؟؟فهميده يعني واي

 پرسم،مي و مشو مي بلند سختي به

 ؟زده زنگ كجا ؟ كو -

 :گويدمي و گيردمي مقابلم را گوشي شود،مي ظاهر در مقابل تلفن گوشي با منيره دهد، جواب اينكه از قبل

 .دارن كار شما با هستن، خط پشت امير حاج خانم، -

 .نزنم حرفي كه كندمي التماس هايش چشم با شهداد

 :گويممي لرزان صداي با رودمي كه منيره گيرممي را گوشي 

 .سالم! الو -

 !دارد اعتياد صدايش به دنيايم قدر چه

 ؟خاموشه چرا گوشيت روزه دو؟خوبي باباجان سالم عليك -

 :گويممي ام گذاشته  زخمم روي را  دستم كه حالي در و دهممي قورت را دهاتم آب

 .بود رفته يادم رو جريان اون كل به ببخشيد -

 :گويدمي ردلخو لحن يك با

 ؟شدي پرت حواس اينقدر كي از -

 ؟دختر ميره يادت رو خدا بنده يه مهمي اين به مسئله 

 ...بجنب بزنم، حرف بتونم دختر اون با من كن آماده رو شرايط شده طور هر ساعت همين

 .كنممي نگاه شهداد به دردمند

 ... من آخه !آخه-

 ...اونجا برم مريضم،نميشه يكم من

 .پرسدمي نگراني با

 ؟؟؟گينمي من به هست چي ؟ميشي مريض قدر اين تو چرا-

 .دهممي جواب دستپاچه

 .ضعفه و استرس و درس فشار و هام امتحان واسه هيچي،!هيچي -

 !نكن اذيت رو خودت اينقدر.هاست مرض همه مادر استرس !باباجان -

 :گويممي بغض با

 ... من -

 ؟خوبه بزنه، زنگ شما به بتونه كه فرستممي نسيم واسه گوشيمو امروز طوريه هر من

 .نداره عيب باشه ساعتي خوبه،هر...خوبه -

 غير شوق يك با كند،مي تماشا ولع با و كندمي باز چندم بار براي را طال سرويس جعبه كه همانطور عمو زن

 .دهدمي را جوابم توصيف قابل

  پيچوندن،مي داشتن انگار همه يم،زد زنگ شوهرت و خونَت به خيلي جون،ما ريحانه واال - 
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 !باشى مراسمش توى داشت دوست ؟داره عمو دختر تا چند مگه نسيمم

 .است كرده رخنه وجودم در ضعف و كندمي درد شدت به هنوز زخمم

 .پرسممي دردمندي با فقط و دهممي تكيه سرم پشت ديوار به

 ؟ كجاست نسيم ؟نسيم -

 :گويدمي و گيردمي من سمت دوباره را جواهر جعبه

 .كنن پيدا سرويس اين با ست انگشتر يه شوهرش با رفتن -

 ؟نه ؟خوشگله خدايي

 ؟بود گرم چند تو عقد سرويس راستي

 از عمو زن سوال به توجه بدون و كنممي نگاهش ام ناراحتي همه با من و شود مي اتاق وارد ميوه سبد با مامان

 .پرسممي مامان

 .كردي قايم ازم ،زدم حرف باهات هربار -

  ؟مامان گرفت آروم دلت حاال كنن، عقدش قراره شنبه پنج اين نگفتي عمد از 

 :گويدمي و كندمي گرد را هايش چشم عمو زن

 !مرضيه وا -

 ؟كنهمي همچين چرا بگيريم، دخترت اين واسه دعا يه بريم

 .كنممي نگاه عمو زن به نفرت با چكد،مي ديگري از پس يكي هايم اشك

 !كردين بدبخت رو نسيم -

 .شودمي عصبي حسابي اينبار

 زند،مي ضربه كتفم به هم سر پشت دوبار شودمي بلند 

 .كنممي ناله درد شدت از 

 ها، بيرون كشيمي من بچه زندگي از پاتو !دختر هاي -

 !نشستي پاش زير نبينم

 .گذارممي زخمم روي را دستم

 :گويدمي عمو زن به حرص اب و آيد مي كنارم نگراني با مامان 

 ؟زينب كردي كارش چي -

 .كندمي نازك چشم پشت عمو زن

 !داره ادايي و ناز چه -

 !!زدم آروم من واال

 .پرسدمي مامان

 ؟ريحانه چيزيته -

 :گويممي گونه فرياد صداي با

 !چيزيمه !مامان آره -
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 گلوم، توي شده گوله دارم مرض يه

  ،شما مسخره اعتقادات از مرض يه

 ...جنايتكار تون تفكرات از

 .گيردمي گاز را خودش انگشت كنار عمو زن

 ! اوا -

 ...اوا ! اوا 

 !شده خور چيز انگار واقعا دختره 

 !كرده قاطي اصال

 .دهممي را جوابش و كنممي نگاهش

 .كنه شوهر كردين مجبور رو طفلك اون كه كرديد قاطي شماها -

 ؟گرفته رو دخترم مومن و اهل پسر يه شهمي حسوديت ؟چيه -

 ؟خانم ريحانه بزن رو دلت حرف

 ؟؟شدمي قسمتش تو شوهر مثل ايمون و دين بي يه بايد

 ؟دخترم خواستگاري نياد امير حاج حسادتت از دوئوندي موش تو ندارم خبر كنيمي فكر

 :گويمشوم،ميمي خارج اتاق از كه حالي در و دهممي تكان تاسف سر

 !بفهميد كاش -

 ...نيست كردن شوهر زن يه افتخار بزرگترين بفهميد روز يه اشك 

 :گويدمي التماس با و گيردمي را كيفم و دود مي دنبالم مامان

 ! ها بياين فردا بابات خاك ارواح رو تو ريحانه -

 .نباشين شما ميارن در حرف فاميل 

 :گويممي و خندممي طعنه با

 كنم، بكوب و بزن عموم دختر جعلي كنون عقد تو بخوام كه نشده بابام سال هنوز -

 !كردين تموم رو كار كه بود محضر تو شنبه پنج همون واقعي عقد 

 :گويدمي اتاق داخل همان از عمو زن

 !نداريم برقص و بزن -

  !است ساده شيريني   و شام يه 

 .داده رو اذنش آقاجان خود !نكن باباتو سال بامبول

 باالخره و كند ام راضي فردا مراسم براي تا زندمي زنگ بار چند شب تا مامان گردم،مي بر خانه به وقتى

 ...كنممي قبول و نشوم بغضش تسليم توانمنمي

*** 
 ...بيارايم عقدكنان مراسم مناسب را ظاهرم بودم مجبور استيصال و اجبار سر از و بودم آينه مقابل
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 و آمد جلو خودش برگشت، دوباره ذوق با بود، رفته قوتشيا سر گيره آوردن براي پيش دقيقه چند كه  الناز 

 :گفت و رفت عقب كمي بعد زد، موهايم كنار را سر گيره

 !سفيدي تو واي -

 !پوشيدي نمي مشكى پيرهن كاش فقط كنه، نگات هى خواد مي دلش آدم ياقوت هاي سنگ اين با 

 :گفت و  كرد تنگ كمي را هايش چشم بعد 

 ؟بپرسم سوال يه تونم مي جون ريحانه -

 دادم؛ پاسخ لبخند با

 .حتما عزيزم آره -

 ؟داري خاصي رژيم -

  !شدي الغر خيلي 

 دوني مي اما شم، مي چاق دارم كه ميده گير بهم خيلي وحيد روزها اين راستش ؟رو رژيمت بگي منم به شه مي

 !درشته ينهم واسه داداشم آقا ماشاال زياده، چاقيمونم استعداد !خوراكيم خوش ارثي ما

 :گويم مي و كشم مي آهي ، شود مي تمام موهايم زدن شانه

 ....داده رژيمم روزگار -

 :گويد مي غم با ، شود مي پشيمان سوالش از انگار

 برات، بميرم -

 ..شه مي درست چي همه بياد، دونم مي بياد، قراره داداشم نخور غصه اما

 پرسم؛ مي هيجان با

 ؟بيان قراره امير حاج -

 :گويد مي ذوق با اما مآرا

 مياد، اهلل شاء ان گفت پيش، حرف   بي -

 !يكم بياد خودش به عقل بي دختر اين بده وقت خواسته نيومده، االنم تا ، شهرزاد جريان سر 

 كنم نمي سوال ازش همين واسه حساسه، يكم شهرزاد  دوني مي فقط نگرانم، خيلي منم راستش جون الناز -

 اره،نذ فضوليم بر حمل كه

 ... اما 

 ؟دنبالش نيومده شوهرش بارم يه چرا مدت اين اما

 داداشمه، آقا خواسته -

 !نيان مدت يه خواسته ازشون 

 ...كنه مي درست چيو همه داداشم هميشه مثل دارم حتم من

 :گويم مي لب زير اختيار بي

 اهلل، شاء ان - 

 ...اهلل شاء ان
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 بود؛ اين جوابش بار هر و گرفتم مي تماس شهاب با كه بود دهم بار بود، گذشته نه از ساعت

 "ميام دارم "

 ...بود نيامدنمان نگران و گرفت مي تماس پى در پي و مدام هم مامان !بود شده طلسم آمدنش اين و

 شنيدم؛ هم عمارت حياط در گوشي، پشت از جز را فريادش صداي گرفتم تماس شهاب با كه بار آخرين 

 ؟؟؟؟من شماره روي كرده گير انگشتت مگه مصب ال د   -

 !ديگه رسيدم 

 تر، خسته بود، خودش دويدم، پنجره سمت

 ...شب هر از تر اخالق بي و

 !!!خواند مي آواز حمام در طوالني دقايق آرامش كمال در و نداشت توجهي هيچ ساعت به

 ..نشود ،حرام بيشتر آن از وقت كه بودم كرده آماده را شلوارش و كت

 :گفتم كالفه شد، موهايش كردن خشك مشغول آينه مقابل زنان سوت آمد، يرونب كه حمام از 

 !شد دير خيلي شهاب -

 انداخت؛ باال شانه

 !جهنم -

 !بينيم مي كمتر رو آشغاال و آت ساعت نيم يه 

 را پيراهنش سريع پوشيد، چيز همه از قبل را جورابش و زير لباس اش هميشه عادت به و آورد در را اش حوله

 گرفتم؛ ابلشمق

 !عزيزم بيا -

 كرد؛ نگاه را پيراهن اكراه با

 ؟؟بپوشم ديدي كي شلوارم و كت اين زير سفيد پيرهن من !دهاتى -

 ندهم، را جوابش كه كردم حبس سينه در را نفسم

 :پرسيدم ، شد اش  كرده اصالح تازه گردن زير لوسيون زدن مشغول و برگشت آينه مقابل

 ؟؟پوشي مي چي خوب -

 !آورده ايتاليا از مامانم كه طوسيه ونا -

 ؟پوشيدي مهموني رفتي مي داشتى پريشب كه همون -

 .همون -

 گرفتم؛ مقابلش و كردم پيدا را پيراهنش كمد داخل از

 كردم، پيداش بيا -

 و رفت باال ابرويش يك بعد كرد، نگاه دقت با را پيراهن و كرد مكث لحظه چند اما بپوشد، تا گرفت را پيراهن

 پرسيد؛

 ؟زده اتو كي اينو -

 :پرسيدم نگراني و ترديد با
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 ؟ چطور -

 ؟شده چي 

 :گويد مي خشم با

 ؟؟؟كي ميگم -

 ...خوب -

 ... لباسارو صحرا هميشه خوب 

 كند؛ مي قطع فريادش با را حرفم

 !كن صداش رو احمق اين -

 كنم؛ مي ناله ترس با

 ؟جان شهاب شده چي آخه -

 و زند مي صدا را صحرا نعره با در جلو همان از و شود مي خارج اتاق از دارد، تن به رزي لباس فقط كه طور همان

 گردد، مي بر اتاق به بعد

 :گويم مي نگراني با

 ؟ميكني طوري اين چرا -

 !بپوش چيزي يه حداقل

 :گويد مي خشم با و گيرد مي اش بيني نزديك سكوت نشانه به را انگشتش

 !هيس -

 !هيچي گي نمي هيچي 

 شود؛ مي اتاق وارد  اضطراب با زنان نفس نفس چاره بي حرايص

 ؟بله -

  ؟آقا بله

 :گويد مي و گيرد مي باال را پيراهنش ، رود مي عقب قدم چند بيچاره دختر و رود مي جلو قدم چند شهاب

 !!!!من هاي پيرهن به زدي تر هزارمه بار اين -

 :گويد مي وحشت با و گذارد مي دهانش جلوي را دستش

 آقا، الهي شم كور واي -

 ؟شده چي مگه

 !!!صورتش روي محكم دست پشت يك شود مي سوالش جواب

 او صورت و سر به پياپي و محكم دوباره هم را بعدي ضربات و آيد نمي كوتاه شهاب اما كشيم مي جيغ دو هر 

 مي فرياد زمان هم ، آيد مي فرود من هاي دست روى بعدي ضربه چند و اندازم مي جلو را خودم كوبد، مي

 :كشد

 ؟؟ االغ گوريه كدوم حواست -

 آيند، مي  و شوند مي  خبردار خانه اهل همه هايش فرياد با
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 كشم؛ مي جيغ 

 !!!شهاب ديگه بسه -

 زند، مي هق هق صحرا

 كند؛ مي ناله گريه ميان و كند مي بغلش آيجان

 يتيمه، بچه اين آقا -

 .....نمياد خوش رو خدا 

 كوبد؛ مي شهاب بازوي به پياپي بار چند عصايش با هم جان خاله عزيزه

 !ضحاك نگذره ازت خدا -

 :گويد مي شهاب به رو خودش زدن باد حال در شهرزاد برند، مي بيرون اتاق از را صحرا

 !باشه دختره اين به حواستون -

 زنه مي خونه از جان خاله عزيزه گلدوزي وسايل خريد بهونه به وقتي مخصوصا جنبه، مي بد گوشش و سر 

 بيرون،

 !باال مياد فردا امروز شكمش ندارم شك

 ...بود گفتن ما از

 كردم؛ اعتراض بلند صداي با

 !!!!شهرزاد ! واي -

 ...نزن تهمت

 كند؛ مي نازك چشم پشت

 كني، دفاع بايدم -

 !!تو با جيكه تو جيك همش 

 كند؛ مي نگاهم خشم با شهاب

 !!!بخوابي هفته يه تا زنمت مي جور يه ميدي رو خونه ناي هاي كلفت به بشنوم فقط ريحانه -

 كنم، مي نگاهش فقط و كنم مي مشت را هايم دست من و رود مي نيشخند با شهرزاد

 ......ام شده مچاله غرور همه با 

 ...!نيست آرزوهايش و روياها شبيه امشب قدر چه طفلكم كوكي عروسك

 ؟.!آيد نمي معصومش صورت به غليظ آرايش اين قدر چه

 ...است بدقواره ظريفش اندام بر بخت پيراهن قدر چه آه

 ؟كجاست لبخندش

 ؟كجاست شورش پر صداى

 ؟؟برد و شست سيل، كدام دست را، هايش چشم برق

 كند، مي تكليف تعيين هم كنانش عقد شب در پسرش نشستن طور چه و برداشتن قدم نوع براي خانم سوري

 دانم نمي كند، مي رفتار بردار فرمان سرباز يك مثل مادرش مقابل در ودنب عبوس و حرفي كم وجود با مجتبي
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 با بزرگتر حضور در آيينشان و رسم در انگار كند، نمي نسيم خرج نگاهي نيم حتي كه غرور يا است شرم اسمش

 است، بزرگي جرم زدن حرف همسر

 :گفت مي كه شنيدم اش عمه زبان از را اين

 !نكنه بش و خوش زنش با بزرگتر جلوي هست، حواسش !ريزه مي سرتاپاش از احي مجتبي آقا ماشاال واي -

 از ام بيچاره عموي دختر هاي دست شود، تقديم عروس به بيشتري هديه و بگذرد كه ديگر كمي كردم مي حس

 !شود فلج ، بخاري لوله شبيه زرد و زشت النگوهاي آن سنگيني

 هم مرتبه يك ندارد، زدن حرف حق كسي كه كند مي سلطنت ممراس بر چنان كوتاهش قد همان با خانم سوري

 :گويد مي جمع سكوت در و گيرد مي مرا سلطنتش تير

 !زاده جبار عروس آي - 

 ؟نيستن چرا شوهرت قوم ببينم

 ؟نداشتن دعوت 

 :دهد مي جواب من جاي سراسيمه و شود مي هول عمو زن

 !داشتن خارجي مهمون امشب گويا كرديم دعوت واال -

 !!؟گويد مي راست كه كنم مي شك لحظه چند خودم حتي و شود مي گرد عمو زن دروغ از هايم چشم

 مي اوج بيشتر لحظه هر صدا كنم، فكر بيشتر دهد نمي مجال مردانه قسمت و پايين طبقه از فرياد صداي اما

  ، شناسم مي خوب را صدا اين من و گيرد

 .شوم مي پايين طبقه راهي جمعيت يلس همراه گويان ابوالفضل يا كه خوب قدر آن

 ... است وحشتناك هم توصيفش و تصورش حتي

 ...بينم مي عمويم دختر عقد مراسم وسط شده گالويز را سعيد و شهاب خودم هاي چشم با من اما

 !شنوم مي را ام خانواده كل به شهاب ركيك هاي توهين و ها فحش من

 ...كنم مي درك خودم به را لفامي كل ترحم پر شايد و سرزنش پر نگاه من

 مي و دهد مي تكان افسوس سر كند، مي پاك را دهانش خون كه حالي در سعيد كنند مي جدايشان كه هم از

 :گويد

 !نداري هيچي پول جز كه فقيري قدر اين تو، -

 دهد، مي را جوابش ركيك فحش چند با شهاب

 :كشد مي فرياد آقاجان 

 بكشيد، خجالت ديگه بسه -

 !بردين رو آبرومون داره، حرمت خونه اين 

 :گويد مي مجتبي به رو و دهد مي سر طعنه پر خنده خانم سوري

 نكن، آمد و رفت زياد اينا با -

 !بشي اينا شبيه خوام نمي
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 سر را شوم عقد اين دلي و دق جا يك بايد فقط !نه باشم ناراحت شهاب به توهين از كه نه نيست، خودم دست

 :گويم مي نفرت و حرص اب ، كنم خالي كسي

 !نداره رو شما با معاشرت به عالقه كسي -

 :زند مي كمر به دست و كند مي بُراق را هاش چشم

 كنه، مي جور رو تخته و در خوب خدا -

 !ياغيه شوهرش مثل

 :كشد مي فرياد شهاب

 !ريحانه كن جمع -

 !ها غربتي اين به چه رو ما كن جمع 

 با زري عمه است، گرفته اوج ها پچ پچ كند، مي تماشا فقط و داده تكيه ديوار به پريده رنگ با و حال بي مامان

 :گويد مي اعتراض

 !شهاب آقا بفرست صلوات ؟كجا واي -

 :گويد مي كند، مي صاف را اش پاره يقه كه حالي در شهاب

 !صلوات جاي خوندم رو طايفه اين فاتحه من -

 ديديد، رو گوشتون پشت ديگه

 !ديديد هم رو ريحانه 

 كند؛ مي اشاره سعيد به بعد

 !اينه مثل نسب و اصل بي گشنه گدا يه شما لياقت -

 برد مي يورش شهاب سمت اينبار عمو

 :زند مي فرياد او و گيرند مي را جلويش فاميل مردهاي اما

 !؟كشي مي ما رخ به رو، نسبت و اصل راست و چپ هستي كي كردي فكر قرتي بچه -

 !هري

 !نبيرو گمشو !هري

 :زند مي نيشخند و كند مي نگاه را عمو تمام وقاحت با

 ...بگيرتش نيومد و سريد واسش دلش دخترت كه بود اون قرتي بچه -

 ..!كشيد مي آغوش در تنگ مرا روزها آن جهنم

*** 
 !نه فهميدم،مي كه گذشتنمي چيزى است، زمين قعر از نقطه آخرين جااين ديگر كردممي احساس وقت هر

 !دارد وجود هم تر وحشتناك و بدتر اين از وزهاىر نه،

 .بود شده ضعف دچار شدت به بدنم ايمنى سيستم

 .خوردممي سرما مدام شدت، به تابستان، گرماي در كه قدر آن

 .كردممي تجربه را ها ويروس انواع و عفونى دردهاى گلو
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 !شدممي تمام داشتم 

 .بود ندهما باقي من از اسم، يك قالب در جسم، يك فقط

 .كردممي حس بيشتر روز به روز را، درون از ريختنم فرو 

 .داشتم خونريزى وقفه بي كه بود روز پانزده

 .بودم رختخواب در روز اكثر و بود شده سست شدت به هايم ماهيچه همه

 .بود شده كثيف تخت، ملحفه خونريزي، شدت از دوباره

 .بود ها ملحفه كردن جمع مشغول كرد،مي نگاهم ترحم و سوال از پر طور يك كه حالى در صحرا 

 :گفتم بودم، گرفته كمرم به را دستم درد، شدت از كه حالى در و شدم بلند جا از سختى به 

 .بگيرم دوش يه رممي من -

 .انداختمت زحمت به دوباره

 !جان صحرا ببخش 

 :پرسيد بعد و كرد نگاهم بغض با دوباره

 .نيست خوب حالتون اصال شما ؟خانم -

  ؟ريدنمي دكتر چرا 

 ؟كنه معاينتون بياد دكتر زنيدنمي زنگ حداقل يا

 .كنم راحت را خيالش لبخندم با خواستممي

 .دارم درس خيلي امتحانامه، فرجه فعال عزيزم، رممي -

 .شوممي ناراحت خودم از چكد،مي چشمش گوشه از كه اشكش

 :پرسممي و گيرممي را دستش و روممي كنارش

 ؟دختر چي واسه گريه ؟؟صحرا -

 .است عجيب خيلي من براي حالش اين و است افتاده هق هق به ديگر حاال

 .كنم آرامش كنممي سعي و كنممي بغلش

 .نيست چيزيم خدا به نكن، گريه-

 .بودم طوري همين هميشه من 

 .شدممي طور اين امتحانام فصل هم، ها مدرسه موقع هميشه

 فاصله من از سريع و لرزد مي باشد، شده وصل برق جريان او به كه كسي مثل صحرا شود، مي  باز كه اتاق در

 .گيردمي

 .كندمي پرتاب تخت روي را كليدش دسته است، انداخته باال را ابرويش يك كه حالى در گردم،شهابمي بر

 :گويدمي زير به سر دارد، را اتاق ترك قصد كه طورهمان و داردمي بر را ها ملحفه سريع و دهدمي سالم صحرا

 !آقا اجازتون با -

 .گيردمي محكم را بازويش شهاب در، جلوى همان اما

 .ام ترسيده حركتش اين از نيز من و كندمي نگاه وحشت با 
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 برخورد او با بلند صداي و زشت الفاظ با و كندمي توبيخ را صحرا اي، بهانه هر با و دليل بي است وقتي چند

 .كندمي

 .روممي لوج

 :گويدمي دار معني خنده يك با

 ؟شد تموم دالت و درد !گرفتيمي هاتو آبغوره داشتي ؟خانم صحرا كجا -

 .كندمي نگاه مرا تضرع با فقط و است آمده بند زبانش صحرا

 .كنم آرامش كنممي سعي و گذارممي شهاب دست روي را دستم و روممي جلو كمي

 .بود ناراحت من واسه صحرا جان، شهاب -

 .خدا به نداشتيم دلى و درد 

 .كندمي رها را صحرا دست

 :گويدمي و دهدمي نشان را بيرون سر اشاره با

 !بيرون برو -

 .بندد مي محكم سرش پشت را در خودش، شهاب رود،مي كه صحرا

 :پرسدمي و دهدمي تكان را سرش و كندمي رصد خاص نگاه يك با را پايم سرتا بعد

 ؟چيه نرفتنت دكتر علت -

 ؟ترحم و توجه جلب

 :ندارد را اين جز جوابي هيچ لياقت سوالش، تلخي

 ؟خورهمي من درد چه به تو، مثل يكي توجه و ترحم -

 .روممي حمام سمت سريع نشكند، مقابلش بغضم كهاين براي بعد

 :گويدمي كه شنوم مي

 ؟داري كيو من جز آخه !بدبخت -

 !زنده يا اي مرده ببينن سراغت نيومدن قضيه، اون عدب كارت و كس است هفته دو

 .كنم سكوت توانمنمي بار اين

 :گويممي و گردممي بر 

 ؟؟بيان بايد كنىمي فكر كردم، دفاع ازت كه من حماقت و تو رفتار اون با -

 .زندمي نيشخند

 روهمديگه ها خانمان بي مثل پارك، توى نداده، راهت محترمت آقاجان ببيني، رو مادرت رفتي دارم خبر -

 !بينيدمي

 :گويممي حرص با

 .برم جايي عياض با ديگه و كنم گوش حرفت به اگه لعنت من بر-

 .رود مي تراس سمت زنان، سوت و تفاوت بي و گذاردمي جيبش در را دستانش و اندازد مي باال را هايش شانه

 :گويدمي تراس ي پنجره از بيرون، تماشاي حال در بعد 
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 !عزيزم خودته ميل -

 !كني انتخاب تونيمي رفتن، بيرون عياض با يا موندن، خونه توي بين

 :گويممي خشم با و زده وحشت

 ؟؟؟كنيمي زنداني منو دارى تو -

 :دهدمي جواب و اندازد مي تخت روي را خودش و رودمي تخت سمت

 !نه -

 .كنممي تعيين مرز و حد واست دارم شوهرت عنوان به 

 .بدي امتحاناتو دانشگاه بري تونينمي كنى، اعتراض مزياد

 .ايستم مي تخت نزديك و روممي جلو

 .كندمي نگاهم مستقيم

 .لرزدمي ام چانه 

 ؟كنيمي بدتر باهام زنم،مي حرف كمتر خوام،مي چيزي كمتر كنم،مي اعتراض كمتر هرچي چرا-

 !؟خوايمي چي من جون از

 .بنددمي را هايش چشم حاال

 .نزن حرف هم قدراين حمام، برو -

 .بخوابم ساعت دو خواممي 

 .كشممي جيغ و كنممي پرتاب سمتش و دارممي بر را بالش حرص با

 !خونه نياي هم ها صبح همين كاش -

 ؟؟؟خوابينمي گذروني،مي توش رو شب كه جاهمون چرا

 .كندمي پرت گوشه يك آرام را بالش است، نشسته كه طور همان و شود مي بلند

 :گويدمي و موهايش بين كشدمي دست كالفه

 !اوكي اوكي -

 .خوابممي ديگه اتاق يه رممي اومدم، كه ها صبح بعد، به اين از 

 .گفتم كه همونه قوانين بقيه اما 

 .دارد را اتاق ترك خيال و شود مي بلند بعد

 :كنممي ناله و زنممي هق هق 

 !ام خسته دستت از -

 !ام خسته

 .كندمي توقف

 ...زهر اما كالمش در و است غم نگاهش در

 ؟گيرينمي طالق چرا ؟موندي چرا پس -

 .شوممي شوكه
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 .شوند مي متوقف هم هايم اشك حتي 

 :پرسممي بهت با

 ...تو -

 !!؟؟ايني دنبال تو

 !نه -

 .نداره فرقي اصال نبودنت و بودن چون

 نيست؛ مهم تو واسه من توجه كه طور همون

 .نيست مهم واسم هيچيت مه تو

 .شي خيابون آواره خوامنمي چون بموني، تونيمي

 .طالق بعد به برسه چه ديگه، خونه دهنمي رات طوري همين هم آقاجان

 .آيد مي جلو بعد

 دهد؛مي ادامه و هايم چشم به زندمي زل 

 ...بدبخت خيلي !ريحانه شيمي بدبخت خيلي -

 .نيست خودم دست

 .دهممي هولش و كوبممي مشت اش سينه به دستم دو با نفرتم، همه با 

 فطرت، پست !نامرد -

 ؟ديمي آزارم چرا

 ؟ميخواي چي جونم از 

 !گيرممي طالق

 !گيرممي طالق 

 .دهدمي هولم تخت، سمت و گيردمي محكم را دستم دو هر

 .گيردمي اش بيني نزديك سكوت، نشانه به را دستش بعد

 ؟؟كنيمي مر يهو چيه هوي، هوي -

 ؟؟؟خواممي چي بدوني خوايمي

 .شود مي هايش لباس آوردن در مشغول بماند، منتظر اينكه بدون بعد

 :گويممي زده وحشت و روممي عقب عقب و كشممي جيغ 

 !نه حاال ! نه -

 :گويدمي و خنددمي عصبي

 .كنممي معلوم بعد به اين از من رو، زمانش -

 .دادم وقت بهت زيادي

 .اومدم كوتاه ديزيا 

 .دادم بهت رو زيادي
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 ؟راحتيه همين به بدم، طالقتم باشه قرار كردي فكر 

 .زاده جبار شهاب بيوه بشي بعد كني، تموم رو مقاومتت و بازي لوس اين بايد قبلش

 .كوبممي پايش به لگد نفرت با

 !نيا جلو !نيا جلو -

 .شمكمي جيغ رود،مي شلوارش دكمه بازكردن براي كه دستش

 .آيد مي جلو عصبي 

 :گويدمي و گذاردمي دهانم جلوي را دستش

 !شو خفه فقط !شو خفه -

 .بيرون دم مي اتاق اين از رو ات جنازه باال، بياد نفر يه بياد، در صدات 

 .آيد مي در سختي به نفسم كه باالست قدر آن دستش فشار شدت

 .بكشم نفس توانممي تازه دارد،مي بر كه را دستش

 :گويممي ناله با حال همان در 

 .گممي امير حاج به رو مياري همه سر خونه اين توي  كه بالهايي و كارات اين همه قرآن به - 

 .شود مي بلند آتش سرش از لحظه هر كنممي احساس كه آورد مي جوش چنان مرتبه يك

 .است زده بيرون اش شقيقه هاي رگ و شده كبود عصبانيت شدت از صورتش 

 :كشدمي يادفر

 ؟زدي زري چه -

 .ام ترسيده

 .كشممي عقب را خودم

 گرفتن در قدرتش، مقابل در زدنم پا و دست و گيردمي محكم را پايم كه كنم فرار تخت سمت آن از خواهممي

 .است بيهوده پايم

 :كندمي تكرار دوباره

 ؟زدي زري چه گفتم -

 .كن ولم هيچي !هيچي -

 :گويدمي و خنددمي بلند خشم، با

 !!؟كنم ولت -

 .كنممي آدمت قبلش اما كنم،مي ولت باشه

  .كندمي پيدا اش رحمي بي براي جديد و خوب يار يك شب آن از و رود مي كمربندش سمت دستش

 ...ها زخم و دردها

 ...طرف يك ها اين همه اش، كبودي و كمربند رد

 .شود مي كننده تحقير تراژدي اين ديگر   طرف   يك زن، يك زده گند غرور و شده مچاله هويت

 .بود ضربه چند فقط شايد
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 نبود؛ محكم شايد 

 .نشد كم شخصيتم روى از هرگز كننده، تحقير لحظات آن رد اما

 خوردم، نمي چيز هيچ كه بود روز دو

 .ندادم جواب و زدند زنگ هدى و مامان بارها بودم، دوخته چشم سرم باالى سقف به تخت روى فقط 

 .بود كرده ممنوع اتاقم به را صحرا جز همه د،ورو شهاب

 نشست كنارم آمد، اتاقم به بزند در حتي اينكه بدون بود، شده تمام طاقتش ديگر كه جان خاله عزيزه روز آن اما

 ملحفه در را خودم بيشتر كمربند رد كردن پنهان براى من و صورتم روي كشيد دست كرد، نگاهم نگرانى با و

 .پيچيدم

 پرسيد، نيمهربا با

 ؟كرده بلند تو روى دست خبر بي خدا از اون باز ؟اومده تو سر باليي چه دخترم -

 .پيچدمي آمبوالنس آژير مثل سرم در شهاب صداي دهم، مي منفى جواب سر با

 " خيلي !ريحانه شيمي بدبخت خيلي "

 :كنممي ناله

 .حال بي و مريضم يكم فقط من جان، خاله نه -

 .كشدمي آه

 بودم، شده الل شكا -

 .كردمنمي خواستگاري ازت و زدمنمي كرد،زنگمي اللم خدا كاش

 .خنديدم تلخ

 !نكرديد خواستگاري شهاب واسه شما -

 آب دارم واهلل شدي،نمي بدبخت تو طور اين و جلو بياد  افتاد نمي سرش به پسر اين زدم،نمي زنگ كال اگه -

 بينم،مي رو شدنت

 ترسم،مي اما

 بگم، رضا امير آقا به كنم باز دهن سمترمي 

 هاش، عاشقم عاشقم اون و سراغت اومده نقشه با بفهمه كشه،مي رو پسر اين يا كنه،مي دق يا زهرا فاطمه به كه

 ...كردهمي بازي نقش و بوده الكي

  بندم،مي را هايم چشم

 بشنوم، بيشتر خواهدنمي دلم

 .است نشده تمام حرفهاش هنوز او اما 

 .بگيري طالق كنممي كمك بخواي حتى كنم،نمي دريغ بخواي ازم كمكي هر دخترم، اما -

 :گويممي اختيار بي چرا دانمنمي

 .دارم دوست رو شهاب من -

 كنم،مي وحشت جمله اين شنيدن از خودم بعد
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 ...است احمق من  حماقت شبيه   نسيم، حماقت قدر چه كنممي فكر خودم با من و كندمي سكوت بيچاره پيرزن 

 .دهدمي خبر و شود مي وارد هراسان صحرا بعد كمي و خوردمي در به ضربه چند

  !خانم عزيزه -

 !اومدن خانوم ريحانه مادر

 ، گذارممي قلبم روي را دستم و  نشينم مي جايم سر زده وحشت

 كنم،مي جمع را خودم و كنممي حس بازويم روي كمربند رد به را جان خاله عزيزه پرسشگر نگاه 

 :گويدمي صحرا به رو 

 .ميهمان پيش برم من بپوشه، لباس ريحانه كن كمك بيا -

 .كنممي شدن بلند براي را تالشم همه هم من و كندمي اطاعت صحرا

 .آورد مي بيرون كمدم از بلند آستين بلوز يك برايم صحرا 

 اين و آيد مي پايين مو خروار يك  هايممو روي شانه حركت هر با ولي كشممي موهايم به دستي هم خودم 

  ، است وحشتناك خيلي

 :گويممي بغض با

  !صحرا -

 !!ريزهمي داره موهام

 :گويدمي و زندمي صورتش روي

 .اعصابه واسه خدا به نخور غصه جان، خانم سرم به خاك -

 بافد، مي را موهايم و شود مي كار به دست خودش و بوسدمي را صورتم بعد

 كند،مي صدا جيبش در پيجر انزم هم 

 :گويد مي كوتاه جيغ يك با بعد و آورد مي بيرون جيبش از را آن 

 !!! اوا -

 !خونه اومده زود امروز شهاب آقا

 .بنشينم تخت روي كندمي كمكم و گيردمي را دستم نكنم، سقوط تا گيرممي آرايشم ميز گوشه را دستم

 .گيردمي دهانم مقابل و كندمي باز برايم نوشيدني يك اتاق يخچال داخل از بعد 

 ... خدا رو تو بخور خانم -

 .ميوفتي پا از داري

 نوشم،مي جرئه چند و كنممي قبول

 .پريممي جا از دو هر شهاب فرياد صداي با مرتبه يك اما 

 .روممي بيرون اتاق از زده وحشت 

 ...هايش توجهي كم از بدتر

  ...هايش تحقير

 ...كمربندش حتى
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 كند،مي نابود مرا ام بيچاره مادر سر بر فريادش

 !كشدمي مرا

 ...مادرم هاي اشك

  ...است چسبيده محكم او به كه حنانه هق هق

 .كندمي التماس مادرم

 !جان شهاب -

 ...منه بچه ريحانه 

 ندارم، طاقت

 .كشممي فرياد ها پله باالي همان از ندارم طاقت اين از بيش 

  !مامان -

 !اينجام من بشم قربونت مامان

 .كندمي متوقفم شهاب فرياد اما

 !بابات خونه گوشه ابد تا فرستمتمي بياي پايين قدم يه-

 كند،مي بد را حالم وقاحتش

 روم،مي پايين را ها پله اهميت بي

 .رسانم مي مادرم به را خودم 

 است، فايده بي شهاب به خاله و الناز هاي تشر

 :زندمي فرياد منيره به رو 

 ، باال برو -

 .ببنده رو خانوم ريحانه هاي چمدون كن كمك صحرا به

  كند،نمي بغلم مامان

 .رود مي عقب قدم چند

 :گويممي و كنممي نگاه را شهاب نفرت با

 ...كافيه ببرم رو شناسنامم !نيست الزم چمدون -

 .فشردمي هم روي عصبي را هايش دندان

 .كندمي التماس شهاب به ور و كرده نشيني عقب اما مامان 

 .نگير ازش رو ات سايه نداره، پدر بچه اين عزيزات، ارواح رو تو -

 !بگي شما هرچي اصال

 .ازت بخواد معذرت بياد خواممي آقاجانش از رممي كرديم، اشتباه ما

 :گويممي اعتراض با و كنممي نگاه مامان به غم با توام بهت با

 ؟؟گيمي داري چي مامان -

 .كشدمي در سمت و گيردمي را حنانه تدس
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 !مادر هيچي-

 .نكن خراب زندگيتو ما خاطر به 

 .گيرممي را چادرش گوشه ، دوممي سمتش

 .بيام باهات منم شم حاضر وايسا خدا رو تو !مامان -

 .كندمي صادر دستور ها پله باالي از ملكه يك حالت به  هميشه مثل كه شنوممي باال طبقه از را شهرزاد صداي

 !! وا -

 ...دختر برو كن جمع خوب .كننمي بازي هندي فيلم چه

 .گيردمي او سمت را تهديدش انگشت بالفاصله شهاب

 ...شو خفه تو -

 :گويدمي محكم صداي با و كندمي پاك را هايش اشك كشد،مي بيرون دستم از را چادرش مامان

 نكن، طالقم فكر -

 !نيست برگشتن جاي خونه اون

 ...دهممي سر گريه هاي هاي و افتم مي زمين كف من رود،مي مانما

 كند،مي بلندم و شود مي خم خودش

 !بيزارم قدر چه تنش عطر از 

 ...اما

 ...بخشدمي من به باز ، كرده دريغ من از هاست هفته كه را آغوشش وقتي اما

  :گويدمي و كندمي نوازشم و فشردمي اش سينه به مرا محكم وقتي

 ...داري منو فقط حاال -

      ؟ديوونه بري خوايمي كجا

 كنم،مي پيدا عجيب حال يك

 :گويممي و زنممي هق هق

 ... مامانم -

 ...حنانه

 ...ميرممي اونا بدون من ... من

 :گويدمي و بوسدمي را سرم

 !هستم من-

 ...ديدنت بيان توننمي هم حنانه و مامانت بعد بوسيم، دست بياد عوضي پيرمرد اون كن صبر

 !عزيزم كن صبر

 ...صبر 

 روممي حال از خودش آغوش در و بندممي را هايم چشم

*** 
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 .است شده هايم كابوس شبيه ام زندگى

 .شود مي تكرار برايم آور زجر كابوسي درد ثانيه، هر

 ام، شده دوخته دهان كردن باز براي و فريادم محتاج خود، نجات براي من و اند دوخته را هايم لب كه كابوسي

 در خون، گس طعم و شود تكه تكه هايم لب و شود شكافته ها نخ آخر، در و كنم تحمل كشنده دردي بايد

 ...بزنم فرياد نتوانم هم باز و شود پر دهانم

 .گرفتم فاصله كمي كابوسم از پريد، آب در كه اش شيرجه صداي با

 ...بودم ديده اش گوشي در خراست كنار پيش، دقيقه چند همين كه كابوسي

 .شدنمي ساكت طور هيچ و افتاد گريه به كه بود گرفته گاز را آلما محكم قدرآن

 براي را بود گرفته سگش از شمال، به سفرش در كه كوتاهي فيلم و برداشت را اش گوشي كردنش، ساكت براي

 :گفت و كرد پخش آلما

 !خوشگله چقد هاپو ببين، دايي -

 .بود خيس هايش چشم و داشت غضب هنوز آلما

 :گفتمي من به زدمي گوشي صفحه روي را سفيدش كوچك انگشت ذوق، با اما 

 !ببين هاپو !آن ه -

 :گفتم و بوسيدمش

 .بينممي دارم !شه قربونت آنه -

 صدا را صحرا فرياد، با و كشيد دراز آفتاب زير صندلي روي است، شده ساكت بچه شد راحت خيالش كه شهاب

 .دز

 .رساند را خودش استرس، با و پر دست صحرا بعد، دقيقه چند

 .كرد نگاهش اخم با دوباره و زد باال را اش دودي عينك شهاب

 ؟برگشتي دير قدر اين مردي رفتي -

 .بود شهاب گوشي با بازي مشغول همچنان هم آلما

 اشاره بياورد، بود داده دستور كه لوسيوني و صحرا دست به  تفاوتي، بي با كه بود شهاب به حواسم سكوت، در 

 :گفت او به و كرد

 .بزني  يكسان بايد  پوست جاى همه -

 .كرد نگاهم ترديد با و برگشت اول صحرا

 .آلماست به حواسم همه كه دادم نشان طوري را خودم من اما

 .شد مشغول هم صحرا

 .دهممي انجامش خودم يمبگو و بگيرم صحرا از را لوسيون و شوم بلند خواستمي دلم اختيار بي

 حماقتم، يا بود غرورم دانمنمي اما 

 .نداد من به را كار اين اجازه كه
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 تا بخواهد من از نامزدي، دوران مثل كه بودم شوهرم برنزه و محكم عضالت تنگ دل حسابي و بود گرفته بغضم

 ...دهم ماساژش

 .شد جلب شهاب گوشي در تصويري سمت توجهم كه بودم افكار همين در

 .كردمي رد يك به يك را ها عكس و بود بازي مشغول آلما

 !دوختم چشم تصوير به بود، شده حرام آن بر زدن پلك كه هايي چشم با و گرفتم را گوشي زده وحشت

  بزرگ كيك و بود ايستاده ميز پشت جمعيت وسط من شوهر كه تصوير يك قاب در پسر و دختر تعدادي

 !دادمي نشان را او تولد تاريخ و اسم مقابلش

 !پيش روز چند همين

 .شناختممي خوب هم را جاآن

 .بود شمال ويالي 

 .گذاشتم گلويم روي را دستم

 .شودمي شروع دوخته لب زن  كابوس  آن حاال

 و زن نفره دو حريم در حتي من را شوهرم كنار برهنه نيمه جوان هاي زن هاي لباس اين كنممي فكر خودم با

 !ام نپوشيده حال به تا هم شوهري

 ؟ها آن يا بود من از ايراد 

 .بود عميق قدر چه هايشان لبخند

 بودند؛ شاد عكس، در همه قدر چه 

 !شهاب حتي

 .كردم ذوق احمقانه ، نيست عكس اين در او شدم مطمئن  وقتي و گشتممي عكس در تارا دنبال وار ديوانه

 ؟نبود يادم مشوهر تولد حتي كه بودممي ناراحت خودم از بايد

 ؟بود شمال هفته آخر هر كار، بهانه به كه او از يا 

 كردم؛مي قانع را خودم بعد

 ؟بود يادش من تولد اصال اون مگه " 

 "زندگى اين لطف به كردم، فراموش رو  خودم تولد خودمم اصال 

 :زندمي فرياد

 !بابا كن ول -

 .رفت من شانس از آشغال آفتاب 

 .گردانممي بر سر

 .است عصباني حسابي بشها

 .دهدمي فحش زمان و زمين و خورشيد و آسمان به و شودمي بلند جايش از

 :گويدمي كه شنوممي سرم پشت از را شهداد صداي

 ؟سوالر رينمي چرا داداش خوب -
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 .كندمي پرتاب هوا در او به رو "شو ساكت" نشانه به را دستش

 :پرسدمي ترس با و رود مي عقب صحرا

 ؟آقا برم من -

 .دهدمي را رفتنش اجازه و كندمي اشاره سر با

 !كندمي متوقفش و زندمي صدايش مرتبه يك اما 

 ؟صحرا !اوي -

 گويدمي احترام با و گرددمي بر

 ؟آقا بله -

 !نره يادت -

 .اندازد مي پايين سر و شود مي سرخ

 !آقا چشم چشم، -

 .رودمي عمارت سمت سريع بعد

 .دهدمي تكان دست برايم ايستاده، استخر كنار پرتقال آب ليوان يك با كه شهداد

 :گويدمي حرص با و آورد مي در را او دادن تكان دست اداي زشت، حركت يك با شهاب اما

 !زن همبه حال -

 :گويدمي دستوري لحن با و دهدمي نشان را مجاور استخر اشاره، با هم بعد

 .اونجا ريمي -

 :گويدمي متضرع لحن با شهداد

 .نگو زور قدر اين  خدا رو تو - 

 :گويدمي تشر با و زندمي او پشت لگد، يك با و شودمي عصبي شهاب اما

 !نكردم پلت و شل تا بدو، بدو -

 .رودمي ديگر استخر سمت دوان دوان هم بيچاره شهداد

 .شوممي خيره گوشي در عكس به دوباره اما من

 .شناست مشغول كه كنممي نگاهش 

 .كنممي پاك چشمم گوشه از را اشكم آرام 

 .است موسيقي پخش مشغول هم استخر مجاور صوتي سيستم

 .آورد مي بيرون آب از را سرش و رساند مي استخر لبه به را خودش

 اشاره من كنار ميز روي كنترل به است، كرده گاه تكيه سرش زير استخر لبه را هايش دست كه طورهمان 

 :يدگومي و كندمي

 !باحاله كن زيادش اينو -

 .كنممي نگاهش فقط ها زده بهت مثل

 .بود كرده چندان دو را هايش چشم زيبايي خيسش، مشكي مژهاي
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 .كرد تر بلند قدري را صدايش

 !رو صدا كن بلند گممي !ريحانه -

 .كنممي بيشتر را آهنگ صداي و  آيممي خودم به

 .كندمي همخوانى به شروع بلند، صداي با

 نرو وقتهيچ بمون پيشم تو گفتيمي جاستاين جالب"

  ؟منو خواستي چرا پس نفهميدم و كندي دل ورق، برگشت

 كن، نگام لحظه يه

 خسته، ي ديوونه اين به بده دل 

  !كن صدام

 شوخيه، رفتنت بگو

 ...محضه دروغه محضه، دروغه يه 

 بري، خواستمنمي

 ...ساختم و سوختم و كردم نگات وايسادم 

 ساختم تكي موآينده تو بدون من بازم ولي

 !كن صدام خسته، ديوونه اين به بده دل !كن نگام لحظه يه

 شوخيه، رفتنت بگو

 ...محضه دروغه يه محضه، دروغه يه 

 ...ساختم و سوختم و كردم نگات وايسادم بري، خواستمنمي

 !باختم زندگي اين به تو، بدون من بازم ولي

 خونه اين تو همش هست حرفت هميشه

 بهونه هي گيرهمي دوريت، از من دل

 فكرت از دور ذهنمو كرد، پرتش شهنمي

 عشقت با درگيرم كرد، ردش شهنمي

 !كن نگام لحظه يه

 !كن صدام خسته، ديوونه اين به بده دل

 شوخيه، رفتنت بگو

 !محضه دروغه محضه، دروغه يه 

 تمساخ و سوختم و كردم نگات وايسادم بري، خواستمنمي

 ساختم تكي موآينده تو، بدون من بازم ولي

 !كن نگام لحظه يه

 !كن صدام خسته، ديوونه اين به بده دل 

 شوخيه، رفتنت بگو
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 محضه دروغه يه محضه، دروغه يه

 ساختم و سوختم و كردم نگات وايسادم بري خواستمنمي

 "باختم زندگي اين به تو بدون من بازم ولي

 و لبخند با و گيردمي سمتم را اش اشاره انگشت خواند،مي انرژي با و دهدمي تكان را سرش كه طور همان

 :زندمي فرياد خودش، خاص چشمك

 "!كن صدام خسته يديوونه اين به بده دل !كن نگام لحظه يه"

 :گويدمي شور با و فرستد مي بوس برايم فاصله همان از و كندمي غنچه برايم را هايش لب بعد

 پرستارش، يا اش ننه بده رو بچه برو -

 !خوبه خيلي امروز استخر آب ، بيا بپوش مايو

 .كنممي نگاهش فقط

 اتم كشف بزرگي به بزرگ كشفي قطعا چيست، من به مرد اين واقعي حس بفهمم بتوانم روز يك اگر كه اين به 

 !ام كرده

 :كندمي تكرار دوباره

 .ديگه شو  بلند !ريحانه  -

 .بپوش مايو برو 

 :گويممي و گيرممي زگا لب

  !زشته -

 .دهدمي تكان تاسف سر حرص با

 .شودمي استخر نزديك زيبا، نهايت بي تكه دو مايوي يك با كه بينممي را شهرزاد بعد، كمي 

 .رودمي اش برجسته شكم براي دلم

 .كنم لمس را شكمش خواهد مي دلم و روممي جلو ذوق با

 !كنمنمي جرات اما 

 :گويممي فقط 

 !خوشگله شكمت خيلي خيلي !جون شهرزاد -

 .ببينمش بياد، دنيا به زودتر كاش واي 

 .كندمي جمع خاص طور يك را هايش لب

 :گويدمي و راند مي عقب اش شانه از كالفه را رنگشخوش دار حالت موهاي

 .دختر نداريا عقل تو -

 ؟خوشگله كجاش

 .شدم غلتون بوم شبيه 

 .شهمي كشيده گند به هيكلم كال و تَرَك شهمي شكمم همه ،بياد دنيا به كه هم فردا 

 ...كردنش بزرگ دردسر بعدم



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

579 
 

 .است بهتر من با هميشه از لحنش

 .كنم نوازش را شكمش و ببرم جلو را دستم دهممي اجازه خودم به خاطر همين به 

 .كندنمي اعتراض 

 :گويممي ذوق با

 ؟بهت كنم كمك منم شهمي بياد، دنيا به -

 :گويدمي و اندازد مي باال را بروهايشا

  !وا -

  زرنگ، خانم الناز اون بچه ىلـَله شدي

 ؟نيست بس

 .كنه استفاده سو ازت نذار

 .داره نگه بچشو خودشه وظيفه 

 .كرده وابستش تو به عمد از 

 ...من -

 .دارم دوست خيلي رو آلما خودم من

 !هام بچه عاشق من 

 خيس، صورت با و شده حلقه كمرم دور پشت از مردانه خيس دست جفت يك كه آيم مي خودم به مرتبه يك

 :گويدمي و بوسد مي را گوشم كنار

 .شيم دار بچه خودمون كن تالش پس -

 :گويدمي شرمي و خجالت هيچ بدون و زندمي قهقهه شهرزاد و شوم مي سرخ خجالت از

 .باشه تو از بايد تالش !شهاب وا -

 .فشردمي آغوشش در مرا بيشتر شهاب و شوم مي سرخ بيشتر من

  .بود آشوب دلم بود، كرده دعوتمان كنان آشتى ميهماني براي و بود زده زنگ آقاجان كه وقتي از

 ؟بگويم شهاب به طور چه اصال را ماجرا اين دانستمنمي

 بودم، دلخور مامان از هم خودم كه بود اين واقعيت

 زد،ن زنگ بار يك حتي و رفت روز آن كه اين

 .كردمي تشديد را ام كسي بي احساس و رنجاندمي مرا 

 
 ، نداد نشان واكنشي هيچ اما گذاشتم، آقا بيوك لب كنار را ني و كردم فوت را چاي استكان

  ندارم، ميل كه يعنى 

 .كشيدم آه بودم كرده بغل را زانويم يك و بودم نشسته زمين كف كه طور همان و گذاشتم زمين را استكان

 ؟بگم شهاب به طور چه گيدمي ماش -

  بيوفته، راه ديگه آشوب يه ترسممي
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  .مونده هم امتحانم يه آخه

 ؟چي بدم امتحان برم نذاره شه عصباني اگه

 ... راستش

 شده خوب اخالقش خيلي روزيه چند راستش

 ... منم يعني

 شدم، ديگه جور يه بگم طور چه منم

 كنم،مي تالش دارم يعنى

 ؟گفتم بهتون كه رو عكس جريان

 نياوردم، روش به اصال اونو 

 گرفت، رفت عياض رو بودم داده سفارش كه سردستي دكمه اون ديروز جاش به 

 .نبوده يادم تولدش كه كردم خواهي معذرت ، دادم هديه بهش 

 شه بد چي همه باز ترسم مي ، ترسم مي !دونيدمي

 ...نيست خوب چي همه االنم

 .مياد دير بازم ها شب كه بينيدمي

 .خورهمي شب هر كه هم ماري زهر

  تره، مهربون من با خوب ولى

  نكرده، ول وقت هيچ منو شهاب كنممي فكر خودم با همش اما

 ترسيدم، بيشتر رفت و گذاشت منو اونجوري مامانم وقتي !دونيدمي

 شدم، وابسته شهاب به بيشتر

 ...كه كردم حس بيشتر

  بگويم، ار ام جمله ادامه شد باعث شرم

 دادم، ادامه آرام لب زير و گرفتم گاز را لبم

 ...دارم دوستش بيشتر كه -

 .كردم پيدا امنيت حس و شد گرم پشتم انگار ، زد مي لبخند مهرباني با آوردم، باال را سرم

  ؟آقا بيوك دونيدمي -

 نداشته دوستم كسي اينكه از من اما باشه، دار خنده شايد ، وحشتناكيه چيز نداشتن دوست كنممي فكر من

 .ترسمنمي باشه

 .ترسم مي باشه خالي داشتن دوست حس از قلبم اينكه از

 نيارم، كم كه شمنمي جدا اين خاطر به هاش اذيت همه با  شهاب از كردممي فكر ها اول

 نشم، سرشكسته فاميلم جلوي كه 

 ...هستا اينم خوب

 .كردم كشف جديد چيز يه حاال اما 
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 ...شه خالي دارم دوستش اينكه حس از قلبم ترسممي من

 نباشم، نگرانش ديگه اينكه از حتي من

 نكنم، حسودي ديگه

 !ترسم مي ، نترسم قهرش و اخم از ديگه 

 نشه، تكرار ها حس اين وقت هيچ اون بعد ديگه اينكه از

 ترسممي سوراخ قلب يه با احساس، بي آدم يه بشم اينكه از 

 ...من

 بادكنكه، شبيه ها آدم لبق كنممي فكر من

 كنه،مي باد اونو بيشتر روز هر غصه و غم كه خوشگل سرخ بادكنك يه 

 .بزرگتره قلبشون دارن بيشتري غم كه اونا همينه خاطر به 

 بزرگه، خيلي شما قلب كنممي فكر من مثال

 .بزرگه بالون يه شبيه امير حاج قلب مثال يا

 شه،مي پر كه بعد كنهمي تحمل رو غصه و غم حدي يه تا قلبشون فن،ضعي كه من مثل ها بعضي دونيدمي اما

  بتركه، ممكنه لحظه هر و شهمي نازك

 ..من

 كنم،مي حس دارم طوري اون ام سينه توي رو قلبم من

  شده، بزرگ

  هام، دنده بين كرده گير

 .كنهمي درد خيلي همين واسه

  داره، وجود بادكنكم اون تركيدن و انفجار از تر وحشتناك چيز يه اما

 !سوراخ يه

 ...ريز سوراخ يه آره

 ...يهو اما نفهمي حتي و شه تر خالي و خالي قلبت روز به روز شه باعث كه همون

 .شده خالي كامال قلبت ببيني و بياي خودت به يهو

 ات، سينه گوشه چروك و مچاله قلب يه

 ...نباشه شدن پر قابل هم وقت هيچ وقت  هيچ  سوراخ يه وجود با كه

 ميشه، سوراخ من قلب نباشه كه شهاب ، شهاب

  خوره،نمي جا هيچ درد به كه سينمه گوشه مچاله بادكنك همون من قلب نباشه، كه داشتنش دوست حس

 .خوادمي بادكنك الشه  دلش اي بچه هيچ حتي نه دارن نياز سوراخ بادكنك به جشني و مراسم توي نه

  است، شده پر آقا بيوك هاي شمچ ديدم آوردم باال كه را سرم

 كند،مي نگاه را باال ها چشم همان با اما

  بلدم، خوب را نگاهش زبان من 
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 :گويممي و دهممي هول تراس سمت را چرخدارش صندلي و شوممي بلند

 .كنم توكل خدا به بايد شماست با حق بله -

  ؟ببريم هم رو شما كنه كمك بگم عياض به خوايدمي چيذر، امامزاده بريم جان خاله عزيزه با قراره امروز راستي

 :گويممي ذوق با زنم مي كف دهد، مي مثبت جواب چشم حركت با

 بودم، عاشقش بچگي از من كه هست توت درخت يه اونجا جون آخ -

 .دممي نشونش بهتون داره، توت االنم

 .رودمي سمت آن به توجهم عمارت درب شدن باز با

  ، دهم تشخيص را شود مي وارد كه اتومبيلي بتوانم تا مشو مي خم تراس از

 است، آمده شهرزاد به زدن سر براي دوباره  خانم سولماز

 :گويممي ناراحتي با 

 .امامزاده رفتيممي زودتر كاش واي -

 ...بريم ما و باشه اينجا خورهمي بر بهشون االن 

 : گفت مي كه وقتي است، شده شيرشاه شبيه صورتش قدر چه و كرده اخم آقا بيوك

 " !باباجان زشته "

 :گويممي بغض با شوم،مي تنگ دل

 ...ببخشيد بود، زشت حرفم دونممي -

*** 
 كرد،مي چكه دستانم از خون

  دوختم، چشم اش سينه وسط سوراخ به 

 !! خدايا آه

  زدم،مي حرف سوراخ قلب يك مورد در بود پيش دقيقه چند همين

 كشيد، خودم دستان ميان در را آخر هاي نفس ما بسته زبان طفلك

 .كردمي گريه زده وحشت آلما 

  .بود كفشش نازك سانتي ده پاشنه شدن كثيف و شدن خوني نگران فقط گوشه اين زنى اما بودند، ترسيده همه 

 :گفتمي شاكي  و بود كشته را ام بيچاره خرگوش پاشنه همين با

 .كردم لهش پام زير موشه، كردم فكر چيد،پي پام دور اومد جونور ناي كردم،مي سكته داشتم ترس از -

 .بيايم هوش و حال به كمي تا ماليدمي را كمرم پشت آيجان كردم، نگاهش نفرت و حرص با

 :گفت منيره به رو جان خاله عزيزه

 .كنه چالش باغچه تو بايرام بده رو بسته زبان حيوان اون ازش بگير -

 شد، خالي هايم دست

 بود، دستم كف هنوز خونش اما 

 .ناليدم دل در و تركيد بغضم 
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 ؟رفتي هم تو تنهاييام رفيق تنها كوچولوم جانان -

 ؟گرفتن ازم هم رو تو

 :گويدمي طعنه با شهرزاد

 ...گرفته عزايي چه ! مرده اش بچه انگار واي -

 دهد،مي دستور صحرا به خانم سولماز

 !ببينم دختر بيا -

 بيار، بشور خوب ربب رو كفش اين

 .تومنيم خدا كفش از حيف

 برد، مي بهداشتي سرويس سمت هايم دست شستن براي مرا و  شوم بلند كندمي كمكم آيجان

  ؟شود نمي عادي و تكراري وقت هيچ چرا دادن دست از 

 ؟ام شده مادرم تنگ دل قدر اين مرتبه يك چرا

 زنم،مي هق هق و كنممي بغل محكم را آيجان اختيار بي و كنممي توقف كه آنقدر

 بوسد،مي را سرم ، كندمي نوازشم 

 دختر، بود بال قضا -

 .الهي باشه دور خودت از بال

 .گيردمي اوج هقم هق

 ؟آيجان شده نوشته بال فقط من قدر و قضا توي چرا -

 .فشردمي مهرباني با و گيردمي را دستم

 ده،مي صبرشم خدا -

 .ذارهمي آدم دل توي قبل از صبرشم ده،مي درد وقتي كه دونميم ديدم، اوالد داغ كه من

 :كنممي ناله

 ...آيجان سخته خيلي -

 ...سخته خيلي

 ...سخته چي همه

  ببينم، را خانم سولماز و برگردم سالن به خواهدنمي دلم ديگر

 دارم، واهمه هم تنهايي از

 ...شوم تمام كه كنم گريه قدر اين كشيد، هبيچار جانان كه دردي تصور و غم از تنهايي در اينكه از

 :گويممي و زنم مي در برم،مي پناه شهداد اتاق به

 . ريحانه منم !شهداد -

 :گويد مي مهرباني با

 !عزيزم تو بيا -

 .است صحبت مشغول امير حاج با و نشسته تاپ لپ پشت شوممي متوجه شوم،مي كه وارد
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 .شود مي روشن نوري دلم در 

 :بگويد داشتم احتياج قدر چه بود، ممكن اتفاق بهترين اين سخت دقايق  اين در 

 !باباجان نخور غصه -

  كنم پيچ بقچه بغضم بين  را ها غصه همه وقت آن

 ...ها دور دور آن بفرستم و

 :گويممي و ايستم مي در كنار جا همان

 ؟نباشم مزاحم -

 :گويدمي تاپش لپ دوربين به رو شهداد

 !داداش كنهمي تعارف داره هميشه مثل باز ريحانه -

 .پيچدمي اتاق در صدايش

 !!!عروس -

 ...نكن تعارف بيا

 پرسد؛مي و كندمي نگاه نگراني با مرا و كندمي ريز را هايش چشم مرتبه يك شهداد

  ؟ كردي گريه -

 .شنوممي را امير حاج نگران صداي بالفاصله

 ؟شده چي -

  بودم، آورده باورم هزارچم  پهلوان  ايبر را هايم گريه و بغض دوباره

 .بگيرم را هايم اشك جلوي خنده با كردم سعي و كردم جمع را لبم

 .آمد كنارم و شد بلند هراسان شهداد

 ؟خوشگلم تو به شده چي سرم به خاك واي -

 .برويم دوربين جلوي سريع دو هر شودمي باعث امير حاج كالفه صداي

 ؟؟خبره چه اونجا -

 !؟شهداد يرفت كجا

 چشم است، شده بيدار خواب از تازه كه گويدمي پريشانش موهاي و دارد تن به نفتي آبي ساده شرت تي يك

 ...است نگران قدر چه است مشخص كامال و كرده تنگ را هايش

 .كنممي سكوت و دهممي سالم

 ؟ احوال كيف السالم، عليكمُ -

 نخندم، توانمنمي كند،مي احوالپرسي و سالم جان خاله عزيزه سبك به طور اين وقتى

 .دهممي جواب سبك همان به هم من خنده با اختيار بي 

 .رضا امير آقا ساقول -

 :گويدمي مهرباني با اش مردانه قهقهه ميان و زندمي قهقهه بعد و كندمي گرد را هايش چشم

  !دختر افتادي راه !اكبر اهلل -
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 ؟رفتيگ ياد !شدي خانم عزيزه ملكه جانشين

 !؟است كرده بهتر حد اين تا را حالم احوالپرسي يك همين و كوتاه جمله دو همين چرا

 اختيار بي عجيب، چوبي محقر اتاق است،يك متفاوت هميشه با كه شود مي جلب اتاقش به توجهم تازه

 .پرسممي

 ؟كردين كشي اثاث -

 :گويدمي امير حاج به رو شيطنت با و گذاردمي دهانش جلوي را دستش و خنددمي ريز شهداد

 ؟داداش بگم -

 :گويدمي خودش بعد و كندمي اخم كمي

 !شاخ آفريقا، اومدم -

 پرسم،مي تعجب با

 ؟چيه شاخ ؟چي -

 .باباجان شاخه هستم كه جايي اسم -

 پرسم،مي را هايم ندانسته و شوم مي كودك اي واهمه هيچ بدون دوباره

  ؟رفتين تفريحي -

 ؟؟؟اونجا قشنگه

 .دهدمي تكان سر و كشدمي هآ

 كند،مي توضيح به شروع شهداد 

 روز هر بيماري و گرسنگي از ها بچه فقيرن همه اونجا رفته، رسان امداد تيم يه با كمك واسه داداش نه -

 .ميرنمي

 :گويممي و گيردمي بغضم اختيار بي

 ...مرد االن هم من جانان  -

 .زند مي خودش صورت روي محكم شهداد

 !!! واي-

 ؟؟؟،چرا سرم به خاك

 :گويممي و گيرممي باال وجب يك نشانه به را دستم امير حاج به رو

 !كرد لهش وجبيش يه پاشنه با خانم سولماز -

 !كشتمش موشه كردم فكر گهمي

 :گويممي بغض با و گيرممي دوربين جلوي را دستم دو هر كف بعد

 ...داد جون خودم هاي دست تو -

 كند، آرامم دهد، ام دلداري هميشه مثل دارم توقع

 .دردهايم روي شود مي درد سوالش اما 

 ؟باباجان كجاست شوهرت -
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 :گويممي و كنممي پاك آرام را اشكم

 .مياد بعد به غروب كاره، سر -

 :گفتم و كردم استفاده سوء مكثش از جويي، استمداد براي دوباره بعد

 .كشتش عمد از كنممي حس -

 ...بدجنس زن 

 :گويدمي بالفاصله و كندمي اخم و گيردمي گاز را لبش

 هميشه، باشه حواست -

 !داره بند هفت گلو

 :گويممي و گذارممي گلويم روي را دستم تعجب با

 ؟بند هفت -

 ؟؟؟چي يعني

 :گويدمي اش هميشگي طمانينه و آرامش همان با اما دارد اخم هنوز

 ...المثله ضرب يه اين -

 ادا رو كلمات تأنّي با و شمرده طوري گفتن سخن وقت كه بوده حكيمي قديم هاي زمان كه نهاي داستانشم

 شد،مي تموم صبرشون گاهاً و كردنمي تعجب ها شنونده همه  كه كردهمي

 .كنهمي سوال ايشون از رو كالم در تأني دليل يكي باالخره 

 !داشته اهلل باريك خيلي جوابش

 :پرسممي بااشتياق

 ؟جوابش بوده چي -

 :دهد مي را كند،جوابممي اشاره دست با لبش و گلو به كه زمان هم اميررضا

 !بنده هفت لب، تا گلو بيخ  از -

  كنه، تفكّر و تأمل  سخن اون در و داره نگه بند  هر سر خودشو سخن بايد عاقل انسان

 !نباشه خجالتش باعث و باشه نقص و عيببي و سنجيده پخته، شه،مي خارج دهنش از كه وقتي تا

 !باباجان حكيم، اون جواب بوده اين 

 .نكن تكرارش خودتم پيش حتى جا هيچ ديگه اما ...گذشت نداره، عيب زدي اينجا رو حرف اين شما حاال

 شي، كوچيك خودت شهمي باعث بودنش سخيف هم

 و زنيمي تهمت ناخواسته و نيست آگاه آدمهاست، دل توى كه اونچه و واقعي نيت از خدا جز كسي اينكه هم

 .شوريمي رو مردم گناه

 :گويممي و اندازم مي پايين را سرم شرمنده

 ...ببخشيد !چشم -

 ؟نه يا كردي گريه كوچولو جانان واسه سير دل يه ببينم، بگو حاال ، نور پر چشمت -

 :گويممي و آورم مي باال را سرم تعجب و بغض با
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  خواد،مي تربيش دلم انگار اما كردم، گريه -

 ...بايرام

 .كنه خاكش باغچه تو كه برد بايرام

 :گويدمي  و كندمي جمع را هايش لب پدرانه

 !آخ !آخ -

 ؟باباجان كامپيوتر پاي اينجا نشستي و ختمي مجلس صاحب پس 

 پاشو،

 ...كن خاكش برو پاشو

 كن، گريه واسش

 بود، كار و كس بي خرگوشه نگن مردم فردا

  .صورتت توي الكي نبز هم تا چهار يه

 .بپزه هاش خوشمزه حلوا اون از سيني يه بگو آيجانم به

 ...محلي كره با اونم

 :گويدمي و كشدمي شكمش روي دست بعد

  !شود چه ،اوه، اوه -

 ...داريد نگه منم براي

 !ميزنه تاول زبونتون همتون بخوريد، تنها تنها 

 پرسم،مي خنده ميان مرتبه يك بعد زنيم،مي قهقهه اختيار بي شهداد و من

 !؟داريم نگه واستون -

 .دهدمي تكان سر

 كشد،مي اش سينه روي دست اش هميشه عادت به حاال

 ، داريد خبر وروجك دوتا شما فقط فعال -

 ...ايران ميام مستقيم اينجا از 

 . كندمي محكم يكي را قلبم هوايي ترن لق   هاي مهره و پيچ انگار

 ...دهممي كنترل برج از فرود حكم او به راحت خيال با هك امن و محكم انقدر

*** 
 ...است خوب حالم

 كنم،مي تكرار خودم براي را  امير حاج جمله مدام و است خوب حالم امروز اتفاق از ام ناراحتي و غم همه با 

 " باباجان باش شهاب مواظب "

 باشم، مواظبش بيشتر خواهدمي دلم كنم،مي نگاهش كه خوب

 مواظبت و كمك به كودك يك اندازه هم و كرده پيدايشان دير و كرده گم را هايش كودكي كه مردي واظبم 

 ...دارد احتياج
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 به چشم با است، كاناپه گاه تكيه روي بازويش و است داده لم سالن تلويزيون جلوي كاناپه روي كه همانطور

 زند؛مي لب و كندمي اشاره بازويش

 .اينجا بيا -

 .كنممي اجابت را اش خواسته سريع و كنمينم درنگ

 .ماست به حواسش چشمي زير كند،مي پوست خيار كه همانطور خانم سولماز

 .سايد مي ام پيشاني به را اش پيشاني و اندازد مي گردنم دور را دستش همان نشينم مي كه شهاب كنار 

 .خرممي واست رو بهترش يه نخوري، غصه !بچم -

 شوم،مي شهرزاد طعنه پر پوزخند و خانم سولماز كردن نازك چشم متوجه

 :گويممي تفاوت بي اما 

  ترسم،مي ديگه عزيزم نه -

 .بخورم غصه بميره دوباره ترسممي

 :گويدمي كودكانه لحن با و كندمي غنچه را هايش لب

 ؟بشم خرگوشت خودم -

 :گويممي خجالت با و زنممي اش سينه به آرام

 !ديوونه -

 :گويدمي و گيردمي شهاب مقابل را است كرده تكه تكه خيار آن در كه ظرفي خانم زسولما

 !بشي خرگوشم نيست نياز شدي، خوبي خر فعال تو جون مامان -

 .زند مي قهقهه شهرزاد

 خنده و ها طعنه و رفتممي اتاقم به خانه اعضاي ساير مثل هم من نبود شهاب خاطر به اگر كنممي فكر خودم با

 .كردمنمي تحمل را دختر و مادر اين هاي

 :گويدمي و آورد مي در ادا مادرش براي شهاب 

 ؟كنيمي كار چي رو شركت ببينم بگو پيرزن خوب -

 :گويدمي و زند مي شهاب بازوي به اخم با خانم سولماز

 ...سگ توله !عمته پيرزن -

 :ويدگمي و خنددمي دهد،مي فشار آغوشش در مرا كه طور همان شهاب

 .ندارم عمه ...شكر الهي -

 .است زشت اندازه از بيش خانم سولماز جواب

 :گويدمي و جود مي ناز با را خيارش اندازد، مي پايش روى را پايش 

 .پيرزنه زنت ننه پس -

 قربان و ريختن زبان به كندمي شروع و نشيند مي شهاب كنار و شودمي بلند جايش از لوند خنده يك با بعد

 رفتن، صدقه

 :گويدمي و دهدمي شهاب نشان عكس چند اش گوشي از بعد
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 !مامانه خيلي اش پروژه بگردم سرت دور ببين -

 ...باالست خيلي كالسش يعني 

 .نشه شرمنده نياره كم مامانش تا كنه شل رو كيسه سر بايد مامان، مامان،عسل پسر فقط

 :گويدمي باخنده شهاب

 !بابا برو -

 !عمرا

 .كنهمي آويزونم خشتك از حاجي شه خالي حساب از پول قدر اين دونيمي

 .دهدمي تكان شهاب سمت را دستش سرت بر خاك نشانه به خانم سولماز

 :گويدمي آويزان هاي لب با

 ...شهاب اي عرضه بي -

 ؟كنهمي كنترل رو تو و دنياست سر اون  يارو 

 :گويدمي و رود مي فرو فكر در كمي شهاب

 .دقيقه كه دونيمي كتابش حساب -

 داره، زياد اينجا آدمم

 ...ثاني در

 بفهمه، رو  دادم گاف زاده عيوض به كه اي پروژه جريان لحظه هر اينه ترسم من 

 .ميشه نور علي نور ديگه اين

  ؟كاره طمع هنوز خرفت پير  اون راستي -

 .كشدمي سوت شهاب

 !!مياد كش جنوب تا شمال قطب از طمعش ! اوووه -

 .شكوندنه رو حاجي شاخ هدفش همه بعدم

 !داره بند و زد همه با نامرد

 شده، قاطي جديدا كلفت گردن آقازاده يه با

 و دالر فقط داره زاده عيوض گنمي بازار كل كه ميارن  و برنمي جنس چنان كاميوناش يارو پارتي و اعتبار با

 !!!زنهمي بار يورو

 :گويدمي و زده لز خودش كفش نوك به حسرت با خانم سولماز

 .امير حاج حجره رهمي مستقيم مياد، مركزي بانك از كه پول ماشين صبح به صبح گفتنمي زمان يه -

 ...كشدمي آه شهاب

 بياريم، در نمير و بخور بعد به اين از بايد حاجي هاي محدوديت و سنتي شيوه اين با ننه، نه -

 .ذارهمي روش اسم يه كنم خواممي كار هر

 ميگه ارب يه

 ...استغفراهلل رباست،
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 ...اهلل اال اله ال نزوله،

 ! توبه است، رشوه

 خيانته، فروشيه، وطن

 !داره ناخالصي نيست، حالل

 ها، گشنه گدا به بخشهمي رو ندارمون و دار كل پنجم يه دارهمي بر سالم هر سر

 .كنم حالل رو مالم خواممي گهمي 

 !!داره سنگ پاره عقلش كال

 :گويدمي كنان نچ نچ خانم سولماز

 !دهمي كيا به رو پول ببين رو خدا كه واقعا -

 .چالق دست توي دهمي رو سرخ سيب

 .بشنوم را حرفهايشان خواهدنمي دلم ديگر و ام كرده سكوت من

 .كنممي فكر اين به لبخند با ام، زده زل  پخته آيجان كه ميز روي خوشرنگ حلواي به كه طور همان 

 "... مياد داره هباالخر "

*** 
 رفتم عمارت سمت دوان دوان عياض، با خداحافظي بدون شدم، پياده ماشين از كه بالفاصله

 كامال مقنعه و مانتو زير پوستم، از اليه يك كه است بوده قدري به تابستاني روز آن گرماي كردم، مي احساس 

  است؛ شده تبخير

 .بود شده مشكل برايم كشيدن نفس حتي

 آيجان زمان هم و خودم زدن باد به كردم شروع و كشيدم بيرون سرم از را ام مقنعه عمارت، به ورودم ضمح به

 زدم، صدا را

 :گفت تعجب با بود، كثيف هايش دست و بود كتلت كردن درست مشغول  آمد، بيرون آشپزخانه از سريع 

 !ها خانم خانم اومدي زود -

 :گفتم ذوق با داشتم مي بر آب چاليخ از كه زمان هم و رفتم آشپزخانه سمت

 .گذروندم سر از آخريشم باالخره !شد تموم -

 .كشيد عقب را خودش كمي روغن جيز صداي با كرد، رها داغ روغن در كتلت يك و رفت گاز سمت

 ؟داشتي استرس قدر اين كه بود طور چه حاال سالمتي، به خوب -

 بعد و كشيدم باال نفس يك را آب ليوان كرد، مي خرج آذري مادرانه لهجه با كه بودم خاصش هاي نگراني عاشق

 :گفتم عميق نفس يك

 .كردم نمي رو فكرش اصال !بود عالي -

 :گفت دل ته از و برد آسمان سمت را هايش دست

 .شكر رو خدا -

 گفتن، براي است ترديد از پر است معلوم كه ها نگاه آن از كرد، نگاهم خاص طور يك بعد
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 :بزند را حرفش تر راحت تا داد تابه در هاي كتلت به را نگاهش بعد 

 .زد زنگ دوباره مادرت امروز خانم، گم مي -

 :گفتم و  گذاشتم ميز روي را آن بعد نيوفتد، تا گرفتم محكم را ليوان اما شد شل دستم مرتبه يك

 ؟زد حرف باز جان خاله عزيزه با -

  داد، تكان مثبت نشانه به را سرش

 :گفتم اميدي نا با و  كردم چك دوباره و آوردم بيرون كيفم از را وبايلمم و كشيدم آه

 !نزده زنگ من به بازم -

 پرسد، مي و گيرد مي سمتم را قاشق همان بعد بچكاند، را روغنش تا زند مي تابه لب بار چند را قاشقش

 ؟دخترم بهش زني نمي زنگ تو چرا- 

  بودم، ام پدري خانه و خواهر و مادر گتن دل قدر چه دانست مي خدا فقط گرفت، بغضم

 ندارم، جايي جا آن ديگر دانستم مي بود، كرده رد را آقاجان دعوت شهاب، كه وقتي از

 به طالق خيال و شوم هوايي مبادا تا زد نمي زنگ من به و بود آورده تاب كه بودم ناراحت شدت به هم مامان از 

 .بزند سرم

 تنها و كرد خرد اش خانواده و شوهرم مقابل در طور آن مرا كه رورم،غ مثل درست بود شكسته خيلى دلم

 :گفتن با و دارم مي بر را كيفم بدهم، جواب كه اين بدون زد، فرياد را ام پشتوانگي بي و گذاشت

 .آيجان نباشي خسته -

 .كند مي متوقفم و زند مي صدايم اما دارم، را جا آن ترك خيال

 .خانمم ريحانه -

 .كنم مي نگاهش و گردم مي بر

 ؟جانم -

 .دخترمي مثل هم تو ندارم، دخالت قصد من مادر، ببخش -

 .زنم مي لبخند

 درمون بي درد خدا خاله، قول به !خيال بي وضعيتمه، من االن مشكل فقط دونم، مي ؟آيجان حرفيه چه اين -

 ده، نمي كسي به

 .شه مي پيدا جا يه منم درمون باالخره

 .كنم مي سوال حث،ب كردن عوض براي بعد

 ؟راستي است خونه كي - 

 .آورد مي در روغن از دانه به دانه را ها كتلت

 رفت، سپهري با بود، دعوت عباس حضرت سفره خانم عزيزه دونم مي فقط ندارم، خبر رو ور اون عمارت -

 .باالن شهابم آقا و شهداد

 پرسم؛ مي و كنم مي گرد را هايم چشم تعجب با

 ؟خونه اومده ظهر سر !؟شهاب -
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 :گويد مي و كند مي اشاره ها كتلت به خنده با

 .ببندن چمدون كه كرد احضار رو صحرا باشن، مسافرم عصر كنم فكر داد، كتلت سفارش و رسيد -

 نمي چيز هيچ دانستن اليق مرا هم باز شده بهتر مان رابطه كه حاال حتي نداشتم، خبر چيز هيچ از هميشه مثل

 .دانست

 :گفتم و چسباندم لبم به فيك لبخند اتيكت يك دوباره دلخورم، و خبر بي بفهمد آيجان مخواست نمي 

 ؟نداريم هندونه ام، تشنه خيلي من -

 .مياد شد تموم كارش رختشوييه، تو االن بياره، منيره دم مي كنم مي قاچ باال برو مادر، چرا -

 .اتاقش سر يه رم مي دارم، كار شهداد با من ممنون، باشه -

 مشاور، توصيه به توجه با بيايم، كنار خودم با كمي خواستم مي رساندم، شهداد اتاق به را خودم درنگ، بدون بعد

  كنم، انتخاب را برخورد بهترين و كنم فكر شهاب با رفتارم تصميم از قبل دقيقه چند

 .كنم باز را در آرام مشد مجبور نشنيد، زدم مي در هرچه كه بود زياد قدر آن شهداد اتاق در موزيك صداي

 ضبط سمت نشد، حضورم متوجه اصال بود، گذاشته خودش سر روي را بالش و بود كشيده دراز تختش روي

 .كردم قطع را صدايش و رفتم صوت

 نشست؛ و برداشت سرش روي از را بالش و آمد خودش به تازه 

 ته از را موهايش بگذارم، دهانم روي را دستم و بكشم هيم شده، گرد هاي چشم با توانستم فقط ديدنش، با 

 .بود شده مرغ تخم اندازه گريه شدت از هايش چشم و بود تراشيده

 .تركيد بغضش و كرد گريه هواي دلش دوباره انگار من ديدن با

 پرسيدم، بهت با و نشستم كنارش رفتم، جلو

  ؟شهداد شده چي -

 شد خالي دلم ته نبود، دستش ديگر هم رنگشرنگا بندهاي دست حتي گذاشت، صورتش جلوي را دستش دو هر

 پرسيدم؛ نگراني با

 ؟شهابه كار -

 :گفت هق هق ميان و داد تكان منفي نشانه به را سرش

 سربازي، برم خوام مي -

 .ريحانه ديگه شدم خسته

 .برداشتم را آن صورتش روي از و گرفتم را دستش اختيار، بي

 !؟گي مي چي -

 ...كرد مي امضا خودش را اعدامش حكم كه بود سيريا شبيه هايش چشم كرد، نگاهم

 باشم، مرد خوام مي كردم، رو انتخابم -

 ...واقعي مرد يه

 !مردم يه من شه باورم سربازي برم شايد 

 :گويم مي و كنم مي اخم
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 ... پس -

 ؟چي حرفهات اون تموم پس

 شده، اسير مردونه جسم توي كه زني يه گفتي مي كه اين

 !نيست حقت كه اشتباهه يه ،جسم اين گفتي مي

 .بدي جنسيت تطبيق كه ده مي اجازه بهت هم اسالم حتي گفتي مي

 :گويد مي و دهد مي تكان افسوس سر

 !ريحانه ايرانه جا اين -

 منحرف يا بيمار يه چشم به كه بده، بهمون انتخاب حق كه بفهمه، كه داره امير حاج تا چند كني مي فكر

 ؟نكنه نگام جنسي

 .كردم آمد و رفت  ترنسكشوال هاي بچه  با اومدم، و رفتم مدام رو مشاوره جلسات ساله يه

 ؟منه از بهتر خيلي كردن جراحي كه اونا وضعيت كني مي فكر 

 ول رو درسم كه داشتن واسم ناجور خيال يا و كردن ام مسخره دانشگاه توى قدر اين بخونم، درس نذاشتن

 كردم،

 !بدتر ديگه فاميل توي

 .كردن مي تحقيرم بيشتر همه از پدرم، همسر و برادرم و مخواهرا

 خواد مي بوك فيس و مجازي فضاي توي رو هاش نداشته همه كه اي عقده نشين خونه يه نشين، خونه شدم

 !شم پذيرفته كه !شم ديده كه بخورم اليك تا چهار و بذارم و بگيرم عكس شده دلخوشيم همه كنه، پيدا

 ...حتي

 ...حتي

 .كند مي را تالشش تمام اما دهد نمي صحبت ازهاج بغضش

 !بود استفاده سوء فقط نيتش كه كسي عاشق شدم، عاشق حتي -

 بعد چه و قبل چه شه، نمي پذيرفته وقت هيج ترنس خانواده ما، كشور توي كه اينه واقعيت ريحانه، دوني مي 

 .جراحي

 وحشتناك جراحي اون درد تمام بود، خوشحال اول داده، جنسيت تطبيق ماهه هفت و سال يه دوستم آناهيتا 

 ..اما كرد، تحمل رو

 !كرده خودكشي شنيدم امروز اما

 عام مال توي دقيقا و خيابون توي !كامله زن يه اون حاال كه نكرد باور وقت هيچ جامعه چون ؟چرا دوني مي

 كردن، مي ماليش دست كردن، مي مسخرش

 !ذاشتن مي كارش سر

 كنم، عمل برم من كه گيريم حاال ...حاال

 ؟؟؟پذيره مي منو كي 

 .سرافكندگيشونم باعث كشن، مي خجالت ازم نيارن، خودشونم روي به خانوادم اگه حتي دونم مي
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 بكشن، خجالت من خاطر به شهابم داداش و  اميرم داداش خوام، نمي ديگه من ...من

 ...باشن شرمنده من خاطر به 

 .كنم مي خفه اش پيله توي رو وجودم پروانه اون گردم، مي بر عيواق مرد يه و رم مي سربازي، رم مي

 :كنم مي ناله فشرم، مي دستم در خواهرانه، را هايش دست و زنم مي هق هق پايش به پا آيم، مي كه خودم به

 سخته، خيلي جا اين بودن زن اينه واقعيت -

 داره، درد خيلي

 !خيلي

 !اومد نمي دنيا به و شد مي خفه پيله همون توي كاش سوخته، پر پروانه

 به و شود مي وارد هندوانه ظرف با منيره كنيم، مي پاك را اشكمان سريع دو هر در، به ضربه چند صداي با

 خندد مي تلخ شهداد بزند، بيرون حدقه از هايش چشم كه مانده كم و رود مي عقب شهداد، ديدن با ورود محض

 :گويد مي و

 ...شهداد آقا منم، جان، منيره نترس -

 !!!آقا

 ...زند مي هق هق خودش بعد

 سمت آرام و كشيدم مي زمين روي را آن و نداشتم را كيفم حمل توان حتي كه بودم حال بى و زده غم قدر اين

  بودم، شهداد ناراحت رفتم، مي اتاقم

 .شدم شهاب تنگ دل اختيار بي نبود، كافي ريختم مي برايش هم اشك قدر هرچه انگار

 دوباره و دوباره آغوشش در و كند بغلم ببرم پناه آغوشش به حرفي هيچ بدون و بروم اتاق به سريع تخواس دلم

 ...بريزم اشك سكوت در

 
 
  است، قفل در شدم متوجه تعجب كمال در و كشيدم پايين شدن باز جهت را در دستگيره حالي، بي با

 صدا را شهاب آرام و كردم پايين و باال را آن ياپىپ و محكم چندبار خاطر همين به و كنم مي اشتباه كردم گمان

 .زدم

 آن در هم آن صحرا ديدن با اما باشد در پشت شهاب بودم منتظر شنيدم، را قفل چرخيدن صداي بعد ثانيه چند

 .خوردم جا حسابي وضعيت،

 هايش چشم در ديدم مي كه بود بار اولين اين بود، كرده گم انگار را پايش و دست و بود شده سرخ صورتش 

  كشيده، مداد

 مي نگاه بود، بزرگتر من از سال چند فقط كه دختر اين به خوب، كه بود بار اولين اين اصال كنم اعتراف بايد

 است، خواستني و خاص قدر چه صورتش شدم مي متوجه بود بار اولين و كردم

 بود، گذاشته باز شالش زير اينبار را وسطش فرق هميشه تابدار موهاي 
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 كه سياهي با پشتش پر و كوتاه هاى مژه و مشكي پهن هاي ابرو چتر زير براقش، اي قهوه و درشت هاي چشم 

 !بياتر چشم به  آن از و كرد مي توجه جلب خيلي بود، كرده هايش چشم خرج امروز

 هجلو اش گندمي پوست در بود، خاص و بامزه خيلي زياد، ترك وجود با كه بود اش گوشتي درشت هاي لب 

 نبود، جايش سر چيزهايي يك امروز رفتم، عقب كمي داشت، خاصي

 نمايش به را نقشش ريز هيكل و است پوشيده شلوار گشاد، دامن جاي به هميشه خالف بر صحرا كه همين 

 !عطر اين و است، بعيد قدري پوش ساده هميشه دخترك اين از است، گذاشته

  ! آشنا عطر اين

 است، شده بد حالم

 .پرسم مي پرخاش با و اختيار بي و دهم نمي جواب را سالمش

 ؟؟زدي منو عطر تو!تو-

 است، آمده بند گويي كند،زبانش مي نگاهم سراسيمه و زده وحشت

 ...من-

 !!!نه

 ...خانم خدا به نه

 ...خودتون

  !بودين داده بهم اينو خودتون

 ؟رفته يادتون

 عطر بودم، فهميده ها بعد و بود خريده اول روز مبراي شهاب كه عطري شيشه همان آورم، مي خاطر به تازه

 .است بوده تارا خاص

 عطر شيشه نيامد دلم كه شد رنگ پر قدر آن وجودم در خانم، مرضيه جويي صرفه احمقانه روحيه چرا دانم نمي

 بودم، بخشيده صحرا به را آن و بشكنم را

 .شنيدم اتاق داخل از را شهاب يصدا كه كنم خواهي معذرت خواستم مي كردم، شرم خودم رفتار از

 ؟ريحانه تو نمياي چرا پس -

 :گفتن با و كرد استفاده فرصت از هم صحرا

 .خانم اجازتون با -

 .گذشتم اتاق راهروي از كرد، ترك را آنجا سريع

 .بود گذاشته سرش زير را دستش و بود كشيده دراز تخت روي شهاب 

 .داشت تن به زير لباس فقط هميشه مثل

 :گفتم خشم با و اختيار بي و كردم فراموش را مشاور هاي توصيه متما 

 ؟وضعشه چه اين -

 .خندد مي و اندازد مي باال را ابرويش 

 ؟وضعشه چه چي -
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 .كنم مي اشاره اندامش به

 !لختي كامال دختره، اين جلوي -

 كند، مي اشاره زيرش لباس به و زند مي قهقهه

 ؟چيه اين پس -

 :گويم مي حرص با

 !شهاب حيايي بي خيلي -

 !!!!خيلي 

 :گويد مي بعد و آورد مي در را ادايم

 ؟گرفتي آبغوره دوباره چرا حاال - 

 ؟گنديدي رو امتحانت ؟قرمزه قدر اين چرا صورتت 

  :گويم مي و كنم مي پرت گوشه يك را كيفم

 !بود خوب هم خيلي نخير، -

 ؟خونه اومدي روز وقت اين چرا خودت اصال

 :گويد مي و زند مي يغلت تخت روي

 . پرواز قبل تا كنم استراحت اومدم كنه، مي درد و گرفته خيلي كتفم و گردن دوبي، واسه دارم پرواز شب -

  ...نكرد بهترم هم صحرا ماساژ

 :گويم مي و كنم مي اخم

 .بده مال و مشت بازوش زور اون با عياض، بايد رو كلفتت گردن اون -

 :گويد مي شيطنت اب و كند مي جمع را هايش لب

 ؟كني مي حسودي -

 ؟ام شده او شبيه چرا

 ؟شهرزاد شبيه

 !ها خانم سولماز و خانم سولماز شبيه 

 :گويم مي ندارم توقع وقت هيچ خودم از كه فخري يك با و اندازم مي باال شانه

 ؟؟شه حسوديم كارم خدمت به !!وا -

 ...باشد سقوط و افتادن اول غرور شايد و

*** 
 !ام ترسيده زيباست، ام فهميده امروز كه دختركى و قفل سه با در، يك از من

 ...باشم صادق خودم با بايد 

 ...ترسم مي اعتراض، از است عاجز كه زباني حتي و ناتواني همه اين از خودم، از من 

 ...ام خسته كند،مي تشويق سكوت و ضعف به مرا قدرت پر اينقدر درونم خانم  مرضيه اينكه از من

 :گفتمي مامان آيد مي يادم
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 ؟گيريمي حقوق قدر چه بپرسم جواد آقا از نكردم جرات وقت هيچ -

 !نرفتم بود كوچه همين ته كه بيامرزم خدا مادر   خونه تا حتي هم، بار يه اجازش بي

 كردم ول رو خياطي كالس جواد آقا خاطر به

 ...و ... و ... و 

 .بود زينت عمو زن كند قياس را اش خوشبختي توانستمي كه كسي تنها با چون بود، راضى مادرم

 نداشت، زن به دست كه بود اين  جالل عمو به بابا حُسن !خوب 

 ...بود تر خوشبخت اش جاري از خيلي خانم مرضيه يعني اين

 .رفتنمي فراتر قرآن هاي جلسه و بازارچه از اش زندگي دايره شعاع چون بود راضي مادرم

 است، خوشبخت كردمي احساس اش زندگي محدود و كوچك دايره در مادرم

 !بود ديگري چيز واقعيت اما 

 است، خوشبخت كردمي فكر مادرم دارم يقين امروز من كه بود اين واقعيت

  گذرد،نمي هراس و ترس با لحظاتش تمام خوشبخت آدم است، قلب صميم از هايش خنده خوشبخت آدم  چون

 بكشد، فرياد اباب و شود دير شام اينكه ترس

 باشد، بابا خواب مزاحم و كند شيطنت و باشد خوابيده دير حنانه

 باشد، ريخته هم به خانه

 ...شدمي شماتت بايد مادرم ريحانه لب برق براي اينكه ترس 

 نداشت، بزن دست شهاب و جواد عمو مثل بابا

  .بود تر ظالمانه كردمي مادرم با كه كاري اما

 قالب از تر جوشيد،دردناكمي بيشتر روز هر زميني زير آب چشمه مثل بيچاره زن جان در دائما كه هراسى

 ...بود كمربند

  شهر، اين در داندمي خدا فقط و

 سرزمين، اين در

  !خوردمي تازيانه روحشان صدا، بي بيچاره زن چند روزي 

 رود، مي فرو قلبشان در داغ سيخ

  كنند،نمي اعتراض و زندريمي بغض نام به گلويشان در مذاب سرب

  شكنند،مي بيشتر روز به روز فقط

  شوند، مي پير بيشتر

 !اي عقده بيشتر هم شايد

 خورد،مي كتك روز هر كه زني دارم يقين حاال

 خودشان، جز را شخصيتشان و روح زخم و كبودي كه است زناني از بهتر روزش و حال

 بيند،نمي و كندنمي باور هم آينه حتي 
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 تا كشيدممي درد بيشتر كردمي بازي عشق ديگر زن عطر و شال با شهاب كه هايي شب دانممي خوب حاال من 

 .آمد فرود جانم روي كمربندش كه روزي

 كند، نابودشان بيشتر و شود بيشتر درون از ها زن زخم كه روز آن از واي

 بچه ي مدرسه و پوشك و مطبخ يراس را خود سفيد گيسوان با و شوندمي الدنيا تارك مرضيه يا وقت آن

 كنند،مي

 !سولماز شوند مي يا

  تراشد،مي را پيكرش و صورت مدام كه سولمازي

  كند،مي اضافه  لعاب و رنگ

  جنگد،مي دنيا و خودش با

 ...نيست راضى وقت هيچ و

  !كنيممي انتخاب خودمان را بودن قرباني ها زن ما

 خودمان بزدلي يا و قلب انتخاب  گر، شكنجه كه زمانى تا داشت اهدنخو را زن يك  شكنجه قدرت مردي هيچ

 ...باشد

 ؟؟ام بزدلى يا خورممي ضربه قلبم از بيشتر امروز من دانمنمي حاال و

*** 

  ماندنش قرمز و راهنما چراغ ماندن ثابت و شدن خراب از كه هايي ماشين مكرر بوق صداى

 اند، شاكى حسابى

 ...بردمي قبرستان سمت را اي مرده كه دارد را احمقي كش نعش آمبوالنس آژير حكم مسر كاسه در و من براي 

 باشد، شده ديرشان شايد كه هايي ماشين

 دارند، مهمي قرار شايد

 ...باشد انتظارشان چشم كه دارند را كسي شايد و دعوتند جايي

  است، رفته باال هوا آلودگي شاخص

 !است مسخره

 ...نيست خوب حالش تهران هواي بگويند عالم به تا نيست ميدان وسط بزرگ مانيتور اين به نياز 

 شده سمي قدر چه تو بدون شهر بفهمند تا كنند نگاه شهر و دنيا به من هاي چشم دريچه از است كافي اصال

 ...است

 .دانمنمي را مار زهر و كوفت و ريزگرد و ها آالينده اين غريب و عجيب اسم

 ...نيست ميسر كشيدن نفس نيستى تو كه شهرى در دانممي فقط من

 .بروم دماوند قله به باران دعاي براى شهر اين مردم همراه بايد آه

 كنم، طلب خودم براي تو از كمي زا باران هاى ابر از و بروم بايد

 ...شود اجابت شايد

 ....باشد ميسر شايد
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  كند،مي سوار هم را چهارم مسافر راننده و شودمي باز تاكسي درب

 دو جاي فقط عقب صندلي نفهميد كس هيچ و كردند اعالم نفر چهار را پرايد ظرفيت كارخانه، در سال اينهمه

 .است مسافر

 يك و كرده باز بيشتر را پاهايش قبل از و است مسرور جا تنگي   اين از است ميانسالي مرد كه ام كنارى مسافر 

 .كندمي ام حواله هم گرفته جرم لبخند

 .چسبممي ماشين در   به بيشتر و گردانممي بر را رويم

 ...رودمي فرو هم در هايم استخوان كه شدم جمع خودم در قدر آن

 ....است كننده مشمئز تاكسي كوچك فضاي در زده، زنگ آهن شبيه  مردانه عرق بوي اين قدر چه

 كنم، تصور را او خوش عطر ديگر يكبار خواهممي بندم،مي را هايم چشم

 ...آورند مي هجوم ام تنهايي و من به ثانيه هر اجباري شب  مشق شبيه روزها اين كه خاطراتم از امان اما 

 بتادين، بوي عوض   در بزند، ام پيشاني كنار زخم روي را بتادين به آغشته پنبه تا آورد باال را دستش كه وقتى

 .كردم حس بيشتر را مچش روي عطر

 ...كردمي رسوا را عطرش طور اين كه بود مچش وير ستبر و برجسته رگ همان كار

  سوخت، زخمم

 گرفتم، گاز را لبم

 .كرد نگاهم 

 بود، نشده باز هم از هايش اخم هنوز

 ...بود  امير حاج او اما 

 !امير حاج حالتى هر در

 !نباشد نگران نبود بلد اصال و

 ...نباشد صفت مرد و لوتى توانستنمي

 :غريد لب زير

 ...نمكمي آدمش -

 چكيدند، هم سر پشت بودم داشته نگه شان زور به كه اشكي قطره دو بستم، كه را هايم چشم

 ....سوخت و لبم خراش روي شد نمك اشك، شوري

 ...شد بلند و گفت علي يا اش هميشه عادت به و گذاشت ام پيشاني زخم روى چسب با را باند او و خنديدم تلخ

 شد،مي انچند دو هيبتش ايستاد مي كه وقتى

 ...انداخت مي شاهنامه اساطيري هاى پهلوان ياد را اي بيننده هر واقعا هايش شانه پهناى 

 ...بودند آويخته خانه سرسراي در كه بود دستى به كمان آرش   نقاشي تابلو همان شبيه

  كرد، طي را اتاق عرض بار چند

 .كشيد صورتش روي كالفه را دستش دو هر كه ديدم

 ...گذردنمي  شهاب گناه از راحت اينبار مدانستمي خوب
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 ...كردممي كارى نشده دير تا بايد

 .زدم صدايش

 !امير حاج -

 ...بگو كه يعني كندمي نگاهم و كندمي توقف

 كنم،مي م ن م ن

 .باشم هايش تصميم مطيع   ام گرفته ياد هم من خانه اهل همه مثل

 ...شهاب جز بودند، گرفته ياد همه

 ...كردممي كاري برايش بايد ريخت، فرو هُري دوباره شهاب اسم آوري ياد با هلحظ آن قلبم

 ...راستش -

 ...نبود ديديد شما كه چيزى اون قضيه راستش

 ترساند،مي مرا بيشتر سكوتش اين و خوردمي گره بهم شدت به ابروهايش

 .دهم ادامه كنممي سعي اما 

 ... يعني - 

 ...ديديدن رو چيز همه شما  اينكه يعني

 .رسيديد بدش قسمت به متاسفانه

 آيد، مي جلو قدم چند

 شود،مي حبس ام سينه در نفسم

 .است هايش شانه صالبت به هم صدايش

 ...ريحانه -

 .كندمي اصالح را اش جمله  طور اين و كندمي مكث كمي

 !خانم ريحانه -

 ...بگو بگي، خواىمي هم دروغ

 !نكن فرض احمق رو مخاطب من  لطفا اما

 !نكن توهين شعورم به

 .اندازم مي پايين را سرم

 كنم، مشت را دستم كه دارم عادت استرس زمان در

 .شودنمي خم حتي ضربه شدت از هايم انگشت اما

 :نالممي و گيرممي صورتم جلوى را دستم

 ...بود خودم تقصير -

 ... شهاب

 .عصبيه خيلي روزها اين شهاب

 ...ريخته بهم اونو كل به دهزا عيوض و معامله جريان خوب
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 ...بود يكبار همين

 ....نداره عادت اصال

 .كنممي رها كاره نيمه را ام جمله من و رودمي باال سكوت حكم نشانه به دستش

 پرسد،مي تمسخر حال عين در و خشم از پر لحن يك با

 ؟؟بود يكبار همين كه -

  ؟چيه شب هر هاى شكستن و فرياد و فحش صداي

  !من خداى

 ...داشت خبر

 ...داشت خبر خانه هاي اتفاق همه از هم نبود ايران كه مدت اين

 ...تازدمي صورتم به نفهمم زبان هاي اشك لشكر دوباره

 !!! خدا رو تو -

 .زندمي فرياد

 !؟؟چى خدا رو تو -

 !؟ظلمه عين ظالم ظلم مقابل در سكوت گفته كه ديمي قسمم خدايي به

  ؟كنم سكوت

  شدم، ندبل جايم از

 .گرفتم اتاق قديمي كمد لبه به را دستم رفت گيج سرم

 ...دارم دوستش قدر چه دونيدمي شما -

 .ببنديد چشم رو يكبار همين كنممي خواهش

 غم امروز قدر چه اند كرده اتراق اش مردانه ابروان چتر زير كه كدرش و كهربايي هاي چشم كند،مي نگاهم

 ...دارد

 :گويدمي وقتي باشد، رساتر اش جمله تا كندمي داا فاصله با را كلمات

 ...من خونه تو -

 !!جنايته بدترين كردن بلند زن روي دست 

 شوم، حقير حد اين تا كردمنمي فكر وقت هيچ

 !بيايد ام دادخواهى به عمويش پسر و بخورم كتك شوهرم از كه اينقدر

 ...نگيرد داشت عشق ادعاي گاريروز كه مردي از را هايم زخم سزاي كه كنم التماسش من و

*** 
 ...دهممي دست از خودش مثل هم را تصويرش جلويي، صندلي به سرم خوردن آن از بعد و ترمز صداي با

 ...كرده خوش جا پايم ران روي دستش و است كرده استفاده فرصت اين از ام دستي كنار مرد

 ... كشممي جيغ

 ...كشممي جيغ ها ديوانه مثل
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 .كوبممي صورتش و سر هب كيفم با

 اند، شده مبهوت ديگر مسافر دو و راننده

 .زنممي فرياد

 !آقا كن باز رو در اين -

 !!!كن باز

 كنم،مي باز را در زند،مي را مركزي قفل راننده

 .ام ايستاده خيابان وسط 

 ...كشممي جيغ 

 !!!كثافت -

 ...كثافت

 رسانم،مي رو پياده به را خودم زنان نفس نفس

 است، ايستاده بانك عابر صف در كه ميانسالي خانم

 .رساند مي من به را خودش سريع وضعيتم، ديدن با 

 گذارم،مي ام پيشاني روي را دستم و نشينممي رو پياده جدول لبه

 .پرسدمي و شود مي خم

 ؟خانوم -

 ؟خوبي 

 .دهممي تكان مثبت نشانه به را سرم

  نيستم، خوب اصال است شده متوجه انگار اما

 نشيند،مي كنارم و خردمي آب بطري يك است نزديكي همام كه اي دكه از

 .گيردمي مقابلم و كندمي باز را بطري 

 عزيزم، بياد باال نفست بخور -

 !نيست صورتت تو رنگ

 چكد،مي اشكم و كنممي نگاهش .گيردمي بغضم بيشتر اش مهرباني از چرا دانمنمي

 كنم،مي رتشك و گيرممي را بطري

 .كنم تعريف خودم دارم دوست بپرسد، او اينكه بدون

 !عوضي مرتيكه -

 .كشهنمي خجالت اصال 

 !نداره وجود ها بعضي وجود تو انسانيت و غيرت ذره يه 

 :گويدمي همدردي با و دهدمي تكان سر

 زدي،مي داد و شدي پياده طور چه ديدم -

 !كنننمي رحم هيز و حريص موجودات اين از بعضي هم باردار زن  به كه خورد تاسف بايد واقعا
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 .بري جايي مترو و اتوبوس با بيشتر وضعيتت اين با كن سعي عزيزم

 .كنممي تشكر دوباره رسد،مي كه صف در نوبتش

 رود،مي او

 .ندارم شدن بلند توان من اما

 .خندممي تلخ ناخودآگاه بعد و دهممي تكيه سرم پشت درخت به را سرم

 پراكنده هاى سكانس مثل ها اتفاق همه و ام شده كار فراموش هم خاطراتم مرور در روزها اين حتي اينكه از 

 .شودمي مرور ذهنم در ترتيب و نظم بدون شده، قيچي فيلم   يك

 .خورممي كتك هستم، شهاب زن روز يك

 .بينممي خيانت 

 .كنممي خانومي شيرشاه، عشق لطيف و امن بستر در ديگر روز

 !افتم مي ام زندگي اتفاق فالن و روز فالن ياد ناخودآگاه پيش، دقيقه چند همين مثل هم روز يك

 ...شد طوالني هزارچم پهلوان آمدن روزها آن قدر چه اينكه از ام كالفه خودم هم خاطراتم مرور در شايد

*** 
 باغچه كنار شدم مجبور و وردمآ كم نفس دوباره مدير، دفتر به رسيدن تا كه بود بزرگ قدرآن مدرسه حياط

 .بنشينم

 .داد سالم احترام با هميشه، مثل و دويد سمتم سريع ديدنم با مدرسه، سرايدار گلينى، آقاى

 :گفتم بود، قلبم روي دستم كه طورهمان

 ؟اهلل الحمد بهتره كرد جراحي خانمت ؟گليني آقا خوبي -

 :تگف  و برد باال آسمان به رو را دستش دو هر پيرمرد

 .بده بهتون برابر سه خوايدمي خدا از كه هرچي آقا حاج و شما الهي -

 !خوبه خوب  حالش ثريا شما، لطف به

 .شوم بلند تا زدم زانويم به را دستم بعد و كردم شكر را خدا قلب، صميم از هم من و زدم لبخند

 :پرسيد اضطراب با 

 ؟خوبيد جبارزاده خانم- 

 ؟كنه مكتونك بياد ها خانم از يكي بگم 

 ساختمان به را خودم بودم، گرفته كمر به دست كه طورهمان و كردم تشكر و دادم تكان منفي نشانه به را دستم

 .رساندم مدرسه

 .آمد در صدا به مدرسه زنگ كه بودم نشده مدير دفتر وارد هنوز

 .دوختم چشم ها پله راه به ناخواسته و ايستادم جايم سر مرتبه يك

 به مرا آمدند، مي پايين تفريح زنگ جهت ها پله از كه انرژي پر و نوجوان هاي دختر سيل د،بع دقيقه چند

 ...برد ام مدرسه خوش   دنياي

 خاكستري، مقنعه و اي سرمه روپوش دوران
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 ناظم، از ترس و انضباط نمره دنياي

 ...كوچك هاي دغدغه دنياي

 .آمد مي پايين ها پله از لبخند با سال و سن كم قدر همان كه ديدممي را نسيم

 .بود هم نفيسه

 .بود كرده سرش كوله و كج را اش مقنعه هميشه مثل

 !بود عجيب

 !بودم هم خودم

 آرام، هميشه ساكت، هميشه ريحانه 

 ...بود "داشتن آزادي" ديگرش، هاي همكالسي شبيه كمي فقط كمي، روزها آن آرزويش همه كه اي ريحانه

 :گفتم بغض اب و گذاشتم شكمم روي را دستم

 .آرزوت بشه حقت ذارمنمي وقت هيچ دخترم-

 :گويدمي سرم پشت از كسي مرتبه يك

 .داخل بفرمايين ؟جاييناين زاده جبار خانم -

 !شوممي هول

 .است گرفته قرار مدرسه مدير مقابل در كه آموزي دانش مثل درست

 .بيايم خودم به تا كشدمي طول كمي

 .صورتم روي كشممي دست كالفه ام، نشسته مدير دفتر اناپهك روي كه حالي در بعد، كمي

 :دهدمي ادامه هايش صحبت به مصمم همچنان نجفي خانم اما 

 .كنيم حل خودمون و پرورشي معلم طريق از رو قضيه كرديم سعي اول ما كه اينه امر حقيقت -

 .ماست چشم نور حنانه 

 محترمتون؛ همسر توسط جااين ساخت و مدرسه اين زمين خاطر به فقط نه 

 .است نابغه بچه اين بلكه 

 .است مدرسه اميد 

 .شهمي قبول پزشكى خوب، رتبه يك با مطمئنيم همه ما 

 .كننمي صداش دكتر خانم دبيرها، و مدرسه كل حتي

 .استعدادشه قدر اين و بچه اين حيف خدا به

 .است شده بيشتر قلبم تپش

 .ريزممي آب ليوان يك خودم براي ميز روي پارچ از و شوم مي خم 

 :پرسدمي نگراني با نجفي خانم 

 .كردممي مطرح رو مسئله اين االن نبايد شايد بارداريد شما ؟نيست خوب حالتون -

 :پرسممي فقط و دهممي قورت را جرعه آخرين

 ...كسي -
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 ؟ديده رو مرد اون كسي

 :گويدمي و اندازد مي پايين را سرش شرمساري، حالت يك با

 .شده ماشينش سوار حنانه ديده خودش، هاي چشم با من دختر بگم بايد متاسفانه -

 .بوده سفيد مازراتي يه گويا

 .بزنه حرف كميه كردم مجبور رو حنانه صميمي دوست

 :اينه داره كه اطالعاتي تنها 

 .خريده يمتق گرون ساعت يك براش تولدش مناسبت به پيش، وقت چند همين و سالشه سي نزديك مرد، اون

 .بذاريم جريان در رو آقا حاج يا شما مادرش، جاي به گرفتيم تصميم ما جبارزاده خانم

 .نشديم ايشون با تماس به موفق متاسفانه اما 

 .شه مطرح ايشون خود با بايد كه هست هم مدرسه مديره هيئت مشكالت سري يك

 .برممي سر به ديگري دنياي در من

 .شنوم نمي را نجفي خانم حرفهاي مابقي 

 :گويممي لب زير روم،مي خروجي در سمت كه حالي در و شوممي بلند و گيرممي صندلي به را دستم فقط

 ...مياد -

 ...مياد شااهللان 

 .روم مي در سمت گنگ و گيج مدرسه، حياط هياهوي ميان

 .گردممي بر و كنممي توقف حنانه گفتن "آجي آجي " صداي با

 !زيباست 

 .زيباست بدرنگ مقنعه و بدقواره روپوش اين در حتي

 !زندمي برقي چه اش اي قهوه و درشت هاي چشم 

 ؟حنانه شدي بزرگ قدر اين كي

 .كنممي نگاهش بغض با

 :گويدمي زند،مي نفس نفس كه حالي در

 ؟آجي كنيمي كار چي جااين -

 .شكمم روي كشدمي دست بعد

 ؟طوره چه خاله فينقيل -

 ...دستش مچ روي خوشگلش دار نگين رولكس به شودمي خشك چشمم

 .كشدمي عقب را دستش سريع و شود مي متوجه

 :گويممي كنم،مي نگاهش مستقيم كه طورهمان

 ؟بود چي آرزوم بزرگترين دونيمي بودم، كه تو سن هم -

 .بخورم بستني يك سهمدر راه تو دوستام با و خونه بيام مدرسه از خودم باشم داشته اجازه باريك كهاين 

 .بود هام محدوديت همه  كم، سن اون توي اشتباهم اون علت كنممي فكر خودم با هميشه
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 .حنانه دادم بال تو به همين خاطر به 

 .دادم نجاتت آقاجان خونه خفقان از و جنگيدم واست شرايطي هر توي

 ...اما 

 .ريمي منو راه همون داري هم تو حاال اما

 .شد سفيد سريع صورتش رنگ

 :گفت وحشت با و رفت عقب قدم چند 

 ؟آجي شده چي -

 :گفتم و برگرداندم رو

 .دنبالت مياد مدرسه بعد  سپهري -

 .مياد روز هر بعد به اين از يعني

*** 
 .كردمي صدا سرم در مدام خطر، زنگ يك ترس، حس همان خاطر به و بودم ترسيده

  .ام شده شهاب چمدان دسته آويزان ديدم و آمدم خودم به مرتبه يك كه قدرآن 

 :پرسيد و كرد نگاهم تعجب با

 !؟؟كنيمي طور اين چرا -

 .لرزيد بغض شدت از ام چانه

 :گفتم ترس با 

 !شهاب نرو -

 .كرد نگاهم خشم با 

 :گفتم و گرفتم محكم را دستش 

 !نرو امشب يعني -

 .بيام منم بگير، بليط واسم فردا وايسا 

 .دوبي بيام دارم دوست منم اصال

 .كشيد عقب را چمدانش و زد قهقهه

 ؟دهات بري خوايمي مگه ديوونه -

 .خوادمي ويزا خواد؛مي پاسپورت دوبي 

 .نداري رو كدوم هيچ

 :گفتم كودكانه ترس با

 ...خوب -

 .گيرممي ...خوب

 .ميام گيرممي

 .كرد نوازش را سرم و آورد جلو را دستش
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  !بچه كن جمع خودتو پاشو -

 .است هفته يك همش

 .برگشتم زود بذارى، هم رو چشم

 .شدم بلند

 .كردم بغلش محكم

 ...شهاب -

  ...شهاب

 !واست نبودم خوبي زن من

 .بردمي سر به بهت توى هنوز

 :گويدمي و رود مي عقب

 ؟خورده جايي به سرت -

 .روم مي جلو

 .بوسممي محكم را لبش

 .گذارم مي قلبم روي و گيرممي را دستش بعد

 .خورده جايي به قلبم !قلبم -

 .بيايد جلو كه اوست نوبت حاال

 :بگويد كند، رهايم كه طوالني لحظاتي از بعد و كند اسير را لبم

 .ها دارم دوستت االغ من   !بچم -

 .شكافدمي ناخودآگاه است، شده كور گره يك شبيه كه بغضم

 .شوممي قدم پيش من باراين پيراهنش، هاي دكمه كردن باز براي و زنممي هق هق آغوشش در

 :گويدمي ام پيشاني روي اي بوسه با و كندمي نوازشم

 !نترس ازم -

 .ندارم كاريت باراين 

 !تونيمنمي ما تونن،مي همه كه طوري اون كه درك به اصال

 .كنيممي پيدا بهتر راهكارهاي يك گرديممي ما

 كردممي احساس كه بود، آرام و خوب قدرآن گذراند، بخوا تخت در من با سفرش قبل روز آن كه دقايقي تمام

 .است شده نازل برايم آسمان از ديگر شهاب يك

 :گفت و بوسيد را دستم آخر در

 !ريحانه شوهريم و زن كردم حس كه بود بار اولين اين -

 :گفتم و كشيدم سرم روي را ملحفه بغض، با

 ..اما -

 !نشدم خوب هنوز من اما
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 ...كه نشد بازم اما

 :گفت و پريد حرفم ميان

 .نترسيدي ازم امروز كردم حس كه اينه مهم -

 .است شده بلند جايش از شدم متوجه تشك، خوردن تكان از بعد

 .زدم كنار را ملحفه سريع 

 .رفتمي حمام سمت

 .داد تكان سمتم هوا در را اش اشاره انگشت و زد چشمك و برگشت

 .حمام برم بايد -

 .خانم شيطون شه دير وازمپر اگه حالت به واى

 ...كشيدم سرم روي را ملحفه دوباره و خنديدم زنانه شيطنت و شور يك با

 .رفت شهاب

 .پاشيدم آب سرش پشت 

 .بودم تنگ دل نرفته، هنوز

 ...بود شده آرام و امن ديگر دلم اما 

 :گفت گوشم در رفتنش، قبل آخر لحظه

 قدراين اش، ريحانه ملكه و زاده جبار شهاب امپراطورى باشه، ميزآ موفقيت دوبي توي معامله اگه كن دعا واسم -

 ...كنيممي ترك هميشه واسه رو عمارت اين كه بزرگه

 
 وحشت كردم مي نگاه كه اندامش و ها دست ظرافت به كرد؛ مي پر را اعزامش دفترچه و ريخت مي اشك شهداد

 مرد، يك قالب در او حضور تصور از كردم مي

 ...سخت هاي تمرين و پادگان يك در همردان دنياي 

 به عمارت اين در و بود كرده قهر همسرش، خانواده مشكالت خاطر به دوباره وحيد با كه شد مي روزي دو الناز

 كرد؛ مي خبر آرايشگر و خوابيد مي و خورد مي و داد مي لم شب تا صبح هم شهرزاد برد، مي سر

 !كند رنگ را موهايش كرد، مي هوس ديگر روز و پديكور و مانيكور روز يك كرد، مي كوتاه مو روز يك

 "!داره ضرر بچه براي" :گفت مي و خورد مي حرص جان خاله عزيزه قدر هرچه

 !داد نمي اهميت اصال

 ميل كمال با را او بود كرده تجويز آقا بيوك براى را روز در گرفتن آفتاب كه دكتر دستور به بود، تابستان اواسط 

 .آورد برايمان خنك هندوانه آب ليوان دو آيجان ، مبرد تراس به

 :گفتم لبخند با و گذاشتم آقا بيوك دهان كنار را ني  

 
  !نميشه بهتر اين از خنك هندوانه آب ليوان يك با آفتاب دوش -
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 روشن را ام گوشي ، است بنان استاد هاي قطعه عاشق من مثل دانستم مي كرد، تاييد را ام جمله و زد پلك

 .كردم پيدا سياه كوچك مموري ليست از را كاروان قطعه و نشستم كنارش و دمكر

 اعماق از و بستيم را هايمان چشم هميشه مثل دو هر ، كردم اجابت سريع من و كنم زياد را صدايش كرد، اشاره 

 :كرديم همخواني به شروع قلبمان

 ني چون نالم شب همه"

 دارم غمي كه

 دارم غمي كه

 يارم يارم نشدي اما بردي جان و دل

 رفتي ما بي بودي ما با

 رفتي ماندمتنها رفتيتنها كجا به گل بوي چو

  رَود كاروان چو

 رود آسمان بر زمين از فغانم

 يارم از دور

 بارم مي خون

 عشقم اسير ناتواني به پا از فتادم

 توانم نمي غم از رهائي داني كه چنان

 تواني مي كه كن اي چاره تو

 خيزد دلم از آتش آهي مبرآر دل ز گر

 ريزد آتشين اشك مژگانم از ستاره چون

 زمين از فغانم رود كاروان چو

 بارم مي خون يارم از دور رود آسمان بر

 گويم دل غم او با تا حريفي نه

 جوبم را تو كه خاطر در اميدي نه

 رفتي ما بر كز روان سرو جان شادي   اي

  رفتي كجا سوي ما دل چون ما محفل از

 رفتي تنها ماندم اتنه

 رفتي كجا به گل بوي چو

 من غمگسار كجايي به

 بشنو من زار فغان

 آ باز آ باز

 بشنو من روزگار ز حكايتي صبا از

 رهي سوي آ باز آ باز
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 رفتي ما ديده از روشني چون

 رفتي صبا باد ي قافله با

 "…رفتي تنها ماندم تنها

 ...افتم مي هق هق به بيت ره همراه كه آمدم خودم به وقتي هميشه مثل باز و

 نگاه را در و گردم مي بر كند، مي اشاره باغ در به باراني هاي چشم همان با و است، ريخته اشك هم آقا بيوك

 آوردش مي در حركت به هزارچم پهلوان بدون را آن سپهري روزها اين كه امير حاج مشكي اتومبيل ، كنم مي

  شود، مي خانه وارد انگيز غم بسيار

 :گويم مي آقا بيوك به رو بغض اب

 !برگرده امير حاج خود كه بياد روز يك كاش -

 كند، مي تاييد را حرفم اشك قطره يك با آقا بيوك

  شود، مي خارج ديدمان مسير از و شود مي پاركينگ وارد اتومبيل

 :كردم ناله بنان همراه و دادم تكيه سرم پشت ديوار به را سرم

 "آ باز آ باز "

*** 
 "آ باز آ باز "نالم مي قلب صميم از و ام تنهايى تشويش از پر وقتى روز، همان مثل ديگر، يكبار شد مي شكا

 و من با شوي نوا هم و نداشتنت و انزوا بطن در بپيچد صدايت و بگيري را روزهايم تاريك هاى چشم مرتبه يك

 ...پدرت دردمند هاى چشم و بنان

 !روياست كردم فكر اول

 ...نخوردم تكان همين براي 

 از را رويايت كه اين بغض از و شوي مي بيدار مرتبه يك و بيني مي شيرين خواب يك كه وقتى مثل درست

 و بزني گول را لحظات و دنيا كني مي سعي و ببخشي خواب به را خودت خواهي مي دوباره اي، داده دست

 ... خوابم من كه بگويي

 .برگردانيد را رويايم لطفا خوابم من

 مشامم و زد مي پدر دست بر بوسه كه ديد را پدرش چرخدار صندلي مقابل در زدنش زانو هايم، چشم وقتي اما

 دودش، و چرم اسانس خاص عطر از شد سرشار

 !نيست رويا شد باورم

 !است شده مهربان چه امروز سياهش تانك بود، برگشته

 ...آوردي برايمان را هزارچم پهلوان كه ممنون !ممنون داشتني دوست و عزيز سپهرى

 ايستادم، و گذاشتم قلبم روى را دستم

 قدر چه تر جوان قدر چه كتان سپيد شلوار پيراهن اين در و بود پيچيده مچش دور را اش فيروزه تسبيح 

  !بود شده تر آسماني
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 را شده تعبير روياي اين شكوه و رقصاند مي شيرشاه طاليي كوپال و يال روي را دارش چين دامن هم آفتاب

 ...كرد مي برابر هزار

 كرد؛ نگاهم و كرد تنگ را هايش چشم

 .باباجان سالم -

 :گفتم دستپاچه و آمدم خودم به تازه

 سالم سـ -

 را دستش كه بينم مي را منيره گردم مي بر وقتي و لرزم مي زده وحشت نفر، يك جيغ صداي با مرتبه، يك

 .كند مي نگاه را ررضاامي شده، گرد هاي چشم با گذاشته دهانش جلوي

 :گويد مي خنده با 

 ؟ديدي بهترون ما از مگه دختر -

 ؟كشي مي جيغ هم تو اومده، بند زبونش كه يكي اين

 شوند، مي نزديك ما به دور از دست، به چمدان خندان هاي لب با سپهري و بايرام

 .آيند يم تراس به كم كم و اند شنيده هم خانه اهل بقيه را منيره جيغ صداي انگار

 .خواند مي اشك و لبخند با كوبد مي اش سينه به آيجان 

 .اومد خانه نور محمد علي صل -

  كنم، مي تشكر او از هايم چشم و لبخند با من و است شده جمع سپهري هاي چشم در ذوق اشك

 .گيرد مي آغوش در محكم را او درنگ، بدون و رساند مي را خودش هراسان، و دوان دوان شهداد

 ...آيد نمي بند او آغوش در هقش، هق كه اين مخصوصا شوم مي شهداد جديد ظاهر از امير حاج تعجب وجهمت

 .گويد مي آمد خوش و سالم دور همان از فقط و ايستاده گوشه يك اما، صحرا

 آسمان به رو را هايش دست و افتد مي دستش از عصايش ذوق شدت از رسد؛ مي هم جان خاله عزيزه كم كم

 :گويد مي بلند صداي با قلب صميم از و ردگي مي

 !شكر اهلل هااااي -

 ...اش زاده خواهر و خواهر براي شود مي باز آغوشش

 حاج آغوش به را خودش راحت حتي هم او كه اين كنم، مي حسادت حد اين تا شهرزاد به كه است بار اولين اين

 ...رساند مي امير

 سالم بلند صداي با و آيد مي بيرون كوچكشان ساختمان از ت؛اس شده بيدار تازه است مشخص كه هم عياض

  دهد، مي

 !مهربان هنوز اما دلخور نگاه يك است خاص طور يك او به امير حاج نگاه اما

 گيرد، مي او از روي بعد و دهد مي جواب آرام را سالمش

 .بود تهبرگش خانه به نور واقعا و بود آيجان با حق كامال كه كرد درك شد مي خوبي به

 :گفت سوال از پر لحن يك با و چرخاند سر كه بوديم شده عمارت داخل تازه

 ؟ترانزيته؟كجاست الدين شهاب ؟نيست رسمي تعطيل امروز مگه -
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 .اندازد مي پايين را سرش سريع كه شوم مي سپهري شرمندگي متوجه

 :گويد مي تعجب با الناز

 ؟دوبي رفت ديروز كه ندارين خبر مگه داداش وا -

 :گويد مي سريع سپهري

 .نديم بهتون رو شهاب آقا كار اخبار دادي دستور خودت غالمتم، -

 كند، مي بازي تسبيحش هاي دانه با كه طور همان

 :گويد مي و كند مي نگاه را شهداد حرف پر و خاص طور يك

 .خبرم بي هم ديگه هاي خيلي از من جان، سپهري -

 دازد،ان مي پايين را سرش سراسيمه شهداد،

 پرسد؛ مي و كند مي نگاه مرا بار اين

 ؟ نرفتى شوهرت با چرا شما -

 :گويم مي سريع و شوم مي هول

 ...آخه -

 بود، رفته كار واسه آخه

 معامله، يه واسه

 .برم منم شد نمي

 :گويد مي لب زير بار چند و دهد مي تكان  را سرش و هايش ريش روي كشد مي دست

 ... معامله -

 ...معامله

 .است كافي ها غم از خيلي تسكين و مشكالت خيلي حل براي انگار است، آمده كه ينهم

 .كنند مي تعريف اش دايي براي آلما جديد هاي كاري شيرين از ذوق با هم كنار وحيد و الناز كه همين مثال

  خوابد نمي خواب قرص زور با شب سر ديگر جان خاله عزيزه

 ... و زند مي بخندل مدام مسرور، قدر اين آقا بيوك و

 ...آمد مي  بايد او كه دهد مي نشان

 كرد، مي كار تر شور با استخر هاي فواره همه حتي امشب و بوديم نشسته عمارت باغ وسط چوبي تخت روي

 .بود كرده قاچ هندوانه آيجان

 برد، مي را آدم دل داغ باقالي روى گلپر بوي

 .ريخت مي چاى همه براي خودش و بود چيده اليزغ سماور كنار هم را طاليي لب هاي باريك كمر

 مي تماشا را او و زد مي دست ذوق با آلما و چرخاند مي زغال قليان كردن آماده براي گردان آتش در شهداد

 .كرد

 :گفت مي بار يك دقيقه چند هر و بود آلما به حواسش مدام امير حاج

 !نسوزه بچه بده حواستو شهداد -
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 .درخشد مي شب سياهي در زيبا گرم رنگ  چند با كه آتش هاي هشرار به زنم مي زل من

 .شود مي تنگ ام زندگي آسمان سنگ شهاب براي دلم مرتبه يك

 .كردم نگاه را ام گوشي صفحه دوباره

 .گذشت مي ساعتي چند گيرد، مي تماس خودش ديگر ساعت يك بود گفته و بود داده پيام كه بار آخرين از

 :گفت هيجان با ديد دستم در را گوشي كه  شهداد

 ...ها اومده داداش نگي شهاب به !ريحانه -

 .بچشه رو خوب سورپرايز اين طعم ما مثل اونم اومد، وقتي بذار 

 .كشد مي صورتش روي دست و كشد مي آه اميررضا كه بينم مي

  زند؛ مي قهقهه مرتبه يك است، موبايلش صفحه در حواسش همه كه حالي در شهرزاد

 لطيفه يك خواندن به كند مي شروع كه بينم مي و است ديگر عالم يك در او و شود مي جلب او به ههم توجه

  :گويد مي اعتراض با جان خاله عزيزه بلند، نسبتا صداى با مودبانه چندان نه

 !باش بچه اون فكر يكم ؟قيز شوم تا صبح دستت چيه ماسك ماس اين -

 مي نشيني عقب سريع امير، حاج صداي با كه بزند حرفي خواهد مي و دكن مي نگاه جان خاله عزيزه به اخم با

 .كند

 !كنار بذارش -

  آيد، مي همه دست كار حساب كه است جدي قدر آن لحنش

 :گويد مي و گذارد مي زمين را گوشى بغض با شهرزاد

 .زني مي حرف مدلي اين من با فقط شما -

 :گويد مي جديت همان با امير حاج اما دوزد، يم چشم برادرش به و گيرد مي گاز را لبش الناز

 .زني مي پا و دست رودخونه جهت خالف داري كه تويي فقط چون -

 داره، تالش ارزش باشه رسيدن دريا به هدف وقتي باشه، بد هميشه رفتن جهت خالف نكن فكر البته

 ...ري مي فرو رودخونه كف بيشتر شي، مي غرق بيشتر فقط زدن پا و دست با داري تو اما

 وجود به مسبب باشي نگرفته تصميم كه وقتي تا اما.داره ربط خودت به باشه، اين خودته،انتخابتم زندگي البته

 !باشي گناه بي موجود يه اومدن

 و سمت كدوم مرداب سمته، كدوم دريا ببيني كني باز رو چشمات مجبوري پس !هستي اونم مسئول حاال چون

 .كني انتخاب رو درست راه

 .كند مي اعتراض باز لج بچه دختر يك مثل شده، اشك از پر هايش چشم كه هرزادش

 .من به توپي مي داري نشده، سرد عرقت هنوز پره، دلت خيلي داداش -

 :گويد مي و دهد مي تكان افسوس سر كالفه،

 .نكردم تربيتت طور اين من !نزن حرف مادرت قبيح ادبيات با من، با -

 :گويد مي بلند صداي و گريه با حاال و شود مي بلند جايش از شهرزاد

 كنيد، نمي كارو اين جمع توي بپيچونيد، هم رو عياض و منيره و صحرا گوش باشه قرار حتي شما...شما -
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 !وقت هيچ

 ...من اما

 آورد، مي باال سكوت حكم نشانه به را دستش

 :گويد مي او و شود مي ساكت شهرزاد

 .تبعاتشه اينم كني، رفتار خواي مي كه زشتي طور هر جمع، جمع،خارج توي ساعت چند خودته انتخاب وقتي -

 مي كنان، هق هق است؛ شده عاصي حسابي و كند محبت او به امير حاج دارد توقع هميشه مثل كه شهرزاد

 :گويد

 مي ستبازخوا طور اين رو من نرسيده، راه از هنوز وقت اون كنيد، مي خرج صبوري همه با شما!ام حامله من -

 !كنيد

 :گويد مي و كند مي نگاه را باال هايش چشم با است پايين سرش عصبي كه طور همان

 !دختر نيومدي خودت به انگشت بند دادم،اندازه وقت بهت كردم، صبر ماهه چهار -

 تشر جدي و بلند صداي با كه كند مي را جمع ترك و رفتن قصد ادبانه بي و گرداند مي بر رو حرص با شهرزاد

 .شود مي متوقف امير حاج گونه

 !سرجات بشين -

 گذارد مي اميررضا دست روي را دستش جان خاله عزيزه شويم، مي شوكه امير حاج برخورد اين از همه بار اين

 :گويد مي و

 .مادر بفرست صلوات -

 :گويد مي سريع هم الناز

 .كنيم تمومش كن خواهي معذرت جون، شهرزاد -

 :گويد مي كند، مي نگاه را شهرزاد بار شماتت كه ورط همان اميررضا اما

  !؟خواهي معذرت -

  خوبيه، فكر آره

  بخواد؛ معذرت خودش از بايد اول اما

 بخواد؛ معذرت شكمشه توي كه اي بچه اون از

 !بخواد معذرت مادر واژه از

 :گويد مي و گذارد مي دهانش جلوي را دستش شهرزاد

 .كنم شسقط نداديد اجازه شما ...شـ -

 ترسيم، مي همه شود مي بلند جايش از كه امير حاج

 :گويد مي و گيرد مي را شهرزاد دست سريع حركت يك با او اما.رود مي عقب قدم چند هم شهرزاد حتي

  !كني مهاجرتت آويز دست رو بچه اون كه ندادم اجازه فقط من -

 !نبودم من پيش، سال سه و بيست نداد سقط اجازه كه اوني

 :گويد مي و دهد مي نشان را آقا بيوك اشاره با بعد
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 !بود عموت -

 از سرمشق برداشتي، قلم و دفتر بكشه،حاال رو دخترش بكشه، رو اش بچه تو امروز شبيه زن يه نذاشت عموت

 ؟گيري مي زن همون

  !؟شده مادر حاال؟دونست مي ننگ رو هاش بچه به دادن شير حتي كه همون از

  فقط سكوت در طوالني دقايق و كند مي رها اميررضا آغوش در را خودش است، گرفته اوج هقش هق كه شهرزاد

 .بارد مي

 :گويد مي آرام و كند مي اشاره الناز به بعد و بوسد مي را سرش آرام كه بينم مي

 .كنه استراحت اتاقش بره كن كمكش -

 كند؛ مي ناله و گذارد مي امير حاج ستبر سينه روي را سرش دوباره برود، كه اين قبل شهرزاد

 .كنه كار درست تا بيايد شما بود منتظر مغزم انگار اومدين،اصال مي زودتر بايد-

 :گويد مي و كند مي اخم

 ...برو صلواتي، پدر برو -

 :گويد مي و كند مي اشاره من به گردد، مي بر تخت سمت كه حالي در بعد

 .داره ضرر واستون ليونق دود بوي  داخل، برو بردار رو آلما پاشو هم شما -

 :گويم مي سريع

 .داره ضرر خودتونم واسه ؟چي شما واسه -

 :گويد مي اخم با

 .كرده ممنوع رو دودش هم تنفسم واسه خون، غلظت جز دكتر اتفاقا -

 :گويم مي عصبانيت و حرص با

 !!دين مي لو خودتونم خوبه واي -

 :گويد مي خنده با كشد مي اش سينه روي دست كه حالي در و كند مي كج را سرش

 .است پاالن زير تومنم صد است، تاالن تاالن كه حاال -

 .زند مي قهقهه پدرش، خنده با هم خودش و كند مي خنده به شروع آقا بيوك

 .پرسم مي و كنم مي نگاه تعجب با

 ؟بود چي اين -

 :گويد مي ايستاده، كه جا همان از خنده با هم شهداد

 بودم، نشنيده منم خدايي اينو داداش -

 ؟چيه اين حكايت ها، كني مي رو جديد المثل ضرب

 :گويد مي و نشنيد مي لبخند با

 اغلب كه اين بدتر همه از و بود طوالني و كننده خسته سفرها كردن، مي سفر االغ و اسب با مردم كه ها قديم -

  نداشته، امنيت ها راه
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 به وقت اون برسن راه از  مسافرها تا كردن، مي كمين خاكي هاي جاده خم و پيچ توي كه بودن  هم دزدهايي

 راهزن گرفتار اگر كه اين براي مسافرها.كردن مي غارت رو اموالشون و مال و كردن مي حمله بيچاره مسافرهاي

 .كردن مي تقسيم قسمت چند به خودشونو هاي پول ندن، دست از رو  اموالشون ي همه شدن، ها

 كردن مي مخفي كالهشون ي لبه توي رو قسمتي و ريختن مي پول ي كيسه توي رو پولشون از قسمتي مثالً  

 دوختن، مي خورجينشون ته يا

 االغ سفرشونم ي وسيله بره، ديگه شهر به شهري از تا شد همسفر ديگه مسافر چند با پيرمرد يه سفر يه توي

  مسافرها عبور انتظار گردنه، سر كه مه دزدها رسيدن خم و پيچ پر ي گردنه يه به تا رفتن راه روزي و شب .بود

  ...كردن حمله مسافرها به و پريدن بيرون  هاشون گاه كمين كشيدن،از مي رو

 .كشيدن پايين ها االغ روي از رو مسافرها دزدها، .نداشت اي فايده مقاومت 

  .شد بلند مسافرها التماس و خواهي كمك فرياد و ناله و آه .كردن پياده ها االغ دوش از هم رو اموالشون و بارها 

 ها اون التماس و ناله به دزدها گوش نه و برسه مسافرها داد به بود كسي نه بود، افتاد دور ي نقطه اونجا اما

  .بود بدهكار

 !نبينه كافر و نشنوه مسلمون كه بود اومده پيش وضعيتي

  بودن، اونها اموال بازرسي مشغول هادزد و بودن نشسته زمين روي بسته هاي دست با مسافرها بعد، دقيقه چند

  كردن، مي رها رو ارزش بي چيزهاي و كردن مي جدا رو بخور درد به و بها گران چيزهاي

 .بودن مسافرها جواهرات و طال و پول دنبال ديگه چيز هر از بيشتر دزدها اما

 .باشن كرده قايم جا چند  رو  خودشون بهاي گران اموال و پول مسافرها ممكنه كه دونستن مي دزدها

 از رو چيزي تا كردن مي جو و جست رو مسافرها هاي كفش حتي و ها بقچه و ها لباس ي همه همين براي

 .ندن دست

  .كنن پيدا نتونن رو بودن كرده پنهان كه رو چيزهايي از بعضي دزدها كه كردن مي خدا خدا مسافرها

 مخفي غيرعادي جايي در كه كرد مي پيدا دست پولي به مثالً دزدها از يكي وقتي بودن، زرنگ هم دزدها اما

  بود، شده

  :گفت مي و كرد مي صدا رو هاش دست هم و خنديد مي قاه قاه

 «.بود كرده قايم كفشش كفي زير رو پول تومان پنجاه بابا اين .كردم پيدا چي ببينيد»

 به اش ناله و فرياد و  اومد در بود، شده كشف اش شده پنهان گنج كه مسافري نهاد از آه دزدها، ي خنده بعد

 .شد مي بلند  آسمون

 ديد، مي چشم به رو همراهانش پول و اموال شدن غارت بودو ماجراها اين شاهد  كه پيرمرد

 بود، اون جاي  اي ديگه كس هر شد ناراحت و بود،خشمگين اومده ديگه مسافرهاي و خودش سر به كه باليي از

  .بود راضي و خوشحال  كنن پيدا رو پولش مخفيگاه بودن  نتونسته دزدها كه اين از

 بردن اونو پول از كمي دزدها فهميد  كه پيرمرد بردن، خواستن مي چي هر و گشتن  رو جا همه دزدها كه وقتي

 نكردن، پيدا  هاشو پول ي بقيه مخفيگاه اما

 :زد فرياد و  كنه تحمل  نتونست
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 « . نكرديد پيدا  منو  تومن صد كه بدونيد كنيد، مي غارت النتا تاالن رو چيز همه داريد كه حاال» 

 :گفت و داد لو رو پول جاي تا زدن كتكش و ريختن سرش دزدها

 «. دوختم االغم پاالن آستر زير رو  تومنم صد» 

 با هم رو شده پنهان پول تومان صد  آسترش زير از و برداشتن رو االغ پاالن و كردن پيدا رو االغش دزدها

 .رفتن و برداشتن وشحاليخ

 به هم  اي ديگه هاي زيان عصبانيت روي از و ديده زياني كه كسي ي احمقانه كار مورد در بعد، به اون از

  :گند مي است، زده خودش

 «.است پاالن زير  تومنم صد است، تاالن تاالن كه حاال »

 .خندند مي همه

 :گويد مي محبت با جان خاله عزيزه و 

 .يررضامام آقا نكش -

 روم، مي شهداد سمت حرفي هيچ بدون اما من

 :گويم مي بلند صداي با بعد و گيرم مي او از را گردان آتش

 كرديم، آماده كردن دود اسفند واسه رو زغال اين بيار رو اسفند ! صحرا !صحرا -

 .ديگه نداريم قليون

 .گويد نمي چهي و ها زغال سرخي به است زده زل مظلومانه فقط  حاال كه بينم مي

*** 
 :گفت و شد بلند گويان على يا و زد زانويش روى را دستش ديگر، كه بود صبح اذان نزديك

 .شهمي صبح داره -

 !ديگه بخوابيد بريد 

 .شديم بلند سرش پشت بوديم؛ دار زنده شب هاي بازمانده آخرين كه شهداد و من

 :گفت شهداد به آرام كه ديدم 

 .بخواب برو -

 .دارم كارت اتاقم بيا شدى، داربي وقت هر 

 .گفت چَشمى دستپاچه، و پريد سريع شهداد صورت رنگ

 .پيچيد جا همه در اذان "اكبر اهلل" صداي كه بوديم نرسيده عمارت ساختمان به هنوز

 و ايستاد قبله به رو بعد و اش پيشاني به بعد و زد لبش كنار را انگشتش اش، هميشه عادت به و ايستاد جاهمان 

 :گفت لب زير و گذاشت قلبش روي را دستش

 !اهلل رسول يا لبيك -

 .كردم تقليد را حركات اين تمام هم من اراده بي چرا دانمنمي

 .شد گرفتن وضو مشغول و ايستاده فيروزه بزرگ حوض كنار جا،همان

 :گفت خجالت با و آرام رفت، مي ساختمان سمت كه حالي در شهداد 
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 ...من -

 .بخونم نماز گيرم،مي وضو لداخ رممي من

 :گفت و كرد نگاه را شهداد معنا، پر و جدي نگاه يك با و برگشت

 !؟دىمي من به گزارششو كه باباجان بخونى نماز خوايمي من واسه مگه -

 :گفت شكست؛ مي را هايش انگشت قلنج استرس، با كه حالي در شهداد

 !دعا التماس اينه منظورم -

 .ادد تكان سر و خنديد

 .دعا به محتاجيم -

 .كردممي تماشايش و بودم ايستاده جاآن هنوز چرا دانمنمي من شهداد، رفتن از بعد

  :كنم التماس و بروم جلو خواستمي دلم كشيد،مي مسح گويان ذكر كه وقتى

 "؟بكشي مسح هايت دست با من زندگي سر بر شود مي"

 .كرد نگاهم و برگشت شد، تمام كه كارش

 .بودم آنجا هنوز كهاين از بود كرده تعجب انگار 

 :پرسيد آرام و آمد جلو 

 ؟خوبه چى همه -

 :دادم جواب و زدم لبخند و دادم قورت را بغضم

 .شهمي بهترم اومديد، كه شما !بله -

 .كرد تنگ را هايش چشم

 ؟ديگه خوبه چى همه مطمئنى -

 .كردم گم را پايم و دست بيشتر

 مرگش چه دانمنمي كه است من دل شود، نمي خوب ديگر وقت هيچ كه چيزي هاتن بگويم خواستمي دلم 

 نترسد؛ تواندنمي كه است شده

 .باشد خوشحال تواندنمي 

 :گفتم بعد و دادم تكان مثبت نشانه به را سرم 

 .شد تموم امتحانام -

 .اومده هم تاششيش جواب 

 .شده خوب خيلي هام نمره 

 :گفت و كرد جا به جا دستش در را تسبيحش

 !اهلل باريك -

 عالي، و خوب هاى نمره اون پشت باشه يادت اما 

 !ارزهنمي هم شاهي يك و سنار نباشه، بصيرت اگه فالن، مدارك اون

  بدن نجات رو بشريت كه خوننمي درس ها آدم
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 .شنمي مقام و مدرك اون اسير كه اونا حال به واي

 .خاليه درون از كه باشه، اييه شونه روي نذار ها، كتاب اون سنگيني

 .كند خاصي منظور متوجه مرا جمالت، اين با خواهدمي كردم احساس

 .رفت عمارت سمت و نكرد صبر 

 :پرسيد و ايستاد ساختمان، به رسيدن قبل او و بودم رفته فرو عميق فكر در

 !؟نمياي-

*** 

 عدد كه بود ديواري ساعت بود؛ مهايمچش جلوي كه تصويري اولين و كردم باز چشم موبايلم، زنگ صداي با

 .دادمي نشان را دوازده

 .شدمي ناراحت باشند، خواب ظهر تا خانه اهل كهاين از قدر چه امير حاج دانستممي

 .نشستم جايم سر زده وحشت 

 .خوردمي زنگ پياپي طورهمان  تلفنم

 باهم هايم لب و قلب روي نشاط، و يدپر هايم چشم از كال خواب شهاب، عكس و اسم ديدن با و چرخاندم سر 

 .نشست

 :دادم جواب ذوق با

 !؟؟جانم -

 .بود خسته صدايش

 .است شده بيدار تازه هم او كه بود مشخص 

 ؟داده جواب دير بوده خواب خانمم -

 .كشيدم خميازه و كشيدم دراز دوباره بال فراغ با و خنديدم

 !بله -

 .بوده خواب ايشونم گهمي آقاشم صداي چون

 .زد قهقهه مردانه آلودش، خواب صداي همان با

 .مبچه خوابيدم دير خيلي ديشب من -

 !طور همين نيز من -

 ؟بردنمي خوابت بودي، تنگم دل -

 :گفتم و خنديدم شيطنت با

 .فهمىمي بعدا هم شديگه يكي بود، اين دليلش يك -

 .خان بدقول بودم زنگتون منتظر كه اين هم شديگه يكي

 :گفت ريدلخو با

 .شيم مزاحمش نزنيم زنگ خوابه، عيالمون گفتيم باش رو ما -

 !بياي مونده ديگه شب چهار-
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 .نزني زنگ بهم خواب قبل كشمتمي چهارشب اين 

 :گفت تسليم حالت به

 !چشم چشم -

 :بزنم صدايش خواست دلم

 ؟شهاب -

 !جونم -

 ؟رفت پيش خوب كارات -

 :كشيد سوت

 !هم طور چه !بله -

 :پرسيد مرتبه يك كه شدمي راحت دريق خيالم

  ؟دارى خبر ازش دارم، صحرا با كارى يك من !ريحانه راستي -

 :دادم جواب تعجب با

 ؟پايين زنينمي زنگ چرا خوب ؟صحرا -

 ؟اصال داري كارش چي

 .هيچي - 

 ؟كجاست بدونم خواممي فقط 

 .ندارم خوبى حس اصال

 :دهممي جواب سردى به 

 .ندارم خبر من -

 نخ دانه دانه حرص، با و ام افتاده تختى رو هاى گلدوزى جان به كه است مشغول فكرم قدرآن كند،مي كه قطع 

 .كنممي را ها

 .آيم مي خودم به تازه در، به ضربه چند صداى با

 :گويممي و صورتم روى كشممي دست 

 !بفرماييد -

 .شود مي اتاق وارد پر سيني يك با منيره

 .رددا لب به لبخند

 ؟خانم شديد بيدار -

 .گذارد مي تخت روي كنارم، را سيني

 .كندنمي تحريك را اشتهايم كدام هيچ كه رنگارنگ، هاي ميوه و چاي قوري و شير ليوان به زنممي زل

 :گويممي حوصلگي بي با 

 .پايين ميومدم خودم -

 ؟كشيدي زحمت چرا



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

621 
 

 :گفت و انداخت باال را ابروهايش

 .اميره اجح دستور  دستور، -

 .بخوريد صبحانه تا كنم بيدارتون و بيام گفتن

 .كنممي تماشايش فقط و دارممي بر سرخ گيالس يك و برممي دست

 .خوابيدم خيلي ظهره، ديگه -

 :گويممي اختيار بي و افتم مي شهاب آخر جمالت ياد مرتبه يك

 ؟منيره كجاست صحرا !صحرا -

 :گويدمي و كشدمي پوف

 .دونممي منم دوني،مي شما اگه -

 .خورهمي زنگ ور ور ور ور هي گذاشته؛ جا گوشيشم

 .بيرون زد كرد، پيتان شيتان صبح، از

 .شده پرت حواس خيلى

 ...و خورهمي حرص خيلى دستش از هم مامانم

 ...شنوم نمي را منيره هاى صحبت مابقى كه است، شده مشغول فكرم قدراين

 صبر و حوصله با هم او و كردمي تعريف رضا امير براي چيز يك ذوق، با كس هر و بوديم نشسته ناهار ميز سر

 .كرد مي گوش

 ديدم را صحرا مرتبه يك كه بودم؛ زده زل امير حاج پشت بزرگ قدى پنجره به ناخودآگاه، و بودم فكر در هنوز

 .آمد مي ساختمان سمت دوان دوان و بود برگشته كه

 خوبى به را زد مي ذوق توى خيلي كه اش طاليي كفش و كيف اما ببينمش، متوانست لحظه چند فقط كه اين با 

 .ديدم

 ...گشتبرمي ميهمانى از انگار

 .شود وارد ماندم منتظر و راهرو به زدم زل و چرخاندم سر

 سمت سريع من هم و كرد توقف او هم امير، حاج صداي با كه رفت آشپزخانه سمت آرام راهرو، كنار از كه ديدم 

 .برگشتم صدا

 ؟؟خانم صحرا ك ى، حاال ك ى، خون خروس صبح -

 :بگويد بتواند فقط شكسته پا و دست كه زندمي را زورش همه و آمده بند زبانش صحرا و اند كرده سكوت همه

 !سالم سـ-

 :گويدمي ريزد، مي آب خودش براي پارچ از كه حالى در و كندنمي نگاهش امير حاج

 .ساعته چند گرانتهن آيجان السالم، عليكم -

 :گويدمي كند،مي مچاله هايش دست در را كيفش بند تشويش، با كه حالى در زير، به سر صحرا

 !ببخشيد -

 ...چشم
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 .كنمنمي نگرانش ديگه چشم

 .شودمي غيب زدني برهم چشم در صحرا و برود تواندمي كه كندمي اشاره دست با امير حاج

 :گويدمي زند،مي گاز دستش در مرغ استخوان به كه حالي در شهرزاد 

 .هست چيش يه دختره، اين خدا به -

 !نكرديد باور گفتم بارم اون 

 .شده بلند سرش زير

 :گويدمي تشر با و زند مي ميز روي آرام امير حاج و كشدمي هيم الناز

 !استغفراهلل -

 ...زندنمي حرفى ديگر و كندمي خواهى معذرت سريع هم شهرزاد

 قابل وضح به اميد، نور هايش چشم در و است بهتر خيلى قبل شب از حالش كنم،مي دقت خوب كه شهداد به

 .است رويت

 ...من اما

 !نگرانم من

 چه نگران دقيقا دانمنمي كه نگرانم هرچيز از بيشتر اين، از و است كرده رسوخ بدنم سلول سلول به نگرانى 

 !هستم

 ...دارد را نگراني شارز كه دارد وجود چيز يك مطمئنم اما 

 .هستند نهار ميز كردن جمع مشغول صحرا و آيجان

 :گويدمي آيجان به رو خواند،مي را غذا بعد شكر دعاي كه اين از بعد امير حاج

 .داريم ميهمان شب بخره، بره عياض بگو هم رو ها كسرى و كم ببين؛ تدارك لطفا -

 
 :گويدمي تعجب با جان خاله عزيزه

  ؟آقا باشه خير -

 .كنندمي نگاه هم به تعجب با هم الناز و شهداد

 :گويدمي كند،مي نگاه را او كه حالي در امير، حاج حاال و انداخته پايين را سرش شهرزاد 

 .شبچه و زن دنبال بياد نگران، باباى يك و شوهر يك دادم اجازه -

 :گويممي شهرزاد به رو ذوق با من و كندمي شكر را خدا آرام، صداي با جان خاله عزيزه

 .جون شهرزاد شدم خوشحال خيلي واي -

 :گويدمي و زند مي نيشخند

 !ها رهمي داره شوهرت خواهر شده خوشانت خوش -

 :گويممي تعجب با

 ...من !نه -

 .خوشحالم خودت واسه من
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 :گويدمي و زندمي قهقهه امير حاج

 !نباش خوشحال زياد خانم ريحانه هاي -

 .بمونه جااين بياد زايمانشم واسه شوهرت رخواه قراره

 :گويممي مظلومانه ناراحتي، با

 .نيستم طوري اين من خدا به نه -

 با بعد و بيفتد ام زاري دو تا زند مي من به چشمك يك و كندمي استفاده نيست، حواسش شهرزاد كهاين از

 :گويدمي خنده

 .واليته شاه سكه شوهرت، خواهر اين بدوني گفتم خالصه -

 .خودمونه دل سر جا همين تهش بره، هرجا 

 :گويدمي اعتراض با شهرزاد

 !داداش !!وا -

 .آيد مي جلو امير حاج

 :گويدمي بعد و بوسد مي و كندمي نوازش را سرش

 .باباجان كنممي شوخي -

 :گويدمي سرش پشت خنده، با هم شهداد

 نكنه؛ بازي شلوغ و اجاين نياد شهرزادمون بار، يه وقت چند هر اصال -

 !ساكته كه بس شهمي خونه غم خونه، 

 :گويدمي و كندمي حلقه او گردن دور را دستش مهرباني، با بعد و شود مي بلند  هم الناز

 تهران، نيارتت تند تند بگو شمالي پسر اين به -

 .شيممي خراب سرش ميايم تند تند ما 

 .ويمبگ را ام واقعي احساس خواهدمي دلم هم من

 :گويممي سختي به و دهممي قورت را دهانم آب

 .مياد دنيا به جااين فندق كه خوبه خيلي -

 :گويدمي بلند صداي با جان خاله عزيزه

 !جان دختر خودت نوبت شااهللان -

 ...اندازم مي پايين را سرم شرم، از و شوم مي داغ سريع

*** 
 :گفتم بلند صداي با و كشيدم صورتم روى را دستم دو ره و بستم محكم را تاپم لپ صفحه حرص و بغض با

 ...آآآآخ -

  نكنم، كاري و بنشينم توانستمنمي كشيد،مي تير شدت به هايم شقيقه

 :گفتم سالم بدون و بغض با داد، جواب را تماسم هدي كه همين و برداشتم را تلفن

 ؟بدي بهم شهمي رو بابات شماره !هدي -
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 :پرسيد تعجب با

 !مسال -

 ؟شده چي

 :گفتم شد، مي جاري هايم اشك كه همانطور و تركيد بغضم

 ؟؟دوازده هدي ؟دوازده -

 :گفت قبل از تر متعجب بود خبر بي جا همه از كه هدي بيچاره

 ؟دوازده چي -

 ...من -

 !داده دوازده بهم بابات بودم، نوشته كامل رو همه من

 .شوم مي عصبي اش خنده از من و خنددمي

 :گويدمي دهخن ميان

 !بود شما استاد بهترين ديروز تا -

 ؟من باباي شد حاال

 :گفتم حرص با

 !هدي كنمنمي شوخي -

 ...خورده اعصابم خيلي

 !نيست حقم اين مطمئنم من

 .بده رو شمارشون خدا رو تو شده، اشتباهي يه شايد

 .كنه نظر تجديد داده هك اي نمره توي محاله بابا مطمئنم اما ندارم، حرفي دم،مي رو شماره من -

 نهى را خودم اما بگيرد را شماره كه رفت دستم هربار و كردم نگاه را بودم نوشته كاغذ روي كه عددهايي چندبار

 كردم،

 كوبيدم، ديوار به و كردم مچاله را كاغذ كه بودم كالفه قدر اين

 گرفتم، دستم ميان را سرم و نشستم اتاق كف بعد

 هر هوا كردممي احساس و بود نشسته بدنم همه روي عرق درشت قطرات كه بودم عصبي و كالفه قدر اين 

 .شود مي تر گرم لحظه

 ...نواخت مي ناكوك مرتب برايم كه روزگار ساز از بود پر دلم

 ...بود رسيده استخوان به هايم زخم كه ساييد مي چنان را هايم گرمي دل مانده ته همين و بود برداشته سوهان

 ...خواستممي را شهاب

 :بگويم دردهايم و خودم به داشتم نياز وقتي هر از بيشتر

  "است كافى هست كه همين هست شهاب داري، را او تو شد، كه چه هر جهنم به " 

 .داد جواب باالخره زدم، زنگ بار چند

 .بود خنده از پر هم صدايش ته و بود شده گم ها قهقهه در عربي موسيقي صداي
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 .كند قطع را تماس زودتر هرچه خواستمي فقط و نبود فهايمحر به حواسش اصال

 :گفتم بغض با

 ؟شهمي خلوت سرت ك ي شهاب -

 !عزيزم جونم -

 ...االن همين بگو خوب

 .اينجام فردا تا كردن دعوت منو عربم شركاي

 ...دارم غصه خيلي -

 !!؟شده چي -

 .چكيد هم سر پشت هايم اشك

  !كرده رد دوازده رو ام نمره هدي باباي -

 .پايين كشيد رو معدلم

 :گويدمي بعد و دادن ركيك هاي فحش استاد، به كندمي شروع

 كن، رفاقت هي املش دختر اون با برو حاال -

 .زده باباش پيش واست رفته حسادت از هدي همين 

 .نيست طوري اين هدي !شهاب نه -

 .يهطور اين كال اخالقش گنمي كرده، كم نمره هام غيبت خاطر به

 !!!اصال درك به -

 .خريدم هامو نمره همه خودم من نداري احتياج نمره به تو كن، طي خيالي بي 

 .كنممي خرج شيتيل واست ميام

 .كنممي دوش و بيست نه !بيست به تبديل 

 نشدم، آرام نشدم، سبك

 ...نشدم هم قانع

 .بود دهپيچي عمارت كل در تبريزي كوفته خوش بوي زدم، بيرون اتاق از كالفه

 چون  است، رفته آشپزخانه به خودش اميررضايش آقا براي و است شده كار به دست جان خاله عزيزه دانستممي

 .بود اش خاله هاى كوفته عاشق فقط

 .كنم پرت را خودم حواس كمي خواستممي 

 .رفتم آشپزخانه به هم من 

 پر گردو و آلو و وزرشك پيازداغ با را وسطش كه بود گردي هاي كوفته كردن درست مشغول جان خاله عزيزه

 كرد،مي

 .كردمي كمكش هم آيجان

 ترك قصد و برداشت را بود ها آن كردن خرد مشغول كه كاهوهايي و لگن بعد لحظه چند و داد سالم آرام صحرا

 :پرسيد اعتراض با آيجان كه داشت، را آشپزخانه
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 !!؟كجا -

 .بود هشد سفيد هايش لب و بود زرد كمي صورتش رنگ

 .بكنم كارمو تراس توي رممي مياد، پيازداغ بوي -

 :گفت و كوبيد كابينت روي را ماست سفالي ظرف حرص با منيره

 !! صحرا ملكه شدي باال مد خيلي -

 ؟بگيره بو جديدات لباس ترسيمي

 .بود پايين سرش و لرزيدمي صدايش صحرا

  ...نه -

 !!! خدا به نه

 .شد بد وب همه اين از حالم يهو فقط

 :گفت و داد تكان هوا در را دستش پراندن مگس حالت به آيجان

 .داريم كار كلي بيا زود فقط دختر برو -

 .رفت سريع و گفت چشم صحرا

 :گفت جان خاله عزيزه به آرام ناراحتى با آيجان

 دن،مي دق آخر منو برادر و خواهر اين -

 !نجسيه و دود تو سرش همش كه عياض از اون

 دختر، اين هوايي به سر زا اينم

 .شه قسمتش خوب بخت يه زودتر كاش

 :گفت و انداخت قابلمه در را كوفته اولين جان خاله عزيزه

 .كننمي جواني ديگه، جوانيه - 

 :گفت و زد خودش دست پشت ناراحتي با آيجان

 .حاجي پيش سياهه روم واال -

 .يتيم بچه دوتا اين از اينم خودم، اوالداي از اون

 .پيچونهمي رو گوشش موقع به و برده رو عياض شكايت حاجي به بايرام دونممي چندهر

 :گفت لب زير جان خاله عزيزه

 .كنه رحم ها جوان همه به خدا جواد، امام جواني حق به -

 :گويدمي منيره به اشاره با آيجان

  ؟نشد تموم كارت دختر -

 .كنه تر لب ببر تشرب يه كارگاهه توي گرسنه و تشنه ساعته دو حاجي

 :گفت تعجب با منيره

 !! اوا -

 ؟؟بيرون نرفتن مگه
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 داد؛ جواب جان خاله عزيزه

 باشم، خونه بيشتر مدت اين خواممي گهمي نه -

 .نداره اعتماد بهش نكنه فكر شهاب كه ترانزيت، و حجره بره خوادنمي

 "...وال حول ال " ذكر گفتن بعد آيجان

 :گويدمي

 !آقاست و ربزرگوا قدر چه -

 :پرسدمي من از مرتبه يك كند،مي نگاهم چشمي زير كه جان خاله عزيزه

 ؟شدي سركنده مرغ شبيه چرا تو ؟دختر -

 :گويممي حوصله بي و اندازم مي باال شانه

 ...ندارم حوصله -

 :گويدمي و اندازد مي باال را ابرويش

 مادرت، خونه ببرتت عياض بگم شو حاضر پاشو -

 .شهمي خوب لتحوص اونجا

 :گويممي و اندازم مي پايين را سرم

 !رمنمي خوانمنمي كه جايي -

 .كندمي اخم و گيردمي گاز را لبش

 ...دختر بكش خجالت -

 !؟نخواد بچشو شهمي مگه مادر

 .كن شاد رو مادرت دل برو بخر هم شيريني و گل راه سر كن، كاراتو برو كن، لعنت شيطان به

 ...تسليم و ناچار اما و بودم مادر دلتنگ قدر چه من داندنمي كس هيچ

 :گفتم و برداشتم را آن و رفتم بود، كرده درست منيره كه شربتي سيني سمت كالفه

 .برم تونمنمي شهاب اجازه بدون -

 .بياد كنممي صبر

 .رممي چشم، بعدش

 :گويممي منيره به رو بعد

 حاجي، واسه برم مي اينو من -

 .سبر كارات به تو

 .كنممي ترك را آشپزخانه سريع و مانمنمي منتظر اصال و

 دوازدهَم، نمره غصه بر عالوه حاال

 ...ام شده تلنبار هاي بغض روي شود مي بغض هم خواهرم و مادر براي دلتنگي

 .كنممي توقف اختيار بي خواندنش، آواز آرام صداي شنيدن با شوم مي كه كارگاه نزديك

  روم، مي تر نزديك صدا بي و اختيار بي كه خواندمي زيبا و دلچسب اينقدر



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

628 
 

  است، مشغول چكشش و ها سنگ با و است نشسته كارش ميز پشت

 ... كنممي تماشايش است، كارش به حواسش همه وقتي سكوت، در و ايستم مي ورودي كنار

 :زندمي ناله

 ؟گريزم كجا تو از شكسته ام توبه اي"

 ؟گريزم كجا تو از نشسته دلم در اي

 .دل اي ياراااااااااااااا ياراااااااااااااااااا

 ؟گريزم كجا تو از شكسته ام توبه اي

 ؟گريزم كجا تو از نشسته دلم در اي

 ؟ببينم چگونه تو بي ديده دو هر نور اي

 ؟گريزم كجا تو از ببسته گردنم وي

 رو، شش است آينه چون نورت ز جهت شش اي

 خجسته، تو روي وي

 ؟ريزمگ كجا تو از 

 ؟گريزم كجا 

 رسته، تو از بود خسته،جان تو از بود دل

 ؟ گريزم كجا تو از…خسته گشت نيز جان

 ؟گريزم كجا تو از شكسته ام توبه اي

 ؟گريزم كجا تو از نشسته دلم در اي

 .دل اي ياراااااااااااااا ياراااااااااااااااااا

 ؟گريزم كجا تو از شكسته ام توبه اي

 ؟گريزم كجا تو زا نشسته دلم در اي

 ببينم چگونه تو بي ديده دو هر نور اي

 ؟گريزم كجا تو از ببسته گردنم وي

 رو، شش است آينه چون نورت ز جهت شش اي

 ؟گريزم كجا تو از خجسته تو روي وي

 ؟گريزم كجا 

 !رسته تو از بود خسته،جان تو از بود دل

 "؟ گريزم كجا تو از…خسته گشت نيز جان

 .كندمي باز راه بغضم اختيار بي كه كشدمي آه چنان فتنش،گ امان امان ميان

  .است دهنده تسكين داغم صورت روي اشك خنكاي

 ... كندمي پيدا تسكين اشكها همين سردي با هم داغم قلب سوزش انگار

 .شود مي بلند جايش از و كشدمي گردنش پشت را دستش
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 .نبيند مرا تا برم مي عقب را سرم سريع

 شود،مي اضافه خواندنش آواز به حاال دنشز چكش صداي

 ...چكش نه آيد مي آوازش صداي ديگر نه مرتبه يك اما

 :گويدمي فقط

 !نارنج بهار شربت اون داره عطري چه -

 .دهم مي سالم خجالت با و روم مي ورودي جلوي  و دهممي قورت را دهانم آب كنم،مي گم را پايم و دست

 دهد،يم را سالمم جواب و خندد مي

 .كندمي پر را ليوان و پارچ سمت بردمي دست آيد، مي جلو

 .ماند مي خيره است، شده زخمي و سياه كه هايش دست به نگاهم

 :گويدمي و گذاردمي سيني داخل را ليوان بعد و نوشد مي نفس يك را شربتش و گويدمي حسين بر سالم

 ...باباجان بده عزتت خدا -

 :گويممي خجالت با

 ...جونتون وشن -

 همانجا از و گرددمي باز ميزش سمت و گرداندبرمي روي سريع اما كنم،مي حس را نگاهش سنگيني لحظه يك

 :پرسدمي

 ؟ احوال چه ؟حال چه -

 ؟شده تربچه باز چرا دماغت

 .شكافم مي را بغضم از ديگري قسمت زمان هم اما خندم،مي اختيار بي

 !كردم گريه -

 :پرسدمي دارد دست در بنفش شفاف زيباي سنگ يك كه اليح در و گرددمي بر

  مشخصه، كه اين خوب -

 ؟؟چرا بگي داري دوست

  !داشتم دوست

 .بگويم داشتم دوست قلب صميم از

 نداشتم، هجده  از كمتر نمره -

 ...اما

 !داده دوازده بهم نامرد استاد يه امروز اما

 :گويدمي و كندمي تنگ را هايش چشم

 ؟گرفتي دوازده يا ؟داده دوازده -

 :پرسممي تعجب با

 ؟؟؟؟داره فرقي چه -

 :گويدمي و شود مي بنفش سنگ بررسي مشغول بين ذره با
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 باباجان، كنهمي توفير -

 ؟چيه دوازده اين علت بده جواب

 :گويممي حرص با

 ...كرده كم نمره ازم ترم طول در غيبت جلسه چهار خاطر به دادم، جواب كامل رو ها سوال همه -

 :گويدمي و كندمي فوتش محكم و گيردمي پنجره جلوي آفتاب نور در را سنگ

 ؟بوده دانشجوها همه واسه قانون اين اول از -

 :گفتم و كردم فكر كمي

 ... اما آره -

 .خوبه درسش كه كسي واسه نامرديه خيلي اما

   .گذاردمي آن ميان را سنگ و كندمي باز را سپيدي كوچك دستمال

  !گرفتي پس -

 يكسانه، همه براي قانون

 !نذاري احترام بهش بخواي كه اينه نامردي

 بهتره، كالسيام هم همه از درسم من اما -

 .كنه كم منم نمره اونا مثل نبايد 

 .كندمي اخم

 بلند، گردد تو كار چرخ، ز گر مشو غره -

 .فكند بتواند تا دهد، بلندي زانكه

 .بزنم لبخند بتوانم اما شوم شرمنده شوم، تسليم من كه است كافي شعر بيت يك همين

 ...كنم دور خودم از فرسخ دوازده را دوازده غصه بتوانم

*** 
  كوچك سنگ دقت با شد، كارش ادامه مشغول دوباره

 ، بود كارش به حواسش تمام كردم، مي تماشايش و بودم ايستاده كنارش داد، جاى باريك ركاب يك ميان را

 با و ظريف را كار اين قدر چه مردانه و بزرگ هاى دست آن با بود جالب برايم ، بود كرده تنگ ار هايش چشم

 ...بود بلد خوب را ظرافت اش مردانگي همه با دهد، مي انجام احساس

 پرسيدم؛ آرام

 ؟چيه سنگ اين اسم -

 :داد جواب فقط و نكرد نگاهم

 ارغوانى، سافير -

 .خوشگله خيلي -

 د،آور باال را سرش

 پرسيد؛ و زد لبخند
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 ؟اومده خوشت -

 :گفتم و گردنبندم سنگ روى كشيدم دست اختيار بي

 بله، -

 !خوشگلتره دارم خودم كه اين ولى 

 كشيد؛ آه و انداخت پايين را سرش بعد انداخت، گردنبندم به كوتاه نگاه يك

 مي تصوير اون توى وضوح به رو گردنبند اين ولى كمرنگ، و تار چند هر ذهنمه تو مادرم از كه تصويري هر -

 ...بينم

 :گويم مي ناراحتي با

 .دارم دوستش خيلي من دونستين، اليقش منو كه ممنون -

 :پرسد مي بعد و شود مي لبخند يك فقط جوابم

 ؟باشه تونه مي كي براى انگشتر اين كني مي فكر خوب -

 :دهم مي جواب و كنم مي فكر كمى

 ؟شهرزاد واسه -

 ؟مياد رهدا نيش ني چون

 دهد؛ مي منفي جواب سر با

 !هست وقت حاال دوتا اون واسه -

 :گويم مي تفكر حالت به و گذارم مي دهانم كنار را انگشتم

 ؟؟خاله عزيزه -

 دهد؛ مي تكان را سرش

 شهداده، براى نه -

 !باشه جراحيش بعد هديه اولين قراره

 :گويم مي و شود مي گرد هايم چشم

 ؟ك ى ؟جراحي -

 زند؛ مي لبخند و كند مي نگاهش عشق با شود مي تمام بركا كار

 مونده، روز ده فقط -

 :گويم مي ذوق با

 !شه نمي باورم واي -

 ...شكر رو خدا 

 :گويد مي و گيرد مي باال آسمان به رو را سرش

 ...الحمداهلل -

 خودش را اش شخصي كارهاي همه دارد عادت دانستم مي ، وسايلش كردن مرتب به دقت با كرد شروع بعد

 ...كند مي مرتب را اتاقش و زند مي اتو خودش هم را هايش لباس گاهى بودم شنيده منيره از حتي دهد، انجام
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 پرسيد؛ چيد، مي اش جعبه در مرتب را هايش ابزار كه همانطور

 ؟؟دوازدهه نمره اون مشكلت همه واقعا تو -

 دادم؛ جواب دستپاچه و خوردم يكه سوالش از

 !دونم نمي -

 كرد؛ اخم

 ؟چى تو ، ميدم نمره روز اون واسه خودم به شه مي كه شب -

 ؟دادي اي نمره زندگيت روزهاى اين به

 ؟كردي تصحيحش و كردي نگاه رو ات برگه اصال

 ...يا

 :گفتم سريع و نياوردم طاقت

 ...من -

 ؟كردم بدى كار من

 :گفت و كشيد آه

 باشي، داده انجام بدي كار حتما نيست الزم -

 !دنياست كار بدترين نكردن كارى هايي وقت هي

  نگفت، هيچ ديگر و شد كارش ميز كشيدن دستمال مشغول بعد و گذاشت قفسه داخل را جعبه

 ...كنم فرار خواستم مي

 :گفتم خاطر همين به 

 ...شه مي -

 ؟باغ توى برم اينجا تراس از من شه مي

 ...كرد نگرانم ربيشت نزد حرفى ديگر كه اين و داد مثبت جواب سر با

 وسواس با آنجا كردن مرتب و كاري تميز مشغول هنوز بود، كارگاه داخل حواسم همه و بودم ايستاده تراس در

 شد؛ مي تكرار سرم در صدايش مرتب و نشستم ايوان لبه ، بود خاصي

 ...نكردن كاري " 

 "...نكردن كارى

 هم من كرد، مي هم خوانى هم كرد مي كار كه زمان هم آهنگ هر با و بود كرده روشن را كارگاه صوتى سيستم

 بودم، حفظ از را ها آهنگ آن تك تك

 
  ، كرد جلب را شنيدم،توجهم مي كه بود اولى بار آهنگ، پنجمين يا چهارمين

 كرد نگاهم و گشت بر بردم، داخل پنجره از را سرم و زدم شيشه به اختيار بي

 :گفتم خجالت با

 !خوام مي اينو من -
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 :گفت و كرد نگاه را اطرافش و شد گرد هايش چشم

 ؟رو كدوم -

 منظورمه، آهنگتون -

 !ندارم اينو

 :گفت و زد لبخند

 .بازم ازش دارم من ببر رو دي وي دي بيا -

 :گفتم ذوق با

 ؟ بدم گوش بار يه بمونم شه مي حاال ، ممنون -

 كلمات تك تك به را حواسم همه و نشستم پنجره لب هم من و شد كارش ادامه مشغول دوباره و داد اجازه سر با

 سپردم آهنگ آن شعر

 كند؛ مي زمزمه را آن باشد حواسش اينكه بدون هم خودش كه ديدم

 فقط خواهد مي انكار ات خالي جاي تو بي"

  فقط خواهد مي معنادار لبخند زندگي

 كنند مي عادت تازه اتفاق به ها چشم

 فقط خواهد مي ديوار شود عاشق اگر سر

 است بهتر نباشي شاعر رسد مي وقتي ضبغ

  فقط خواهد مي خودكار شد گريه وقتي بغض

 كنيد آبروداري امشب ، خيسم هاي چشم

 فقط خواهد مي سيگار اش گريه جاي مرد

 است بهتر نباشي شاعر رسد مي وقتي بغض

  فقط خواهد مي خودكار شد گريه وقتي بغض

 كنيد آبروداري امشب خيسم هاي چشم

 فقط خواهد مي سيگار اش ريهگ جاي مرد

 نيستي ناحق به حاال ولي بودي من حق

 فقط خواهد مي دار باشد جور هر حق حرف

 كني يادم اي لحظه براي حتي نيستي

 فقط خواهد مي تكرار ديدنت انتظار

 است بهتر نباشي شاعر رسد مي وقتي بغض

  فقط خواهد مي خودكار شد گريه وقتي بغض

 كنيد داريآبرو امشب خيسم هاي چشم

 فقط خواهد مي سيگار اش گريه جاي مرد

 است بهتر نباشي شاعر رسد مي وقتي بغض
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  فقط خواهد مي خودكار شد گريه وقتي بغض

 كنيد آبروداري امشب خيسم هاي چشم

 "فقط خواهد مي سيگار اش گريه جاي مرد

 كند، مي تماشايم و ايستد مي  شود، مي شوكه ام گريه صداى با

 شود، هايم اشك درمان محبت با آرامش در هميشه مثل دارم توقع ، آيد مي جلو كمي 

 :گويد مي جدي خيلي و كشد مي نفس وعصبى تند اما 

 !دختر ببين -

 افتاده چاه توى كه آدمى

 نيست، مهم اصال هرچي يا جهل يا تقدير دليل، هر به حاال

 نشه بلند كه وقتى تا نداره، فايده كنه هم دعا هاگ حتي كنه گريه و بزنه سرش توى بشينه چاه ته اون كه اين اما

 !نخواد كمك و نزنه فرياد

 هست فقط ديگه راه يه نبود هم كمكي اگه

 !راه يه فقط

  ....پرواز

 كوبد، مي ميز روي محكم را اي شيشه چسب سنگي پايه كه حالى در و گرداند مي بر رو بعد

 :گويد مي

 !كه تراسي همون توى تهساع يه ؟؟باغ توي بري خواستي نمي مگه -

 بي بغضم دوباره تا فشرم مي هم روي بيشتر را هايم لب ام، ترسيده هم ام خورده جا هم خشمش شدت از

 ...دوم مي باغ انتهاي تا و گيرم مي مشتم در را دلم نكند، آبرويم

 ...گيرم مي پناه را ام كسى بى تمام توت درخت زير

 با هم آن ام شده بيدار آورند، مي هجوم روزگارم به و كنند مي باز سر تممشكال هاو تشويش همه مرتبه يك انگار

 ...يخ آب سطل يك

 ...ام گرفته هم را ام پدري خانه آخر رقم دو هقم هق ميان آيم مي كه خودم به

 ...را وجودم خشكيده هاى شريان تمام بخشد مي تازه جان صدايش

 بفرماييد، الو -

 بخشم؛ مي را ضمبغ و كنم مي پاك را هايم اشك

 ؟خوبي برم قربونت آجي ! حنانه -

 :گويد مي ثانيه چند از بعد و كند مي مكث

 ؟؟؟آجي -

 ؟؟؟برگشتي

 ؟؟؟ايران اومدي 

 پرسد؛ مي سو آن از كه شنوم مي را مامان صداي
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 !!!حنانه -

 ؟كيه

 :گويد مي شور با هم حنانه

 !ريحانمه آجي -

 ...برگشته خارج از

 پرسد؛ مي ذوق با بعد

 ؟آوردي سوغاتي واسم -

 !!!ها نباشه عروسك 

 !آجي شدم بزرگ خيلي من 

 صدايم و گيرد مي را گوشي مامان بعد ثانيه چند

 زند؛ مي

 ؟مادر ريحانه الو -

 ...است كافي همين

 ....است كافي مادرم صداي جهانم، همه تسكين براي است كافي خدا به

 ناليدم؛ زديم حرف حسابي اينكه از بعد

  مامان، شده تنگ دلم -

 ...بينمتون مي ميام

 :گفت سريع و ترسيد

 !نه نه -

 بعد، بياد شوهرت كن صبر

  !بياد تا مونده روز دو -

 ...زنم مي بهت اونجا سر يه ميام دارم مي بر رو حنانه من -

 رقصيد، اميد و كوبيد پاي شادى دلم در

 وقتى كه بردند را عروسشان مهرباني و احترام و عزت با آنقدر و آمدند بردنش براي شهرزاد همسر خانواده

 قدر چه و داشت دوست آنگونه مرا هم خانم سولمار خواست مي دلم قدر چه ديدم، را همسرش مادر مهرباني

 ...بودم مامان محبت تنگ دل زماني هر از  بيشتر

 از آيند، مي اهشانهمر هم نفيسه و نسيم داد خبر كه حنانه و خورد زنگ تلفنم رفتم، عمارت سمت شوق با

 !!!بياورم در بال بود مانده كم شادي

 !شدم رد دلخوري با و سريع امير حاج كارگاه در جلوي از اما رفتم، عمارت سمت دوان دوان 

 ...باشد كرده صحبت من با تند آنقدر بود نشده باورم هنوز 

 بيايد، االب كمكم براي صحرا زدم زنگ كردم، انتخاب لباس شوق با رفتم، حمام سريع

 ...بكشم سشوار را موهايم كرد كمكم و زد اتو را پيراهنم سكوت در مدت تمام
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 :گفت آرام فقط بست مي را پيراهنم زيپ وقتي

 !خانم مياد بهتون گلدار پيراهن قدر چه-

 هشد اشك از پر هايش چشم ، افتاد او به چشمم مرتبه يك كه ببينم آينه در را خودم خواستم مي حرفش اين با

 پرسيدم؛ سريع و برگشتم بود،

 ؟؟كني مي گريه تو-

 :گفت و خنديد

 !خانم چشمم توي خورد سشوار باد نه -

 :گفت و شد بلند سريع بعد

 ؟نداريد كاري من با -

 ..داشت كار زنداييم پايين برم 

 ديدن تاب بي قدر اين اما رفت، رژه مغزم در مسخره فكر هزار صورتش دوباره تجسم با دوباره رفت كه وقتى

 ...دهم اختصاص نگراني به را ديگرى وقت كردم سعي كه بودم ام خانواده

 بروم آشپزخانه به زودتر خواستم مي زدم، گلويم زير را عطرم و كردم سرم را حريرم ،شال بودم شده آماده كامال

 د،دار دوست مامان كه همانطور كند، درست تبريزى خاگينه عصرانه براى بخواهم آيجان از و

 ...فراوان گالب و هل و دارچين با

 شدم، ميخكوب جايم در فرياد صداي با كه رفتم مي پايين يكي دوتا را ها پله

 !!؟؟امير حاج

 !؟بود شده طور اين امروز چرا

 خارج سرش پشت هم رضا امير كه ديدم ، رفت خروجي در سمت و شد خارج سالن از گريه با الناز ، او فرياد بعد

 زد؛ صدا را نامش بلند صداي با عمارت سطو همان و شد

 !!!الناز -

 :گفت تر آرام كمي و گرفت را دستش ، رفت جلو امير حاج بعد ايستاد جا در

 ؟كني قهر بايد ابروئه چشمت باالي ميگن بهت تا چيه -

 ؟عمارت اون به عمارت اين از قهر سوژه اين نشد تموم !بسه

 :گويد مي بغض با الناز

 !!!!داداش بودين نزده داد طوري اين من سر وقت هيچ شما -

 :گفت و كشيد پوف كالفه و موهايش بين كشيد دست

 ...بوده جا همين اشتباهم شايد -

 پرسد؛ مي نگراني با است پيوسته جمع به تازه كه جان خاله عزيزه

 ؟؟شد چي باز اهلل، هاي -

 :گويد مي و چكد مي دانه دانه هايش اشك الناز

 !باشيم خونه دنبال ميگه كرده جواب رو ما داداشم انج خاله هيچي -
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 ....نيست جا بزرگ عمارت اين توي ام بچه و شوهر و من واسه فقط

  دارد، را آنجا ترك قصد حرفي هيچ بدون گويد، مي " اهلل اال اله ال " عصبي رضا امير

 پله يك كه همين اما دهم، شتسكين قدري كنم بغلش و بروم پايين خواهم مي است، افتاده هق هق به الناز

 !!!كنم مي سقوط را مانده باقي پله چند همان من و زند مي پايم پشت محكم كسي انگار روم مي پايين

 ...الناز و جان خاله عزيزه هاي جيغ و شنوم مي را امير حاج "عباس حضرت يا " فرياد فقط

 ...است امير جحا دست در پايم مچ و ام شده پخش سالن كف كنم مي باز كه چشم 

 :گويد مي اضطراب با جان خاله عزيزه

 ؟؟؟؟قيز آخه كجاست حواست كرد، گير پاش زير پيراهنش دامن ديدم واي -

 :گويد مي اخم با رضا امير

 ....نيست مالمت وقت داره درد يكي وقتي جان خاله -

 آنقدر كنم، مي احساس بدنم مهه در شديدي ضعف آورد، مي قند آب برايم آيجان مالد، مي را هايم شانه الناز

 بگويم، اي كلمه حتي توانم نمي كه

 پرسد؛ مي و پايم مچ روى كشد مي دست

 ؟باباجان كنه مي درد اينجا -

 :گويم مي بغض با

 زانومه، نه -

 :گويد مي الناز به رو و شود مي بلند كنارم از آرام

 .بياد دكتر بزنم زنگ ميرم من ببين، رو زانوش لطفا -

 :گويم مي بغض با

 نشده، هيجي نه -

 ....نيست اونقدر دردش 

 :گويد مي و كشد مي پوف پياپي بار چند و كند مي اخم

 !!!واي واي واي -

 افتخار، نه هنره نه درد تحمل كنه حالي ها خانم شما از بعضي به يكي كاش

 !كنه نمي نگاتون قهرمان يه چشم به كس هيچ 

 !؟نيست هيچي يگيم بعد شده ميت مثل صورتت رنگ !دختر

 :گويد مي آيجان به رو بعد

 ...بگيريم عكس باشه الزم شايد بيمارستان ريم مي اصال كنه آماده رو ماشينم عياض بزن زنگ -

 كنم؛ مي ناله

 ...نه خدا رو تو !نه -

 كند، مي نگاهم شده گرد هاي چشم با

 :گويد مي مهرباني با و زانويم روي كشد مي دست الناز 
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 داداشمه، با حق عزيزم -

 .نباشه جدي ضربه شيم مطمئن بايد 

 :گويد مي شوخي لحن با جان خاله عزيزه

 !نبودين مواظبش بود، امانت زنم ميگه مياد شهابمون فردا پس -

 :گويم مي و چكد مي ديگري از پس يكي هايم اشك

 ...مامانم -

 اينجا، مياد داره مامانم

 ....بخوره غصه نبايد

 !ستانبيمار برم خوام نمي

 ... هايش چشم

 ....شود مي غم غرق مهربانش و كهربايي هاي چشم

 كند؛ مي اشاره آيجان به 

 .بياد دكتر بزن زنگ -

 :گويد مي جدي و آميز تهديد لحن يك با و گيرد مي من سمت را اش اشاره انگشت بعد

 !تو -

  !كن جمع حواستو

 ...كنم مي برخورد باهات بد نگي، بيمارستان نري اينكه واسه دكتر به رو دردت و كني پنهان و باشه چيزيت

 :گويم مي الناز به بغض با رود مي كه همين

 !شدن بداخالق قدر چه -

 :گويد مي بعد و كند مي نگاهم اخم با و گردد مي بر شنود، مي را صدايم انگار

 !بشم ممكنه بدترم اين از-

 بنشينم، كاناپه روى كنند مي كمكم الناز و ،منيره اندازم مي پايين را سرم خجالت با

 با الناز نيست، جدي ضربه بود معتقد داشت كه سنتي طب اطالعات طبق و كند مي بررسي را زانويم آيجان 

 :گويد مي خنده

 !جون ريحانه گرفت رو تو و من داداشم پر امروز -

 ... من-

 ....بودمشون نديده اينجور حاال تا من 

 :گويد مي و دهد مي تكان افسوس سر جان خاله عزيزه

 !ديگه رسيده اينجاش به ام بچه -

 :گويد مي آرام الناز

 ميشن، عصباني كم -

 ...ميشن وحشتناك خيلي و كشه مي طول معموال روز چند ميشن طورى اين وقتي اما
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 :گويم مي ترديد با

 ؟؟؟تر وحشتناك شهابم از -

 :گويد مي و كشد مي آسمان تا زمين از را دستش

 !!!اووووف -

 !ميره يادش بعدش ساعت دو كنه مي داغون چيزو همه زنه مي شه مي عصباني االن شهاب

 زنه، نمي داداشم

 شكنه، نمي 

 عصبانيتش از واي اما

 .....نپرس و نگم

*** 
 ...بود سخت

 !بود سخت بودى، بافته را آن آرزوهايت با رج به رج كه قالى شكافتن

 "بود ام جوانى و حسرت و آبرو و ها زخم از پودش و تار" 

 ...بود سخت

 ...بود سخت شكافتنش

 شدم؛ مي بلند قالى پاى از مدام

 .كردم مي تماشايش دور از

 !بود زيبا 

 !داشتم دوستش

 بودم؛ رفته اشتباه رج چند بود درست 

 ....نداشتم را بافتن نو از توان من ترسيدم، مي من اما

 .باشد شده مهربان نگاهش بودم منتظر رفت، كه دكتر

 :گفت نگاهى هيچ بدون قبل، از تر جدى اما

 .باش رفتنت راه مراقب بيشتر -

 .خورد زنگ تلفنم شود، خارج اتاق از خواست مي كه همين

 :گفت نگراني با خورد، ام گوشى صفحه به چشمش كه الناز

 !كه شهابه واي -

 .كرد توقف جمله، اين شنيدن با ديدم

 :گفتم و كردم برعكس را گوشي اضطراب، با من

 دم، نمي جواب -

 !بفهمه نبايد 

 .آمد جلو قدم چند و برگشت
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 و برداشت را ام گوشى ديگرش، دست  با بود، داده تكيه تخت تاج به را دستش كه حالي در و شد خم كمي 

 .گرفت طرفم

 :گفت جدى و كرد اشاره گوشي به ابرو، با

 !ديمي جواب -

 !جااين ميان رندا تخانواده كه گيمي و شده چى گيمي بهش

 .رفت باال قدري صدايش

 .بودم ترسيده شدت به  كه طوري

 !داري درد كه گيمي -

 ...ببينيشون خواي مي و شده تنگ تخانواده واسه دلت كه گيمي و

 :گفت تر بلند و كوبيد ام سينه به را گوشي

 !!!گيمي -

 دوخته چشم هم به شده گشاد هاي چشم با بودند، خورده جا برخوردش از حسابي كه جان خاله عزيزه و الناز

 .بودند

 .شد خارج اتاق از عصبي 

 .دوختم چشم جان خاله عزيزه به وحشت با و كردم رها بودم كرده حبس ترس، از كه را نفسم 

 :گفتم ترس با 

 ؟كنم كار چي -

 :گفت و داد تكان منفي نشانه به را دستش خاله

  دار، نگه دست فعال -

 !شده برزخ ام بچه

 .نرسيده جهنم به تا سراغش برم 

 .شد خارج اتاق از زنان عصا بعد

 :گفت و كشيد پوف الناز

 !كنه رحم بهمون خدا -

 ...كنه كاري تونه مي خدا خود  فقط شه،مي طور اين وقتي داداشم 

*** 

 ...كافيست دردها همه براي مادر آغوش

 :گويم مي بغض با كنم، مي ماماستش را تازه سبزي بوى و بوسم مي را هايش دست كه همين

 ؟كردي خورد كوكو سبزي -

 و هايش انگشت روي چاقو خطوط رد براي دهم مي جان من و دهد مي تكان مثبت نشانه به را سرش بغض، با

 ...دستش كف سبزي مانده جا سبز رنگ

 .دهد مي را اش نوزادي بوى هنوز برايم حنانه
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 موجود اين بعد، به اين از گفتند و گذاشتنش پايم روى دست، كف هانداز گلى، گل شلوار يك با كه روز همان 

 ...است خواهرت زيبا، و كوچك

 
 .كرده فرق حسابي زايمانش، از بعد نفيسه

 .است شده شكسته

 :پرسم مي

 ؟خوشگله پسرت شاه -

  ؟نياورديش چرا

 :گويد مي و اندازد مي پايين را سرش

 !استخر مري مي داريم همگي گفتيم اينا مامان به -

 ...داره نگه رو بچه موند بياد، تونست نمي كه مامانم

 .ريزد مي اشك ريز ريز نسيم

 .روم مي جلو

 .گيرم مي را هايش دست 

 !خانم عروس نكن گريه -

 .كنم مي بغلش محكم شود، مي تبديل هق هق به هايش اشك

 :گويد مي ناله با  

 !بيايم يواشكي و بگيم دروغ رقد اين بايد ديدنت، واسه كردم نمي فكر وقت هيچ -

 :گويد مي و كند مي پاك را هايش اشك روسري، گوشه با مامان

 .بسه ماتم، و حرفها اين ديگه خوب -

 ...گيره مي ام بچه دل 

 .كند مي باز را كرده تزيينش گلدوزى با كه دوزش دست ساك

 .است آورده خانگي لواشك و خشك كشك برايم 

 .كنم مي بغلش 

 .كردنم نوازش به ندك مي شروع 

 .آويزد مي گردنم به هم حنانه

 .شود مي بسته مدام عصبي، صورت به چشمش يك و جود مي ناخن مدام كه است نسيمي به نگاهم همه

 ...است عقدش هديه عصبي تيك، اين 

 :پرسم مي نگراني با 

 ؟خوبه شوهرت نسيم -

  :گويد مي پوزخند با و اندازد مي باال شانه

 !نمياد تهران اصال كه سنگينه قدراين كارش رشك رو خدا -
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 :گويد مي ناراحتي با و كشد مي آه نفيسه

 .هستن اي مسخره خانواده خيلي -

 دارن، حجرى عصر خودساخته قانون سرى يه 

 !!گيره مي شخنده پخته مرغ 

 .بپوشه نو لباس بيچاره، اين ببينن ندارن چشم مثال 

 !شهترشيده شوهر خواهر اون سر زير همش البته

 :گويد مي آرام و گيرد مي گاز لب مامان

 .مياد داره خانم عزيزه نكنيد، غيبت زشته -

 .كند مي استقبال ام خانواده از رويي خوش با جان خاله عزيزه

 كند؛ مي سوال گوشم در نفهمد، كسي كه طوري مامان شود، مي كه نسيم و نفيسه با صحبت گرم

 ؟شده خوب اوضاع -

 ؟كنه نمي تاذيت شوهرت

 .بدهم جواب سوال اين به خواهم نمي

 .فشرم مي را دستش و زنم مي لبخند فقط همين براي 

 .ايستيم مي احترام اداي براي خط، به همه سالن، در حضورش بعد و امير حاج گفتن " اهلل يا " با  

 .بنشينند كه خواهد مي جمع از و گويد مي آمد خوش احترام، با 

 :گويد مي ادب رسم به لبخند، با مامان

 .آقا حاج باشه خير به رسيدنتون -

 .كند مي تشكر و گذارد مي اش سينه به را دستش

 :گويد مي بالفاصله اما 

 !شدين لطف كم خانم مرضيه -

 :گويد مي و شود مي هول مامان

 !طوري اين نگيد دارين، اختيار -

 :گويدمي سرفه چند با

 تشريف جااين باريك اي هفته حداقل بخوام و كنم استفاده بدين اجازه يارماخت اين از پس دارم، اگه اختيار -

 !واسشون كنيد بزرگتري و بياريد

 .اندازد مي پايين سر و شود مي سرخ مامان

  ...آخه -

 !باشم خوام نمي مزاحم آخه

 .دهد مي را مامان جواب و كند مي نگاه من به

 خام، و جوونن جفتشون -

 !نكنيد تنبيهشون تركشون با و كنيد بزرگواري شما لطفا ،كنن مي ادبي بي اگه
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 .شود مي درگير اش روسري گوشه با اضطراب، وقت اش، هميشه عادت به و است شده سرخ مامان

 .نشيند مي سينه به دست و رود مي عقب كمى است، نشسته كه طورهمان امير حاج

 .است افكنده سايه نسيم روى سنگينش، نگاه

 :گويد مي افسوس با و لب زير و كشد مي اش سينه روي دست و كشد مي آه كه بينم مي

 "اهلل اال اله ال "

 !كنم نمي اصرار ماندنشان بيشتر براي اصال من جان، خاله عزيزه و الناز برعكس

 ...شود نمي كه دانم مي نخواهم، كهاين نه 

 ....كشد نمي طول ساعت چند از بيشتر استخر، كه دانم مي 

 :پرسم مي مامان گوش در نگراني با آخر، ظهلح فقط

 !نيست خيس موهاتون -

 ؟نكنه شك عمو زن 

 .برد مي اش روسري زير و گيرد مي را دستم و خندد مي تلخ

 .كنم مي حس را موهايش خيسي 

 !گرفتيم آب زير رو سرمون حياط، گوشه رفتيم دخترها كرديم،با فكرشو قبلش -

 و خواهرم و مادرم.است شده تحميل خودم، جمله از جماعت اين همه به كه زندگي از گيرد مي بغضم قدر چه

 .روند مي عموهايم دختر

 قاچاقي دنيا اين در هم كشيدنشان نفس و بودن زنده حتي كنم مي احساس گاهي كه بيچاره زن لشكر يك

 .است

*** 
 .بود شده تاريك هوا

 .بود جرهپن به حواسش همه كه بودم جان خاله عزيزه نگرانى متوجه

 .نفهميدم هيچ ام عالقه مورد سريال از هم من اش، نگراني شدت از 

 :پرسيدم و بودم ناراحتش 

 ؟هستيد نگران جان خاله -

 .كند مي نگاه آسمان به

 باشه، حافظش خودش خدا -

 !بچه اين كرد دير اما

 !بگم رضا امير آقا به برم ترسم مي 

 .شوم مي نگران رتبهم يك هم من انگار و كنم مي نگاه را ساعت

 !خونه بياد دير قدراين نداشت عادت شهداد آره -

 .بگويد هايش نگرانى از و بزند حرف تا است بهانه منتظر انگار بيچاره پيرزن
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 !نذاشت واسم خوش روز يه بچه، اين غم كه خدا به -

 نيست، مشخص تكليف كه االنم

 كنن، كار چي خوان مي نيست معلوم

 !كشه نمي جايي به مغزم كنم، مي فكر هرچي واال

 ؟چي بگيم آشنا و فاميل توى آخه

 ؟عمل تيغ زير رفت چي واسه بگيم

 ؟چي اصال بعدش

  !؟بديم چي رو مردم جواب

 .شود مي انداز طنين سالن در قدرت، پر صداي يك مرتبه يك

 من، به بسپاريد رو مردم جواب -

 !دممي جواب من 

 خوش، زبون با اول

 !كنم مي حاليشون دستى پشت با يدن،نفهم اگه دويّم

 .چسبم مي جان خاله عزيزه به باشد، شده مرتكب جرمى كه كسي مثل و ترس با

 .آيد مي جلو كم كم

 .است پشيمان حرفش از است مشخص هم جان خاله عزيزه

 :گويد مي لرزان صداي با

 !بگه رو تنمون پاره بد  كسي ذاريم نمي كه البته - 

 را منيره و صحرا و آيجان اسم بلند، صداي با بعد و نشيند مي ما دوي هر روي به رو قيقاد نفره، تك مبل روي

 .شوند مي ظاهر برق سرعت به سه، هر بعد، ثانيه چند و گويد مي

 :گويد مي صحرا به رو 

 .جااين بيان كن خبر رو شوهرش و خانم الناز برو -

 !هباش جااين خوام مي كه بگو هم آلما پرستار به حتي

 .رفت و گفت چشم سريع صحرا

 :داد دستور منيره به بعد

 .جااين بيان بابا همراه بخواه بابا پرستار از -

 :گفت و كرد آيجان به رو احترام با رفت، كه منيره

 ؟كني خبر رو بايرام و عياض كنم درخواست شهمي -

 :گفت و گذاشت چشمش روى را دستش آيجان

 .چشم روي به -

 .بود پايين سرش و بود گرفته ضرب فرش، سنگ روي پايش با فاصله، اين در كه ديدم

 .است درگير فكرش حسابى بود مشخص
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 .بودند جمع سالن در باش آماده خانه، اهل همه بعد، دقيقه چند

 خدا نام لب، زير و كرد سرفه چند زد، مي قدم و بود كرده قالب پشتش را هايش دست كه حالي در بعد و ايستاد

 :گفت و كرد پدرش به رو و آورد را

 !شما اجازه با -

 .كرد توضيح به شمرده،شروع كلمات و آرامش با او زد، پلك تاييد نشانه به كه خان بيوك

 .كنيد گوش بهم دقت با و خوب كنم مي خواهش و خوام مي تكتون تك از چيز، هر قبل -

 گوشم، جيگر مورد در مهمه قدر اين موضوع چون

  !نيست اغماض قابل واسم زمينه اين در اشتباهى هيچ كه 

 داره، فرق شما و من با شهدادمون شديد، متوجه ها سال اين همه كه طورهمون

 !نيست بيمار

 !نيست منحرفم

 !سوم جنسيت همون يا كميابه، جنسيت يك فقط

 .نداره تطبيق هم با جسمش و روح ژنتيكى، مشكل يه علت به كه كسى

 كنم؛ مي تاكيد بده، انجام جنسيت تطبيق عمل داره تصميم و كنه مي درماني نهورمو داره كه شهمي سالى يه

 !جنسيت تطبيق

 !جنسيت تغيير نه

 آماده ما و خودش روانشناختى، نظر از تا كنه زندگي خانم يه شمايل و لباس با ماهي چند بايد عمل، اون قبل اما

 .باشيم

 !ماست و خودش براي دوره ترين بحراني اين

 !جراحي واسه شه سرد بچه اين كنيم رفتاري يه نكنه

 !شيم مرتكب اشتباهي آگاهي، عدم خاطر به نكنه

 كنيد، گوش گممي كه هايي چيز اين به خوب پس

 .تمركزتون همه با

 ؟چيه دونيد مي جنسي هويت

 .دممي توضيح براتون من

 .جنسي هويت شه مي جنسيت، از خاص نوعي داشتن به نسبت ما احساس

 جنس به مغزيش هويت اما باشه، مردونه جنسي هويت و مغزي جنسيت بدن، داراي تونه مي رد،ف يه پس ”

 !باشه داشته تعلق مخالف

 .نيست تغيير قابل و مونه مي ثابت عمر آخر تا موارد، اين تمام كه اينه مهم بسيار نكته

 !ثابته هم جنسي هويت ژنتيكي، ساختار و كروموزومها مثل دقيقا يعني

 !كنيد منصرفش كنيد، نصيحتش نكنيد سعى پس 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

646 
 

 بخوايد ريحانه از يا باشه، پوست سياه بخوايد خاله عزيزه از باشه، كوتاه قدم بخوايد من از مونه مي اين مثل اين

 !!باشه مرد

 ترنسكشوال، شخص ساده، زبون به پس

 .گرفته قرار متضاد، جسمى در كه روحيه،

 !جنسيه ميل يه ترنسكشوال 

 .نيست  خواهى جنس دگر يا و اهىخو همجنس مثل

 جنسى اندام به صحيح، پزشكى مراحل كردن طى با بايد كه اشتباهه جنسى اندام با عادى فرد يه ترنسكشوال، 

 .كنه جنسيش ميل دادن نشون به شروع دلخواهش، جنسى اندام به رسيدن بعد  و برسه دلخواهش

 !كنن مي رفتار خودشون دلخواه نسىج ميل به جنسى، بلوغ از بعد كه ها انسان تمام مثل

 !داره حق پس 

 !نكنيد نگاش منحرف، گناهكار يه چشم به باشه، يادتون خوب اينو 

 بدونيم؛ بايد كه اي ديگه نكته

 !متفاوته كامال دگرپوشى با ترنسكشواليسم، كه اينه 

 جنس اجتماعى ئوليتهاىمس انجام به ميلي هيچ و ميارن در خودشونو مخالف جنس ظاهر به تنها ها پوش دگر

 !ندارن مخالف

 .رن نمي ابدا جنسيت تطبيق ريسك پر و خطرناك عمل سختي زير 

 دلسوز خواهر يك تونه نمي يا و نيست شدن مادر درآرزوى عنوان هيچ به پوش، زنانه فرد يك مثال، عنوان به

 !ما عزيز شهداد مثل باشه، خودش برادر براى

 .زنه يه نقش پذيرفتن هب مايل جنسى، رابطه در فقط و 

 .كنه مي رفتار مرد يه مثل جنسى، رابطه موارد بعضى توي كهاين كما 

 !هاست مسئوليت انجام به حاضر فداكار، و دلسوز مادر يه مثل و شدنه مادر آرزوى در ترنس، يه ولى

 
 به و هستن راضى الكام خودشون جنسى اندام از پوشها، دگر كه جاستاين ها، ترنس با دگرپوشها ديگه تفاوت

 !ندارن جنسيشون اندام از ناراحتى يا و خجالت احساس عنوان هيچ

 متعلق فعليشو جسم و دلخواهشه جنس به تغييرش به مايل و ناراضيه خودش جنسى اندام از ترنس، يك ولى 

 داره، شرم و خجالت احساس خودش فعلى اندام از و بينه نمي خودش به

 !كشه مي عذاب

 !رفتارتون كوچكترين با تكتون تك !بده پايان عذابش به بچه ناي كنيد كمك

 !؟چيه بدونيم ترنس فرد يك با برخورد توي بايد ما همه كه نكاتي حاال

 اول؛

 اسم و كنهمي اعالم خودش كه جنسيتي همون با ظاهرش، از نظر صرف اونو بذاريم، احترام جنسيش هويت به 

 .كنيم قبول انتخابيش،
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 دوم؛

 :مثل عباراتي از نكنيم سعي زنيم،مي حرف گذشته درمورد وقتي 

 «بودي قبلي جنسيت اون توى وقتي»

 جنسيتي  همون با عموم، ديد توي كه كننمي تصور  هميشه ترنس، افراد  چون كنيم، استفاده قبيل اين از و 

 كنن، پنهان اونو بودن مجبور اما كردن، اعالم ما به  خودشون كه بودن

 كنيم، پرهيز جنسيت به مربوط سائلم بيان از 

 بزنيم، حرف درموردش بوديم مجبور اگه

 :بگيم 

 .« بدي جنسيت تطبيق كهاين از قبل» يا «كني عنوان رو واقعيت جنسيت كهاين از قبل»

 سوم؛

 .سيمشنامي تر صحيح و بهتر اونو حاال كه تفاوت اين با شناختيم،مي قبالً  كه كسيه همون فرد، اين نره يادمون

 چهارم؛

 .بذاريم احترام شخصيش حريم به 

 .نكنيم برمال جايي زندگيشو گرفتن، اجازه بدون 

 .اعتمادشه به خيانت گرفتن، اجازه بدون مسئله، اين درمورد زدن حرف

 .بشه بهش احساسي لطمه يا ديدن آسيب باعث ما، كار ممكنه

 .گهمي باشه، تهداش رو آمادگيش فرد اون اگه بخواد، كه كسي هر به خودش 

 پنجم؛

 .قبلشه وضعيت به شبيه درست شخصيتش شهداد، نكنيم فراموش 

 كنيم؛ رفتار هاآدم بقيه مثل باهاش

 !فضايي عجيب موجود يه نه

  .زندگيشه  توى سخت بسيار اتفاق  يه درگير گرفته، بزرگي تصميم همچين كه كسي بدونيم كه اينه مهم نكته

 ايجاد تغيير زندگيمون روند و روابطمون توي صد در صد  كه مسائلي درمورد زدن حرف به ميل و درك صبر،

 .كنهمي كمك خيلي بهش كنه، مي

 ميون در ما با  داره دوست كه تاحدي خودش ميل به كه بده رو امكان اين بهش كه بپرسيم ازش سواالتي بهتره

  .بذاره

 مثل؛ سواالتي

 ،«؟ رهمي پيش چطور اوضاع» 

 ،«؟شده چي بگي داري دوست داري، استرس سهرمي نظر به»

 ،«؟كنم كمكت دوران اين تو تونممي چطوري» 

 .«گوشم سراپا من بزني، حرف باهام درموردش بخواي كه باشه چيزي اگه»
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 ...نكنيد مشوش رو بچه اين كنجكاويتون، ارضا جهت صرفا سواالت با كنم مي خواهش

 !گممي هم شما به فتمگ خودش به رو واقعيت اين آخر، نكته اما

 !شه بلبل و گل چيز همه و شه حاصل معجزه يه جراحى، بعد باشيد نداشته توقع ابدا 

 !خير

 !چيزه همه شروع جراحى

 كنار، به عمل از بعد دردناك هاى تمرين جسمي، درد ها سال

 !هست هم اجتماع و شخص روحي مشكالت 

 !واقعيته يه اين

 .ده مي دست از هاشو موقعيت از خيلي شهداد 

 !شه مي گر سرزنش نگاه ها ميليون با جنگ ميدون يه وارد ما، كشور توي عمال 

 .دن مي آزارش خاطر همين به اطالع، كم و سوادن بي كه هايي نگاه

 و جنسي بيمار يه ازش جامعه تا كنيم؛ حمايتش شخانواده و شخونه توي جااين شماست و من وظيفه پس 

 !نسازه روحى

 .شه نمي ها خانم بقيه شبيه كامل، زن يه وقت هيچ شهداد كه ينها واقعيت

 .ديگه ظاهرى چيزهاى خيلي و شه مادر تونه نمي 

 شه، طرد خانواده از و نكنيم ساپورتش شما و من اگه و 

 .مملكتمون هاى سومي جنس بقيه مثل شه مي

 !دارن رو زن يه عنوان به شدن ديده عقده كه اونايي

 ...كنن مي گشايي عقده و شن مي ظاهر مجازي فضاي و اجتماع وىت زننده ظاهر با 

 !جنسي قرباني شن مي هم زياديشون عده متاسفانه و

 !بدين علي يا دست بهم همه خوام مي

 ...كنيم كمكش همه

 .برد باال را دستش بعد

 و لرزيد مي كمي صدايش حاال

 :داد ادامه 

 !؟؟اهلل بسم -

 !نداد جواب كسي

 .اند رفته فرو شديد نگراني و غم يك در من، مثل هم سايرين شدم متوجه كردم، گاهن كه را اطرافم

 :كرد تكرار محكم و جدي حاجي

 !؟اهلل بسم -

 .بود اهلل بسم اولين آقا، بيوك ناله

 :گفتم بغض با و بردم باال را دستم و ايستادم من بعد
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 ...اهلل بسم -

 هايش، اشك با جان خاله عزيزه

 ،آغوشش با الناز

 ...گفتند را شان "اهلل بسم" نحو يك به هم، خانه اهل بقيه و

*** 
 سخت بود، شده خودش به نسبت خانه اهل همه نگاه تغيير متوجه مطمئنم برگشت، خانه به شهداد كه شب آن

 !نابلد همه و بود

 دارد، كردن كمك خيال خودش منطق و توان حد در كس هر كه بود مشخص كامال اما

 از اما بود، نشده حاضر خانمانه پوشش در هنوز اينكه با داشت حضور شرم انگار و بود شده هميشه از تر حرف كم

 حاال ما كه بود كرده حس بزند، حرف خانه اهل با تا بيايد خانه به ديرتر خواسته او از عمد، از امير حاج اينكه

 ...ببينيم ديگرى طور را او است قرار بعد هفته از دانيم مي همه

 من بشقاب در گوشت بزرگ تكه يك كرد، پر را شهداد بشقاب اينكه از بعد امير حاج ، بوديم نشسته شام ميز سر

 :گفتم و شد گرد هايم چشم ، گذاشت

  !زياده خيلي اين -

 :گفت چشم اشاره همراه و شد خودش بشقاب دوباره كردن پر مشغول و كرد اخم

 !خوري مي خالي برنج دارى -

 حالش متوجه كه امير حاج بزند، حرفي خواست مي انگار آمد ميز كنار دلهره و ترس با بار ينچندم براي آيجان

 :گفت و نشاند صورت به لبخندي با توام اخم شد

 ؟آيجان -

 ؟داري كرده گم

 پرسيد؛ ماليد مي بهم را هايش دست استرس با كه حالى در بود، كرده گم حسابي را پايش و دست

 ...آقا -

 ..گم مي

 ؟عمارت اون بفرستم غذا ... غذا

 :گفت آرام كرد، مي سرازير ساالدش روي را سس كه حالي در

 !نيست الزم خير -

 ...زندگيشو كنه مي مديريت الناز 

 :گفت بود شده نگران حسابي كه جان خاله عزيزه

 !!اميررضا آقا -

 !!!نيست بلد آشپزي بچه اون

 زد؛ اش چانه زير و كرد قالب هم به ار هايش دست كرد، رها بشقابش در محكم را قاشقش

 .جان خاله گيره مي ياد -
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  !نكرده آشپزي كس هيچ خونه اين توي سالهاست ؟ بگيره ياد بايد چرا آخه!!اهلل هاي -

 !كرد مي آشپزي آيجان بود، زنده بيامرزتونم خدا مادر حتي

 :گويد مي و كند مي تنگ را هايش چشم

 !بود بلد آشپزي مادرم ولي -

 !خاله بلدي خودتم حتي

 !زني مي آشپزخونه به سر يه گاهي 

 ...موني نمي گشنه بري، نشد رستوراني و نبود آيجان كه جا يه روز يه راحته خيالم

 پرسد؛ مي مرتبه يك است، ساكت لحظه آن تا كه شهداد

 !داداش وا -

 ؟بمونه بيابون بره الناز قراره مگه 

 :گويد مي و دكن مي نگاه مستقيم را شهداد لحظه چند

 !نيست بستان و باغ هميشه زندگي باباجان -

 ...داره بيابونم

 !تره وحشتناك كوير صدتا از كه شه مي برهوتى چنان ها وقت يه

 تقديرم، برهوت نگران من

 ....نياد پيش وقت هيچ موالم، حق به الهى كه 

 گيرد؛ مي نشانه را  شهداد و من و شود مي گر مالمت و جدي لحنش دوباره بعد

  !دوتا شما -

 كنيد، انتخاب رو هفته در روز يه ديگه، هفته  از

 !!ها خانم شما با آشپزي

 شوم، مي شهداد به جمع در اولش كمك و اول اشاره متوجه

 ابريشم لطافت به پوستش ، بگيرم را شهداد دست بار اولين براي اينكه جرات شود مي كار اين و كنم كاري بايد

 ...است

 !كند مي نگاهم فقط و خورد مي جا

 :گويم مي و آورم مي باال و گيرم مي محكم را دستش انرژي با

 !جبارزاده اميررضا حاج جناب داريم اعتراض ها خانم ما -

 !!بدونين ها زن ما به متعلق فقط رو آشپزخونه بود، بعيد شما از

 ؟؟؟نيست كمين در گنده شكم مردهاي شما واسه برهوت يعني

 :گويد مي اخم و خنده با زنند مي خنده يرز مرتبه يك همه

 !بلدم بيشتر و بهتر جمعم هاي خانم همه از ، بچه كردم وقتش به آشپزيامو من -

 بدين، نشون رو هنرتون بايد !!تنبل دوتا شما
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 قدر من از هايش پلك فشردن با نشود متوجه شهداد كه طوري رضا امير خندد، مي بكري و خاص ذوق با شهداد

 ....است پدرش شبيه قدر چه كنم مي احساس لحظه يك و كند مي داني

 :گويد مي خنده ميان شهداد

 !مياد فردا پس !شهاب -

 !!كنه درست مرغ تخم يه نيست بلد اصال اون داداش خدا به نبود، يادمون اونو اوه

 :گويم مي و كنم مي گشاد را هايم چشم من

 !!!بگيم بهش كنيم جرات كن فكر درصد يه واي -

 
 :گويد مي و كند مي اخم امير حاج

 بگيم، نيست قرار ما -

 !كنه آشپزي براش كه بده پيشنهاد خودش كنه مي كاري محبت با خودش، زبون و خودش هنر با خانمش 

 :گويم مي وحشت با

 !تونم نمي من ؟؟من -

 شود؛ مي دوچندان اخمش شدت

 !!كردي ازدواج  كردي جا بي خيلي پس -

 :گويد مي تشر با اندازم مي پايين را سرم و كنم مي بغض ستهشك دل خورم، مي جا

 !ماتم و عزا مود توى رفتى كه باز -

 ...شد سرد بجنب بخور غذاتو

 :گويم مي دلخوري با

 !ندارم ميل ديگه من -

 :گويد مي تفاوت بي و شود مي بلند جايش از گويد، مي را حسينش بر سالم و نوشد مي را آبش كه حالي در

 زياده، وقت -

 !جاش سر بياد ميلت تا شيني مي ميز سر اينقدر 

 :گويد مي بلند صداي با بعد

 !شكر الهي -

 نكنه درد ات پنجه و دست !آيجان

 .بود خوشمزه

 حاج و خندد مي اختيار بي صحنه اين ديدن با شهداد كنم، مي فرو بشقابم گوشت تكه داخل حرص با را چنگالم

 اينكه بدون كند مي شروع مرتبه يك بعد شود مي خوردنم حرص متوجه ند،ك مي نگاهم و گردد مي بر امير

 !زدن حرف خودش با كند، نگاه را كسي

 شدن، بدبختيشون و غم معتاد كه رو هايي آدم اون فهمم نمي قدر چه -

 مصيبت؛ غار توى رفتن
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 !گرفتن بدبختى چله افتخار با 

 دوره، ميوفتن راه خم گردن با خودشون، دنگر دور كردن آويزون !كردن قاب رو غمشون و بدبختي

 !جمعيت آهاي كه

 !مردم آهاي

 !روزگار آهاي

 !خدا آهاي

 !!صبورم و بدبخت خيلى من كنيد، نگاه

 !!ميگن مظلوميتشون از افتخار با و طلبكارن روزگار و ازخدا هم دائم

 برسن، رستاخيز به عالم يه ظلم اون از كه افتخاره وقتي مظلوميت

 ....حسين ىيعن مظلوم

 !ميره سرش كه حسيني

 !ظلم جلوي كنه نمي خم سر اما 

 گذاشت، مظلوم رو اسمش بشه اينكه از بيشتر خوره، مي سري تو روز هر سرش حفظ واسه كه بدبختي اون

 :گفت بهش ميشه

 !!!مفلوك احمق

 ! است انفجار حال در قلبم شود، مي خشك هايم اشك

 ....است افتاده ام بدبختي و من جان به و برداشته تبر طور اين چرا

 ؟؟؟كند مي وصل من به برق طور اين و نشاند مي الكتريكي شوك صندلي روي مرا بار چند روزي چرا

 امير حاج خواسته به را بود آورده شهداد كه فيلمي باهم، خانه اهل همه بود قرار و بودند نشسته سالن در همه

 ببينيم،

 ...حرفش شوك در هنوز و بودم حوصله بي حسابى

 :گفتم و شدم بلند جايم از كرد، مي شيطنت مدام هم آلما 

 ..باال ميرم  كنه، مي درد سرم من ببخشيد -

 .كنيد تعريف واسم فيلمو بعدا شما

 شدم؛ متوقف جا در صدايش با برداشتم، ها پله سمت كه را اول قدم

 ؟خانم ريحانه -

 :گفتم آرام و برگشتم كند، مهار را بغضم دردش تا گرفتم گاز را لبم

 ؟بله -

 :گفت مهرباني با

 !نكن بهونه رو درد سر دلخوري، من دست از كردي، قهر من با -

 زنم، نمي حرف باهات من ببين رو فيلم بشين بيا

 ... نشي ناراحت
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 ؛ بودم كرده گم حسابي را پايم و دست

 ؟من -

 ... نه

 ...يعني

 :گفت و كشيد دراز تلويزيون مقابل و برداشت بالش ،شهداد كنار زمين روي رفت و شد بلند جايش از

 جا، اين بيا -

 ...بشين من جاي

 نشستم، جا همان و برگشتم و بگويم چيزي كشيدم خجالت ديگر

 ...بود مانده جا بود، كرده بغل جا همين پيش لحظه چند تا كه كوسني روي عطرش

 بود، بزرگي شوك همه براي جمع در فيلم اين تماشاي

 :گفت مي شرم با و كوبيد مي خودش پاي به محكم جان عزيزه كه ها صحنه از خيلي با امخصوص 

 !واي اي -

 !استغفراهلل 

 !!!!توبه توبه 

 داد؛ مي تذكر اخم با اميررضا هربار اما

 .كنم مي خواهش ! جان خاله -

 بود، سخت هم جمع ساير براي ها صحنه از بعضي تماشاي

 "دانماركى دختر " فيلم 

 بود، شده ساخته جنسيت تطبيق عمل و ترنس فرد يك مشكالت موضوع با ادقيق

 به كه فردي اولين عنوان به او از كه بود، دانمارك اهل تصويرگر يك "البه لي لي" كه بود طور اين فيلم داستان

 .شود مي برده نام است داده انجام را جنسيت تغيير جراحي عمل رسمي طور

 .بود مشهوري نقاشي نيز "گردا" ا لبه، همسر 

 چنين در و پسندد مي بيشتر را زنانه رفتارهاي كه شد متوجه البه گذشت، دو اين ازدواج از كه مدتي از پس اما

 دردسرهاي با شد، مواجه نيز همسرش حمايت با كه البه تصميم اين .رسد مي نظر به تر خوشحال كالبدي

 بود، همراه زيادي اجتماعي

 .بود گرفته كالبدش تغيير براي را خودش تصميم هالب ، حال اين با اما 

 تجربي كامال و سابقه بي زمان آن در كه جنسيت تغيير جراحي عمل گرفت تصميم رسمي بصورت منظور اين به

 .شود زن يك به تبديل و دهد انجام را رسيد مي نظر به

 .شد تكرار نيز بار چندين و نبود آميز موفقيت خيلي كه عملي 

 و دهد قرار بدنش در تخمداني سالگي  هشت و چهل سن در داشت قصد البه كه زماني ، هم راحلم آخرين در

 ...داد دست از را خودش جان كوتاهي مدت از پس وي و زد پس را پيوند اين بدنش نمايد، تجربه را بودن مادر

 !شد نمي تمام شهداد و الناز و من اشك فيلم اتمام از پس
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 كرد؛ پرتاب شهداد سمت شوخي با را بالش و شد بلند جايش از گويان علي يا امير حاج

  !شد خون دلمون ببينم بچه پاشو -

 ؟؟بود فيلمي چه اين

 !شن نمي كشته جنگ توى ها سرباز همه

 ....جنگن مي زندگي براي آخر لحظه تا شن مي كشته كه هم اونا

*** 
  .بوديم كرده فرار ها يهمانم از كشيد، مي هايم ناخن روى گل طرح دقت و حوصله با شهداد

 آمده جا آن او، به نسبت احترام و ادب عرض براى دور فاميل از نفر چند داشت، ميهمان امير حاج عصر روز آن

 بودند،

 با او اما بود رفته سر مان حوصله شهداد و من داشتيم، ميهمان ساعت چند روز هر تقريبا بود برگشته كه وقتى از

 .داد مي جواب آذري زبان به و خودشان سبك با و داد مي شگو هايشان حرف به دقت

 ذوق با شهداد بعد شديم، موفق بهانه يك با دو هر و كنيم ترك را جا آن كه كرد اشاره چشمك با شهداد

 داد؛ پيشنهاد

 !باشي پيك و شيك حسابي مياد شوهرت كه كن فرنچ ناخوناتو بيا مياد، شب فردا داداشم -

 ...كشيد طرح و زد الك كشيد، سوهان را هايم ناخن دقت و ظرافت با او  و تيمنشس اتاقش تراس در

 بدرقه مشغول جان خاله عزيزه و امير حاج كشيدم؛ باغ سمت تراس هاى نرده ميان از را سرم صدا، شنيدن با

 :گفتم آرام بودند، ها ميهمان

 .رن مي دارن باالخره اينا شهداد، -

 :گفت و كشيد پوف

 !!شيريني  گ رد دوستانن، دغل همشون -

 پرسيدم؛ تعجب با

 ؟ميگي اينو چرا -

 داد؛ تكان افسوس سر

 ؟فقط ميان ادب عرض  واسه كني مي فكر -

 ؟ميان محبت رو از يا 

 دارن، اي خواسته يه كدوم هر ميان هربار

 !بگيره جواز واسش خواد مي حاجي از بزنه، شركت خواد مي پسرش يكي

 !خواد مي كمك حاجي از آب، اونور بره خواد مي يكي

 !خواد مي پول يكي

 ...خواد مي كار يكي

 ؟كنه مي كمكشون امير حاج -

 ؟شناسيش نمي -
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 آسمون؛ سمت ببره دعا دست نميشه روش كنه، رد خالي رو خدا بنده دست اگه اعتقادشه

 زنن، مي حرف پشتمون مدت تمام ها آدم همين اما

 ...شم يننش خونه عمر يه من كردن كار يه همينا

 ؟؟من چند به خرت بگن نيان حتي محتاج، و باشه قبله به رو الل زبونم ما از يكى اگه اينا همين خورم مي قسم

 :گفتم و كردم فوت را هايم ناخن

 !شهداد اوه -

  ميده، خدا رو عوض حاجي، خود قول به نترسونم،

 ...خدا بنده نه

 :گويد مي و كند مي نگاهم

 !ريحانه ميشي شبيهش ها وقت بعضي قدر چه -

 !شود افتخار و شور از پر دلم ته شود مي باعث جمله اين چرا دانم نمي

 !شدن او شبيه

 !چم هزار پهلوان شبيه

 ...عمارت شيرشاه

 :گويد مي سريع شهداد در به ضربه چند صداي با

 .تو بيا -

 زند؛ مي صدا مرا ايستاده در جلوي كه طور همان و كند مي باز را در صحرا

 ؟خانم ريحانه -

 :گويد مي احترام با بزنم، حرف او با زياد خواهد نمي دلم جديدا بگو، يعنى كنم مي نگاهش

 .باشي پيششون شما خوان مي ايشون گفت پرستارشون هستن، پايين تراس آقا بيوك -

 :گويم مي شهداد به و زنم مي صورتم روي آرام ناراحتي با

 تراس، نبرمشو مي من ساعت اين روز هر واي -

 !رفت يادم امروز

 كنار هم امير حاج شوم مي متوجه رسم، مي اينكه محض به اما روم مي پايين عجله با و شوم مي بلند سريع

 با را او هاي شانه و بود نشسته پدرش چرخدار صندلي كنار تراس لبه و بود من به پشتش است، تراس در پدرش

 داد؛ مي ماساژ عشق

 كشيد؛ مي آه دل سوز از و كرد مي همخواني شد، مي پخش آهنگي با هم همزمان

 بود؛ آورده پدر براي دل درد انگار

 رود مي ديده ز اشك"

  ؟بگو روم كجا به من

 بگو عاشقي چاره

 او سوي به نروم تا
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 ؟؟كجا من عشق ي چاره

 كن سكوت مگو هيچ

 او نگار از مزن دم

 ".كن سكوت مگشا لب

 :گفت آرام و لب زير كه ديدم

 بابا، آخ -

 !دارمتون كه خوبه چه !هستين كه خوبه چه

 جا، يه خوبه چه

 اميررضا، بشم پيشش شه مي كه هست نفر يه 

 ..شم بچه ميشه

 ...بزنم غر ميشه 

 .زدم تراس درب شيشه به ضربه چند و كردم سرفه كشيد، آه دوباره و بوسيد را پدرش سر عشق با بعد

 ...كشد مي باال را اش بيني شدم متوجه كشيد، صورتش روى را تشدس دو و شد بلند سريع شد، هول كمي انگار

 :گفتم آرام

 .شدم مزاحم ببخشيد پايين، بيام خواستن آقا بيوك -

 :گفت فقط نكرد نگاهم

 !خانم عروس كردي عادت بد رو ما باباي -

 :گفتم لبخند با و نشستم آقا بيوك چرخدار صندلي كنار رفتم جلو

 .شم مي ديوونه نزنم حرف شونباها روز يه اگه خودم -

 صورت جلوي را هايم دست كنم، عوض را هوايش و حال خواستم مي بود، باراني چشمانش پسرش غم از پيرمرد

 :گفتم هيجان با و بردم آقا بيوك

 !ببينيد رو ناخنام -

 ...كشيده گل واسم شهداد

 رگرداند،ب رو سريع اما شدم، هايم ناخن به امير حاج نگاه سنگيني متوجه اما

 عمارت پشت كه باغ كوچك درب از پر دست هم منيره شد، تراس وارد طالبي آب سيني با آيجان كه همزمان

 بود، واقع

 شد، وارد

 است، رفته بيرون پيش ساعت چند كه دانستم مي 

 !شدم بيچاره منيره به آيجان آلود غضب نگاه متوجه

 داد، سالم آرام و آمد جلو خجالت با منيره

 :گفت بلند صداي با اش طالبي آب كشيدن سر بعد امير حاج كه شود عمارت داخل ستخوا مي

 !بانو منيره به -
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 ؟ خانم پيدايي كم 

 :گفت زير به سر و آرام منيره

 .آقا حاج سايتونيم زير -

 :گفت و گذاشت ميز روي و آورد بيرون مصرف يكبار كوچك ظرف يك اش كيسه داخل از و آمد جلو بعد

 دادن، مي نذري صالح امامزاده توي ،شيرينيه -

 ...برداشتم شما نيت به

 :گفت و كرد باز را ظرف درب لبخند با امير حاج

 !دانماركي به، به -

 جان، بابا ممنون

 كنه، قبول خدا

 ؟كردي دعا هم مارو

 :گويد مي ذوق با منيره

 داشتم، نمك نذر شما برگشتن براي اتفاقا بله،-

 ...كردم ادا امروز

 :گويد مي كشد، مي جلو را خودش روسري كه حالي در عصبانيت با آيجان

 !كن حفظ حجابتو تو -

  بخون، نمازتو

 كن، نياز و نذر امامزاده برو بعد

 باز ساله چند كارت گره همينه واسه ؟بخواي چيزي خدا از بري ظاهرت و وضع و سر اين با ميشه روت اصال 

 !!نميشه

 ميان امير حاج كه بود هايش سرزنش ادامه حال در آيجان كردم، نگاه اندوه با منيره ساده پوشش و ظاهر به

 :گفت جديت با حرفش

 !!!!آيجان -

 !كنم مي خواهش

 :گفت خجالت با بود، كرده بغض كه منيره

 ...اجازتون با -

 :وگفت كرد نگاه را آيجان اخم با اميررضا رفت، داخل سريع بعد

 !نداشتم توقع ازت اصال -

 !خداش با بنده يه بين نكشيد ديوار خودتون، اعتقادات به تعصب با گفتم ارب هزار من

 :گفت او به رو و كشيد بيرون تراس ميز پشت از را صندلي امير حاج انداخت، پايين را سرش شرمزده آيجان

 !بشين لطفا -
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 كرد، گاه تكيه نرده روي را دستش دو هر و ايستاد ايوان لب كشيد، صورتش به دست دوباره كرد، اطاعت آيجان

 :گفت و كشيد آه كرد مي تماشا را باغ و بود ما به پشتش

 خدا، با نيايش و زدن حرف حال در بينن مي رو چوپاني كه رفتن مي راهي توى موسي حضرت داريم حكايت"

 :گفتهمي و بوده خودش حال توى  چوپان

  ؟شم نوكرت تا هستي كجا تو بزرگ خداي اي

 نم،ك تميز  رو هاتكفش

 كنم، شانه رو سرت

  ؟بشورم هاتولباس

 ...بكشم دورتو هايپشه

 بيارم، برات شير 

 ببوسم، رو دستت

 ...كنم نوازش رو پات

 ؟كجايي بگو كنم، آماده و تميز رو خوابت رخت 

 ...توست ياد به همه كوه توى من هوي و هاي باشن، تو فداي من بُزهاي همه خُدا، اي

 .كردمي جستجو رو اخد و زدمي فرياد چوپان

 :گفت خشم با و  رفت جلو موسي

 ؟زدنه حرف مدل چه اين, احمق مرد اي 

 ؟ ميگي سخن دارى كي با

 دادي، دست از رو خودت دين تو !بيچاره اي 

 ...شدي دينبي تو 

 ...شدي ادببي 

 ؟ميگي كه غلطيه و بيهوده حرفهاى چه اين 

 !باش ساكت

 ببخشه، رو تو خُدا شايد شي، خفه تا بذار دهنت توي پنبه برو

 همه خدا خشم آتش نشي ساكت اگه !!!كردي پاره پاره رو ايمان و دين تو كرد، آلوده رو جهان زشتت هايحرف

 ...سوزونه مي رو جهان

 !كرد گريه ترس، از چوپان

 :گفت

 دوختي، دهانمو تو موسي

 !پشيمونم من 

 !كرد پاره رو لباسش تىناراح شدت از بيچاره چوپان بعد و سوخت جونم تمام 

 ....كرد فرار و شد بيابون راهى و كشيد فرياد 
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 :اومد وحي موسي  به خدا طرف از موقع همون

 !ما پيامبر اي»

 از هامون بنده كردن جدا و بريدن براي نه فرستاديم، كردن وصل براي را تو ما ؟كردي دور ما از رو ما بنده چرا 

 !!ما

 داديم، متفاوت روش و اخالق يه كس هر به ما

 !جداگونه  درك و فهم يه 

 !داديم  زبون جور يه كس هر به

  و  دارن خودشونو خاص زبان هند مردم ...ميگه سخن ما با خودش فهم  اندازه به و خودش زبون با كس هر

 !ديگه زبان مردم ساير و ديگه زبان اعراب

 داره زباني پادشاه

 گدا و 

 !خودشون مخصوص   مرامي و روشي و زباني كدام هر چوپان و 

 نداريم، كاري هاصورت و هاروش و زبونها اختالف به ما

 ...آدماست درون و دل با ما كار 

 داريم، كار عشاق با ما .جدا سوختگي و عاشقي و جداست گريصورت و داني آداب موسي، اي

 .جداست پرستان صورت مذهب و زبان از عشاق مذهب

  .مونه مي باقي معنا فقط و  سوزهمي "صورت و لفظ" عشق، دين توى و عشقه عاشقان مذهب

 اختالفه، علت زبان و صورت

  !خوايمنمي صورت و لفظ ما 

 «.خوايممي پاكي و دل سوز ما

 .كرد دنبال اونو ردپاي دويد، چوپان دنبال و شد بيابون راهى  وحي اين شنيدن بعد موسي

 ...داره قفر  هم با هم ها آدم پاهاي رد شد متوجه حتي

 :گفت و كرد پيدا رو چوپان موسي

 :فرمود خداوند كه مژده مژده 

 «!بگو تنگت، دل خواهدمي چه هر مجو، آدابي و ترتيبي هيچ»

 .بود خاموش اش گوشى و گرفتممي تماس شهاب با كه بود ساعتى چند

 .بزنم زنگ حتما ،داشتم الزم چيزى اگر و رود مي خريد براي عصر بود گفته بوديم، زده حرف كه صبح

 هم او خانمانه، سوغاتي يك خريدن با و باشد برداشته شهداد براي قدمي هم او گردد،مي بر كه فردا خواستممي

 .كندمي اش همراهي راه، اين در كند اعالم

 .كنم اش راضى و كنم درخواست او از زنانه، درايت و سياست جان، خاله عزيزه قول به و نرمش با خواستممي

 .گرفتم عجيبي دلشوره نشدم، تماس به موفق كه وقتي ماا

 .شدم خارج اتاق از دست، به گوشي 
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 .رفتم امير حاج اتاق سمت اختيار بي 

 .كند پيدا اى چاره راه تا كنم مطرح او با را ام نگرانى خواستممي 

 .نداد جواب اما زدم، در بار چند

 .شنودنمي را زدن در ىصدا و است اتاق تراس در حتما كردم فكر خودم با

 .كنم باز را در آرام دادم اجازه خودم به

 :زدم صدا آرام

 ؟امير حاج -

 .نيامد جواب اما

 بيچاره و دادمي توقف دستور بدنم اعضاي همه به كه ديدمي را چيزي هايم چشم گذاشتم، اتاق داخل كه قدم 

 .ايستادن جرات نه و داشت تپش توان نه كه قلبم

 .ديدممي سفيد ركابي با را او كه بود ارب اولين اين

 .بود خواب غرق

 .رقصيد مي كولر باد زير موهايش همراه بود، كشيده خودش روي كه اي ملحفه 

 غرشش صداي است روزي چند كه است شيرشاهي همان او نبود كردني باور كه بود، خوابيده معصومانه قدرآن

 .پيچدمي خانه اين سرسراي در

 .كشيدمي نفس آرامي به و بود گذاشته سفيدش و ستبر ازويب روي را سرش

 عجب سفيدش، ركابي و گردن سپيدي ميان فيروزه، رنگ و بود انداخته گردنش در را اش فيروزه تسبيج

 .كردمي خودنمايي

 .بود سرش باالي هم اش مثنوي كتاب

 .نشست لبم روي ناخواسته لبخند يك

 .داشتم را اتاق از خروج قصد و كردم پاك ار لبخند و برداشتم كن پاك سريع اما

 قرار راهم جلوي چنان را امير حاج فرشي رو دمپايي و زد پايم پشت ماهرانه قدرآن روزگار، چرا دانمنمي ولي

 كند؛ گير پايم به كه داد،

 بدهم؛ دست از را تعادلم من 

 شوم؛ زمين نقش ،بلند آخ يك و گرومب صداي با بعد و بخورم در به اول خوران تلو تلو 

 !شود پرتاب هم ام گوشي 

 .نشست جايش سر و شد بيدار هراسان

 .بود راه ترين آسان برايم مردن و بود شده قاتلم ترين جاني لحظات، آن شرم، خورممي قسم 

 .كرد نگاهم آلود پُف و زده خواب هاي چشم با 

 .كشيدمي نفس عصبي و تند 

 .كنم گريه بلند صداي با كهاين جز نكردم؛ پيدا ديگري چاره ترسو، احمق بچه يك مثل

 .پوشيد و برداشت آويز رخت از را پيراهنش و شد بلند و زد كنار را ملحفه گويان، اهلل استغفر
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 .نبست را هايش دكمه اما 

 .نشست زمين روي كنارم و آمد جلو 

 .بود دورگه و زده خواب صدايش 

 :پرسيد كالفه

 ؟كنيمي كار چي صالا جااين ؟باباجان شده چي -

 :گفتم زنان هق هق

 !ببخشيد -

 !بيشعورم خيلي من ببخشيد

 .داخل ميومدم نبايد 

 .كندمي اخم

 .خودت به نده فحش !هيس -

 ؟بدي پوشش رو اشتباهت خوايمي تر، زشت كار با

 :گفتم تر شرمزده

 .نبود خودم دست -

 !شهابم نگران

 .دهنمي جواب ساعته چند 

 .بگم شما به خواستممي

 را حرفم بقي ما و كنممي نگاهش تعجب با كنم،مي حس باز نيمه در جلوي را صحرا حضور كه حرفم ميان

 .كنممي فراموش

 .كندمي نگاه را ما تعجب با

 :گويدمي و كندمي باز كامل را در امير حاج

 ؟؟صحرا داري كاري -

 :گويدمي دستپاچه و شودمي هول

 ...ب -

 ...آقا ببخشيد

 .بدم خبر بهتون بيداريد، اگه گفتن اومدن، سپهري آقاي

 :گويدمي دست، اشاره با همراه

 .شممي حاضر باشه منتظر بگو !باشه -

 ؟پايين ببرم من رو ساكتون آقا، چشم -

 .افتد مي اتاق گوشه كوچكش ساك به نگاهم تازه

 .دهد مي منفي جواب سر با 

 .خودم ميارم !ممنون نه -
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 .بيام تا كن پذيرايي سپهري از

 !آقا چشم -

 :پرسممي دلهره با رود، مي كه صحرا

 ؟ريدمي داريد -

 :گويدمي و هايش ريش روي كشدمي دست

 .بزنم شهرزاد به سر يه شمال، ريممي شب دو -

 .گيردمي دلم

 .داردمي بر را ام گوشي

 .گذاردمي داخلش را است شده جدا گوشي از ضربه، اثر بر كه اش باتري

 :گويدمي و گيردمي مقابلم را گوشي و گويدمي ي"اكبر اهلل"

 .باباجان بزن ديگه زنگ يه -

 .گيرممي تماس و كنممي روشنش و گيرممي را گوشي بغض، و لرزان دست با

 .دهدمي جواب بوق دومين با شهاب تعجب، كمال در

 .دارد عجله حسابي و است عصبي صدايش

 !ريحانه بگو -

 .كشممي راحتي نفس

 .بودم نگران ؟شهاب دينمي جواب چرا -

 .خاموشي ساعته سه 

 .نباش نگران خوبم خوبم، -

 .دممي توضيح ميام شلوغه سرم  

 .كندمي قطع را تماس بماند، منتظر كهاين بدون بعد

 :گويممي امير حاج به لبخند با 

 .بود خوب حالشم بود، شلوغ سرش -

 .كشدمي راحت نفس

 .شود مي بلند و زندمي زانويش به دست 

 .بشور رو صورتت و دست برو پاشو حاال اهلل، الحمد -

 :گويممي شرم با توام لبخند با و شوممي بلند

 .داد جواب شهابم شد، تموم ها نگراني همه شدين، بيدار شما كه همين -

 .كندمي اخم

 !صلواتي پدر برو -

 ...دوممي خرامان تاقم ا تسم است؛ كرده گرمش و امن حضورش، كه دلى با و روم مي

*** 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

663 
 

 بي شد، آوار سرم بر مهيب بهمن مثل روزم آن خستگي تمام ساختمان، آسانسور بودن خراب ي اعالميه ديدن با

 ...باريدم ام زندگي هاي خرابه همه براي و گذاشتم داغم پيشاني روى را دستم نشستم، پله ي لبه رمق

 انداخت؛ طنين وجودم همه در ايشصد كه بود نگذشته هم دقيقه يك هنوز اما

 !گلى ريحان -

 خدا، به بسپار رو اميدت

 ؟داري امانت واسه داره وجود خدا از تر امن مگه

 .خودش دست بده امانت رو اميدت

 بعد نكند، گير پايم زير كه كردم جمع را چادرم شدم، بلند گويان علي يا و گرفتم ها نرده به را دستم اختيار بي

 :گفتم آرام و كشيدم شكمم به دست لبخند با و كردم پاك را هايم اشك

 ...تو با هم حاال شمردم امير بابا با قبال بار يه است، پله تا دوازده و صد فقط دخترم -

 ... يك

 :گويد مي و كند مي تنگ برايم را هايش چشم و گيرد مي را دستم 

 !افتادي نفس نفس به كولم روي بيا -

 ...دو

 !باهات بيام آخرش تا خوام مي جى،حا اولشه تازه -

 ...شش و چهل

 ؟اوردم مي دووم رو زندگي جاي اين تا طور چه من نبودي تو دختر، -

 ...هفت و چهل

 كشد، مي باال مرا قدرت با و كند مي حلقه دورم را دستش اندازم، مي او روي را وزنم همه و كنم مي بغلش

 ...هميشه مثل

 !جا همه مثل

 !بياري دووم بايد وردي،آ مي دووم بايد -

 ...تو بدون من چون

 هوا، بدون  آسمون يعنى

 آب، بدون باغچه يعني

 ...ريشه بي درخت يعني

 ...ده و صد

 ام، زندگي شيرشاه طاليي يال رو كشم مي دست و نشينم مي كند، مي رانوازش پاهايم روى نشيند، مي پله لب

 .بوسد يم كوچك گاز يك از بعد و كند مي شكار هم را دستم

 دادي، يادم رو ديوونگي ممنون !ممنون ريحان -

 !كردن رفتار عاقالنه و عقل قدر اون از بود گرفته غبار زندگيم قدر چه

 ...دوازده و صد
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 ممنون، !اميررضام -

 روزگار اين هاي آدم و تقدير و بخت آويزون و بايستم اينا روي كه داده بهم خدا رو پاها اين دادي يادم ممنون

 .نشم

 .گويم مي "اهلل بسم " اول بلند صداي با او رسم به ورودم، محض به و چرخانم مي قفل در را كليد

 :گويم مي لبخند با و كنم مي چال خانه درب پشت را هايم غم خودش مثل بعد

 !خونه اهل آهاي -

 .اومدم من ؟كجاييد

 و خوار و ميوه از پر افتد، مي پر سهكي زيادي تعداد به چشمم خانه در جلوي مرتبه يك دهد، نمي جواب كسي

 ...بار

  است، شده چيده آشپزخانه تا كه است زياد قدر اين ها كيسه تعداد

 "؟سپهريه كار يعني كردم، خريد خونه واسه تازه كه من "كنم مي فكر خودم با

 چيده كعروس چند كنارش كه افتد مي زيبا صورتي قفس يك به چشمم آشپزخانه و سالن بين پيشخوان روي

 مي قلبم روي را دستم كند، مي بازيگوشي قفس در صورتي دامن كوچك خرگوش روم، مي جلو است، شده

 كنم؛ مي ناله گذارم،

 "جانان "

 !من خداي افتد، مي ها عروسك بين كوچك كاغذ يك به چشمم

 !شناسم مي خوب را خط اين

  توئه، براى نامه اين كوچولو، جانان سالم "

 توى كه ويتاميني داروهاي دارم، ازت خواهش يه باشي، داشته دوست عروسكهاتو و كوچولو خرگوش اميدوارم

 خوب غذاشم بخوره، خوب داروهاشو تو خاطر به كن خواهش ازش است، ريحانه مامان براي هست زرد كيسه

  ".نخوره غصه تو خاطر به و باشه تو مواظب و بخوره

 مشتم در را كاغذ آيم مي كه خودم به نكنم، سقوط تا گيرم مي نپيشخوا به را دستم شود، مي خالي پايم زير

 ....كشم مي فرياد و كرده مچاله

 هول قدر اين است، شده بيدار تازه است مشخص شود، مي خارج اتاق از هراسان كه بينم مي را جان خاله عزيزه

 مي سرم روي دست و منشين مي زمين روي خانه گوشه اين من خورد، مي زمين واكرش همراه كه است شده

 :گويد مي و گريد مي و است داده تكيه ديوار به ناتوان خانه سر آن بيچاره پيرزن زنم، مي هق هق و گذارم

 فقط بياد بدم اجازه كرد التماس !خدا به شه مي طوري اين حالت دونستم نمي !كن حالل ريحانه، كن حالل -

 .ببينه رو بيوك دقيقه چند

*** 
 ...گويم مي را آمدنش ، بود همين هميشه

 ...طاعون شبيه درست

 رفت، نمي زد نمي طاعوني مهر را ديار آن مردم همه تا و ماند مي قدر اين آمد مي شهرى به كه طاعون
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 !مرض از شد مي پر شهر

 به ابتال ترس از شهر ديگر مردم نمرده، هنوز گاه كه طاعوني، هاي مرده سوخته گوشت گند بوي و آتش دود از

 ...سوزاندند مي زنده زنده را او نطاعو

 :گفت مي پياپي و مدام و كوبيد مي اش سينه به جان خاله عزيزه غوغا، از بعد هم شب آن

 برگشت، طاعون -

 !برگشت خونه طاعون 

 بود، آورده قرآن و آب آيجان بود، شتافته اميررضا بدرقه به لبخند و آرامش اوج در خانه ترش قبل ساعتي اما

 پرسيد؛ و گذاشت ماشين داخل را اميررضا ساك سپهري

 ؟كنم روشن جان حاجي -

 :گفت و خنديد و كرد نگاه را ما و برگشت بعد داد، مثبت جواب سر با

 !ها رم مي دارم شب دو كلهم -

 داد؛ جواب الناز

 .داداش ديگه ترسيم مي رفتنت از -

 :گفت و كرد شيريني اخم

 عادت،  نه كنيد اعتماد نه كس هيچ موندن به -

 !ان رفتني همه

 .گيرد مي گاز لب جان خاله عزيزه

 .برگردي قراره ديگه ماه چند بندازي يادمون خواد نمي حاال -

 :گويد مي نگراني با آيجان بوسد، مي را پيرزن سر و شود مي خم

 .جون شهرزاد خود به بديد رو ومربا ترشي اين آقاحتما-

 :گويد مي خنده با

 ؟بهش نده و بكشه باال شوهرش مادر به بدم ممكنه يعني !؟آيجان -

 !فكريه طرز چه اين آخه

 :گويد مي و آويزد مي اميررضا گردن به شهداد خندد، مي شرم با آيجان

  !بده قول داداش، برگرد زودي -

 :گويد مي و شهداد سر روي كشد مي دست

 !حيات شرط به قول، -

 كند؛ مي هجرت من سمت نگاهش بعد

  باش، ما بايبا مواظب !عروس -

 مياد، شوهرت كه هم فردا

 !باش اونم مواظب 

  گويم، مي چشم لب زير
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 :گويد مي نگران جان خاله عزيزه

 !رفتي مي بعد خورديم، مي شام كردي مي صبر كاش -

  ديگه، گذاشته شام آيجان -

 !خوريم مي راه توي

 :گويد مي چندم بار براي الناز

 !الوئهخواب هنوز چشمات انگار شما داداش -

 !بشيني خودت راهو نصف كه سپهري به ندي گير هميشه مثل

 كند؛ مي نگاه من به و خندد مي

 اومد، زلزله يهو اما خوابيدم غروب از ساعتي چند يه -

 !كرد بيدارم موقع خوش

 گيرم، مي گاز را لبم خجالت با

 :گويد مي تعجب با جان خاله عزيزه

  ؟ اميررضا آقا ؟؟وا -

 ؟ديدي خواب ؟شد زلزله وقت كدوم

 :گويد مي و خندد مي

  ديدم، خواب آره -

 !بود مهيب خيلي زلزلشم

 كند؛ مي فوت اميررضايش به و خواند مي ذكر جان خاله عزيزه

 !انشاءاهلل مادر خيره -

 ...ريختم آب سرش پشت خودم و گرفتم آيجان از را آب كاسه رفت، كه وقتي

 بار براي جان خاله عزيزه خورد، نمي غذا رغبت با كس هيچ شام، ميز سر اش خالي جاي با و او بدون شب آن

 پرسيد؛ من از چندم

 ؟دختر چنده ساعت -

 كردم؛ نگاه را سالن بزرگ ساعت

 ..دقيقه پنج و چهل و ده -

 :گفت و كشيد آهي

 ؟رسه مي كي رفته، كه ساعته ربع سه -

 :گويد مي و كشد مي پوف شهداد

 !يگهد ساعت چهار حداقل جان خاله -

 دهد؛ مي تكان سر نگراني با پيرزن

 ؟ امشب بره مي خوابم مگه حاال -

 كند؛ مي اعتراض الناز
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 ؟اولشه دفعه مگه ؟خاله وا -

 :گويد مي لرزان صداي با

 !شورن مي رخت دلم توى كه چمه دونم نمي -

 و آمد سالن سمت هراسان، و دوان دوان شديم، شوك دچار همه  منيره صداي با كه بوديم شام ميز سر هنوز

 :گفت هم سر پشت بار چند

 ...اومد شهاب آقا گفت بابام ، بابام -

 :گفت تعجب با جان خاله عزيزه

 ...بياد بود، قرار فردا كه اون -

 داد؛ جواب شهداد

 !كنه سورپرايز رو خانومش كه اومده زودتر شب يه حاال خوب -

 طور اين كسى كردم نمي فكر هم كابوس در حتى كه كند سورپرايز مرا چنان بود آمده شهاب بود، شهداد با حق

  كند، سورپرايزم

 كه شنيدم دويدند، مي شهاب پشت دست به چمدان دو هر عياض و بايرام رفتيم، پنجره پشت و شديم بلند همه

 زد؛ فرياد

 كن، حساب رو تاكسي پول برو !االغ بايرام -

 !نيست همرام نقد پول

 :گفت لب زير الناز

 !؟همچينه چرا اين !اخد يا -

 شد، مي هويدا بيشتر صورتش روى خشمش شدت آمد مي تر جلو هرچه كردم، مي نگاهش

 :گفت وحشت با شهداد

 ... اين -

 بكشه، منو اومده اين

 رسيده، بهش خبر حتما

 !رفت نمي داداشم كاش سرم به خاك

 :گفتم در ويجل كشاندمش، امير حاج اتاق سمت و گرفتم را شهداد دست شديم، هول همه

 !كن روشن چراغ نه كن باز رو در نه شد هرچي كن قفل پشت از درم تو، اون برو -

 را در سرش پشت چنان بعد و كرد باز را عمارت درب هم شهاب رسيدنم محض به برگشتم، سالن به هراسان بعد

 ...است خورده صورتش به شدت به در بود مشخص و برخاست هوا به عياض آخ صداي كه كوبيد

 را كت اينكه قبل و دويد جلو سريع منيره آورد، در را كتش بود، زده بيرون گردنش و صورت هاي رگ تمام

 نگاهم در نگاهش لحظه يك ، كردم نگاهش فقط و ايستادم ها پله كنار گرفت، دستش از را كت بياندازد زمين

 :گفت لرزيد مي عصبانيت فرط از كه صدايي با خورد گره

 !نمياي بيرونم اتاق توى برو تو -
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 آمد، جلو جان خاله عزيزه

 ؟آشوبيه چه اين نرسيده باالم چيه -

 هاي دكمه كردن باز به كرد شروع بعد انداخت، منيره دست كف و آورد در انگشترش و ساعت توجه بي

 ...ها آستين زدن باال و آستنيش

 ...شناختم يم و بودم ديده قبال را صحنه اين من رفتم، باال قدم يك اختيار بي

 :پرسيد آيجان به رو داد، سرتكان و خنديد عصبي

 ؟؟كجاست -

 :گفتم و گذاشتم بود انفجار حال در كه قلبم روي را دستم

 !شمال رفته امير حاج با !نيست شهداد -

 كشيد، باال سمت را او و گرفت محكم را منيره كتف و رفت جلو نداد، اهميت حرفم به

 ؟كجاست صحرا -

 !صحرا جز هستند همه شدم متوجه تازه ،چرخاندم سر

 :گويد مي جديت با و ايستاده رويش به رو دقيقا حاال خاله كند، مي نگاه جان خاله عزيزه به ترس با آيجان

 ؟؟ شهاب سرته توي چي باز -

 :گويد مي و كند مي نگاه الناز به دهد نمي را خاله جواب

 .اتاقم توى باال دبري من زن با يا اونور برو يا بردار رو بچت -

 پرسد؛ مي است شده سرخ درد شدت از كه منيره از دوباره بعد

 ؟كجاست -

 دهد؛ مي جواب لكنت با

 !خدا به خوابه ...خ -

 :گويد مي اشاره همراه و كند مي نگاه آيجان به

 .عمارت توى بيارش برو-

 پرسد؛ مي ترس با آيجان

 ؟آخه آقا شده چي -

 :گويد مي عصبي خنده با

 .شده چي گم مي خودش به ارش،بي -

 :گويم مي اعتراض با ! ام شاكي خودم انفعال همه اين از آورم، نمي تاب

 .كن بس !شهاب -

 .كند مي نگاهم خشم با

 رو صحرا فرتي راست يه اومده لندن از امير حاج بگي خواي مي چيه، كه واسادي باز!واينسا اينجا نگفتم مگه د   -

 ؟؟حتما شمال برده باخودش هم

 :گويد مي نكند گريه تا كند مي بغل را آلما كه حالي در الناز
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 !خدا به ترسيد بچه -

 !شهاب شه مي بد واست بفهمه و بياد داداشم

 .زند مي قهقهه

 .دنياست سر اون داداشت -

 سمت درنگ بي شود، مي جلب سمت آن به همه توجه آشپرخانه در چيزي شكستن صداي با مرتبا يك

 .دويم مي سرش پشت زده وحشت همه ما و ددو مي آشپزخانه

 آشپزخانه وسط هاي شيشه خرده لرزد، مي زده وحشت است كرده كز گوشه يك ها كابينت بين كه صحرا

 شكسته و افتاده زمين بلوري پارچ و خورده دستش شدن، پنهان هنگام و استرس شدت از كه دارد آن از حكايت

 مي زند، مي تا بيشتر را هايش آستين كه حالي در است ايستاده ركم به دست چوب چهار همان در شهاب است،

 :گويد

 !شدى قايم جا اين پس -

 :گويد مي هق، هق و ناله با و گذاشته سرش روي را دستش دو هر صحرا رود، مي جلو قدم چند

 !خوردم اضافى گوه خدا به !كردم غلط آقا -

 سر به محكم و پياپي كه حالي در و اندازد مي طوس را خودش آيجان رود، مي كه كمربندش سگك به دستش

 كند؛ مي التماس كوبد، مي خودش

 !عزيزات روح رو تو آقا -

 باز را در كشاند، مي  آشپزخانه تراس به رو درب سمت رابه او و  گيرد مي را آيجان كتف شود، مي خم شهاب

 كشد؛ مي جيغ جان خاله عزيزه اندازد، مي بيرون را طفلك و كند مي

 ؟؟كني مي كاريه چه اين آبرو بي !هاي -

 و گذارد مي دوشش روي را پيرزن ضعيف و ريز هيكل و كند مي بلند را جان خاله عزيزه شود، مي خم درنگ بي

 ...برد مي تراس سمت هم را او

 جيغ و كوبند مي خود صورت و سر به شيشه پشت از و است شده قفل جان خاله عزيزه و آيجان روي به در حاال

 به اش بيني نزديك را اش اشاره انگشت كه حالي در منيره و الناز و من به رو گردد مي بر عصبي بعد كشند، مي

 :گويد مي است، گرفته سكوت حكم

 !كنم آدم اينو من تا نمياد در صداتون -

 ...كشد مي بيرون است كرده باز را سگكش قبل، كمي كه را كمربندش حركت يك با بعد

 شناسم، مي را صدا اين هركس از بيشتر من و

 ...دردش از آه و ام چشيده را چرمي كمربند اين طعم هركس، از بيشتر من

 ...آه

*** 
 ...خداست دست عمر

 ...اند شده خدا همه ها آدم روزها، اين اما
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 .داديممي غذا او به بود، اش بينى در كه اى لوله طريق از

 .شدمي قبل از تر كند لحظه هر هم، قلبش ضربان كنترل دستگاه

 :كرد مي تكرار بارها جان، خاله عزيزه

 انتظاره؛ چشم مرد اين -

 !ميرهنمي خدا به

 نشه؛ قطع دنيا اين از اميدش تا

 .كشهمي زجر طور همين نياد؛ رضاش امير تا

 .بود شده خفه روزگار، جبر از كه بود اى ناله شبيه پيرمرد، هاى نفس صداي

 ...خش از پر 

 .كندمي تحمل دردي چه شود، مي خارج اش سينه از كه نفسى هر اب دانستممي

 :بود گفته دكتر 

 .كنه خالصش عذاب، و درد اين از زودتر خداوند كنيد دعا داريد، دوستش اگه -

 .كردنمي باز را هايش چشم حتي كه بود روزي چند

 ...كردمي تاب بي را قلبم نگاهش، آرامش پسرش، هاي چشم همانند درست كه هايي چشم 

 .نشستم سرش باالي

 .چروكش از پر پيشاني روي كشيدم دست 

 .كردم شانه را اش خاكستري موهاي و برداشتم شانه 

 :كردم زمزمه اختيار بي و بوسيدمش آرام بعد 

 مخور غم كنعان، به بازآيد گشته گم يوسف"

 مخور غم گلستان، روزي شود احزان كلبه

 مكن، بد دل شود به حالت ديدهغم دل اي

 مخور غم سامان، به آيد باز شوريده سر وين

 چمن، تخت بر باز باشد عمر بهار گر

 مخور غم خوشخوان، مرغ اي كشي، سر در گل چتر

 نگشت؛ ما مراد بر روزي دو گر گردون دور

 مخور غم دوران، حال نباشد يكسان دائما

 غيب س ر ّ  از اينه واقف چون نوميد مشو هان

 مخور غم پنهان، هايازيب پرده اندر باشد

 كند بر هستي بنياد فنا سيل ار دل اي

 مخور غم طوفان ز كشتيبان، است نوح را تو چون

 قدم، زد خواهي كعبه شوق به گر بيابان در
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 مخور غم مغيالن، خار كند گر سرزنشها

 بعيد بس مقصد و است خطرناك بس منزل چه گر

 مخور غم پايان، نيست را كان نيست راهي هيچ

 رقيب ابرام و جانان فرقت در ما حال

 "مخور غم گردان، حال خداي داندمي جمله

 :كنممي ناله و گيردمي اوج هقم هق

 "!مياد ...بابا مياد يوسفمون " 

 .كوبدمي در به پياپى و بار چند محكم، كسى،

 .كندمي سقوط قلبم 

 .شوم مي بلند و گيرممي كمر به دست 

 .است كرده باز را در شادي برسم، من كهاين از قبل 

 .شود مي وارد درنگ بي و ماند نمي اجازه منتظر 

 .دارد وحشتناكي تضاد پيراهنش، مشكى  با و است شده خون كاسه دو هايش چشم 

 .كنمنمي صبر 

 .روممي اتاق به سريع

 كشم؛مي سرم را سفيدم چادر 

 كشم؛مي عميق نفس 

 شنوم؛مي را صدايش 

 ...هقش هق صداي 

 .كنممي مشت را هايم دست

 .روممي بيرون اتاق از 

 :گويممي مصمم

 .بيرون برو جااين از -

 .نامحرمي خونه اين اهل همه به من، به تنها نه تو

 ؟!!دارد علتي حتما هايش، گريه كه كنم فكر اين به خواهمنمي و ام شده احمق چرا

 .افتد مي زمين به زانو دو روي 

 .لرزدمي شدت به هايش شانه و گذارديم صورتش روي را دستش 

 .است باز خانه در

 :گويدمي لرزان صداي با كسي 

 !اهلل يا -

 ...شودمي وارد مشكي پيراهن با كه است سپهري بعد و

 ...است شده پير سال چند انگار و گرفته ديوار به دست



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

672 
 

 .است افتاده هق هق به هم او حاال و اندازد مي پايين را سرش شرمنده،

 بر محكم صحنه، اين ديدن با برساند، سالن به را خودش واكر، كمك به است توانسته تازه كه جان خاله عزيزه

 :كشدمي جيغ و كوبدمي سرش

 !!سادات جده يا -

 .گيردمي پناه پشتم شادى

 .لرزدمي وجودش تمام كه بينممي 

 :كندمي ناله

 ...من -

 !ريحانه ترسممي من

 .دارممي نگهش تر محكم و شمكمي جلوتر را چادرم

 .روم مي جلو قدم يك

 .كنممي التماس سپهري به هايم چشم با 

 :كندمي ناله و كوبدمي ديوار به را سرش آرام آرام كه بينممي 

 ...شديم بدبخت -

 ...شديم يتيم

 :گويدمي درد با و دهدمي سر مويه خواهم،نمي دقايق اين در ديگر هم را اسمش كه مردي  

 ...ريحانه -  

 !رفت حاجي ...حاجي 

 .دارد را شيشه خرده مشت يك بلعيدن حكم برايم كشيدن نفس و شود مي بريده نفسم

 :دهممي سر فرياد سختي به 

 .دروغگو بيرون برو -

 .زندمي هق هق سپهري حاال

 ...آبجي آوردن خبر -

 !شد تموم

 ...رفت حاجيمون

 :گويدمي جان خاله عزيزه به رو بعد

 .كنيد تن سياه رخت -

 دهند؛مي سر ناله و فرياد همه

 .كوبندمي صورت و سر بر و كنندمي گريه 

 ...كنممي نگاه فقط من اما 

 ...كنممي نگاه فقط 

 .شودمي بلند دستگاه جيغ صداي مرتبه يك
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 .دوممي آقا بيوك اتاق سمت

 .دهدمي نشان را سفيد ممتد خط يك مانيتور، 

 .افتم مي زمين به

 :كشممي فرياد 

 خدااااا -

 ....خدا خدااااا

 :گويممي و گذارممي زند،نمي ديگرقلبش كه مردي سينه روي را سرم

 ...بابا برگرد -

 ...برگرد 

 !دروغه خبر اين 

 .نيست وفا بي و نامرد قدر اين ما امير !دروغه

 ...بابا نرو

 !نذار تنهام 

 .دستم اميري امانت تو 

 !نبودم باباش مواظب چرا گيرهمي خُرده ازم بياد،

 .ترسممي تنهايي از من بابا برگرد

*** 
 فرود بعد، و هوا در چرمى كمربند رقص صداي فقط و شد بسته هم الناز و منيره و من روى به آشپزخانه درب

 .كردمي التماس مفلوكانه كه زني، شيهه و ناله و شنيديممي را آمدنش

 .نياوردم تاب

 .دويدم حياط سمت 

 .بود فايده بي كشيدم، جيغ و كوبيدم مشت قدر چه هر آشپزخانه، شيشه پشت از 

 .شدمي بيشتر هايش چشم خشم لحظه، هر كه ديدم را شهاب

 .دويدم سرايداري ساختمان سمت

 .زدممي صدا را عياض فرياد، و جيغ با و كوبيدممي مشت 

 .دودمي ساختمان سمت كه ديدم دور از را بايرام

 :گفتم سالتما با

 !بايرام آقا -

 ...عياض

 ؟كجاست عياض

 :گفت زده وحشت بود، خبر بي جا همه از كه بيچاره پيرمرد
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 زد باغ از ميومد، خون داشت دماغشم و كنهمي كاري كتك زنش با داره شهاب آقا گفت من به خانم، واال -

 .بيرون

 ؟؟زده گندي !؟شرف بي گفته دروغ

 :گفتم و كوبيدم سرم به

 !نه نه -

 .نگهباني داخل برگرديد شما 

 .داخل بدين راهشون اومد، پليس فقط

 :پرسيد شده گرد هاي چشم با

 ؟؟؟پليس -

 .من بده گوشيتو -

 .آورد در جيبش از را گوشي لرزان، هاي دست با بيچاره

 :پرسيد و بود عمارت سمت نگاهش اما

 ؟خانم كننمي دعوا دارن شهداد و شهاب آقا -

 .بده آبرومون واسه پليس، نزنيد زنگ گممي

 .بگيرم شماره كنممي سعي

 .شومنمي موفق هربار، اما 

 :گويممي حرص با

 ؟؟گيرهنمي چرا اين -

 .خرابه بلندگوش و ها دكمه خانم، واال -

 .دوممي عمارت سمت خودم، گوشي كردن پيدا براي و دهممي پس را گوشي عصبانيت،  با

 .هستند التماس و جيغ حال در جان، خاله عزيزه و آيجان همراه و اند آمده شيشه پشت هم منيره و الناز

 .آورم نمي تاب 

 .است تنگ وقت

 .روممي پنجره سمت دوان، دوان و دارممي بر را تراس فلزي صندلي اختيار، بي 

 .است كرده ظهور بازوانم در عجيب، نيروي يك انگار 

 :كشدمي جيغ من، ديدن با جان خاله عزيزه

 !داره خطر دختر يوا -

 :گويدمي و كندمي ام همراهي اما منيره

 .نيست نشكن راستي، سمت شيشه اون فقط خانم، -

 :كندمي اعتراض الناز

 .نشكنه خونه اين هاي شيشه همه نه -

 :گويدمي ندارد، زدن حرف توان گريه، شدت از كه آيجان
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 !شرف بي عياض -

 كنه، عوض رو ها شيشه همه گفت كه حاجي

 !كنن وصل آورد، نشكن رو ها شيشه ميون در يكي بمونه، پول جيبش ته كهاين واسه 

 شيشه به قدرتم همه با را صندلي درنگ، اي لحظه بدون و دوممي شيشه همان سمت حرفهايشان، به توجه بي

 كه هايي هشيش خرده به توجه بي من و دارد وجود ورود راه يك حاال كنم،مي باز كه را هايم چشم و كوبممي

 .شوممي داخل شكستم،

 ...است افتاده گوشه يك جان بي بيچاره، صحراي و شودمي صحرا خيال بي حركتم، اين از متعجب شهاب

 اشك، و نفرت با و اندازم مي صحرا روي را خودم شده، قيمتي هر به اما بيند؛مي آسيب شدت به پاهايم كف

 :گويممي و كنممي نگاه را شهاب

 !كشتيش !يوونح !ظالم -

 .كندمي نگاه را پاهايم نگراني، و وحشت با و نشيندمي كنارم كند،مي پرت گوشه يك را كمربند

 !پات ريحانه !پات -

 :كشدمي فرياد و كوبدمي صحرا پهلوي به لگد يك محكم بعد

 !كشمتمي !كشمتمي - 

 .هستند آشپزخانه در همه حاال

 .است فايده بي تقال 

 .كندمي بلند زمين روي از مرا ،قدرت تمام با 

 .كندمي بغلم

 :كشدمي عربده كند،مي خارج آشپزخانه از مرا كه حالي در او و زنممي پا و دست

 .اورژانس بزنيد زنگ -

 :كندمي ناله آيجان

 .ميده جون داره زده فلك اين -

 :گويدمي نفرت با

 !زنم واسه اورژانس -

 .بياد كش نعش بگيد هرزه، اون واسه

 دل در كه كندمي خون هم را آسمان جگر خانه، اهل هاي گريه صداي و كندمي نفرين جان خاله عزيزه

 ...كشدمي فرياد و زندمي رعد طور اين تابستان،

     دارم، اى كننده مشمئز حس هم دقايق آن آورى ياد از حتي

 ميدم،فه نمي درد من و آوردند مي در پايم از را ها شيشه تكه كه دقايقى 

 .گفتم نمي آخ من و زدند مي بخيه

 كرد، مي نوازشم شهاب
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 و مهربانى حجم اين براي را مرد اين ذوق و لبخند با مدام  پرستار، چند و دكتر و بود كرده بغلم مدت تمام 

     كردند، مي تحسين عشق

 و من تا بودند مدهآ و بودند شده خبر خصوصي جان خاله عزيزه دستور به اورژانس جاي به كه تيمي همين

 ؟؟است زده كشت قصد به حد اين تا كسي چه را زن اين نكند سوال كسى و كنند تيمار را صحرا

 ...صحرا و بود پايين طبقه فكرم همه

 شد، تمام كه كارشان

 :گفت دكتر به رو و بوسيد را ام پيشاني شهاب 

 ...بخوابه بتونه كنيد تزريق مسكن يه لطفا -

 :گفت شهاب به آرام كه شنيدم بعد و داد پرستار به نگاهش با را يقتزر تاييد هم دكتر

 ...دارم كار باهاتون خصوصي لحظه چند !شهاب آقا -

 شد، خارج دكتر همراه اتاق از بود، جيبش در دستش كه طور همان و شد بلند جايش از شهاب

  كرد، مي آماده را سرنگ پرستار 

 :گفتم التماس با و گرفتم را دستش آرام

 !كن صبر دقيقه يه -

 :پرسيد و كرد تعجب

 !؟خانم چرا -

  پايين، طبقه سراغش رفتيد دكتر با و بود بد حالش كه دخترى اون -

 !!؟؟شد چي

 بزند، حرف ندارد دوست

 :دهد مي جواب و گيرد مي را سرنگ هواي 

 !خانم همين خوابيدن، بخش آرام با و شد پانسمان هاش زخم ...ايشونم -

 شوم، مي بلند و گيرم مي تخت لبه هب را دستم

 كنند، مي كوالك پايم كف هاي زخم گذارم، مي زمين روى كه را پايم 

 رسانم، مي در پشت را خودم كنان لي لي 

 كند؛ مي اعتراض پرستار

 !بريد راه نبايد كنم مي خواهش !خانم -

 :گويم مي خواهش با و آرام و گذارم مي ام بيني كنار را ام اشاره انگشت

  !هيس خدا رو تو -

 چسبانم، مي در به را گوشم

 شنوم؛ مي را دكتر هاي پچه پچ صداي سختي به 

 !پسرم بودم خونواده اين امين سالها من -

 !بگذرم راحت قدر اين زنده موجود يه جون از تونم نمي اما 
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 !بارداره هفته ١٠ كم دست زن اين

 !ده مي دست از رو بچه صد در صد نرسه بيمارستان امشب 

  ؟كجاست شوهرش

 !بيمارستان ببريمش بايد كنيد خبرش

 ؟؟زده كتكش حد اين تا كي اصال

  ، نكشم جيغ تا گذارم مي دهانم روي را دستم

 !دهد نمي ام ياري ديگر پاهايم اما

 .افتم مي زمين روي

  شوند، مي داخل هراسان هم هستند در پشت كه شهاب و دكتر افتادنم صداي از و دود مي سمتم پرستار 

 كشد؛ مي فرياد پرستار سر ، در پشت ديدنم با شهاب

 ؟؟شه بلند گذاشتي چرا !حالشو بيني نمي !عرضه بي -

 كشم؛ مي جيغ نفرتم همه با

 !توئه مال بچه اون !كار توئه شهاب! توئه كار   -

  بازد، مي رنگ صورتش

  نشيند، مي كنارم عصبي

  كشيدم، مي اش سينه در را هايم ناخن و زدم مي گردنش و سر به 

 :گفت پرستار به تشر با دكتر

 !كن تزريق بخش آرام -

 كشيدم؛ جيغ

 ...كنيد ولم نه ...نه -

 زنند مي صدا را دكتر فرياد با آيجان همراه كه آيد مي پايين طبقه از ديگر پرستار صداي

 دهد؛ مي دستور دكتر به شهاب و

 ...جهنم به اش بچه بميره، فقط ،نذار پايين برو تو اينجام من -

 
  ، پاشم مي صورتش روي و كنم مي جمع را دهانم آب

 ، كند مي پاك صورتش روي از را آن دست پشت با

 گيرد، مي محكم را هايم دست 

 :گويد مي تر آرام بار اين پرستار به رو و كند مي قفل پايش وسيله به را پاهايم و 

 بيار، رو مسكنت ترين قوي -

 ....بخوابه احااله حاال بايد 

 است، فايده بي كنم مي تقال هرچه

 شود، مي تمام كه تزريق ، كنم مي احساس هم قلبم در را دردش شكافد، مي را ام عضله سرنگ سوزن 
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 ...كردن نوازشم و فشردن تزريق جاي روي را پنبه كند مي شروع مهرباني با و كند مي رها را دستم 

 است، شده مشكل برايم كشيدن نفس

 ، سنگينم و سست 

 :كنم مي ناله

 !شهاب متنفرم ازت -

 چكد؛ مي صورتم روي اشكش

 ....نيست من مال بچه اون -

 شود، مي تاريك دنيا

 ...ام بيداري روي كشد مي پرده سياه ابرهاي 

*** 
 كشيدم؛ فرياد دوم بار براى

 !سپهري من بده سوييچتو -

 .بود البه و عجز از پر صدايش

 .نيست خوب حالتون شما !كنم مي خواهش خانم -

 هايم كفش پوشيدن به شروع بعد و كنم مي مرتب ام روسري روى را چادرم كش روم، مي در جلوى توجه، بى

 .كنم مي

 بهتره، شما همه از حالم من -

 !بياد من شوهر جنازه قراره ست هفته يه

 ؟؟كجاست ؟پس كو

 زنم؛ مي فرياد كالفه  آيد، مي بيرون اتاق از خوران تلو تلو است، برنگشته عادى حالت به هنوز الناز

 !شادي !آيجان -

 با الناز  گيرد؛ مي را الناز دست و آيد مي بيرون اتاق از سريع ندارد، خوشي روز و حال هم خودش كه شادي

 .كند مي نگاهم فروغ بي هاي چشم

 !ريحانه -

 ؟برادر بي هم شدم بابا بي هم من ؟مرده داداشم

 
 .مده مي قورت را بغضم

 زن، يه قلب -

 !گه نمي دروغ بهش مادر يه

 .گذارد مي گريه بناي دوباره سپهرى

 بفرستن، ما سفارت براي كشتي با رو تابوت آوردن سرشون رو بال اين كه خبرها بي خدا از اون بود قرار خانم، -

 .كشه مي طول هم ايران به تابوت فرستادن تا
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 .گيرم مي باال سكوت حكم نشانه به را دستم

 !كن تمومش سپهري، كن بس -

 .لرزاند مي هم را دلم سرم، پشت از پيرزن لرزان صداي

 !دختر كن تمومش تو -

 ! كن باور

 باشه؛ اين ما زندگي و اوضاع ذاشت نمي بود زنده اگه كن باور

 !بشيم خفيف و خار قدر اين آورد نمي طاقت

 ؟بود كور و سوت قدر چه نوا بي بيوك مراسم نديدي

 !نيستن قائل ارزش واسمون سياه پول يه اندازه هديگ مردم

 .خورد مي سر چشمانم از اشك قطره يك و گردم مي بر

 !كه نيفتاديم اصل از خاله، افتاديم اسب از ما -

 بخشد؛ مي  صيقل را جانم و پيچد مي سرم در صدايش بعد

 اصل از اما شه، سوار دوباره و  شه بلند اصل، بر تكيه با  تونه مي ميُفته اسب از اونكه بدون، اينو  گلي ريحان "

  ".نيست برخاستن ياراي واسشون آسون رو ها افتاده

 :گويم مي مصمم و گذارم مي بيرون خانه از را پايم قدم يك گذارم، مي قلبم روى را دستم

 !گيريد مي تصميمي نه كنيد مي كاري نه برنگشتم، من تا -

 :كند مي ناله سپهري

 ؟ري مي كجا بگو حداقل خانم -

 .برسونمت من بذار

 !چم هزار رم مي -

 .بده بهم سوييچتو كني، مردونگي خواي مي اگه تو

 :گويد مي هق هق ميان شادي

  ! ريحانه اونجا مياد داده قول داداشم -

 .مياد كه دارم حتم منم

 بخشم، مي تسلى او به هايم چشم حركت با و كشم مي عميق نفس

 اشك و پخش حال در آهنگ با  تاريكي اين ام، نشسته پاركينگ تاريكي در انفرم پشت آيم مي كه خودم به

 ...دارد خواني هم عجب هايم

 :زنم مي ضجه ام افتاده هق هق به

 !دروغه خدا به دروغه، -

 .كند مي تاييد را حرفم هم، خواننده

" 
 رفتي تو كه گن مي همه
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 نيستي، تو كه گن مي همه

 دوباره كه گن مي همه

 !شكستي تنگمو دل

  . . . دروغه

 ميومد دلت جوري چه

 ؟ببيني اينجوري منو

 نزديك، چه ها ستاره با

 !ببيني دوري تو منو

 رفتي تو كه گفتند همه

 !دروغه . . . دروغه كه گفتم ولي

 بمونم، منتظر اگه عجيبه، كه گن مي همه

 دروغه حرفاشون همه

 ...مونم مي اينجا ابد تا

 عزيزم اسمت و تو بي

 كوره و سوت يليخ اينجا

 نداره عيبي خب ولي

 صبوره صبوره، خيلي من دل

 رفتي تو كه گن مي همه

 نيستي تو كه گن مي همه

 دوباره كه گن مي همه

 شكستي تنگمو دل

  . . . دروغه

 ميومد دلت جوري چه

 ؟ببيني اينجوري منو

 نزديك چه ها ستاره با

 !ببيني دوري تو منو

 رفتي تو كه گفتند همه

 !دروغه . . . دروغه هك گفتم ولي

 بمونم منتظر اگه عجيبه، كه گن مي همه

 دروغه حرفاشون همه

 !مونم مي اينجا ابد تا

 عزيزم اسمت و تو بي
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 كوره و سوت خيلي اينجا

 نداره عيبي خب ولي

 صبوره صبوره، خيلي من دل

 تونيستي كه گن مي همه

 مردي تو كه گن مي همه

 رو تنت كه گن مي همه

 رديسپ ها فرشته به

 ".دروغه

 كنم؛ مي ناله و زنم مي ضربه سرم به آرام آرام گذارم، مي فرمان روي را سرم

 "!اميررضام آقا كوره و سوت خيلي اينجا عزيزم، اسمت و تو بي "

 زنم؛ مي ضجه و كنم مي نوازش را دخترم كشد، مي تير شدت به شكمم زير

 "؟ببيني جوري اين منو ميومد دلت جوري چه"

 ...بچشد نوازش با را ستبرش گردن گرماي تواند نمي ديگر كه هايي دست متنفرم، ام خالي هاي دست از

 ...تواند نمي كه هايي دست كند، تنش را كتش صبح روز هر تواند نمي ديگر كه هايي دست

 بگويم، ذكر را اسمش برانم، گاز تخت هزارچم خود تا دارم خيال و زنم مي جا را دنده توانم همه با

 ...گويمب ذكر

 ايستاده ماشين مقابل سينه به دست كه او ناگهاني ظهور با كنم، مي روشن را ماشين هاي چراغ كه همين اما

 ...افتد مي جانم به وحشت

 !كنم مي وحشت

 !است شده پهن قدر اين هايش شانه كه اين از

 !رضايم امير سبك شلوار و كت از كنم مي وحشت

 پيچيده، مچش دور كه تسبيحي از

 كشم؛ مي فرياد و دهم نمي اهميت شوم، پياده ماشين از كند مي اشاره اقتدار با

 !كنار برو -

 :گويد مي تشر با و كند مي باز را آن شدت با و آيد مي ماشين درب كنار خشم با

 ؟كردي چاقچور چادر شكم اين با كجا -

 مي بيشتري خشم با و شود مي عمان و است بيشتر او قدرت اما  ببندم محكم را در  كه خواهم مي حرص با

 :گويد

 !كن رحم شكمت توى بچه اون به شو، پياده -

 .نيست مربوط تو به كن، ولم -

 :گويم مي نفرت با و كوبم مي دستش بر مشت شوم، پياده كند مي مجبورم و گيرد مي را كتفم باخشم

 !كثافت نزن من به دستتو -
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 .فهمم مي است كرده حبس سينه رد كه نفسش از را  اين كند، مي خودداري خيلي

 حاجيمه، امانت آقامونه، يادگار بچه اون ريحانه، -

 بزني، لطمه بهش خودت احساسات خاطر به نداري حق

 !باش خوبي دار امانت

 !زاده جبار الدين شهاب گمشو جا اين از -

 كند؛ مي اشاره آسانسور به بعد و تكاند مي چادرم از خاك و شود مي خم كه بينم مي

 برتت، مي سپهري بري خواستي كه هرجا بعد كن، استراحت يكم باال برو كنم مي خواهش - 

 ...نشم ظاهر چشمات جلوي دم مي قول

*** 
 كردم مي تقال قدر هرچه اما بودم، شده بيدار كردم، مي احساس ام پيشاني روى دلچسب و عجيب گرماى يك

 ...بگيرم آرام كمي شد مي باعث ام، پيشاني روي مهربان تىدس نوازش و بود فايده بي كنم باز را هايم چشم كه

 :كردم ناله بود، شده خشك گلويم

 ...آب -

 پلك باريك شيار ميان از سختي به  كنم، باز را چشمانم تا گرفتم كار به را توانم همه نرسيد، عطشم داد به كسى

 !بود هايش دست حركت ممكن، اتفاق ترين عجيب و كرد مي نگاهم مهرباني و غم با كه ديدم را آقا بيوك هايم،

 بود، شتافته من نوازش به كه دستي

 بود، ناتوان ام تشنگي براي اينكه از كشيد مي زجر اما

 .زدم لبخند سخت ديدنش با

 ؟اومده سرم باليي چه ديدين -

 !؟بدبختم قدر چه ديدين

 تن به اسكلت طرح قرمز جذب ركابي چرخد، مي سمت آن سرم اختيار بي شود، مي باز كه دري ناله صداي با

 شب آنچه آوري ياد با است، سفرش سوغات دانم مي و شده اضافه بازويش روي خورشيد جديد تتوي يك و دارد

 و تفاوتي بي حجم اين گردانم، مي بر روي زند، مي پاتك بدنم هاى سلول تك تك به نفرت بود، داده رخ پيش

 ديشب اتفاقات تمام از بعد آرامشش،

 ...است وقاحتش درجه تهايان

 :گويد مي آقا بيوك به رو نشيند مي تخت لبه كنارم،

 ؟خوبه حالش شد راحت خيالت !جان عمو بيا -

 دهد؛ مي ادامه زند، مي كنار را ام پيشاني رو موهاي كه حالي در بعد

 !قويه خيلي من خانم -

 ...ستا نگراني از سرشار آقا بيوك نگاه دهم، مي تكان را سرم نفرت با

 :گويد مي دلسوزي با و كند مي لمس را دستم و گيرد مي را دستم مچ

 .بخوري چيزي يه كه بيارن غذا گم مي عزيزم زدي، يخ داري، ضعف خيلي -
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 .افتم مي سرفه به اول فرياد با كه است خشك گلويم آنقدر

 !خيانتكار كثافت نزن من به دست -

 از اتاق گوشه تلفن با بعد  راند، مي باال را اش مشكي لخت موهاي دستش، دو با خورد، مي گره هم در ابرووانش

 .بيايد او بردن براي كه خواهد مي آقا بيوك پرستار

 مرگ خود او هاي دست از شدن سيراب اما !ام تشنه گيرم، مي دهانم جلوي و كند مي پر برايم آب ليوان يك

 ...است

 واقعي شهاب و كند مي پاره را مهرباني پوسته االخرهب شكستنش و شدنش پرت از بعد زنم، مي ليوان زير

 .كند مي خودنمايي

 آتش كنم مي احساس كه زند، مي دستم روي اي ضربه چنان ديگرش دست با و گيرد مي محكم را دستم

 !ام گرفته

 :گويد مي خشم با

 !كني مي گرى ياغي من واسه آخرته دفعه -

 مي در پرستارش موقع همان كند، محافظت من از خواهد مي دشمحدو حركات اندك همان و ناله با آقا، بيوك

 شود مي اتاق وارد و زند

 پرستار به كالفه دهم، مي فحش را شهاب مدام و زنم مي هق هق من خواهد، مي اجازه آقا بيوك بردن براي ،

 :گويد مي

 دارن، تزريق يه خانم بيا بعد اتاقشون ببر رو عمو -

 .ابنبخو بايد دوباره اينكه مثل

 :كنم مي ناله و گيرم مي را دستش مچ وحشت با دارد كه شدن بلند قصد 

 !كنم مي خواهش نه، نه-

 كند؛ مي اشاره پرستار به بيند، مي كه را حالم 

 .كنم مي خبرت شد الزم -

 مقدمه بي سوالي هر قبل اما بپرسم، خواهم مي است، اتاق در زدن قدم مشغول نشينم، مي تخت لبه سختي به

 :گويد مي

 كرديم، بستري رو صحرا -

 .شد سقط اش بچه ديشب

 :گويم مي و خندم مي نفرت با

 !داغديده پدر گم مي تسليت -

 .كند مي نگاهم خشم با و گردد مي بر

 ؟!ريحانه كردي فكر چي من ع بهراج تو -

 !؟شه حامله ازم خونم كلفت بذارم كه حقيرم اونقدر كردي فكر

 :گويم مي نفرت با
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 !فكري هر  كرد، شه مي فكري هر توه راجع ب -

 .كوبد مي سرش پشت ديوار به مشت محكم،

 بزنم، زر بذار كردنم بار ليچار قبل !شو الل د   -

 ؟بودم من حرومي اون پدر كني مي فكر بقيه مثل هم تو ؟بقيه مثل شدي هم تو

 !مطمئنم !كنم نمي فكر -

 نكردم، باور اما شده كمرنگ صحرا و تو بين مرزها درق چه ديدم بارها خودم ابله و احمق هاي چشم با چون

 !كنم باور كه نخواستم

 :خوانم مي مرثيه خودم براي و كوبم مي سرم به مشت اختيار بي

 بدبخت، ريحانه سرت تو خاك -

 بيشعور، ريحانه

 ؟غيرت بي اي زنده چي واسه اصال !بمير

 :گويد مي عاجزانه و گذارد مي شخود صورت روي و گيرد مي محكم را هايم دستم آيد مي جلو

 ريحانه، كردم اشتباه من -

 !كنه تلكه ازم خواست مي آشغال صحراي اون نبود، من مال بچه اون كن باور اما

 كرد، مي تهديدم مدام و كنه بهونه رو بچه اون خواست مي

 ... حتي

  ، تارا پيش رفته آزمايشش جواب با پيش روز چند حتي

 ... بهش

 است، حامله من از گفته بهش

 ... حتي

 !كنم عقدش كنه راضيم خواست مي حتى

 :كشم مي فرياد

 ؟؟؟شهاب وقيحي اينقدر چرا تو -

 !گي مي اينارو زنتو چشاي توي زني مي زل ؟شه مي روت طور چه تو

 !بود بار يه فقط خدا به -

 اون و كني سوديح خواستم مي بود، تو حس تحريك واسه ها وقت خيلي حتي بود، بازي مسخره اش بقيه

 شه، تموم حسادت و رقابت حس اين با مشكلت

 ...شب اون اما

 بودم مست شب اون

 ... من گفت بهم اون

 كردم درازي دست بهش من

 كردم، باور احمقم من خوب
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 بوده چي قضيه اصل فهميد خودش ترفندهاي با مامانم اما

 !من نه است، خونه اين ي ديگه مرد يه مال بچه اون !ريحانه

 !بوده من كار كنن فكر كه بهتره لىو

 .كني باور تو مهمه واسم فقط

 .كنم مي پرتاب سمتش محكم و دارم مي بر را بالش

 !گي مي دروغ -

 !هميشه مثل شروعش، مثل زندگيمون، همه مثل

 :گويد مي و سايد مي هم به خشم شدت از را هايش دندان

 !شيم خفه همه بايد -

 الناز، زندگي واسه

 شيم، خفه بايد آلما هآيند واسه

 شه، قربوني يكي بايد

 ريحانه منم اونم

 ...من

 ...كند سقوط هايم دست كف و بزند بيرون كاسه از است ممكن لحظه هر هايم چشم كنم مي احساس

*** 
 .گويدنمي تو از ديگر كه را دهانى كشندمي آتش به و كنندمي انقالب من در كلمات

 ...شعرهايم

 !آه 

 براي ديگر كه نيست قرار وقتي دهند،مي جان ذهنم از اي گوشه در الغر و تكيده و اند كرده اباعتص شعرهايم

 .باشند تو

 ... قلبم اما

 كنم؛ كارى كه خواهدمي ملتمسانه و است گرفته تحصن ام سينه زندان در قلبم

 ...اش بيچارگى براي كارى 

 است شده اش نشتي باعث ماشين، باز  درب كه ني،زبا انگليسي آرام   موسيقي با همراه رودخانه خروش صداي

 .است پيچيده سنگين سكوت اين ميان

 بودم؛ شده ماشين سوار كه زمانى از 

 .بودم نكرده نگاهش و بودم نزده حرف كلمه يك حتى هزارچم خود   تا

 يك ششكف نوك با بود پايين سرش كه طور همان و بود ايستاده رودخانه به رو بود، جيبش در هايش دست

 .كشيد آه كه ديدم كرد، پرتاب رودخانه سمت را سنگ

 فرياد خيال انگار مو تار چند اين موهايش، ديگر براق سياهي بين و بود شده سفيد اش شقيقه كنار موهاي

 ...داشت
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 ...داشت حرفي انگار

 نگاهم مسير ريعس و شدم عاصي هايم چشم از كرد، نگاهم و آورد باال را سرش كه كرد حس را نگاهم سنگيني 

 .كردم عوض رودخانه پشت  جنگل  سمت را

 :پرسيدمي كه پيچيد عزيزم هزارچم   در صدايش

 ؟؟شدى عاشقش اينجا بار اولين -

 .كردممي حس كلماتش تك تك و سوال در خشم نوعي

 :گفتم و شدم بلند دهم جواب را سوالش اينكه بدون باشم، مسلط خودم بر كردم سعي

 .رسونديم كه ممنون ،برگرد ديگه تو -

 .مياره رو كلبه كليد و رسهمي ديگه ساعت يه تا گفت ساجد زدم زنگ

 شد،مي نزديكم كردم، حس ها سنگريزه روي را هايش قدم صداي

 پرسيد؛ را سوال همان دوباره

 ؟شدي عاشقش جا همين -

 پرسيد؛مي وقتي شد، بيشتر خشمش

 ؟باورت توي هزارچم پهلوان شد اسمش كه بود اينجا -

 .شدم دور قدم چند و گرفتم باال را چادرم

 !ديدم رو مردونگيش بار اولين اينجا من -

 !بود پهلوون ميشه هم بازو زور و عربده بدون شد، باورم اينجا من

 !نشدم عاشقش اينجا اما

 :گفتم تحكم با و كردم نگاهش مستقيم اينبار برگشتم، سمتش ام اراده تمام با كردم، مشت را دستم

 دروغ يه عشق و عشقه دنيا كلمه ترين كننده اميد نا و ترين كثيف كردممي فكر كه شدم عاشقش وقتى من-

 .بزرگه

 ...داد نشونم و كرد تعريف واسم رو عشق درست معني اون كه شدم عاشقش وقتى من

 آورد مي ونبير جيبش از را اش گوشي حوصله بي شود،مي مانع اش گوشي زنگ صداي كه بزند خواهدحرفيمي

 دهد؛مي جواب و گرددمي بر كند،مي نگاه را اش گوشي صفحه و

 .كند كنترل را صدايش خشم خواهدمي شوممي متوجه

 !؟بابا جانم -

 .دلم عزيز كه نيستم تهران من-

 .برمتمي خودم ميام حتما آره، -

 !؟نخرم چرا باباجان  - 

 .كني انتخاب خودت برمتمي برسم نكني، شيطوني

 .كنممي احساس صدايش در كالفگي عينو

 !بابا ساهيار -
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 !شممي پير بعد شما،مي ناراحت من كني گريه االن

 .خوبم پسر آفرين -

 ...ميام ميام، -

 .قهرمانم دارم دوستت منم -

 :گويدمي و گرددمي بر شود مي تمام كه تماس

 .بيارن واست كليدو كه وقتي تا مونممي منتظر ماشين تو رممي -

 :پرسممي اختيار بي چرا دانمنمي

 ؟شده بزرگ -

 .دهدمي تكان سر مثبت نشانه به

 شنمي بزرگ زود ها بچه -

 آدمن زندگي قسمت ترين شيرين و

 !شرايط ترين سخت توي ادامه براي اميد، تنها ها وقت خيلي و

 زند؛مي صدايم بعد و كندمي سكوت ثانيه چند

 !ريحانه -

 دهد؛مي ادامه او و گوب يعني كنم،مي نگاهش

 زندگيته، معجزه شكمته توي كه اوني -

 .بخور غصه كمتر بگير، سخت خودت به كمتر شده كه اونم خاطر به روزها اين

 :گويممي و افتم مي راه كلبه سمت دهم جواب اينكه بدون گيرد،مي بغضم

  برگرد هم تو مونم،مي منتظر پرچين توي رممي من -

 تهران،

 ...انتظارته شمچ بچه اون

*** 
 و نفرت تمام كه بود شده دردمند و مفلوك قدر اين آوردنش، خانه به بيمارستان از كه وقتي  دارم خاطر به خوب

 .شد سركوب خشمم

 جهت در او با رفتاري اي ذره اندازه نتوانستم هرگز اما نبخشيدم، را صحرا وقت هيچ من كه بود اينجا واقعيت

 .كنم تالفي

 .بردَنشمي ساختمانشان سمت و بودند گرفته را بغلش زير عياض و منيره كه ديدم بودم، ايستاده سترا باالي 

 !بدبخت چشماني كرد، نگاه را باال و كرد مكث لحظه يك

 ...شرمندگي اوج در 

 .برگرداندم روي

 .كرد انتخاب را شدن الل يا شد الل  نفهميدم وقت هيچ نزد، حرف ديگر روز همان از

 ...شدن الل به كردند محكومش مه شايد 
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 كرد، دريغ روزگار از هميشه براي را صدايش اما

 گرفت؛ را دستم و آمد كنارم كشيد،مي نفس سخت و بود قلبش روي دستش جان خاله عزيزه

 ...دخترم باش صبور -

 :گفتم گاليه با و كردم نگاهش و برگشتم

 شده كالفه من صبر حد اين از هم صبر كلمه ديگه -

 !لهخا

 فشرد؛ محكم را دستم

 زد، زنگ اميررضا آقا -

 !گويا نيست خوب شهرزاد حال 

 مونه،مي بيشتر روز چند يه

 !!بديم سامون و سر اوضاع به بايد رسيدنش از قبل تا

 ...خنديدم تلخ

  ؟نفهمه هيچي قراره -

 !نداريم اي چاره -

 كردم، صحبت همه با من 

 دهنشون، زدن مهر همه 

 ....نيست راحت تو از خيالم فقط

 :گفتم خشم با

 !خاله بوده خونه مستخدم با شوهرم -

 و كرد نگاه هايم چشم در

 :گفت 

 دونم،مي -

 !دخترم سخته واست دونممي 

 !!شد سقط و نموند بچه اون باقيه شكرش جاي باز اما

 خندم؛مي عصبي

 !!خاله -

 ؟؟؟كنيمي شكر رو خدا گناه بي طفل يه مردن واسه 

 شود؛ يم شرمزده

 !رفتمي خاندانمون كل آبروي -

 ؟خاله باشه نكرده در به راه از هم رو خونه اين ديگه مردهاي دختر اين معلوم كجا از اصال -

 گيرد؛مي گاز را لبش خشم با

 ؟چيه حرفها اين -
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 !دختر داره كراهت 

 نزن، چوب رو همه نفر، يه گناه به

  شهاب

 كرده، خبطي يه خامه، جوانه،

 ...كن تمومش پس ببخشيش رهقرا اگه

 !كن چال شوهرتو اشتباه جا همين

 !جان خاله زنيدمي حرف راحت خيلي -

 ...نميشه درست راحت چيز همه كنيد قبول بايد اما

 ...كردين درستش كه آشپزخونه هاي شيشه مثل چون !وقت هيچ نشه درست شايد اصال

 ...صحر تن هاي زخم مثل

  !بچه اون كشتن حتي

 !مردنمي بچه اون بيمارستان رسوندينشمي زودتر اگه دونيدمي خوب چون نكشت ميگم

 !شهنمي درست راحت

 :گفت و شد دور من از كالفه

 !داني خود -

 اميررضا، آقا اينبار بدون فقط 

 .....بفهمه اگه كشهمي رو شهاب

 بود، پانسمانم كردن عوض مشغول پرستار

 !آمد نمي جلوتر و بود دهز تكيه ديوار به اتاق در كنار هم شهاب

 بشنوم، را صدايش حتى و ببينم را او خواستم نمي همچنان من و گذشت مي روز سه 

 بودم، كرده حبس اتاق در را خودم روز سه اين تمام 

 :گفت شد تمام كارش كه پرستار 

 .بريد راه راحت تونيد مي ديگه روز چند شده، خوب زخماتون شكر رو خدا -

 پرسيد؛ پرستار از شهاب ،كردم تشكر سر با

 شده، كم خيلي غذاش خانومم ؟نكردن تجويز ويتاميني دكتر -

 !شده ضعيف

 :گفت لبخند با پرستار كردم، نگاهش خشم با

 !قويه خيلي خانومتون نباشيد، نگران -

 :گفتم و زدم نيشخند

 !غيرتيمه بي علتش و نيستم قوي شايدم - 

 !مرد مي يا بود من جاي هركس

 ....كرد مي شيخودك يا 
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 :گفت پرستار به كالفه شهاب كرد، نگاهم تعجب با بود خبر بي ماجرا اصل از كه پرستار

 نباشيد، خسته -

 بريد، تونيد مي

 دچار خانمم كه موقعي تا بدين، عموم پرستار به رو خواستم دكتر از كه هايي بخش آرام باشه يادتون قبلش فقط

 !كنن تزريق و بيان شد، عصبي شوك

 !رسمي تهديد يك يعني ناي

 :گفت شد مي خارج اتاق از كه حالي در بود، انداخته باال را ابرويش كردم، نگاهش نفرت با

 !عزيزم كني استراحت كه بهتره -

 بودم، عصبي

 نفرت با باشم، دار خود توانستم نمي كه كشيد مي شعله درونم از آتش آنقدر 

 كشيدم؛ جيغ و كردم پرتاب سمتش و برداشتم را دستم كنار روميزي ساعت

 !آشغالي يه تو -

 !!ل ل ل آشغال يه 

 مي پرستار به رو  خشم با است، خورده جا حسابي پرستار ، گيرد مي محكم را دستم شود، مي نزديكم عصبي 

 :گويد

 ...تزريق واسه كنم مي كمك من - 

  است، فايده بي زنم مي پا و دست و كشم مي جيغ قدر هرچه 

 اشك و ام افتاده نفس نفس به ، گيرد مي محكم را پايم و دست پرستار كار شدن تمام تا كند، مين نگاهم  حتي

 ....متنفرم اجباري هاي خواب اين از آيد، نمي بند هايم

 كوبم؛ مي اش سينه به كنان هق هق ، پرستار رفتن از بعد

 !خيلي شهاب، هستي عوضي خيلي -

 بوسد؛ مي را گوشم كنار آرام كند مي نوازش را تزريق جاي كه نطورهما و كند مي بغلم كشد، مي دراز كنارم

 !داره دوست زنشو عوضي اين -

 :گويم مي جان بي صداي همان با رود، مي خاموشي به رو كم كم صدايم

 !خوابيدي صحرا با تو -

 ...نداشتي دوست منو وقت هيچ تو 

  بخوابم، باهاش خواستم نمي من -

 !فهميدمن هيچي بودم مست شب اون

 !نداشتم سهمي هيچ هاست ماه زنم از كه مرد يه مردَم من ريحانه، بده حق بهم

  ريحانه، كردم اشتباه

 !برفيم پنبه كردم اشتباه

 بودم، اميدوار خيلي من بود، شده خوب رابطمون كه اواخر اين ، بود تر قبل مال جريان اين ولي
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 !ندارم و نداشتم بهت خيانت خيال من خودت جون به

 !ببخشم و بيا ام بچه

 منه، مال بچه اون كنن مي فكر كه خونه اهل جلوي نكن ترم شرمنده

 ...باش پناهم تو هستم شرمنده كافي اندازه به

 ....كند مي احاطه را صورتم تمام بروم اجباري خواب به اينكه از قبل هايش بوسه

*** 
 پنجره، باز لنگه از باد

  .زدمي جار را حظاتل عرياني كه بود ساخته اي رقاصه 

 .زدممي پا و دست بيداري و خواب ميان

 بود، سرگردان سپيدي و سياهي بين كه شب مثل درست

 ...ميش و گرگ 

 .شدنمي هم شب تسليم اما آمد نمي آفتاب

 .دادنمي باج هم خورشيد به اما رفتنمي شب

 ...بود ممكن كار ترين سخت نور، مقدار اين در ميش از گرگ تشخيص كه آنقدر

 .ترسيدم بيشتر ها گرگ از من كشيد زوزه كه باد

 !بود گرفته گاز را ساجد پاي ديروز كه چم هزار ولگرد سگ از بيشتر حتي

 .ترسيدم خوابيدن از

 .بستم را پنجره شدم، بلند و گرفتم ديوار به را دستم

 ...بيايد ميشى نه ببينم گرگى نه خواستممي 

  ، كردم گفتن ذكر به شروع و آوردم در گردنم از را تسبيحش

 ابرها حصار از خورشيد و بودند گريخته ها ميش و بود شده تمام شكارشان ها گرگ حاال گرفتم آرام كه كمي

 .بود شده رها

 .انداختم دوشم روي شالي

 .بودم رودخانه كنار بعد كمي 

 .بودند شده نوا هم ها، پرنده و رودخانه

 ...كرد مي نوازش را مشامم تازه نان بوي هم تر طرف آن كمي 

 ... نان هم و داشت آتش هم امروز صبح، روز هر مثل رخساره تنور 

 .كند مي تر مهيب را دلم شعله آه اين و كشممي آه

 ؟نه يا است منتظرش جايي كسي دانمنمي من و رودمي خروش رودخانه 

 .شودمي نوازش صورتم بندم،مي را هايم چشم

 بكشد، پر رويايش مبادا تا كنمنمي باز را هايم چشم 
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 حس را اش مردانه هاي دست طاليي موهاي نرمي ، كشدمي ام گونه روي آرام را دستش پشت هميشه مثل 

 .كنممي

 مشامم در گرفت،مي دست را كهربايش تسبيح وقت هر كه عطر همان كنم،مي كج دستهايش سمت را گردنم

 ...پيچدمي

 ...آرام

 نسيم از تر آرام

 .زندمي صدايم ، صدايش هميشگي آرامش با

 !ريحان -

 .است شده قفل زبانم

 كند، صدايم دوباره كاش 

 ...نوازش و نوازش فقط اما 

 .كنممي باز چشم

 ...برسد او به شايد تا خروشان رود سمت رودمي هايم اشك 

 لنگرودي شمس استاد ابيات اختيار بي

 .شود مي شيرينم روياي ماتما مرثيه و آيد مي جريان به هايم لب روي

 است آغشته تو بوي به دلم"

 دمان سپيده

 و خيزند برمي سرگردان كلمات

 جويندمي مرا دهان آلوده خواب

 بگويم سخن تــــــو از تا 

 ايرفته جهان كجاي 

 هايت قدم نشان

 پرندگان دان چون

 است ريخته سويي همه

 دانممي گردي،نمي باز

 شعر و

 بخارآلودي گنجشك چون

 زمستاني بام بر

 يخي پاره به

 .شد خواهد بدل

  ام آمده را دراز راه اين من

 ببينم را تو تا 
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  ام ديده را زده شخم زمين

 ام ديده را بريده ماه و خشت پاره

 كودكان شگفت

 ام ديده را ها علف پايمال و 

  و خاك سايباني

 ام ديده را آه  ي شعله

  ام ديده را باد

 "منديد  را تو و       

* 

 دهانم در كه سوپ قاشق هر ممانعتي و اعتراض هيچ بدون كه بود تسليم و سست و كرخت بدنم آنچنان

 .بلعيدممي را آن مطيعانه گذاشتمي

 .كرد نوازش را سرم كرد، تميز را دهانم دستمال با آرام شد خالي كه سوپ كاسه 

 !خوب دختر آفرين -

 .كردم نگاه خوب مروزهاي آن مرد ترين جذاب به كردم، نگاهش

 كشيد، بند به مرا هايش چشمك كه براقي هاي چشم به

 .كرد سراب اين ديوانه مرا كه پوستي تيرگى به

 ...اش جمجمه تراش خوش استخوان به

  بكشم، دراز كرد وادارم مختصري فشار با و گذاشت هايم شانه روي را دستانش كرد، مرتب سرم زير را بالش

 .دكشي رويم را ملحفه بعد

 .بازويم نوازش به كرد شروع 

 خوشگلم، ببند چشماتو -

 .نكن فكر چيزي به 

  .بخوري غذا خوب و بخوابي خوب بايد روز چند كن، استراحت 

 بستم، را هايم چشم

 .شود مي اجباري خواب دوباره، اعتراض عاقبت دانستممي 

 :گفت و كشيد پوف هك شنيدم ندادم، نشان واكنشي هيچ كشيد، دراز كنارم و آمد تخت روي

 .شده گرم خيلي هوا -

 پوشش را گردنم پشت و بازو اش سينه برهنگي بعد كمي و آورد در را شرتش تي شدم متوجه تقاليش از ، بعد

 .دادمي

 .دادمي را هميشه بوي و بود داغ

 .فشردم هم روي تر محكم را هايم پلك

 كرد نوازشم ماهرانه و بوسيد را گردنم
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 .يحانهر شو خوب زود -

  ؟است آورده سرم باليي چه دانستنمي

 ؟؟كنم كشي خود هم آب با داشتم خيال دستشويي در امروز همين من دانستنمي

 بميرم كه بخورم آب اينقدر خواستممي

 ؟كنم ثبت خودم نام به را خودكشي نوع ترين مسخره و

 ؟؟شود مرتفع وكسل برج يك به تبديل زدن پلك يك در داشت توقع زده زلزله بناي يك از

*** 

 داشتيم؛ فاصله كوچك عمارت ساختمان تا قدم چند فقط

 !ترسيدم اما 

 .كردم توقف 

 .ايستاد كنارم حرفي هيچ بدون هم شهاب

 .گذاشتم قلبم روي را دستم

 :گفتم نفرت به آغشته بغض با 

 .تونمنمي من-

 .كشاند خودش دنبال هم مرا و رفت جلوتر و گرفت محكم را دستم مچ

 ؟؟تونينمي بگي حاال كه رفتي تاتي تاتى من مغز روى ساعت چهار -

 !ياال

 .نرسيده الناز تا بيوفت راه ياال

 .بود ايستاده كوچك عمارت سالن وسط

 :كشيد فرياد آلما پرستار به رو 

 .عمارت يكى اون ببر رو بچه -

 :گفتمي گريه با و دكشي جيغ آلما اما داشت؛ رفتن قصد و كرد بغل را بچه سريع بيچاره دختر

 .بمونم آنه پيش -

 .بود شده كالفه شهاب

 .كشيد آلما سر روي دست و رفت جلو

 .مياد هم آنه زودي شهداد، پيش جون دايي برو -

 .كرد نگاهم بغض با آلما

 :گفتم و بخندم كردم سعي 

 .ميام زود اوهوم -

 .شد رفتن به راضي باالخره

 .بست ممحك را در خودش و رفت در پشت شهاب 

 .بريزد فرو عمارت هاي شيشه است ممكن لحظه هر كردم حس كه كشيد فرياد چنان بعد، ثانيه چند 
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 !وحيدددد -

 .شد خارج خوابش اتاق از هراسان وحيد، كه نكشيد طول چيزي

 .است پريده خواب از بود مشخص و داشت تن به خواب لباس 

 .ودب شده مهم برايم وحيد ظاهر كه بود بار اولين اين

 .دارد معمولي كامال يقيافه و تيپ دانستممي هميشه 

 .بودم نديده زشت را او وقت هيچ اما 

 .خداست مخلوق ترين زشت قيطوني، سبيل جثه ريز جوان مرد اين كردممي حس امروز ولي

 .بود كرده پانسمان را گوشش كنار و بود شده كبود راستش چشم

 .افتادم بودم؛ شنيده جان خاله عزيزه از ديروز كه اي جمله ياد

 !كرده حمله بهش قاپ كيف يه خيابون، توي وحيدم آقا داشتيم، مصيبت و بدبختي روز چند اين كم -

 .بديم صدقه بايد مونده، زنده كرده رحم خدا

 .بود شده دستپاچه حسابي

 :گفت لرزان صدايي با 

 ...چي -

 ؟شهاب آقا شده چي

 :گفت و كرد نگاه من به شهاب

 !ديگه بپرس -

 .بپرس الزمه هرچى

 :گفت وحيد به رو بعد

 .كن تعريف رو كردي تناول كه گوه خوراك اون پياز تا سير از پخت دستور -

 .انداخت پايين را سرش افكنده سر وحيد

 :كشيد فرياد شهاب

 .نذاشتم دستت كف و نبريدم گوشتو واقعا باراين تا زنيمي زر -

 :گفت ملتمسانه وحيد

 .كنممي خواهش آقا -

 .نبود اين قرارمون

 برد؛مي يورش وحيد سمت

 .چسباندش مي ديوار به و گيردمي محكم را اش يقه

 .ندارم و نداشتم قراري و قول دوزارى تو با من -

 بپاشه، تو خاطر به زندگيم اگه كه بزن زر

 ...مرتيكه كنممي آويزونت خونه اين در سر خشتك، از

 .كردمي بد را حالم موقعيتي هر در شهاب آور شرم و وقيح ادبيات
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 :كشيدم فرياد

 !شهاب بسه -

 :گفت اعتراض با و شد ساكت

 .كشتممي اينو كه نبود شبچه و الناز خاطر به اگه -

 :گويدمي و شود مي شجاع وحيد مرتبه يك انگار كند؛مي رها كه را وحيد يقه شهاب

 .بوديم مست ما دوي هر شب اون -

 :كشدمي عربده و بردمي ورشي سمتش دوباره شهاب

 .بوديم مست دو هر آره -

 خوردم؛ بغلش از گدام گشنه من و كرد جور خورى عرق بساط شهاب بزن جار جا همه برو آره

 .آوردم بار رو كثافت اون بودم ظرفيت بي چون بعد

 .بگو رو اينا همه

 .من به بچسبوني رو بچه اون يكشيد نقشه كردي، تباني من تلكه واسه خونه كلفت با كه بگو اينم اما

 .است انگيز رقت برايم وضعيت، آن در وحيد ريختن اشك 

 افتاده؛ شماره به نفسم 

 :گويممي و كشممي عميق نفس سختي به 

 .بيرون برو شهاب -

 .كندمي نگاهم تعجب با

 :گويممي تر بلند

 .بگه ور خوايمي كه طور اون و خوايمي تو كه هرچي تو ترس از خوامنمي -

 .بيرون برو 

 تكان وحيد به رو هوا در تهديد نشانه به را اش اشاره انگشت نفرت با شدن، خارج لحظه در و كندمي قبول

 .دهدمي

 .نشيند مي زمين روي است، ايستاده كه جاهمان وحيد، رود؛مي كه شهاب

 .رسدمي نظر به تر بدبخت زماني هر از 

 .زندمي قه هق و گذاردمي سرش روي را دستش

 .روممي جلو قدم چند 

 .نيست شدني مهار هم من بغض

 .وحيد آقا دارم سوال يه فقط من ...من -

 .چكيد هم سر پشت هايم اشك من و كرد نگاهم عاجزانه

 لحظه، يه تونيمي - 

 ؟كني عوض رو الناز و خودت جاي لحظه يه فقط 

 .شد مشت هايش دست كه ديدم
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 :دادم ادامه من اما 

 .دنمي تكثير اجازه شما، مثل مردهايي نسل به الناز، و من امثال هايي تبدبخ -

 .هستيم سرطاني هاى غده شما تكثير محرك ما

 :گويدمي هق هق با

 .دارم دوست زنمو منم قرآن به -

 هست، سخت زندگيمون

 داريم، مشكل 

 .دارم دوست زندگيمو و زنم من اما

 .كردم اشتباه من

 .ودمنب خودم حال توي اصال 

 .بيرون اومد هراسون شهاب اتاق از صحرا افتاد، اتفاق اون وقتي اينه يادمه، كه چيزي تنها

 .نيفتاده خوبي اتفاق بود معلوم لباساش وضع و سر از

 .بخونيد دعا احسان حاج خونه نذري، سمنوي واسه بودين رفته ها خانم كه شب همون

 .كرديم وفتك ماري زهر و كرديم خبطي يه شهاب و من شب همون

 ...من

 .افتاده بينشون اتفاق اون كردم فكر من

 بود، بد حالم نفهميدم

 ...كردم مجبور دخترو اون بود، زاييده بچه تنم هاي رگ همه توي شيطون 

 .است كاره اين كردممي فكر

 ...ما ا

 ...اما

 :ناليد و گرفت اوج هقش هق

 ...بود باكره لحظه اون تا دختر اون -

 .داد هم دست به دست چي همه

 .بودم ترسيده

 .كنيم تموم شهاب پاي رو قضيه كشيديم نقشه

 افتاده، اتفاق اون كرد فكر نبود، حاليش بود، مست

 .شد عوض صحرا به نگاهش

 .كردمي دين احساس جورايي يه هم و صاحبشه كردمي حس جورايي يه هم

 .باشه وسط اي بچه پاي كرديمنمي فكرشم ما

 .كرد وابسته رو احمق دختر اون شهاب، بازي صاحب و حمتر حس اين مدت، اين

 .گرفت شكل نبايد، كه حسايي يه وجودش تو
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 .شدمي بيشتر زنونه حسادت كم كم 

 !اش برنده برگ بود شده هم بچه اون

 .تهديد به كرد شروع كم كم ديد، توجهي بي شهاب از وقتي

 .شدم همراهش احمقم من 

 .شيم احبص خوب پول يه هردومون بود قرار

 .داد دستش كار زنونه، حسادت همون اما

 .شهاب قديم عشق سراغ رفت

 .كنه كاراشو تا خانم اون آپارتمان فرستادشمي  شهاب پيش، سال چند ترها، قبل انگار

 .داشته طوري اين آدرسم

 .خورد همبه چى همه رفتنش، بعد 

 با و آزمايشگاه و قانوني پزشك برتشمي بود هكرد تهديدش كرد، استفاده سادگيش از فهميد، كه خانم سولماز

 .بود فهميده چيو همه خاص، ترفندهاي

 !خانم ريحانه

 .منه گردن چيز همه

 .نبر آبرومو اما

 .كن زندگيتو برو 

 باشه، راحت شوهرت از خيالت 

 !نبر آبرومو جواد، آقا روح رو تو اما 

 ...كنم زندگي منم بذار 

 ؟ندهم يا دهمب اجازه بخواهم كه بودم كه من

 .شدم خارج عمارت از تر، سرگردان حس يك با تر، دراز پا از دست

 .كشيدمي سيگار كالفه و بود نشسته حوض گوشه شهاب 

 .شد بلند جايش از سريع من، ديدن با

******* 

 .بودم تبلتم در بورس نرخ كنترل مشغول

 .بودند بلند و كوتاه ىها نمودار همين شوهرم، اعتبار حفظ براي روزها اين اميدم تنها

 !باشم بلند سر و پُر دست  برگشت، كه وقتى خواستم مي 

 .پرسيد مي كودكانه لحن همان با و كشيد مي شكمم به دست مدام و بود نشسته كنارم هم گلبهار 

 ؟هسم نى نى ايندا خاله -

 :گفتم مي و بوسيدمش مي خنديدم، مي بار هر

 !هسم ني ني آره -

 بود، سرگرم اش شده متولد تازه فرزند با حسابي كه رخساره
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 :گفت بهار گل به تذكر با و شد، اتاق وارد آغوشش در نوزاد دادن تكان حال در 

 !شهمي پرت حواسش داره، كار .نكن اذيت رو خاله جان بچه -

 !ديگه كن بازي باغچه برو بيا

 .كرد بغلم محكم بهار گل

 !رمنمي -

 .كردم حلقه دورش را دستم

  !ارهرخس -

 !كنه نمي كاري طفلك؟ داري كارش چي

 !باشي راحت و تنها اينجا گرفتي، جدا خونه شما جان، خانم ريحانه -

 .ميام سرش پشت منم اينجا، مياد هي بچه اين اما

 !مزاحميم همش 

 :گفتم و كردم اخم

 !خودتونه خونه اينجا -

 !نبودين مزاحمم وقت هيچ

 :گفت خجالت با

 وم،حم رو بچه ببرم من -

  ؟باشه اينجا بهار گل پس 

 ؟!نكنه اذيتتون

 .زدم طوالني پلك

 !هست حواسم راحت، خيالت برو -

 .كرد مي غروب كم كم آفتاب

 .بود رفته خواب به كنارم آرام هم بهار گل 

  تبلتم، صفحه در را عكسش 

 .كردم نظاره قلبم همه با ديگر بار

 .بودم گرفته او از پنهاني بود، پايين سرش وقتي كه عكسي همان

  ، بود دلربايي گر جلوه عجب كه سفيدش پيراهن روي اش، فيروزه تسبيج روي كشيدم دست

 ...چسباندم صورتم به و آوردم باال را تبلت و كردم نوازش را صورتش بعد

 :زدم مي لبخند من اما شست، مي را هايم گونه هايم اشك

 ؟؟من مردهاى مرد  گردي مي بر كي -

 .بود هم او كه وقتي ام، خانه در كشيدم پر بعد

 .بود آمده بيرون حمام از تازه

 داد، مي تكان موهايش شدن خشك براي سرش روي را اش حوله كاله 
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 .رفتم استقبالش به سريع و كردم پر خاكشير شربت از را بلوري ليوان 

 .وسيدب اش هميشه عادت به را دستم و شد خم بعد كشيد باال را آن نفس يك و زد لبخند 

 !خانمم هميشه باشه بال بي دستت -

 :كردم اعتراض و گزيدم لب كارش اين از زده خجالت هربار مثل

 !ا وااا -

 !كه نكردم كاري رضا امير 

 ديوانگي مرتبه هزار از ديگر يكبار اش آشفته خيس طاليي موهاي ديدن با من و برداشت سرش روي از را كاله

 !شدم ديوانه برايش روز، شبانه در ام

 :گفت و كرد تنگ را هايش چشم

 ؟هست اعتراضي ببوسم، رو خانمم دست دارم دوست -

 :گفتم ناز با

 !كشم مي خجالت آخه -

 :گفت و خنديد

 كشم، مي خجالت مردها  مرد گي مي بهم وقت هر منم -

 !در اون به اين 

 :آويختم گردنش به و پريدم باال شيطنت با و كشيدم جيغ

 !مردايي مرد  تو -

 مردترين،

 مردترين،

 ...تريننننننننن مرد

 !نباشه حرفم

 :گفت آرام و گذاشت لبم روي اي بوسه بعد و كشيدم باال و كرد حلقه كمرم دور را دستش

 !پاتم خاك عمر آخر تا كه اينه دونم، مي كه چيزي تنها من -

 گيرد، مي اوج هقم هق

 .نشود بيدار ربها گل صدايم از كه گيرم مي دهانم مقابل را دستم اما 

 .كند مي هدايت فراموشي به را هقم هق مرتبه يك كلبه بيرون از آوازي صداي 

 .كنم مي نگاه پنجره به تعجب با 

  كنم مي حس را آتش بوي و شنوم، مي را آتش هاي شعله جيريز جيريز صداي

 !زيبا سرخ نور يك و

 ...صدا اين اما ست،ا كرده درست آتش  هميشه مثل ساجد حتما كنم مي فكر خودم با 

 !نيست ساجد صداي اين

 ...شناسم مي عجيب را صدايش كه است، خواندن مشغول آرام كسي
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 !بايستد حركت از قلبم كه است مانده كم

 .بكشم فرياد سرش بر و بگيرم مشتم در بكشم، بيرون آن از را قلبم خواهم مي ام، سينه روي زنم مي چنگ

 !نيست افتادن ارك از و ايستادن وقت حاال احمق -

 !آمده كه حاال

 ...آمده من  امير

 !شيرشاهم

 !هزارچمم پهلوان

 ....برگشته مردهايم مرد 

 !ندارند ايستادن، ياري پاهايم

  ، بندم مي را هايم چشم 

 و ريزم مي اشك

 .دهم مي گوش را شود مي خوانده آوازوار كه ابياتي دل جان با 

 بشنو دل راز وفا، بي اي"

 مگير، ناشنيده مرا سكوت اين ،من خموشي از

 .بگشا دل چشم آشنا، اي

 مگير نديده را دلم ساز و سوز بنگر، من حال

  مني، كنار در ، تو كه امشب

 .مگير سپيده تا من سر از سايه مني، غمگسار

 مشو، پرده و خيز من، اشك اي

 .مگير ديده راه  او، ديدن وقت ترم، چشم پيش 

 ندارد، گناهي حبتم از غير به من ي ديوانه دل

 ...داند خدا

  ، پناهي بي جز كه طوفان مرغ چون شده

  ، ندارد پناهي

 كه وحشي ابر آن منم داند خدا

 .بيفشاند سرشكي تلخي به بيابان هر در 

 ، سوزان اشك اين جز به

 ندارد، گواهي اميدم نا دل 

 ...داند خدا 

 ، بشنو دل راز وفا، بي اي

 .مگير ناشنيده امر سكوت اين من، خموشي از 

  بگشا، دل چشم آشنا، اي
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 مگير، نديده را دلم ساز و سوز بنگر، من حال

  ، تو ي بهانه زمان هر گيرد دلم

 تو، ي جاودانه شور دارد سرم

 تو، ي آستانه سوي به بود دل روي

  شب، آيد چو

  ها، تيرگي ميان در

  پر، گشايد

  ، وحشي مرغ چو كند رو غوغا و شور به من روح

 وفا، بي تواي خانه ويس

 .بشنو دل راز 

 مگير، ناشنيده مرا سكوت اين من، خموشي از 

  بگشا، دل چشم ، آشنا اي

  بنگر، من حال

 .مگير نديده را دلم ساز و سوز

  مني كنار در تو، كه امشب

 مني، غمگسار

 .مگير سپيده تا من سر از سايه

 ، من اشك اي

 ، مشو پرده و خيز 

 ، ترم چشم پيش 

 "مگير ديده راه ، او ديدن قتو 

**** 

 گذشت،مي شب نيمه از ساعتي چند

 .شد ام خوابي بي بختك اتاق، اين ظالم و تنهايي شدم،مي دورتر خواب از كردم تالش قدر چه هر 

 نقاب شبيه بيشتر كه خودم لبخند به مان، عروسي عكس قاب به دوختم چشم كردم، روشن را تخت كنار آباژور 

 .خوردمي هالووين مراسم درد به افتادگي خون شدت از كه شهاب هاي چشم به و بود بالماسكه

 !نفر دو ما بوديم مَرگيني و خوفناك كارناوال عجب

 ؟مرگين

 ...دهخدا بيچاره

 !كردم اضافه لغاتش گنجينه به آوري چندش و  انگيز رعب لغت چه ببيند تا كجاست 

 ...ننگين وزن بر مرگين

 ؟مگويمي هذيان چرا
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 ....است كرده مست مرا خوابيبي

 .است كردن پوف حال در خمير گوله يك شبيه مغزم كنممي احساس كه كنممي فكر اينقدر

 .است شده خمير اين مخمّر !بدبختي

 ها گوش از كه كرده پوف قدر آن ام خميري مغز كه بينممي را خودم تصوير و بندممي را هايم چشم لحظه يك

 .است كردن فوران حال رد دهانم و بيني و

 پايين و باال و افتند مي زمين روي و درآمده كاسه هم،از سر پشت هايم چشم شود، مي هايم چشم نوبت بعد 

 .ريزدمي بيرون هايم چشم از مغزم و پرندمي

 .صورتم روي كشممي دست كشم،مي عميق نفس كنم،مي باز را هايم چشم زده وحشت

 !بينممي تر مسخره تصوير يك دوباره بخواهم آنكه بي

 .شودمي پاره كه آيد مي كش قدر اين آويزانش هاي دست و است شده آويزان سقف از پا دو از كه اي ريحانه

 شود،مي باز هايم چشم هايم، دست شدن كنده جاي  از خون زدن فواره با

  شود،مي پوستم وحشت

 ...ام دارايي همه پناهي، بي و

 .گذراندمي عمارت ميهمان اتاق در را ها شب شهاب

 كنم، نگاهش توانمنمي هنوز وحيد، حرفهاي وجود با

 بزنم، حرف او با توانمنمي

 بيايد، شهاب كاش كنممي دعا حاال اما بشنوم، را صدايش توانمنمي

 ...بخوابم بتوانم بخش آرام يك تزريق ضرب با گذشته روز چند مثل كاش يا

 ....هاست بخش آرام آن مداوم تزريق تاثير حالم اين هم شايد

 ... كنممي پنهان خودم در در را خودم و خزممي بستر در ندارم، اشك جز مرهمي

 است، برده خوابم كي دانمنمي

  كنم،مي حس را لطيف ملحفه يك نرم سقوط بازوهايم روي فقط

 ...ندارم را هايم چشم كردن باز توان

 ... گرم خيسي يك بعد، ميك و كنممي احساس بوسه يك گردنم روي بعد

 ...است مرد يك باخته غرور هاي اشك اثر خيسي اين بگويد تواند مي خوب اش گرفته صداي

 ...ام بچه بسه ديگه -

 كردم، بدبختت من

 برمت،مي بين از بيشتر روز به روز من

 باشم، خوب تونمنمي من

 بخوام، اگه حتي

 ...تونمنمي

 .دبرمي را هايش جمله امان اش گريه
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 .كنم نگاهش و برگردم ندارم جرات اما كنم،مي باز را هايم چشم

 بزنم، خواب به را خودم اصال خواهممي

 ...برود يادش هم او و ام نشنيده چيزى كنم وانمود شد كه صبح

 .زندمي هق هق عاجزانه و گذاردمي سرم روي را سرش اما

 ... شودمي يكي من هاي اشك با بعد و كندمي خيس را صورتم هايش اشك

 ...دممي طالقت -

 .بوده چالغ هميشه زندگيم من

 .شكنممي هم رو زندگيمه توى و دورمه كه هركي پاهاي زنممي ايراد، اين درد  از

 .نياوردم تاب

 :ناليدم

 !االن همين تا اول همون از نداشتي دوستم -

 ...شي راحت نداشتي دوستش وقت هيچ كه كسي شر از خوايمي فقط تو

 !است زماني هر از تر بيچاره كنم،مي نگاهش و نشينممي كنم،مي جدا آغوشش حصار از را خودم

 گيرد؛مي را دستم و نشيندمي

 ... يعني -

 ؟بگيري طالق نداري دوست تو يعني

 :گويممي و زنممي نيشخند

 ؟كنيمي جبران دادنم طالق با بديهاتو همه كنيمي فكر -

 ؟شيمي من رسوپ اينجوري كنيمي فكر

 !بدتره تو با زندگي جهنم   از برابر هزار توش، برگردم بخوام طالق اسم با  كه اي خونه اون

 .اندازد مي پايين را سرش

 ؟اين خاطر به فقط -

 ؟كنيمي تحملم اين خاطر به

 تر، زيبا هميشه از است زيبا

 ...تر جذاب

 ...كرديمي دريغ من از شكا را قلب نام به بيشعور گرمي سيصد ماهيچه اين من خداي

 !دارم دوستش

 ...دارم دوستش هنوز من 

 .كنممي نگاهش كه خوب

 !نيستم بلد را نداشتنش دوست من بينممي

 ...نشد حاصل مكاشفه هم تمرين با حتي

 ...نشد كه نشد
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******* 

 ؟دارد واقعيت كمان رنگين روياي

 .ام نديده كمانى نرنگي هيچ بعد به ام كودكي از من اما باشد، مسخره شايد

 و كرديممي تماشا را كمان رنگين نسيم و نفيسه با آقاجان خانه ايوان در باريد، مي كه باران دارم خاطر به خوب

 .كرديممي تقسيم خودمان بين را هايش رنگ

 !؟شد تاريكي و سياهي ما سه هر سهم كه بود، ها رنگ جز هم سياه مگر راستي

 ؟ماندند جا كودكي همان در ها كمان چرارنگين واقعا

 ؟ديدمي بهتر هايمان چشم روزها آن

 ؟بود بهتر هوايش آسمان

  بود، اصل جنس هايش باران

 ؟داشتيم كمان رنگين باران هر از بعد كه

 .است شده تمام سيالب و باران

 .است آمده پديد چم هزار غروب در كمان رنگين

 :كنممي ناله و گذارممي شكمم روي را دستم

 !دخترم بگير مودست -

 .شم بلند كن كمكم 

  شوم، مي بلند زنان هق هق و گيرممي ديوار به دست بعد

 .بخشيدم سامان قدري شان پريشاني به خودم خيال به موهايم، روي كشممي دست

 !بياورد دوام ديدنش دوباره تا قلبم كاش

  كند، مي باز را در سختي به لرزانم هاي دست

 .بينمنمي را تر طرف آن كه است زياد قدر اين آتش هاي شعله

 .كندمي نوايي هم او با هم آتش زيباي  ريز ريز هاي جرقه و است خواندن مشغول هنوز

 .كندمي تالش ايستايي براي سختي به پاهايم

 .كندمي جلب را توجهم تر طرف آن كمي كوچك، موجود يك مرتبه يك

 .كندمي بازيگوشي و پردمي پايين و البا فرفري، طاليي   موهاي با كوچك، بچه پسر يك 

 !است كننده گيج چيز همه

 .روممي جلو قدم چند سختي به

  !است خودش

 ...است نشسته قطور و پير كُنده يك روي آتش كنار و است من به پشتش

 ...است خودش

 !پهن هاي شانه همان

 .بينممي او از اي سايه فقط آتش سرخ نور در و است تاريك هوا
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 .كوبممي قلبم روي مشت روم،مي جلوتر هنهبر پا

 :بگويم و دهم سر ناله توانمنمي و است آمده بند زبانم

 ؟پهلوونم اومدي -

 ؟؟؟مردها مرد   اومدي

 شنوم؛مي را بچه پسر صداي

 ...بابا -

 !هست قورباغه اينجا بابا

 :گويدمي آرام و كندمي قطع را آوازش

 !باباجان باش مواظب -

 آوار سرم روي آسمان هفت و دنيا شد، قطع قلبم ضربان ثانيه چند براي برگشت وقتي شود،مي بلند كه بينممي

  شوند، مي

 ...هايم چشم به لعنت

 !قلبم به لعنت

 !احساسم به لعنت

  !؟؟اي خونه ريحانه ا  -

 ...خريد شهر رفتي شايد گفتم بود خاموش كلبه هاي چراغ

 و شود مي خم كند،مي نگاه مرا تعجب با چسبيده شهاب زانوي به كه همانطور و دودمي سمتش بچه پسر

 :گويدمي و كندمي اشاره من به كندمي بلندش

 ؟دادي سالم ريحانه خاله به !ساهى -

 ....فرفري مو طاليي   مو !ساهيار

 :گويدمي كودكانه شيرين لحن با

 !ريحانه سالم -

  ...نيست خوب حالم من

  !ام شوكه هنوز من

 .بدهم را گناه بي طفل يك سالم جواب توانمنمي كه آنقدر

 :گويممي شهاب به رو نفرت با فقط

 ؟اينجا اومدي چي واسه -

 دهد؛مي جواب آرامش با

 ...تهران بريم بايد دنبالت اومدم شو حاضر برو -

 ...فردا

 ...قراره فردا

 .اندازد پايين را سرش و كندمي بغض مرتبه يك
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 پرسد؛مي و كشدمي پدرش سر روي دست اضطراب با ساهيار

  ؟جان شهاب كني گريه خوايمي -

 ...گفتنش جان شهاب براي رود مي دلم

 ... بشنوم را شهاب حرفهاي ادامه خواهدنمي دلم كه آنقدر

****  

  .زدم بيرون اتاق از و كشيدم روزگارم و خودم سر بر دستى روز چند از بعد

 .خوردند جا بودم، شده حاضر صبحانه ميز سر گذشته مثل كه ديدنم با خانه اهل

 كرد،مي نگاهم تعجب با و دقيق شهاب

 خودم براي حقارتم ادامه براي قرمز فرش دوباره حاال و ترساندتم قدر چه ديشبش هاي حرف بود فهميده گويا

 ...ام كرده پهن

 .ستا نيفتاده اتفاقى اصال انگار كه كنندمي رفتار طوري مضحكي خيلي صورت به همه

  ريزد،مي ميوه آب برايم جان خاله عزيزه 

  گيرد،مي پوست برايم مرغ تخم شهداد

 ...پرسدمي امروز هواي از الناز

 !كندمي نگاهم فقط اما شهاب

 ...دارم هراس عجيب ها، نگاه اين از من و

 .شوندمي لرزيدنم متوجه همه و لرزممي اختيار بي خورد،مي زنگ كه تلفنش

 دهد؛مي ابجو آرامش با

 ...مسعود بگو !الو -

 ؟خوب -

 .بكن خودتو كار نده، اهميت !كنهمي بيجا -

 .ترانزيت حساب از -

 ؟كمه قدر چه -

 .كنيد جورش و جفت جور يه دونمنمي من -

 .نميام نه -

 زدم؛ سر يه فردا شايد -

 .باشم خونه بايد اومدم، دوبي از تازه منم نيست، خوب خانمم حال فعال

  ندارم، خبر حاجي از نم نه -

 ؟؟؟طور چه

 .افتد مي جانمان به هراس و كنيممي نگاه را همديگر استرس با همه سوالش اين بعد

  ؟كنه چك زار دو قرون يه مياد دنيا، اونسره اون -

 .من پاي چي همه بكن، گفتمو بت كه كاري
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 .كشيممي راحت نفس يك همه كند،مي قطع كه را تماس

 پرسد؛مي او از جان خاله عزيزه

 ؟نيست مادرت از خبري چرا -

 دهد؛مي جواب و اندازد مي باال شانه

  !خاله چيه -

 ؟شدي تنگش دل

 :گويدمي و كندمي عبوس را صورتش جان خاله عزيزه

 !توبه !توبه -

 :گويدمي دار معنا اي خنده با شهاب

  جان، خاله است خارجه -

 ...گيرهمي آفتاب ساحل كنار هپوشيد ها تيكه دو اون از ساحل لب رفته

 .كنهمي ناناي و زنهمي شنگولي آب ديسكو رهمي نيست، آفتاب هم ها شب

 :گويدمي انزجار و حرص با جان خاله عزيزه

 ...استغفراهلل -

 :گويدمي و كندمي نگاهم شهاب كه هستم خودم دنياي در

 !مادرت خونه ببرمت شو آماده برو -

  كند،مي سقوط هزد وحشت ام بيچاره قلب

 پرسم؛مي و كنممي نگاهش ترس با

 ؟؟؟چرااا -

 دهد؛مي جواب آرام و تفاوت بي خيلي

  ؟داره چرا -

 !بيين رو خانوادت برو

 افتاده، جانم به وحشت

 :كنممي ناله بفرستد آنجا به هميشه براي مرا خواهدمي شايد اينكه فكر از 

 ... من -

 .رمنمي من

 ...نيست خوب حالم

 :گويدمي زمان هم و رودمي اتاق سمت و شودمي بلند جايش زا

 .شيمي بهتر ببيني مادرتو -

 !بجنب

 باشگاه، برم خواممي 

 .رسونمتمي راه سر 
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 ...كنممي طي كندني جان چه با را اتاق به رسيدن تا پله هر و قدم هر داندمي خدا فقط اما شوم،مي بلند

 .بارممي و گريممي خودم در و خوانميم بيت يك دارممي بر كه قدم هر

 آوريش، مي كه است چمدان يك زندگي"

  بريش،مي و كنيمي سبك بنديل و بار

 .بستم دل آن به كه قشنگي خودكشي،مرگ

 .هستم فكرش به سير شب سه دو هر كم دست

 خطرم، هاي پنجره از پُر بيگاه و گاه 

 .بپرم حتما مرتبه اين زندمي سَرم به

 .منم كه تفنگي و ست شقيقه يگاهب و گاه

  .منم كه پلنگي و باشي تو كه ماهي قرص

 است، من چشمان به ترس و تو دست چمدان

  است، شدن غمگين حالت انگيزترين غم اين

 بكش بده،داد فحش خط سه دو رفتن قبل

 "بكش فرياد و كن بده،نفرين تكانم هي

  تنگم، دل

 !عمارتم تنگ دل و عمارتم در اينجا

 .خانه اين چيز همه تنگ دل

 ....كنم نگاهشان توانممي كه آخريست دفعه انگار كه كنممي نگاه طوري را چيز همه

 .است شدن حاضر حال در آينه مقابل

 پرسم؛مي و برممي سرم باالي را بدبختي جام و آويزم مي غرورم گردن به را حقارت مدال 

 ؟شي خالص و اونجا بندازي ببري منو خوايمي -

 ؟بگيريم طالق خوايمي

 :گويدمي عصبي كمي و كندمي پرتاب ميز روي را اش شانه

  شه، بهتر حالت خواممي -

 .بگيريم تصميم باهم بعد

 .زنممي قهقهه عصبي

 !زاده جبار الدين شهاب شدي شعور با چه -

 !زنيمي سلمبه قلمبه حرفهاي

  .دارد را اتاق از خروج خيال و شودمي رد كنارم از

 .كشممي جيغ اختيار يب

 ..رمنمي من -

 !بيرون كني شوت زندگيت از منو تونينمي راحتي همين به
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  كردي، بيچارم

 ...كنممي بيچارت

 .گذاردمي دهانم جلوي را دستش و گرددمي بر

 :گويدمي وار ناله طور يك و است شده سرخ هايش چشم

 .ترم بيچاره تو از من راحت، خيالت -

 :گويممي هق هق با و زنممي پس را دستش

 !اي بيچاره آره، -

 .خواستيشنمي كه كردي ازدواج زني با چون 

 ...مني شوهر چون

 ام، عرضه بي من چون

 .تره مهم چيزي هر از واست كاريت كثافت و هوس تو، چون

 كشد؛مي فرياد

 !كن تمومش -

 باز را در كه كنندمي التماس اقمانات پشت زده وحشت خانه، اهل همه حاال و گيردمي شدت صدايمان و سر

 .كنيم

 :گويدمي زمان هم و شودمي خارج خانه از نفرت و حرص با كند،مي باز را در شهاب

 !جهنم به -

 .بيار خودت سر خوايمي باليي هر و بمون

 ...رودمي

 ...رودمي خانه از

 ..رود مي و داردمي بر را ماشينش راحت

 هميشه، مثل

 ...بار هر مثل 

 ...شودمي حلش راه تنها رفتن

******* 

 .كندمي نوازش را هايم اشك هايش، دست و كنممي رها شهداد آغوش در را خودم اختيار بي

 .پرسدمي و كندمي نوازش را موهايم نشيند، مي كنارم نگراني با جان خاله عزيزه 

 ؟تو با ضحاك اين كرد چه باز -

 :گويممي هقم هق ميان

 .نزد منو بار اين -

 نداد، فحشم نزد، داد اينبار خاله

 .بده طالقم خوادمي
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 ...خوادمي

 .كنم ادا كامل را ام جمله دهدنمي اجازه هقم هق

 :گويدمي عصبانيت با و زندمي خودش پاي روي محكم جان خاله عزيزه 

 !خورهمي شكر -

 .كنهمي بيجا غلط

 .است آدمي قلب دقيقا جهنم اين ثقل مركز و شودمي شروع خودش درون از آدمى هر جهنم معتقدم من

 بدون روز هر قلبشان آتشفشان و اند زده سوزي خود به دست زيادي هاي سال كه شناسممي را زيادي هاي آدم

  .سوزاند مي را ها آن درونشان از تر سوزنده اثرى، و رد و دود هيچ

 .بودم تر بيچاره هميشه از

 .بود شده ربيشت زماني هر از هايم دانم نمي 

 جنگ، ميدان وسط درست خورده تير اسب يك مثل و پيچيدم خودم به بستر در شب تمام 

 .دادند مي سر ناله دردهايم و من همراه خانه هاي ديوار تمام كه كشيدم مي شيهه چنان گاه 

  بود، سحر نزديك

 .پريدم جايم از در به ضربه چند شدن نواخته با

 ...است برگشته بشها ، است شهاب كردم مي فكر

 اقيانوس ميان سرگردان چوب تكه همان مثل روياهايم دوباره آلما و الناز ورود با اما

 ...شد گم

 .پرسيد غم با و نشست كنارم است، نگران قدر چه بود مشخص كه الناز

 ؟بهتري -

 .دهم جواب نتوانستم و كردم بغض

 .نشاند بغلم را او و كرد بلندش بود، آورده هايم درد تسكين براي را آلما 

 .بخوابه ريحانه خاله پيش اومده آلما -

 :گفت مي كودكانه لحن همان با و كشيد مي صورتم روي آرام را كوچكش هاي دست آلما

 ؟بوس !آنه -

 .خواست مي بوسه اجازه

 .ريختم اشك آرام و بوسيدم را سرش و فشردمش آغوشم در محكم 

 :گفت و شد بلند جايش از كند، نپنها را هايش اشك كرد مي سعي كه الناز

 !بگيره رو تقدير دست اين مچ شه پيدا يكي كاش -

 .كردم نگاهش عميق

  و كند مي درك مرا حال هركسي از بيشتر  او كردم مي حس چرا دانم نمي 

 ...نداند كه خواهد مي اما داند مي شوهرش به راجع را چيز همه شايد

 ...داند مي كه نداند كسي كه خواهد مي
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 باشيم، محكوم هايمان زلف تار چهار پوشاندن به كه نيست اين هميشه ها زن ما به ظلم و جبر

 بخوانيم، درس نتوانيم كه نيست اين هميشه

 ... و باشيم اجتماع در نتوانيم

 ...هستيم ناداني به محكوم گاهي

 ...هاست زن ما حق در جنايت و ظلم بدترين نداستن و 

 .بود برده خوابش آلما

 .كردم استشمام را اش كودكي پاك بكر عطر عميق زدم، كنار صورتش روي از را نرمش وهايم 

 .است خوابيده كنارم خدا كردم حس لحظه چند براي كه بود معصوم و پاك اينقدر 

 ...بوسيدم را خدا

 نكردم، شكايت ديگر بعد

 .نكردم عصيان 

 .رفتم كمدم سراغ شدم، بلند آرام 

 به را عسل ماه حتي اي نفره دو سفر هيچ رنگ كه چمداني همان .آوردم بيرون را ارمباز خريد بنفش چمدان 

 .شد مي همراهم جدايي براي حاال نديد، خود

 .نداشتم هايم كتاب جز هم بيچاره چمدان براي چيز هيچ

 .گذاشتم آرايشم ميز روي و آوردم در دستم از را دستبندم و حلقه 

 .لرزيد قلبمف رفت كه گردنبندم به دستم اما 

 ...دهم پس توانستم نمي را يكي اين

 و نشستم آن باالي است، سپرده خاك به را فرزندش تازه كه مادري مثل بستم را چمدانم كه بعد و شدم بيخيال

 .كردم عزاداري

 خورد مي عجيب هوايم و حال به كه آهنگي زمزمه به كردم شروع اختيار بي

  من بدون بري خواي مي امشب"

 من جون نيمه چشاي خيسه

 خدايا كنم چيكار باورت شه نمي حرفام

 "بشكنم كه ري مي داري راحت

 .كمپ نيو ورزشگاه در ورزشي لباس با عكسش همان اتاق، گوشه كنسول روى عكسش به زدم زل بعد

 .قلبم در شد تيز چشمانش برق

 يكم كنم نگات بذار عشقم "

 ما دستاي بمونه هم با شايد

 من واسه نمونده فسن ديگه تو جون به

 نشكن رو دلم ديگه هم تو نرو

 ميره مي داره چشات جلو دلم



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

713 
 

 پاهاش روي بمونه دلم بذار نكن نگام

 باش مهربون آخه ذره يه فقط

 ره مي داره چجوري ببين خدا

 شدم بد كه گي مي راس تو اره

 شدم لب به جون كه گي مي اروم

 شه نمي درست چيزي بري اگه بمون امشب

 بري خبر بي شه نمي ساده

 من از بگذري شه نمي بگو عشقم

 هميشه كنارمي بگو

 ري مي كه نگو حاليم چه ببين توروخدا

 بگيري دستمو كه خواد مي دلم

 شم مي شكنجه تو بي كه نرو

 اخريشه گم نمي چيزي ديگه بمون پيشم

 شه نمي تو شبيه واسم كسي

 "بميرم واست من الهي بمون

 .شدم ها بزرگ آدم دنياي وارد مرتبه يك من

 ...دل لرزش شدن، عاشق

 ...بستن دل 

 ...يواشكى هاي قرار

 بودم، كرده تجربه او با بار، اولين را عاشقانه هاي پيام 

 هيچ هرگز كردم مي فكر من سخت، لحظات آن در كه بود اين مهم بود، من زندگي اشتباهي آدم او نبود مهم 

 ...كنم تجربه را ها اين تمام توانم نمي ديگر كس هيچ با و جا

 ...ترسيدم مي مطلقه زن اسم از من

 !ترسيدم مي ام پدري بى عين در پدرى، خانه از من

 !بود مسخره

 !!ترسيدم مي كنم، حسادت شوهرش با نسيم رابطه حتي و نفيسه زندگي به و برگردم اينكه از حتي من

 !كشيد طول ثانيه چند تصميم اين فقط اما ريختم، بيرون را وسايلم كردم، باز را چمدانم وار ديوانه

 ...گشودم را آن دوباره بعد، اما و بستم را زيپش ، چيدم چمدان داخل را همه دوباره

 منظور دارد، كم بيچاره گويند مي و شود مي ديوانه كسي وقتى كنم مي درك خوبى به حاال بودم، شده ديوانه

 دارد، كم عقل كه نيست اين

 را نفر يك او قطعا

 ...يشدنيا در
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 ...درونش در

 ... كنارش در

 ...دارد كم آغوشش در

 اثرش، ترين كم كه داشتن كم اين از آخ

 ...است ديوانگي همين 

 ...دارم كم كافي اندازه به من نكن، كم من وجود از را خودت شهاب

 بود، كرده خوش جا بنفشم قشنگ چمدان همان رفتنم، بار كوله روي سرم

 ...بود چمدان همين كند وصل ام زندگي و خانه اين به مرا توانست مي كه چيزي نهات دنيا اين تمام از انگار

 شوم، بيدار خواست نمي دلم كردم، احساس ام شانه روي دستي كه بودم بيداري و خواب ميان 

 !باشم داشته هايم شانه روي را هايش دست حداقل خواب، در طور همين خواستم مي 

 ؟ريحانه -

 ؟يخوابيد اينجا چرا

 داد؛ مي نوازش را ام زخمي روح صدايش

 ...شهاب بگو بيشتر

 !بگو بيشتر 

 بخواب، تخت روي پاشو -

 ؟خوابوندي اينجا آوردي چرا رو بچه اين !؟ ا  

  !خوابيده موش بچه شبيه كن، نگاش

 :بگويد بيشتر قدري بگذار ، شوم نمي بيدار

 ؟تربچه آلما -

 ؟نداري زندگي خونه خودت مگه 

 !دايي تخت روي نكني جيش

 ...شما خوشگلي چه آخ

 !توله نخند نخند

 ؟قرتي قدر اين دختر

 !واي واي

 !خنده مي داره همش كه هفته به هفته برم قربونش 

 ...شود مي دردناك سمفوني آخرين اين موسيقي آلما شيرين هاي خنده صداي

 در را آلما و است نشسته تخت روي م،كن مي باز را هايم چشم باريك مرز يك اندازه و چرخانم مي آرام را سرم

 اندازد، مي پايين و باال آغوشش

 و ثبت جا همين در  زندگي و عكاسي دوربين يك زدن فلش مثل درست ...زد مي پلكي روزگار شد مي كاش

 ....شد مي متوقف
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 :گويد مي لبخند و اخم با ، شود مي شدنم بيدار متوجه

 !خوابالو زشت -

 ؟ديخوابي اونجا  قحطه جا 

 :گويم مي آرام و كنم مي بلند را سرم ، هايم چشم روي كشم مي دست

 سالم -

 :گويم مي بغض با و بنفشم چمدان روي كشم مي دست دهد، مي را سالمم جواب سر با

 !بستم رو چمدونم -

  شم، آماده كن صبر يكم فقط

 ...برسونتم عياض بگو لطفا بعد

 شود، مي گشاد هايش چشم

 پرسد؛ مي بهت با و گذارد مي زمين را آلما 

 ؟؟بستي چمدون -

 شوم؛ مي بلند و زانويم روي گذارم مي دست

 ؟مامانم خونه بريم مي نگفتي مگه-

 !بمونم قراره بفهمن كه برم چمدون با بايد

 مي دستشويي به را خودم و كنم مي استفاده فرصت اين از من و گويد نمي هيچ اما شود، مي بيشتر اخمش

 ....كنم مي تماشا آينه مقابل را صدايم بي هق هق و رسانم

 هنوز است، دستش در من دستبند و حلقه و ايستاده كنسول جلوي كه بينم مي آيم، مي بيرون كه دستشويي از

 روم، مي كمد سمت است، ناباوري از پر نگاهش

 دارم، مي بر را ام روسري و مانتو 

 بغضم از جلوگيري براي را هايم دندان ، كنم مي حس را نگاهش سنگيني و هستم هايم دكمه بستن مشغول

  ، فشرم مي هم روي

 بر را شيشه ناخواسته و فكري هيچ بدون افتد مي عطرش شيشه به چشمم زنم، مي گره را ام روسري آينه مقابل

 :گويم مي و دارم مي

 ؟باشه من مال اين شه مي -

 ؟ببرمش خودم با

 كند، مي نگاهم فقط

 ...فقط

 :گويد مي شدن خارج قبل كند، نگاهم اينكه بدون و رود مي اتاق در سمت مرتبه يك اما

 ...منتظرتم ماشين توي -

 كنم؛ مي ناله

 ؟شهاب -
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 ايستد، مي

 ...بگو يعني 

 ؟لطفا بري مي واسم رو چمدونم -

 :گويد مي كه شنوم مي تعجب كمال در و

 !نه -

 !!بيار خودت

 مي خراب شكسته سر و صورت بي و شكند مي سرش و خورد مي زمين رويش  شوهرم از هم درخواستم آخرين

 ...سرم روي شود

 .داشت حضور ماشين در جسمش فقط انگار .كرد مي رانندگي مطلق سكوت در

 ...بود رفته هم هايش چشم روح حتي اما ، راند مي ربات يك مثل تنها 

 ....كرد ترمز مبراي هم، ام زندگي و قلب زمان هم انگار كرد، ترمز و رسيديم كه وقتي

 .نكردم نگاهش

 ...شود احيا شنيدن نرو يك با بود منتظر و ماشين دستگيره روي بود داده جان دستم

 :گفتم آرام

 .خداحافظ -

 نگاهم اينكه بدون و آورد بيرون كوچك كارت يك و برد پيراهنش جيب در را دستش فقط نكرد، نگاهم دوباره

 .گرفت مقابلم كند

 .است  خودش نام به بانكي كارت يك شدم متوجه گرفتم كه را كارت 

 :گفت و كشيد صورتش روي را دستش دو كالفه و كشيد آه 

 .هست پول توش كافي اندازه به -

 .كنم مي شارژش بيشتر هم هفته هر

 :گفتم شدن خارج از قبل و كردم باز را در كردم، پرت ماشينش داشبورد روي را كارت نفرت با

 .دارمن نياز صدقه به من -

 محكم ماشين صندلي روي كه كشيدم داخل چنان و گرفت قدرت با را دستم مچ كه شوم پياده خواستم مي

 .نشستم

 .بود نكرده رها را دستم هنوز بودم، دستپاچه 

 :گفت تحكم با و گذاشت كيفم جلوي كوچك جيب در و برداشت را كارت ديگرش دست با 

 .شصته و سيصد و هزار رمزش-

 :گفتم لرزان صداي با و گرفتم گاز را لبم بغض شدت از

 ؟شصت و سيصد و هزار اين زنيه كدوم تولد سال -

 .برد فرو موهايش بين دست و كشيد پوف

 :گفت عوض در و نداد را جوابم
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 بزن، زنگ بهم اومد پيش مشكلي هر -

 بزن، زنگ بهم فقط نيست، مهم باشه وقت هر

 .باش خودت مواظب و 

 .كشيدم بيرون دستش ميان از ار دستم و خنديدم تلخ

 ؟ هستي فكري با و متعهد مرد خيلي بگي خواي مي -

  قدر اين طالق بعد خواي مي شده چي نبود، حاليت مسىوليت حس و تعهد بودي من شوهر كه وقتى تو

 ؟باشي پذير مسئوليت

 :گفت و كرد نگاهم مستقيم

 ؟زد طالق از حرفي فعال كي -

 .كشيدم فرياد حرص با

 .باش حرفت سر بار يه خدا رضاي محض -

 :گفت و كرد نگاه را رو به رو دوباره

 .كنيم فكر خوب تنهايي توي بايد كدوم هر اونجا، برو روز چند نزن، داد -

 .زدم نيشخند دوباره

 .داريم نياز تنهايي به واقعا حاال بوديم، هم دل ور همش قبال كه نه -

 .مامان به برسون سالم كنم، مي خواهش نكن بحث اينقدر برو ريحانه، برو -

 .ندادم را جوابش

 .كوبيدم محكم را در سرم، پشت و شدم پياده

 .است گذاشته فرمان روي را سرش كه ديدم شد، كه چمدانم برداشتن براي ماشين عقب درب شدن باز نوبت

 ...شدم يراه ام پدري خانه سمت تهي، از سنگين باري كوله با و آوردم پايين را چمدانم سختي به

******* 

 چندي داند مي و گرفته دوشش روي را خودش تابوت كه بود كسي شبيه بيشتر حالم داشتم، مي بر كه قدم هر

 ...شد خواهد مخوف و تاريك قبر راهي ديگر

 ...است خواسته نيمه و نصفه را او هم مرگ حتي كه كسي شبيه

 !كنم مي حس را دننخور هم جرز الي درد به معني روزي هر از بيشتر قدر چه

 مدام بياييم، بر توانستيم نمي آن پس از و كرد مي محول ها دختر ما به اي وظيفه عمو زن كه وقت هر روزها آن

 !خوريد مي جرز الي درد به كه گفت مي

 شد، مهم سوال يك برايم جرز الي اين ها تر بعد

 جرز كه ديواري بين را فايده بي و نخور درد به هاي انسان  قديم هاي زمان فهميدم تا پرسيدم، راجعبش آنقدر

 .كند كمك ديوار استواري به شان مرده حداقل تا كردند مي گور به زنده داشته، نام

 هم ديوار جرز درد به حتي من واقعا حاال و بود ريخته فرو پيكرم تمام مرگ اين قبل كه بودم مرده چنان من اما

 ...خوردم نمي
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 ترمز درب مقابل هم سعيد سفيد پرايد حيرانم سرگرداني مرداب بين و رسم مي هخان درب مقابل وقتي دقيقا

 سرش روي را چادرش طور چه است، كرده بغل را نوزادش كه زمان هم داند نمي كه حالي در نفيسه كند، مي

 بنفش انچمد به ها زده جن مثل دهد، پاسخ را سالمم اينكه از قبل شود، مي پياده سريع من ديدن با دارد، نگه

 دوزد، مي چشم قشنگم

 احساس قدر چه بود شده باعث روزها آن و بگيرد برايش مارك اين از بود نتوانسته سعيد كه چمداني همان

 ...كنم برتري

 نخواست، مرا و ماند سر پشت كه مردي خواهم نمي گردم، نمي بر

 .كنم نگاه نخواست را ام خوشبختي كه همانطور

 پرسد؛ مي و ندك مي نگاهم بهت با نفيسه

 ؟ريحانه چيه اين -

 .خندم مي بغض با

 !كنه خوشبختمون تونه مي كرديم مي فكر كه همون -

 مي سر كه بينم مي گيرد، مي را چمدانم دسته و شود مي پياده سريع است، شده حالم وخامت متوجه كه سعيد

 :گويد مي نفيسه به ريعس بعد و كند مي نگاه كوتاه خيلي را است شهاب ماشين كه سمت آن و چرخاند

 ؟وايسادي اينجا چرا -

 .داخل بريم بزن زنگ

 :گويد مي و كند مي اشاره خانه سمت سريع شود، مي باز كه در

 .خانم ريحانه بفرما -

 ...گردم نمي بر دوباره من و

 .شود مي قلم رفتنم پاي كنم، نگاه اگر برگردم، اگر دانم مي كه كنم، نمي نگاه

 م،اي نشسته حياط وسط

 :گويد مي چندم بار براي است، شده دگرگون حالش است ديده چمدان با مرا وقتي از عمه

 برگرد، و پايين بيا شيطون خر از نشده بيدار آقاجانم و نيومدن زينت و مادرت و جان خانم تا خدا رو تو ريحانه -

 ؟باباش خونه بياد ببنده چمدون سريع ده مي معني چه زن

 !ونتترس مي سعيد آقا اصال

 :گويد مي حرص با نفيسه

 .ديدم در جلوي شوهرشو گم مي ؟ زني مي خودتو حرف چرا عمه وا -

 :گويد مي و گيرد مي را نفيسه حرف ادامه شود آرام تا دهد مي تاب آغوشش در را نوزاد كه حالي در سعيد

 .بگيريم درست تصميم يه كنيم صحبت بشينيم بيان، بزرگترها بديم اجازه -

 زدن؛ حرف خودش با كند مي شروع و نشيند مي كنارم حوض لبه و زند مي خودش صورت به سيلي فهكال عمه

 داره، ايرادي يه مردي هر -

 ...ايراد جور يه كدوم هر
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 ...ست عرضه بي من شوهر

 احساسه، بي و مذهبه خشك نسيم شوهر

 تنگه، بالش و دست آقا سعيد

 عنقه، بد يكم شهابم

 !بابامون خونه بخوريم سر ببنديم چمدون فرتي ما كدوم هر كه شه نمي دليل اين

 :گويم مي آلود عجز صدايي با كنم مي پاك ام گونه روي از را اشكم

 ؟بذاريد تنها اينجا منو و داخل بريد شه مي خدا رو تو -

 بياد، مامانم كنم مي صبر

 .گم مي واستون چيو همه بعد

 شوند، مي ساختمان روانه دو ره سعيد اصرار با اما كند، مي امتناع اول عمه

 كوچكم، سياه مموري و هدفون و ام مانده من حاال

 ... هايم اشك و خانه ماهي و حوض

 ندارم؛ همخواني توان حتي و لرزد مي بيت هر با هايم لب

 ..ندارد باريدن جان بهاري ابر اين ديگر"

  چيدن ارزش ديگر خشكيده گل اين

 ...ندارد

  ...گويم كه با را ديوانگي همه اين 

  كجا در را ام رفته آبروي گويم كه با

 ...بجويم بايد

  به چون چشمم پيش 

 خرامي مي نرمي

 ...درونم در خرامي مي 

 ...كامي تلخ شوكران نشيند مي

  نشيند مي شب هر قصه چون تو نام

  در ندارد پايان ات غصه من لب بر

 ...من شب يك و هزار

 ...من گذارم مي رس شب نيمه گريه به بالينم روي 

 ...دارم هديه را ديوانگي اين تو از

 ...من دارم هديه 

  تو كردي تو بارم بي فصل تازه، سبز نهال اي 

  تو بيمارم و زار و قرار بي و نصيب بي

  تو كردي
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  ...دارم مادرزاد تو عشق غم

 ...دارم استاد آموزش از نه

 تو غم يمن از كه شادم بدان

  رمدا آباد دل آباد خراب

  دارم آباد دل آباد خراب

 جواني از دريغا اي دريغا اي

  هوا دود و سوخت جواني از 

  ...زندگاني رويم پيش شد

 را جان نيمه اين خودت با

  دل اين 

  كجاها تا كجاها تا را آشيان بي

 كشاني مي

 ...كشاني مي 

 تو كردي تو بارم بي فصل تازه، سبز نهال اي

  و زار و قرار بي و نصيب بي 

  تو كردي تو بيمارم

 ندارم ماندن طاقت

  ميروم خداحافط دنيا اي آه 

 "خداحافظ زيبا گل اي تنها تنهاي

 بياورم، در را هايم كفش خواست دلم

  ببرم، فرو حوض در را پاهايم و كنم پرتاب گوشه يك را هايم جوراب 

 .شود كم درونم حرارت از قدري طور، اين شايد

 .شنوممي را خانه درب زنگ صداى

 ...ريزدمي فرو قلبم

 ...كنم حاضر عمو زن و جان خانم و مامان سوال  هزاران براي جواب هزار بايد حاال 

 .كندمي گريه و زندمي را خودش مامانم حتما

  .بنددمي رگبار به مرا هايش كنايه با عمو زن و كندمي شماتتم جان خانم

 آيند، مي عمو و آقاجان بعد

 پدرم، بي كه حاال شايد

 شوهرم، بي

 پناهم، و پشت بي

 .شود هم من سهم آمد، مي فرود دخترهايش و زن سر هميشه كه عمو كمربند 
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 ؟است مهم مگر اما

 ؟ام نكرده تجربه را كمربند درد حال به تا مگر

 كند،مي ام زنداني آقاجان حتما

 ...نيست مهم هم آن

 شدن، زنداني تجربه

 شدن، طرد

  شدن، تحقير

 ... و ردنخو كتك

 ...دارم را همه و همه

  !تنگم دل اما

 ...كردم تركش خداحافظي بي بودند، خواب همه وقتي زود، صبح كه اي خانه براى

 بودم، تنگ دل

 ...تكشان تك براي شدم،مي تر تنگ دل

 ...بودند جديدم خانواده كه كساني براي

 ؛زندمي داد و آورد مي بيرون آشپزخانه پنجره از را سرش عمه

 .كنهمي باز رو در نه مياد صدا نه خرابه آيفون كن، باز رو در ريحانه -

 :گويممي لرزان صداي با عمه، به بعد كمي و حوض در پاهايم به زنممي زل اول

 ...عمه -

 .تونمنمي من

 توانستم،نمي واقعا

 كرد،نمي كار پاهايم 

 .كردمنمي حسشان ديگر اصال 

 پرسد؛مي و كندمي توقف لحظه چند راه بين در رود،مي حياط در سمت هخان از كه بينممي را سعيد

 ؟شما خوبيد -

 :گويدمي بلند صداي با و گذردمي سوالش جواب خير از سعيد كوبد،مي در به محكم كسي

 .ميام دارم -

  كند،مي باز كه را در

 .دهدمي هل را او و كوبدمي سعيد سينه به كه است مردانه دست يك بينممي كه چيزي اولين

 .شودمي خانه وارد خشمگين و هراسان كه مردي بعد

 ؟است خواب 

 ؟كابوس يا رويا

 ...دانمنمي
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 !است شهاب مرد اين اما

  آيد، مي سمتم يكراست

  كند،مي بلندم و گيردمي محكم را دستم ديگر دست با و كندمي بلند را چمدانم دست يك با

 :گويدمي خشم  با اما آرام

 !بريم -

 !ام شوكه

 ...آورم نمي در سر چيز هيچ از

 .آيند مي ايوان به هم نفيسه و عمه

 :گويدمي اضطراب و ذوق با رساند مي ما به سريع را خودش عمه

 شهاب، آقا سالم -

 اومدي، كردي خوب

 .اشتباهه خيلي چيزا اين و قهر گفتممي بهش داشتم االن همين

 آيم، مي خودم به تازه

 كنم، جدا دستش از را دستم كنممي تالش 

 .شودمي بيشتر قدرتش اما 

 .دهدمي را عمه جواب جدي خيلي شهاب

 خانم، زري سالم -

 نيومده؛ قهر من زن

 باشه، خانوادش پيش مدت اين گفتم مسافرت، رفتممي داشتم من 

 .شدم پشيمون االن اما

 :گفت من به رو بعد

 !بريم بپوش كفشتو -

 :گفتم و مكشيد بيشتر را دستم

 بياد، مامانم كنممي صبر - 

 ...نميام جايي باهات من

 :گويدمي و زندمي پايم به آرام و گذاردمي پايم جلوي را هايم كفش و شودمي خم خشم با

 !بپوش گممي -

 :گويدمي رود،مي غره چشم كه حالي در و زندمي بازويم به هم عمه

 !شوهرت حرف به بده گوش -

 :گويدمي من به رو و يدآ مي جلو سعيد

 خانم، ريحانه داره قانون مملكت -

 .بياد پليس بزنيم زنگ شهمي داريد مشكلي



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

723 
 

 كشد؛مي جيغ و كوبدمي صورتش به نفيسه

 !نكن دخالت سعيد واي -

 :گويدمي و كندمي انداز بر را سعيد خشم و نفرت با و گرددمي بر شهاب

  !دنيايي اون كه بگيرم، دماغتو -

 ...حيف فقط

 .ندارم وقتشو امروز

 كشد؛مي و گيردمي محكم را دستم دوباره بعد

 .گرديممي بر برهنه پا باشه -

 .نشينممي زمين كف و كشممي جيغ

 ...نميام من -

 ...نميام جا هيچ 

 .كنندمي بيدارش و شوندمي عاصي آقاجان شنواي كم هاي گوش حتي فريادهايمان و داد صداي از

 زند؛مي فرياد و آمده ايوان به زده حشتو كه بينممي

 ؟شده خبر چه اينجا -

 :گويدمي سريع شهاب

 آقاجان، سالم -

 ...هيچي

 .داخل بفرماييد شما

 خواهد،مي پدر دلم

 ...خواهدمي پدري دلم

 :كنممي ناله

 !ببره منو نذار خدا رو تو آقاجان، -

 :گويدمي سريع عمه

 شده؛ حرفشون ديگه، شوهرن و زن -

 اينجا، اومده بسته چمدون سريع ينا

 .دنبالش اومده خدا بنده شهابم آقا

 .بيفتد اتفاق نيست ممكن اين از تر وحشتناك

 .كندمي پرتاب من سمت را اش چوبي عصاي عصبانيت با جان آقا

 .كندمي محافظتم و كندمي بغلم شهاب

 .خوردمي او بازوي به عصا

 زند؛مي هوار آقاجان

 اوغلو، كپك -
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 ...آبرو يب

  بكش، خجالت

 !كن خفه صداتو

 ؟؟؟صدايم

  ؟داشتم صدايي من مگر

 ؟؟بودم زده حرفي مگر

 :گويدمي و آورد مي باال را دستش شهاب

 آقا، حاج باش آروم شما -

  نيست، هيچي

 .كنيممي حلش

 :گويدمي من گوش در بعد

  نيست، موندن جاي اينجا -  

 .بريم بيا من جون

 .كوبممي مشت اش سينه به

 .نيست موندن جاي من، واسه جا هيچ -

 ...جا هيچ

 .است تلفن با زدن حرف مشغول سعيد كه بينممي

 ؟بفرستيد آدرس اين به مامور تا چند شهمي سالم -

 .داريم مشكل اينجا ما

 .است گرفته تماس پليس با كه شوممي متوجه

 زند؛مي فرياد و آورد مي يورش او سمت و آيد مي جوش به خونش شهاب

 .حالله ديگه خونت -

 .رويممي كردنشان جدا براي نفيسه همراه زده وحشت

 .زندمي محكمي ضربه سعيد صورت به كله با شهاب

 گيرم،مي را شهاب پشت از

 .كنيممي التماس

 بريم، بيا قرآن رو تو -

 ميام،

 .بريم بيا

 .كندمي نگاه مرا و كندمي رها را سعيد يقه

 كنم؛مي التماس نفيسه به كنان ناله بعد 

 ...پليس نزنيد زنگ خدا رو تو -
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 .رويممي بيرون خانه از و كشممي را او و ام گرفته را شهاب دست برهنه پا من حاال

 ...بنددمي را در سريع و گذاردمي در جلوي بيرون و آورد مي سريع را قشنگم بنفش چمدان كه بينممي را عمه

 خاكستري مرد و بنفش چمدان و مانممي من

 ...سياهم روزهاي و 

**** 

 بازگشت، به رو سخت مسيري در پيش سال پنج مثل دقيقا حاال

 ...عدم به رو

 ...اتمام به رو

 ...ام شده همسفر او با 

 فكر اين به مرا لحظه يك  و كند مي وورجه ورجه اتومبيل عقب فرفري، مو زبان شيرين يك كه تفاوت اين با 

 كشاند، مي

 ...بود من براي امروز بچه ينا اگر كه

 تكانم، مي سرم باالي از را اماها و اگر سياه ابر و كنم مي وحشت افكارم از خودم بعد

 پرسد؛ مي چندم بار براي كه شوم مي نگرانش نگاه متوجه

 ؟ريحانه خوبي -

 ...پرسيد را حالم كه روز همان مثل دقيقا

 به بازگشت رهسپار پدري خانه از شده رانده تر، دار كش زوآر از حسرت و تر دراز پا از دست  كه روز همان

 ...بودم ام جهنمي زندگي

 دادم؛ جواب سرد و نكردم نگاهش

 نداره، وجود بياره واسم بخواد منو امير مُرده كه تابوتي هيچ -

 !نمياد وقت هيچ تابوت اون

 گيرد؛ مي مقابلم و دارد مي بر ماشين عقب صندلي از را آب بطري  شنوم؛ مي را آهش صداي

 ..بخور آب يكم -

 .ندارم ميل ممنون -

 :گويد مي عاجز و ناتوان

 ...كن گريه پس -

 ! كن گريه كنم مي خواهش

 زني، مي گول خودتو داري

 نكردن، گريه اين

 نكردنات، باور اين 

 !ده مي دستت كار 

 :گويد مي مرتبه يك نگراني با ساهيار
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 !نكن گريه ريحانه نه -

 ...شي مي پير

 زنم؛ مي لبخند طفل به رو بغض با و گردم مي بر

 ؟خوشگلي خيلي دونستي مي -

 بوسد، مي را كوچكش هاي دست هم شهاب كند، مي حلقه شهاب گردن دور پشت از را هايش دست زده ذوق

 :گويد مي كودكانه زبانه با ساهيار

 خوشگلم، دونم مي -

 !گه مي همينو هم جان شهاب 

 :گويد مي و برد مي فرو اش فرفري موهاي ميان را دستش دو بعد

 !ببين موهامو -

 !ويژيه ويژ مامانم مثل

 بطن در او كه روزهايي به  كنم فكر اي لحظه دهم نمي اجازه خودم به حتي كه است شيرين و معصوم اينقدر

 و گرفت مي شكل مادرش

 ...مردم مي بيشتر روز به روز من

 !خوفناك ناقوس اين از متنفرم قدر چه من آخ و كشد مي نعره شهاب تلفن

 !بگو جان سپهري الو -

 .نباشه ترافيك اگه تهرانم ديگه ساعت يه ميام، دارم -

 .كردم هماهنگ مسجد با -

  ؟كي دقيقا نگفتن -

 رسه، مي حتما فردا گفتن زدن، زنگ من به صبح -

 شو، پيگير باز بكش زحمت يه خوب -

 .ببينيم تدارك بتونيم مهمونا و مراسم واسه كه بدونيم دقيق بايد چون

 !!!سپهري -

 ها، باشه بهترين چي همه -

 .بذار تموم سنگ 

 !كردن بيجا -

 !ديم نمي راه خبرنگاري و عكاس هيچ

 ؟بود چش ؟دكتر بردي رو شادي راستي، هان -

 ؟؟خوب -

  ؟نوشت آزمايش -

 !كه شه نمي حاد قدر اين سرماخوردگي ؟ چي يعني -

 نوشت، مي آزمايش بايد حداقل
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 ؟بود بلد كار  دكتره مطمئني -

 .بريمش مي احتياط محض ام ديگه جا يه برسم، بذار خوب -

 !گرم دمت -

 .زياد عزت

 اشكي من هنوز اينكه از خورد مي جا كند، مي نگاهم و گردد مي بر بالفاصله شود، مي تمام تماسش وقتي

 بوسمش مي چسباند، مي من به را خودش محكم و دآي مي جلو سريع كنم، مي باز ساهيار براي را آغوشم ندارم،

 :گويم مي و

 ؟برسه فردا قراره اي افسانه تابوت اون گفت مي داشت ؟چيه -

 !كرديد باور كه احمقيد همتون

 ؟گرفتي مسجدم

 ؟؟!باشي نايبش و بياري در اداشو كه اينه واسه مثال جديدتم مسلك لوتي ژست اين

 :گويد مي و كشد مي آه

 بودم، هيچي  مقابلش در هميشه من -

 ...نايبش به برسه چه بشم، نداشتم لياقت پاشم خاك

 :گويد مي و گيرد مي را ساهيار نحيف بازوي خشم كمي با بعد

 .نكن اذيت بشين عقب برو ساهي -

 :گويد مي اعتراض با و چسبد مي من به محكم ساهيار

 !كه كنم نمي اذيت -

 است؛ بچه كردن جدا به مصر شهاب اما

 داره، ني ني شكمش توي خاله -

 سنگيني، تو

 !نياد دردش ني ني عقب برو

 دقيقه چند و   كنم مي نوازشش ، گذارد مي آنجا بوسه يك بعد و گذارد مي شكمم روي را كوچكش سر ذوق  با

 .رود مي فرو عميقي خواب به عقب صندلي روي او بعد

 كند؛ رها عتصابا از  مرا هاي اشك دارد خيال هم اتومبيلش صوتي سيستم

 !شود نمي موفق اما

 :كند مي ناله خواننده

 شه ها خاطره اين مرگ تونه، نمي تو رفتن"

 باشه فاصله نفس يه هميشه ما بين  بذار

 بگيره دلم از تورو تونه نمي تو رفتن

 ره مي تو سمت من پاي ري مي كه راهي هر به تو

  ببينم تو تمام تا طلوع يه تو رفتن
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 زمينم من من، رباو تو كن ريشه

 بشينم تو عشق پاي بود همين تو از من سهم

 همينم من نباشي چه باشي، چه تو

 سرابم با شه نمي پر من با تو درياي مرز

 عذابم اين كجاي من من، حسرت تمام اي

 همونجاست دنيا آخر هرجاتوباشي، من واسه

 نيست، نبودنت رفتنت

 "....ماست ادامه رفتنت 

 :گويم مي و كوبم مي صوتي سيستم توقف دكمه روي

 بود، زشت شعرش هم -

 !اش خواننده صداي هم

 !اي سليقه بد هميشه

  ؟زنم مي  كنايه چرا

 ؟؟ببخشم تسكين خواهم مي را روحم قسمت كدام درد

 احساسم، از اي گوشه اما

 است، شده دست هم خواننده با 

 :كند مي نجوا درونم در و 

 ..نيست نبودنت  رفتنت "

 "...ماست مهادا رفتنت

**** 

  راند، داخل سمت شهاب و شد باز عمارت  هاي درب كه همين

  كردم، احساس

 !است خوفناك پايان يك شروع اينجا

 دانستم، مي من و فشرد را كرنومترش زندگي

 ...كشد مي شيهه روزها همين پايان سوت 

 :زد فرياد و شد پياده سرم پشت بالفاصله شدم، پياده كه من

 !پاركينگ ببر شينوما !عياض -

 ، كردم نگاه را دانستم نمي عضوش را خودم ديگر اما داشتم دوستش كه عمارتي سراپاي بغض با

 :گفتم آرام 

 ؟چمدونم -

 :گفت و رفت من از جلوتر قدم چند

 بيدارن، همه االن ميارمش؛ شب -
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 !فهمن مي 

 ؟كنيم ايمق بخوايم اينو كه نفهميدن، ما بين حاال تا چيو مگه !بفهمن خوب -

 ؟باشه دوممون بار اين كه كرديم داري آبرو كي 

 :گفت كالفه بعد بيوفتم، راه تا كشيد كمي و گرفت محكم را دستم و برگشت

 !ريحانه نزن حرف -

 !!رو رابطه اين كني پاره تيكه بيشتر حرفات با قراره اگه 

 چكيد؛ اشكم

   سوخته، كه اي پارچه -

 !شه نمي پاره تيكه

 و نابود و نيست هوا توي جوري يه شه، مي خاكستر كني، فوتش يك كافيه 

 !نبوده اول از انگار كه شه، مي گم 

 هايش؛ انگشت قلنج شكاندن به كند مي شروع و ايستد مي

 !كن فوتش پس خوب -

 !كني مي نابودش و نيست طور چه ببينم كن، فوت

 :افتادم راه جلو سمت به و خنديدم تلخ

  !نمونده واسم نفسي -

 بكشم، آه حتي بخوام كه نمونده نفس اونقدر

 !كردن فوت به برسه چه

 :گويد مي بعد و زند مي صدايم تر بلند دهم؛ مي ادامه راهم به اما كند مي صدايم

  نيستم، بلد اي ديگه كار چون كنم، مي اذيتت چون بري خواستم مي-

 !گذاشت كاله سرم زاده عيوض شه، بدتر اين از قراره اوضاع چون

 ...ترسم مي ريزد، مي فرو قلبم

 :باشم دار خود كنم مي سعي اما

  باشه، نوشته سناريوش توي تونه نمي هم خدا بدترشو، اين از -

 بزنه دهنت از كه تيز دندون تا دو و سرت روي شاخ دوتا به داري احتياج كني، بازي بخواي بدترشو اين از هم تو

 !بيرون

 :شود مي رفتنم راه سد و ايستد مي مقابلم آيد مي جلو

 بدتر، من از پله يه يعني -

 ؟؟آشام خون شه مي 

 :گويم مي پوزخند با

 ..گيره مي و كشه مي سر رو آدما خون فقط كه آشام خون شرافت به رحمت صد -

 ...اما تو
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  هويت، شخصيت، به اما تو

 !كني نمي رحم طرفتم، بودن انسان حتي

 :فشرد مي هم روي را هايش دندان

 !سوزه مي تو واسه دلم هي !االغمه خود رتقصي -

 !!!ازگلته بزرگ بابا همون مثل يكي لياقتت تو 

 شوم؛ رد بتوانم و برود كنار تا كوبم مي اش سينه به

 !دروغه ترحمتم حتي تو ندارم، احتياج تو دروغ سوزي دل به من -

 برنگشتم، تو دلسوزي محض منم 

 !برگشتن و خفت اين به بدم تن شدم مجبور كني، مي درست شر داري ديدم

 :خنديدن تمسخر با كند مي شروع

  !اومدنت از شدن، خوشحال خيلي اونجا و كشتن گوسفند پات زير كه نه -

 !بگي همينو بايدم

 !پوسيده طناب يك با هم آن دهم نجات حقارت منجالب از را خودم خواهم مي اما ترم، حقير هميشه از

 ...ديوانه كلمات با

 !باشم سر هم و اتاق هم خونه، هم هرزه، توي با تا داره شرافت هم بخوابم پل زير يابونخ توى من -

 حالت يك با و زدن پلك بدون كه خورد مي صحرا به چشمم سرايداري ساختمان مقابل باغ، گوشه مرتبه يك

 است، زده زل ما به وحشتناك كمي و عجيب

 :گويد مي تشر نفرت با شود مي او حضور متوجه هم شهاب ام ترسيده كمي 

  !آخورت توي برو گمشو -

 ؟نبينم ريختتو نشو آفتابي ام خونه من نگفتم، مگه

 ....هررررري گمشو 

 :گويم مي و خندم مي عصبي اختيار بي

 !صحبته طرز چه اين جان شهاب -

 معشوقش، با آدم 

 همخوابش، با 

 !كنه نمي رفتار طوري اين 

 كرده، حساب آدم رو وت بدبخت يه اين دنيا، همه از باز 

 ...كـ مي ضرر نده دستش از 

 !كند مي مرتعش سرم در را مغزم اش سيلي ضرباهنگ كه است، نشده تمام فعلم

 !است خورده تكان مغزم واقعا انگار !كنم نمي هم گريه !كنم نمي سكوت اينبار

 :دهم مي سر فرياد 

  !كثافتتتتتت -
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 !نكن بلند من رو دست

 ....لآشغاااااا !!!!هرزه

 است، خورده جا خوردم بر از

 نكشم، جيغ تا گذارد مي دهانم جلوي محكم را دستش 

 .زنم مي پا و دست بيشتر اما 

 :گويد مي عصبانيت با 

 !تخت به بندمت مي باز باال، برمت مي االن -

 !بخوابي روزي چند يه بايد كردي، رم دوباره 

 زمان، هم كه رسد مي حدي به اش جمله اين با خشمم و نفرت شدت

  زنم، مي شكمش به لگدي هم گيرم مي گاز را دستش هم 

 ..كشد مي "آخ " نعره و شود مي خم درد شدت از

 خودم، از !ام ترسيده

 !ام كرده كه كاري از 

 :گويم مي گريه با و روم مي جلو هراس با 

 ؟خوبي ؟شهاب -

 كند، مي بلند كه را سرش

 گوشه محكم  سنگينش طاليي ساعت كه كند مي پرتاب گمشو هنشان به سمتم را دستش طوري مرتبه يك

 ...درد مي را  ام پيشاني

 :پيچد مي فضا در تر دور از نعره يك زمان هم و

 !!!!!الدين شهاب -

 بيند، مي تار هايم چشم

  عمارت، بزرگ ايوان در هيبت اين كه دهم تشخيص خوبي به توانم مي اما 

 ....است شيرشاهمان

 كند، مي لمس و گيرد مي نشانه را ام شقيقه كنار برجستگي انگشتم سر اختيار بي

 بود، كوچكي زخم 

 بود، مانده باقي محسوس نا و كمرنگ خيلي جايش هرچند 

 شد، مي تر تازه و تازه برايم درون از بار هر اما 

 بود، كالفه ترافيك از و بود گرفته ضرب فرمان روي كه دستش مچ به زدم زل اختيار بي 

 ، كرد مي قلقي بد و بود شده بيدار تازه هم اهيارس 

 !خودش مثل درست

 :گفت گريه و ناله با ، گرفت مي بهانه و ميشد عنق شدن بيدار از بعد ساعت چند تا كه خودش مثل

 .دارم جيش من ؟؟بيگم بار چند !!!جان شهاااب -
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 كرد؛ نگاهش و برگشت اخم با

 !!!نخور آب اينقدر نماشي توي بيگممم شما به بار چند منم -

 دهد؛ مي تكان هوا در عاصي را كوچكش هاي دست و شود مي عصبي شيرين خيلي

 ؟؟بيميرم جيش از من حاال خوب -

 بزن، حرف بلند صداي با و كن ادبي بي حاال -

 ...باشم نداشته دوستت هم اصال كه

 ، شود مي عصبي بيشتر طفلك

 پشت از محكم را شهاب دهد، مي تكان مدام را خودش مثانه شارف شدت از كه حالي در و شود مي بلند هراسان

 بوسد؛ مي را پدرش صورت هم سر پشت و سريع و كند مي بغل

 !!باش داشته دوست منو -

 ؟ قول؟ قول

 ؟جان شهاب بده قول

 :گويم مي ناراحتي با و كنم كنترل را خودم توانم نمي

 !!!دار نگه جا يه بچه كردن دعوا و شماتت جاي به لطفا -

 ...كنه جيش جا يه كشه، مي عذاب داره بچه اين

 :گويد مي تعجب با ساهيار

 ؟؟؟ خيابون توي -

 :گويم مي و كنم مي اشاره خيابان وسط شمشادهاي به و خندم مي

 ...باشه تشنشون خيلي كنم فكر ها درختچه اون -

 دهد؛ مي تكيه پشتش صندلي به عصباني و سينه به دست و كند مي اخم

 ريحانه، بينن مي منو مهه -

 ؟؟چي آبروم

 :گويد مي و زند مي قهقهه اختيار بي شهاب

 ؟ مياد قدت وجب نيم به  گنده كلمات اين آخه من سگ  توله -

 :گويم مي ساهيار به رو بعد و كنم مي نگاه را شهاب اخم با

 ؟خوبه نبينتت كسي كنم مي باز رو چادرم ايستم مي جلوت من -

 :گويد مي حرص با

 !!بيني مي خودت ؟چي خودت -

 ...ببندم چشامو دم مي قول -

 ؟؟قول -

 ، قول -

 ؟؟؟قبول حاال 
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 :گويد مي ذوق با بعد و كند مي فكر ثانيه چند و گذارد مي لبش كنار را كوچكش انگشت

 قبووووول -

*** 

  ، داشت فرق هميشه با بار اين

 كرد، پرتاب را آن اي گوشه و كند صورتش از را احترام و اطاعت نقاب شهاب باالخره

 شد، زمين نقش و كوبيد اش سينه به اميررضا وقتى 

 ، شد بلند جايش از بود، من زخم به اميررضا حواس تمام كه موقع همان 

  بود، دريدن حرمت نوبت بود، او هاي نعره نوبت حاال 

 ...بود شدن سولماز پسر نوبت

 .بياندازد ديگري گردن و بزند دفريا جايي را اشتباهاتش تمام بود منتظر انگار

 ، بود شوكه امير حاج ديدن از 

 ميزد؛ فرياد  

 ؟كردي من زندگي توى دماغتو نگشته، بر هنوز چيه -

 ؟؟؟ كني نمي گم گورتو هميشه، براي بار يه چرا

 ؟؟؟برگشتي باز چرا 

 !!؟؟؟هست من گوه زندگي جاي همه پات، رد چرا

 ردفش هم روي را هايش دندان كه ديدم

 داد؛ را جوابش كوتاه اما ، خشم با بعد و داد هايش چشم فرياد با را هايش نعره جواب و

 ...شو خفه -

 ...شو خفه ، فقط

 نبود، شدن خفه انتخابش اما

 بود؛ امده فرياد براى بار اين 

  ؟برگشتي چي واسه -

 ؟بخندي بهم برگشتي

 ؟نتونستم ببيني برگشتي

 ؟كني سرزنشم برگشتي 

  !تمباخ ! آره

 كردم، ها عرب حروم منالتو و مال

 .كردم زاده عيوض تقديم بزرگيشم، قسمت يه 

 ، اند كرده وحشت وقاحتش شدت از همه

 زند؛ مي فرياد اعتراض با جان خاله عزيزه

 !!!شهاب بكش خجالت -
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 .كن حيا

 ؛ شود مي تر جريح اما

  ، بسه -

  كشيدم، خجالت سال همه اين

 مي صدقه ،بهمون ذره يه ذره، يه بعد خورده، رو ما همه حق كه كسيه نيستم، من بكشه خجالت بايد كه اونى

 ...ده

  دود، مي عمارت سمت عصبي و دوان دوان كند، صبر اينكه بدون بعد

 كوبد؛ مي صورتش به سيلي شهداد

 سرم، به خاك -

 !؟؟ري مي كجا 

 :گويد مي جان خاله هعزيز به آرام امير حاج كه بينم مي رود، مي وقتي و دهد نمي جواب

 !!خاله -

 !لطفا پيشش برو 

  كه بود زخمم كردن ضدعفونى مشغول كارگاهش در

 :غريد لب زير

 ...كنممي آدمش -

 بستم، كه را هايم چشم

 چكيدند، هم سر پشت بودم داشته نگه شان زور به كه اشكي قطره دو 

 ....سوخت و لبم خراش روي شد نمك اشك، شوري

 ...شد بلند و گفت علي يا اش هميشه عادت به و گذاشت ام پيشاني زخم روى چسب با را باند او و خنديدم تلخ

  كرد، طي را اتاق عرض بار چند

 .كشيد صورتش روي كالفه را دستش دو هر كه ديدم

 ...گذردنمي  شهاب گناه از راحت بار، اين دانستممي خوب

 ...كردممي كارى نشده دير تا بايد

 زدم؛ صدايش

 !امير حاج -

 كند،مي نگاهم و كندمي توقف

 ...بگو كه يعني 

 كنم،مي م ن م ن

 ريخت، فرو هُري دوباره شهاب اسم آوري ياد با لحظه آن قلبم

 ...كردممي كاري برايش بايد 

 ...راستش -
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 ...نبود ديديد شما كه چيزى اون قضيه راستش،

 ترساند،مي مرا بيشتر سكوتش اين و خوردمي گره بهم شدت به ابروهايش

 دهم؛ ادامه كنممي سعي اما 

 ... يعني - 

 ...نديديد رو چيز همه شما  كه اين يعني

 ...رسيديد بدش قسمت به متاسفانه

 آيد، مي جلو قدم چند

 شود،مي حبس ام سينه در نفسم

 ...است هايش شانه صالبت به هم صدايش

 ...ريحانه -

 كند؛مي اصالح را اش جمله ، طور اين و كندمي مكث كمي

 !!!خانم ريحانه -

 ...بگو بگي، خواىمي هم دروغ

 !!!نكن فرض احمق رو مخاطب من  لطفا اما

 !!!نكن توهين شعورم به

 ...اندازم مي پايين را سرم

 كنم، مشت را دستم كه دارم عادت استرس، زمان در

 ...شودنمي خم حتي ضربه، شدت از هايم انگشت اما

 :نالممي و گيرممي صورتم جلوى را دستم

 ...بود خودم تقصير -

 ... شهاب

 عصبيه، خيلي روزها اين شهاب

 ...ريخته بهم اونو كل به زاده عيوض و معامله جريان خوب

 ...بود بار يه همين

 ....نداره عادت اصال

 ...كنممي رها كاره نيمه را ام جمله من و رودمي باال سكوت حكم نشانه به دستش

 پرسد؛مي تمسخر با حال عين در و خشم زا پر لحن يك با

 ؟؟بود بار يه همين كه -

 !؟؟چيه شب هر هاى شكستن و فرياد و فحش صداي

  !من خداى

 ...داشت خبر

 ...داشت خبر خانه هاي اتفاق همه از هم نبود ايران كه مدت اين
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 ...تازدمي صورتم به نفهمم زبان هاي اشك لشكر دوباره

 !!! خدا رو تو -

 زند؛مي فرياد

 !؟؟چى خدا رو تو -

 !؟ظلمه عين ظالم، ظلم مقابل در سكوت گفته كه ديمي قسمم خدايي به

 ؟؟كنم سكوت

  شدم، بلند جايم از

 ، رفت گيج سرم

 ...گرفتم اتاق قديمي كمد لبه به را دستم

 ...دارم دوستش قدر چه دونيدمي شما -

 ...ببنديد چشم رو بار يه همين كنممي خواهش

 كند،مي نگاهم

 اند، كرده اتراق اش مردانه ابروان چتر زير كه كدرش و كهربايي هاي چشم 

 ...دارد غم امروز قدر چه 

  ، در به ضربه چند صداي با

 دهد؛ مي ورود اذن بلند صداي ،با كند مي نگاه من به خشم با هنوز كه طور همان

 ...تو بيا- 

 
 ود،ش مي اتاق وارد دستپاچه منيره بعد، ثانيه چند

 :گويد مي شكسته پا و دست كلمات با بعد كند، مي نگاه مرا نگراني با اول 

 
 ...آقا -

 ...آقا

 ...بندن مي چمدون دارن  شهاب آقا

 ريزد، مي هري قلبم

 ؟؟؟چمدان 

 !؟بزنم آتش را ها جاده و بروم كه داري رفتن قصد جاده، كدام از 

 فهمم، مي حاال 

 جداييست، دو هر نتيجه كهاين با كردن، ترك از  شدن، ترك 

 است تر دردناك قدر چه و دارد فرق قدر چه

 ...گذارم مي قلبم روي را دستم

 ...دوم مي دنبالش شود، مي خارج اتاق از درنگ بي و كند مي نگاه من به
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 ...رود مي پايين سرعت با يكي، تا دو را ها پله

 ترحم، پر هاى نگاه است، تشويش از پر  خانه، پايين سالن

 ...كند مي برابر هزار را دردم 

 ...كند مي گريه آرام آرام و كرده كز ديوار گوشه شهداد 

 ...شوم اتاق وارد اميررضا سر پشت كنم نمي جرات ايستم، مي جا همان

 جان، خاله عزيز

 بستن؛ نفرين و فحش به را شهاب  خودش، زبان با است كرده شروع 

 گَلسَن، آوارَ  -

 !!!شهاااااب الهي 

 بعد، لحظه دچن

  گيرد، مي اوج ها فرياد 

 لرزد، مي  كشد، مي جيغ و گذارد مي سرش روي را دستش دو هر  شهداد

 .. اما من 

 ....است زده خشكم اما، من

 ....شوم نمي كر و شنوم مي اما، من

 ! زنمه !زنمه -

 بزنمش، خوام مي

 !؟؟چه تو به بكشمش خوام مي ! همينه لياقتش چون

 است، تر بلند ها ريادف از سيلي صداى

 لنگش، پاي با جان عزيزخاله 

 :گويد مي غليظ لهجه با و رساند مي اتاق به را خودش 

 !!!اميررضااا آقا -

 ...كن ولش  

 .....خونه از كنه گم گورشو لياقت، بي اين بذار 

 آيد، مي جلو آلما

 كوچكش، هاي دست با 

  گيرد، مي را دستم 

 ، است ،فهميده اش يكوچك همه با  و كند مي گريه

 ...بگيرد را دستم كسي حاال دارم نياز قدر چه

 خندم، مي

 خندم، مي ها ديوانه مثل 

 !چمدان دو ، شود مي خارج اتاق از دست به چمدان 
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 چكد، مي خون اش بيني از

 كند، مي مكث 

 كند، مي نگاهم 

 گذارد، مي زمين را ها چمدان از يكي 

 !!! خدايا

 ...ام رفته جلو بچه پسر اين براي عاشقي كجاي تا من داني، مي فقط تو

 ....است شده پر خون و اشك از هايش چشم

 ...زند مي نفس نفس، و داده تكيه در چهارچوب به را دستش يك اميررضا

 :گويد مي من به رو  پيش، دقيقه چند خشونت به نه صدايي با شهاب

 بستم، چمدونتو -

 !؟؟بموني خواي مي يا مياي باهام 

 ... هآ

 من، خداي

 ...احمقم قدر چه 

 .روم مي جلو قدم چند دعوتش، از زده ذوق و كنم مي فراموش را هايم زخم درد كه احمق قدر چه

 كوبد؛ مي اش سينه به جان خاله عزيزه

 !!!قيز واي، اي -

 رو، رحم بي ضحاك اين كن ول

 ...قبرستان بره بذار

 ...ام شده حرفها اين از تر سست من

 :گويم مي شهاب به رو آرام

 ؟بردارم برم حلقمو  -

 ...كوبد مي اتاق در آهني چوب چهار به من حرف اين با را اش پيشاني اميررضا كه بينم مي

 شود؛ مي هويدا شهاب صورت در ، خشم و خون ميان در پنهان، خنده يك

 ...عزيزم برو -

 ...منتظرتم ماشين، تو

 رود، مي و دارد مي بر را ها چمدان

 :گويد مي جمع به رو گردد، مي بر خانه، از شدن خارج قبل 

 ، رفتيم ما -

 خان، اميررضا امپراطورى و بمونيد شما 

 ...بخوره رو حقتون تر راحت كنيد، خم سر عمر يه

 اش، رويي و چشم بي از
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 ...اندازم مي پايين را سرم شرمنده 

 شوم، اتاق وارد خواهم مي

  ايستاده، در جلوي اميررضا اما 

 ... نرمش هاي ريش روى كشد مي ستد 

 هميشه، برعكس بار اين

 ...دهد نمي دستور 

 كند؛ مي خواهش

 ....ريحانه نرو -

 ام، ريحانه كه است بار اولين اين

 !؟او زبان در 

 ...برسه دادت به نيست جان خاله عزيز ،ديگه بري -

 ...باشن داشته ،هواتو نيستن آيجان و الناز و شهداد

 ....بره نمي حساب  ديگه، كس يچه از اون برى،

 ...ريحان شي مي پر ،پر برى

  !؟است شده مرگش چه قلبم

 !؟خورد مي سر دستم از ماهي مثل چرا

 رقصد، مي اشك هايش چشم در 

 !!!من خداي 

 !؟؟رضاست امير اين 

 !؟؟است شده ضعيف قدر اين چرا

**** 

 بود، داده انجام را كارش باالخره كه ساهيار

 شبيه ژستى با را هايش دست و كرد مردانه را صدايش اش وجبى نيم باالى و قد آن با و كشيد راحتى نفس 

 :گفت من به رو و برد فرو جيبش در پدرش

 ؟خانوم بريم -

 كنم، مهار را ام خنده توانستمنمي

 :گفتم و كردم دراز سمتش را دستم 

 .بريم كه بده دستتو -

 :فتگ و افتاد راه ها چمن در من از جلوتر

 .شم رد خيابون از بلدم -

 :گفتم و افتادم راه دنبالش

 ؟كنى كمكم شهمي نيستم، بلد من -
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 .شد بلند خيابان سوي آن از فرياد و داد صداي رابگيرد، دستم خواست كه همين

 .بود پا به هياهويي و بودند شده جمع نفر چند شهاب ماشين دور چرخاندم، سر زده وحشت

 :گفتم حرص با دلم در و گرفتم محكم را ساهيار دست 

 شهابي، همون هنوزم -

 !دونهمي خدا كردي، پا به شر چي سر باز

 :گويدمي است، شده نگران حسابي كه طفلك ساهيار

 ؟كرده تپاصت بابام ماشين -

 :گويممي و كنممي ردش خيابان از احتياط با

 .عزيزم نه -

 كنم؛مي تاكيد شود،مي سوار كه ساهيار و كنممي باز را در كاري هر از قبل رسيم،مي كه ماشين به

   !نشو پياده -

  روم،مي بانك عابر روى به رو جمعيت سمت بعد

 :گويدمي زننده و عجيب پوشش با فربه زن يك به رو فرياد با كه بينممي را شهاب

 !من خواهر بكش خجالت -

 ؟زنيمي تهمت بدبخت جوون اين به نداري حيا اصال تو

 و دارد تن به نظامي لباس كه الغر جوانك يك گفتن،سمت ناسزا به كندمي شروع و كندمي داد و غجي زن

 .است سرباز است مشخص

 :گويدمي دست به تسبيح ميانسالي مرد

  .بفرستيد صلوات -

 پشت بار چند شرمي بي با و آيد نمي كوتاه جوره هيچ زن، و است شده سرخ كامال صورتش رنگ بيچاره سرباز

 :گويدمي هم سر

 مملكت، اين توي زد دار بايد رو كثافتا اين -

 .نكنن درازي دست جلوشونه، زن يه سن،مي وا صف يه توي تا كه

 ...سوزوند زنده زنده بايد رو جنسي هاي گرسنه اين

 :گويدمي پيرمرد به رو التماس با است، شده جاري هايش اشك ديگر شرم فرط از كه سرباز

 !نكردم كاري من نيستم، ناموس بي و غيرت بي من حاجى خدا به -

 .شود مي جلب الغرش دست روي عجيب و خاص پانسمان به توجهم

 :گويدمي و گيردمي را دستش شهاب

 ...جوون بريم بيا -

 .شه پاره حنجرش تا كنه فرياد و داد اينقدر بذار

 انجام رو كارم پايين بيام شه خلوت كه بود بانك عابر صف به حواسم مدت تمام بودم، ماشين توي خودم من

 بدم،
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 .كردن فرياد و داد كرد شروع الكي خانم اين ديدم

 رساند؛ مي اوج به را فريادش مرتبه يك زن

  ؟كنيمي دفاع ازش چيه -

 ...خودشي مثل هرزه يه هم تو

 بينيد،مي جنسي كاالي رو ها زن ما شما،

 .كنه رسواتون بايد من مثل يكي 

 .شو سوار يعني كند،مي اشاره ماشين به اخم با است، افتاده من به چشمش تازه كه شهاب

 .شوممي ميخكوب شهاب فرياد با مرتبه يك كه بروم، ماشين سمت خواهممي

 !آشغااااال  -

 .اندازد مي جوان روي را خودش مرتبه يك و دود مي جمعيت از اي گوشه در جوان يك سمت

 .كندمي فرار قصد و اندازد مي دوشش روي را كيفش زده وحشت زن، كه بينممي

 زند؛مي داد شهاب

 !كنه فرار نذاريد -

 ...همدستن

  نكند، فرار تا كنندمي محاصره را زن مردم

 .است فايده بي كشدمي جيغ قدر هرچه

 .گيرندمي را مرد آن دست دو، هر و رودمي جلو شهاب به كمك براي سرباز

 :گويدمي وحشت با  ديگري مرد

 ...زدمي رو كيفم داشت -

 :گويدمي و پيچاندمي را دزد دست نفرت با شهاب

 بزنن، وسط اين رو مردم جيب كه انداختن راه معركه -

 ...پليس به بزنه زنگ يكي

  كند، فرار خواهدمي سرباز، دست به ضربه با و دارد فرار بر سعي دزد همان بين، همين در

 .تاس ناموفق مردم ساير همكاري با كه

 ... دارد خونريزي شدت به و بيندمي آسيب بيچاره سرباز زخم اما

**** 

 :گفت و گرفت سرباز مقابل  را آبميوه ليوان شهاب

 .جايي درمانگاهي يه بريم شو بلند بعد بخور اينو -

 :گفت خاصش لهجه همان با فشرد،مي زخمش جاي روي را ها كاغذي دستمال كه بيچاره سرباز

 نكش، زحمت برادر  نكنه، كمت آقايي از خدا -

 .شهمي خوب مياد بند خونش خودش االن اين

 :گفت داد،مي دستمان هم را ساهيار و من آبميوه كه حالي در شهاب
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 كنه، عفونت ممكنه ! پسر شهنمي كه اينجوري -

 ؟شده چت ؟هست چي زخم اين اصال 

 :گويدمي كشد،مي باال ني با كه را، جرعه اولين ساهيار

 .ندارم دوستش كرد، مچاله دهنمو اين ! جان شهاب -

 :گويدمي بعد  و كند امتحان را اش مزه تا نوشدمي اي جرعه هم خودش و گيردمي دستش از را ليوان شهاب

 .بخور نيار بهونه !ساهي ستهميشه مثل كه واهلل -

 :گويدمي بغض با و كندمي اخم سينه به دست

 .كنينمي تبجه حرفم به وقت هيچ -

 :گويممي و گيردمي ام خنده

 ؟كني عوضش من با خوايمي -

 .سپارممي او به را ليوانم من و دهدمي مثبت جواب سر با

 .پرسدمي من از سريع شهاب 

 ؟آره داشتي، دوست انبه آب ؟ بگيرم واست خوريمي چي -

 گويممي دلم در و كنممي نگاهش تلخ

 "؟؟هميشه بودم رمتنف انبه از من نيست يادش يعني " 

 جمله به اما

 .اصال ندارم ميل چيزي فعال ممنون، نه -

 .كنممي اكتفا

 .پرسدمي دوباره و نكرده فراموش را سرباز از سوالش اما شهاب

 ؟چته نگفتي ؟خوبه حالت -

 :گويدمي و اندازد مي پايين را سرش بيچاره پسر

 .نشده چيزيم آقا، هيچي -

 .دمدا كه خونيه سرنگ جاي اين 

 .پرسم مي تعجب با و اختيار بي و آورم نمي تاب

 .پانسمانش بود عجيب خيلي ؟؟؟طوريه اين چرا -

 :گويدمي آه يك از بعد و اش تراشيده سر روي كشدمي دست

 .پالسماست واسه -

 :گويدمي تعجب با شهاب

 ؟چيه ديگه اين -

 .خرهمي رو خون پالسماي كه مركزه يه - 

 :مگويمي زده وحشت من

 ؟؟؟؟؟چي -
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 .دادن توضيح به كندمي شروع

 .سرطان واسه كننمي درست دارو پالسماش با خرن، مي رو ها خون اين اومدن بلژيك از گنمي واال -

 .باشي سالم و جوون بايد هم حتما

 :گويدمي و كشدمي پوفي عصبي، كمي و است شده كالفه شهاب

 ؟حاال خرنمي قدر چه -

 !بيشتر بعد بارهاي و كمتر اول بار مونه،مي هرمي هاي شركت ثلم آقا، داره بستگي -

 ؟قدره چه اش مزنه و في كال خوب -

 :گويدمي لب زير خجالت با

 .تومن هزار صد شهمي بار چند بعد اولش، تومن هزار سي -

 :گويدمي و كوبدمي خودش پيشاني به محكم دستش كف با شهاب كه بينممي

 !خدا واي -

 :گويممي لرزان صداي با و ما كرده بغض

  .بدنت واسه داره ضرر كار اين -

 :گويدمي و هايش پوتين به است زده زل زير به سر 

  .سالشه چهل ميكني فكر ببينيش سالشه، دو و بيست خدمتيم هم خواهر، دونم مي -

 .شه يم تر داغون گرده برمي كار، اين واسه ره مي كه هربار نداره، هم حسابي و درست تغذيه

 :گويد مي فرياد با شهاب

 .كني مي كارو اين هم تو و دوني مي رو اينا -

 .شنوم مي را غيرتش هم شايد و صدايش لرزش

 ؟هست كار ؟ چيه چاره اما دونم مي -

 .چكدمي هايم اشك

 .كند مي نگاهم ثانيه چند شهاب

 :گويد مي و گذارد مي ازسرب جيب در ماهرانه خيلي و آورد مي در چيزي  جيبش از كه بينم مي بعد

 .جيبت توي گذاشتم هم ام شماره و كارت  -

 .داشتم نياز دفترم توي خودت مثل غيرت با جوون يه به اتفاقا بزن، زنگ بهم

 .شوم مي شهاب ويزيت كارت كنار تراول چند متوجه هم من او، همراه كند، مي جيبش در دست كه سرباز

 :گويد مي سريع

 .آقا هزياد خيلي اينا اما -

 :گويد مي اخم با و برد مي فرو جيبش در و گيرد مي محكم را سرباز دست

  !مرد جيبت توي بذار -

  .كني كار پيشم قراره كه ماهيه اولين حقوق اين

 بگيري، جون برس خودت به يكم برو
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 .نمياد كارم به ضعيف كارمند

 ...كند مي خوشرنگ انمچشم در  دقايقى براي انگار را دنيا سرباز رنگ بي چشمان در ذوق

 .كنم مي نگاهش بيشتري دقت با سكوت در دقيقه چند ، شويم مي كه سوار

 ....ام بيگانه شده متولد تازه شهاب اين با قدر چه

 برمي را است گذاشته ماشينش دنده كنار كه كوچكي قرآن اختيار بي شود، مي پياده كاري انجام براي كه وقتى

 .بوسمش يم و كنم مي تماشايش و دارم

 .پرسد مي كه شوم مي ساهيار صداي متوجه

 ؟كني مي ماچ چرا كتابو بابام مثل هم تو ؟ريحانه -

 :گويم مي و اش طاليي فر موهاي روي كشم مي دست

 .آخه عزيزه خيلي كتاب اين -

 :گويد مي و اندازد مي باال شانه

 .شده ديوونه بابام گه مي مامانم اما -

 .ودش مي مشت دستم اختيار بي

 .پيچد مي جانم و روح در رضا امير صداي اما باشم متنفر او از خواهم مي 

  !ريحان ببخش "

 !گلم ببخش

 !كنه مي زشت رو آدما كينه

 .ابريشمه سفيد پارچه روى سياه لكه همون كينه

 شه، مي بزرگتر روز به روز سياه لكه اون نبخشي وقتى

 " شده سياه وجودت همه كه بيني مي مياي خودت به يهو

 .ندارم ببوسمش اينكه جز كودك اين براي جوابي

 .پرسد مي و شكمم روي كشد مي دست

 ؟كنه بازي باهام بيرون پره مي كي اين -

 .جون خاله مياد زودي -

 :گويد مي كودكانه تعجب با

 ؟ ريمي تو بعدش -

  ؟برم قربونت برم كجا-

 ؟موننب باباشون با ها بچه ؟ خارج رننمي مامانا مگه خوب -

 ؟كجاست باباش راستي

 بريزم اشك ساهيار مادري بي براي دانم نمي

 ...كجاست پدرش دانمنمي حتى كه دخترم يا

 .بندد مي را در گردد، مي بر كوچك كيسه يك با شهاب
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 .شود مي اشكم از پر هاي چشم متوجه بندد، مي هم را كمربندش 

 :گويد مي و كشد مي آه ، گذارد مي پايم روي را كيسه

 !ريحانه لطفا كن سر اينو -

 .ريزد مي هري قلبم مشكي، روسري ديدن با و كيسه داخل برم مي دست

 .زنم مي فرياد و كنم مي پرتش

 ؟چيه اين -

 :گويد مي عاجزانه و كشد مي صورتش روي را دستش دو هر

 هستن، ما منتظر خونه توي مهمون كلي -

 ... نداره خوبيت

 :يمگو مي و كنم مي قطع را حرفش

 !!!كني مي غلط !كنن مي غلط -

 ؟؟؟آره بودي، روزي همچين منتظر خيلي ؟آره خوشحالي، خيلي

 .شود مي جمع هايش چشم در اشك كه بينم مي

 .عموئه عزاي رخت كن فكر ، كن سرت بيوك عمو خاطر به -

 :گويم مي و چكد مي هايم اشك

 . اومد نمي خوشش مشكي رنگ از بابا -

 .مپوش نمي ! خوام نمي

 :گويد مي نگراني با بيند، مي كه را پريشانم و عصبي حالت

 .بگي تو هرچي باشه، باشه - 

**** 

 ...بودم وحشتناك حادثه يك منتظر لحظه هر كه كرد مي رانندگى عصبى اينقدر

 كشيدم، جيغ و گذاشتم سرم روي را دستم دو هر كه گرفت سبقت چنان خاك، از پر كاميون يك كنار از 

 !شدم آماده وحشتناك مرگ يك براى 

 كرد، توقف خيابان كنار جلوتر، كمي و بود ترسيده هم خودش 

 برجسته گردنش و صورت هاي رگ لحظه هر و بود گذاشته قلبش روى را دستش كشيد، مي نفس تند و عصبي

 !شد مي تر

 بودم، ترسيده 

 پرسيدم؛ نگراني با و گرفتم را دستش

 ؟شهاب خوبي -

 بود، والس اين منتظر انگار

 !شكافت را بغضش سوالم 

 گرفت، اوج هم هقش هق ماشين بوق با زمان هم و كوبيد فرمان به محكم را سرش 
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 ...كوبيد مي فرمان وسط محكم دوباره و كرد مي بلند را سرش هربار زد، مي زار مرده مادر طفل يك مثل

 كردم؛ التماس و گرفتم محكم را دستانش بودم ترسيده 

 ...جوري اين خدا رو تو نكن -

 !بود كرده جمع بغض شدت از را هايش لب ، كرد نگاهم عاجزانه

 ناليد؛ دردمند خيلي 

 !ريحانه شدم بدبخت -

 دادم، دست از چيو همه

 ...ام عرضه بي خيلي من

 كنم، پيدا مغزم در را وضعيت آن مختص جمالت بهترين كردم مي سعي و باريدم مي همراهش

 نداشت؛ وجود مغزم در يگرد چيز هيچ واقع، در اما

 كنم، مي خواهش شهاب -

 !ترسم مي دارم من

 ...نكن جوري اين 

 ، كنم بدبختت اين از بيشتر خواستم نمي -

 ...بكشم بدبختيام اين توي خودم، دنبال رو تو نميخواستم

 شود؛ مي روشن نوري دلم ته بدبختي اوج در

 "!بده طالقم داشت خيال فداكاري محض شهاب "

  سختيات، همه توي هميشه جا همه !شهاب بمونم باهات خوام مي من -

 شه، مي تموم

 ...مونه نمي جوري اين اوضاع كه هميشه 

 :گفت درماندگي با و برد فرو موهايش بين را دستش دو هر

 ؟بريم كجا حاال -

 دادم؛ پيشنهاد سريع كه عاقلم خيلي كردم مي فكر

 !هتل ريم مي -

 اد؛د تكان سر منفي نشانه به

 ...كنن مي پيدام -

 پرسيدم؛ تعجب با

 ؟كيا -

 !طلبكارا -

 ؛ بودم كرده وحشت

 ؟بدهكاري يعني اينقدر -

 !!شهاب
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 !كنيم فرار بايد

 !مدت يه آره -

 ؟كي تا -

 كشه، نمي طول -

 ...كنه صاف رو ها طلب امير كه وقتي تا 

 !!؟؟؟رو تو هاي طلب -

 ؟؟چي نكرد كارو اين اگه

 اد؛د جواب مطمئن خيلي

 كنه، مي كارو اين -

 ...بزنه زمين بازار توي رسمشو و اسم من، اشتباه ذاره نمي شده، آبروشم محض 

 !بودم ترسيده

 ...باشد پناهگاه يك فكر بايد تگرگ، زير تنها حاال و است برده خود با را آشيانش طوفان كه كوچكي پرنده مثل 

 ؟شهاب بريم كجا -

 ؟شمال ويالي بريم

 كرد؛ اخم

 ؟؟ ويالش برم بعد بيرون زدم مرتيكه اون خونه از ثالم -

 باشم، تهران بايد بعدم

 دارم، كار كلي

 مامانم، خونه ريم مي

 ...بمونيم اونجا تونيم مي ايران، برگرده كه ديگه هفته تا

 پرسيدم؛ نگراني با

 ؟داري كليد -

 داد، مثبت جواب سر با و كرد روشن را ماشين

 كرد، مي پاك را هايش اشك كه ديدم

 گذاشتم، اش شانه روي را سرم

 ...كرد حلقه دورم را دستش

 بوسيد؛ را سرم 

 بوسيدم را دستش

 :گفت

 !نكردي ضايم گرم دمت 

 ...اومدي باهام 

 :گفتم
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 !گرم دمت

 .....دنبالم اومدي !نذاشتي تنهام آقاجان خونه تو 

******* 

 !بود عجيب

 .ديدم مي را شوهرم مادر خانه بار اولين براى كه بود عجيب خودم براي حتى 

 .بود بزرگ حد از بيش تنها زن يك براي قطعا كه خاصي و لوكس بسيار آپارتمان

  .داشت بود، داخلي طراح كه خانم، سولماز ي حرفه از نشان هم خانه خاص دكوراسيون 

 :گفت كشيد، مي ها اتاق از يكي سمت را ها چمدان انرژي بي و خسته كه حالي در شهاب

 بگيرم، دوش يه رم مي نم -

 .تركه مي داره سرم بذار چايي يه

 سالن راست سمت گوشه انگشت، با و برگشت  .شد متوجه كه زدم چرخي سالن وسط بگويم، چيزي اينكه بدون

 :گفت و داد نشان را

 .باشه همونجا بايد چايي كابينته، يه ساز چاي باالي ست،آشپزخونه راهرو اون انتهاي -

 :گفتم آرام

 .باشه -

 .رفتم آشپزخانه سمت و گذاشتم كاناپه روي را مانتويم و روسري بعد و

 از عكس چند و دوستانش و خانم سولماز هاي عكس از بود پر اش ديواري كاغذ و داشت خاصي ديزاين راهرو

 .شهاب

 .شدم آشپزخانه وارد و كردم نگاه را ها عكس گذري 

 ...شد جلب نهآشپزخا تراس بزرگ گلخانه به توجهم تمام 

 .كردند مي پرواز و خواندند مي گلخانه فضاي در كه رنگارنگ قناري چند و زيبا،  و خاص هاي گياه و گل انواع 

 .بود هم جا اين ها گل آن همه دقيقا افتادم، امير حاج گلخانه ياد 

 .افتادم ديدم صورتش از كه تصويري آخرين ياد گرفت، بغضم اختيار بي

 داند مي و داده دست از را پدرش و است شده طرد اش خانواده از هميشه براي كه تمداش را فرزندي حس

 .خواهد نمي را او هرگز ديگر پدرش

 .كردم حس هايم گونه روي را اشك گرم رد 

 .شد جلب يخچال روي عكس چند به توجهم مرتبه يك كه بودم چاي كردن پيدا مشغول حال همان در

 ...زد مي تيپا من به هم روزگار 

 ...خواست نمي مرا ديگر هم، روزگار

 !من خداي

 دريا وسعت به لبخندي كه حالي در  شوهرم و شوهر مادر بين ما دقيقا طاليي، درشت فر   باموهاي زيبا زن يك

 .است شده حلقه دو هر گردن دور دستش دارد، لب بر
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 چه روزها آن كه شوهرم هاي چشم برق آن از بدتر و كند مي كجي دهن برايم عجيب سرشان پشت ايفل برج

 ...است بوده روزهايش اين از تر برق و زرق پر قدر

 ؟ام آينه دنبال ها ديوانه مثل چرا

 .برم مي پناه گلخانه شيشه به ناچار

 گويد مي كه نامردي شيشه

 "...نيست تراشيده و اي تركه ، عكس فر  مو زيباى مثل من، هيكل "

 ...نيست صاف و شفاف ديگر انمد مي حاال كه صورتم روي كشم مي دست

  ...دارند شدن سيل خيال هايم اشك

 ...اورم مي جوش را آب و زنم مي هق هق

 ...ريزم مي قوري داخل را چاي و كنم مي بغض

 ...كنم مي دم چاي و گيرم مي گاز لب

 .كنم مي فرار گاه شكنجه آن از سريع بعد

 .رفت آنجا شهاب كه روم مي اتاقي سمت

 .است عمارت در اش مجردي دوران اتاق شبيه دقيقا چون است، خودش اتاق شوم مي توجهم ديزاينش از

 را ام سينه كاسه و تراشد مي را قلبم كاردك مثل بدجور اتاق، وسط نفره دو بزرگ تخت يك كه تفاوت اين با 

 .كند مي خالي

 مي نشان چمدان كردن ازب مشغول را خودم و كنم مي جور و جمع را خودم كمي شود، مي قطع كه آب صداي

 .دهم

 .زند مي فرياد حمام داخل از

 ؟ريحانه -

 .دهم مي جواب و روم مي حمام در پشت

 ؟بله -

 .بده حوله -

 ؟چمدونه كدوم توي -

 .آوردم مهم چيزاي كه، شده خراب اون از نياوردم حوله -

  !كجاست دونم نمي حاال بود، حمام توي هميشه دارم، اينجا حوله

 ؟نيست در پشت يا اول كشوي توي ببين بگرد

 كرم و قرمز ابريشم با هايش لبه كه زيبا خيلي طوسي پوش تن حوله يك در، پشت بالفاصله چرخانم، مي كه سر

 .برم مي برايش را حوله سريع .كند مي جلب را توجهم است، شده كار

 :گويد مي است، خودش كردن خشك مشغول كه طور همان 

 ؟گيري نمي دوش تو -

 .دهم مي منفي جواب سر با
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 :گويد مي و زند مي ام بيني زير انگشت با آيد مي بيرون كه حمام از 

 ؟كو زبونت -

 .كنم مي نگاهش بغض با فقط

 :گويد مي و كند مي اخم

 ؟نه مگه گذاشتيمش، جا زاده جبار طويله توي زد، رو حرفا اون صبح كه تربيت بي درازه زبون دختر اون -

 .گذارم مي رويش را دستم و كشد مي تير ام پيشاني اركن زخم اختيار بي

 :گويد مي رفتن، بيرون حال در و گذارد مي بوسه يك زخمم، پانسمان روي شود، مي رد كه كنارم از 

 !خلوته قدر چه آخيش -

  !دنجه چه

 .نمياد شغالي و سگ هيچ صداي

 .ام خسته

 شدم، بيدار كه وقتي و بخوابم سالها بخوابم، سالها بايد كنم مي احساس

 درد قدر چه آه، بدون نفس چند براي من، نسل هاي زن نياورد خاطر به بعدي نسل كه باشد گذشته قدر آن

 ....اند كشيده

 .بخوابم تخت اين روي خواهم نمي و توانم نمي اما

 .بندم مي را هايم چشم و كنم مي مچاله را خودم سالن، وسط كاناپه روي و روم مي بيرون اتاق از 

 .است صحبت مشغول تلفنش با آشپزخانه در كه شنوم مي را شهاب صداي

  !االغ ذاريا مي جريان در منو ريز به ريز !مسعود هوى -

 .نزني گند تنهايي

 !واسم بگيرن جلب حكم بذاره محاله ؟اي ساده -

 .كنه خودكشي ترسم مي كه قدر اون حاجي، داغونه شهاب بگو آره، آره -

 ...ديگه دوني مي خودت

 !كن زياد داغشو پياز 

 .نباشه غمت كنيم، مي پيچ فيتيله موقعش به رو لقمه حروم سپهري اون -

 .فعال ام آواره بابا، نه -

 !چه تو به -

 !ديگه هستم قبرستوني يه 

 !بابا نه -

 .مشتركه زنم با كه حسابي همون توي بريز 

 .باال بره مبلغ شه مي سه

 .نمنشي مي و شوم مي بلند اختيار بي

 .است شده خارج توانم از ديگر شهاب، تحمل 
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 .روم مي آشپزخانه سمت عصبي .شنوم نمي را هايش صحبت بقيه 

 .دهد مي گوش خط سوي آن مسعود، هاي صحبت به زمان هم و است چاي ريختن مشغول 

 :گويد مي لب حركت با و كند مي اشاره من ديدن با 

 !؟؟خوري مي -

 ؟؟بريزم واست 

 .كنم مي نگاهش فقط و كشم مي نفس سخت عصبانيت، و حرص شدت از

 :گويد مي و كند مي نگاهم شود، مي تمام كه تماسش 

 ؟؟ايه قيافه چه اين باز -

 .پرسم مي جدي و روم مي جلو

 !شهاب -

 ؟؟گفتي دروغ 

 نذاشته، كاله سرت زاده عيوض تو 

 ...قضيه اين توي داري دست خودت 

 :گويد مي عصبانيت با

 رواني، ديوونه -

 !؟؟آوردي در كجا  از اينو 

  !شنيدم خودم -

 كنه، بازي فيلم گفتي مي مسعود به شنيدم

 .نشه سه كه مشتركمون حساب به بريزه پولو گفتيمي 

 .خندد مي تمسخر با

 !دهاتي -

 ...دامبا روز واسه كنه واريز گفتم حساب از  نشيم، آواره و بخرم بتونم خونه يه كه اينه واسه چندرغاز همش 

 ؟؟؟؟ چي بدهيات پس -

 :گويد مي ريلكس خيلي و نوشد مي را چايش

 ؟؟مرده كه، نمرده زاده جبار امير حاج -

 ...نمياد بر كسي پس از اون، جز كه باالست اينقدر مبلغ اون بعدم

 ؟؟بگيره گردن خيالي خوش كردي، باهاش كه كاري اون با -

 ؟؟كنه كاري كه 

 :گويد مي و دشو مي دوم چاي ريختن مشغول 

 شه، مي بدنام و خوره مي زمين خودش امپراطوري نكنه پرداخت -

 ؟نده كنه لج خواد مي تهشم

 زندان، رم مي درك، به 
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 .نكردم كه عمد از شده، كه كاريه ديگه

 ؟؟؟چيه چاره 

 :گفت و گرفت مقابلم و برداشت كانتر روي از شكالت يك بعد

 پريده، رنگت بخور اينو -

  .بخواب ساعت دو ييك برو بعدم 

 .خزيدم مبل روي دوباره صدا بي و گرفتم را شكالت

 :گفت و ديد مبل روي كه را من و آمد بيرون 

 ؟؟چرا اينجا -

 ...اتاق توي برو 

 .گذاشتم ام پيشاني روى را دستم و بستم را هايم چشم

 .راحتم جا همين -

 :گفت لند و غر با و گذشت كنارم از كه شدم متوجه

 ...بخورمت نيست قرار .تنهاييم اينجا نترس، -

 .اند گذاشته ام سينه روي سنگين شي يك كردم احساس مرتبه يك

 .كند ام خفه تا است نشسته ام سينه روي شهاب كردم احساس لحظه يك 

 زدم، جيغ و پريدم جايم از 

 .آمد بيرون اتاق از هراسان شهاب 

 .پرسيد و كرد نگاهم وحشت با  

 ؟؟؟چته -

 :گفتم و گذاشتم قلبم روي را دستم

 ...حالم -

 ...نيست خوب حالم

 :گفت و موهايم روي كشيد دست .نشست كنارم و آمد جلو .كشيدم مي نفس سخت

 ...شي مي بهتر كن، استراحت يكم بود، بدي روز -

 .بودم جنگيده شناختم، مي كه هايي آدم همه و روزگار با صبح از .بودم جنگيده

 .بودم خزيده اي گوشه مفلوك، و ودمب خورده شكست همه از 

 !بود كرده كرخت و سنگين قدر اين را قلبم كه نبود شكست درد اما 

 ! نبود هم طاليي فر مو زيباي عكس درد حتي 

 !نبود هايم شكست درد

 .بودم مسببش من كه بود شكستني درد

 .بودم شا باني و باعث من كه باراني، كهربايي مردانه و معصوم هاي چشم شكست  درد

 ...حماقتم و من 
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 ...هايم ترس و من 

 .بميرم حتي يا شوم بيهوش تا بكوبم ديوار و در به قدر آن را خودم بايد كردم مي حس

 .داشتم وحشتناكي و عجيب حال

 !است وجدان درد كه دردي دردا،

 ات، بيچاره قلب وجدان  هم آن

 ...است مندهشر هم خودش قلب مقابل در حتي آنكه است، ترين بيچاره كه

 .ناليدم و گرفتم را شهاب دست

 ...خوام مي قرص من -

 :گفت و شد بلند جايش از

 ...ميارم مسكن االن - 

 .زدم جيغ اختيار بي

 !!!نه مسكن -

  ! بخش آرام

 :گفت تعجب با و برگشت

 هستا، چيزيت يه راستي راستي -

 ...سرت توي خورد پيري، اون عصاي نكنه 

 .كنم مي ناله

 !!شهاب -

 !!خدا رو تو 

 شود، باورش كه شوم ديوانه آنقدر بايد

 ...ام باخته بد جنونم، از من 

 :گويم مي و كنم مي پرتاب را دستم كنار كوچك مجسمه همين براي

 
 !! غيرت بي خواستم ازت قرص يه فقط -

 ؟؟كني تهيه زنت واسه نداري عرضه اينم

 :گويد مي د،فشار مي هم روي را هايش دندان كه حالي در خشم با

 ...بياد دكتر زنم مي زنگ اتاق، توي برو گمشو -

 .كشم مي جيغ

 خوره، مي بهم حالم تختت اون از -

 ...بودي اونجا زن تا چند با دونه مي خدا 

 .گيرم مي سنگر و ترسم مي آيد، مي كه سمتم

 .كند مي پرتابم تخت همان روي بعد كمي و كند مي بلندم خشم با و كمرم دور اندازد مي دست او اما 
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 :گويد مي و گيرد مي اش بيني نزديك سكوت، نشانه به خشم با را دستش كه كنم اعتراض خواهم مي 

 !هيششش -

 نزديا، زدي حرف كلمه يه 

 ...نكشتم يكيمونو نزدم تا بگير خون خفه

 !بلدم خوب را خواندن خفه

 ؟چه يعنى اصال خون خفه راستي

 ؟كردن آواز را خفگي همين يعني

 ؟؟كردن خفه هم را رگهايت در خون هاي سلول حتي يعني اي

 ...خوانم مي خفگي آواز و شوم مي خفه وجودم تمام با من

 بخش، آرام سرنگ  سوزن  درنده تيزي با بعد كمي

 .شنوم مي كه است شهاب جمله صدا، آخرين و رسد مي اوج به ام خفگي 

 بزنيد، بهش سرمم يه -

 ...نخورده هيچي 

******* 

 را، تو من

 بودم، ديده ديگرى دنياى در و ها تر پيش 

 بودم، شناخته

 بودم، شده عاشقت و بودم كرده باور

 بدانم، آنكه بى

 بخواهم، آنكه بي

 وجودم، مهيب طوفان تمام

 ...شد مي آرام كه بود تو با

 نسبت حتى نه جنسيت، يك عنوان با نه را تو من

 !داشتم دوست

 .بودم كرده باور زمينى صفات و القاب فراى را تو من

 بود، مسيحيت مذهبم اگر شايد

 !ناميدم مي القُدُس روح را تو من

 ...بوسيدم مي و كشيدم مي  ام سينه و سر بر صليب جاى به را تو اسم من

 ام، سجده ذكر و گذاشتم مي ات فيروزه انگشتر نگين بر سر نمازم، براي شد مي كاش 

 ...بود تو نام 

  ؟شود مي

  مصيبت، اوج در هيگا شود مي
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  ناتواني،

 عجز،

 ؟آورد هم را تو نام دهي مي قسم بندگانش ترين مقرب به را خدا كه آنجا 

 !كن برايم كارى خدا، خوب بنده

 !كن وساطتي

 ...كن مردانگي

 !بكش بيرون ام بيچارگي و ها، ترس متعفن  گرداب اين اعماق از مرا

 ....بده نجاتم

  بوديم، كجا دانم نمي

 !نبود زمين در جايي خورشيد، بي طاليي  آسمان و و گندمزار آن دانم، يم فقط

 !آمد نمي آدم بوي

 نداشت؛ خورشيد

 .بود شده خودش خوابم نور كه چرا

 ...ريخت مي دامنم روي و چيد مي گندم مشت مشت گندم هاي خوشه از و بود نشسته

 زدم؛ صدايش

 !امير حاج -

 .كرد نگاهم فقط نداد، را جوابم

 .شدم بلند آرام و نريزد گندم هاي دانه تا كردم مشت را نمدام

 :گفت و كرد نگاهم و هايش ريش روي كشيد دست

 ؟باباجان نيست خوب حالت - 

 را دامنم و كردم فراموش اما دارد، درد خيلي اينجا دهم نشانش تا قلبم روى بگذارم دست خواستم گرفت، بغضم

 ...تريخ زمين روي همه ها گندم و كردم رها

 كنم، جمعشان دانه دانه تا نشستم سريع شدم، دستپاچه

 !شد نمي اما 

 .شدند مي گم اما

 كنم؛ ناله كه كردم بلند سر

 " ؟كنم جمعشون كني كمكم شه مي "

  !نبود اما

 !نبود كردم بلند كه سر

 !نبود ، چرخاندم سر و شدم بلند كرد، رخنه وجودم در عميق و عجيب طور يك وحشت 

 كنم، پيدايش تا دويدم مي زار گندم نبي مستاصل

 !شدند مي تر تنومند و تر بلند مدام ها گندم ساقه اما
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 !نبود طاليي ديگر دشت

  شد، مي تاريك

 !تر تاريك و تاريك

  زدم، كنار را ها ساقه

 !ديدمش

 !رفت مي داشت

 بود، من به پشتش

 بود، تنش سفيدش كتان پيراهن و شلوار

 .درخشيد مي ردنشگ دور هم اش فيروزه تسبيح

 زدم؛ فرياد

 !!!وايسا -

 !!!نرو

 ...نرو خدا رو تو

 دويدم، مي سرش پشت من رفت مي آرام او

 رسيدم، نمي اما 

 ..شد مي تر دور اما 

 كردم، دراز سمتش را دستم افتادم زمين روي

 :ناليدم و افتادم هق هق به 

 ....امير حاج -

 !ريحانه !ريحانه -

 ...زند مي صورتم به آرام زمان هم و زند مي صدايم كسي

 ...اما چم هزار پهلوان

 .بازد مي را او هم هايم چشم كه شده دور انقدر اما

 .دهد نمي ياري مرا هم صدايم ديگر حتي اما كنم مي ناله

 زد؛ صدايم دوباره

  !جان ريحانه !ريحانه -

  ! كن باز چشاتو

 ؟ بيني مي خواب

 .شد باز جهان روي هايم چشم فرمانش به

 !بود روزهايش آن عارضه كمترين تهوع، كه جهاني

  صورتم، روي كشيد دست بود، نشسته سرم باال آب ليوان يك با كه بود شهاب

 .گذاشت دهانم كنار را ليوان و آورد باال را سرم و كرد كمك
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 !يكم بخور -

 .بود شده كرخت شدت به بدنم نوشيدم، جرعه چند

  بنشينم، توانستم سختي به

 ببينم؛ را ساعت كه چرخاندم سر بود شده خشك گردنم

 
 پرسيدم؛ ترديد با بودم، كرده گم را زمان

 ؟شده شب -

 :گفت و گرفت دستم از را ليوان

 رفت، شب عزيزم نه -

 ...االن ظهره نزديك 

 بود، بخش آرام اثرات

 !مردگي خواب اين

 :ناليدم

 !شهاب ره نمي وقت هيچ شب -

  ره، مي شهابم بره شب -

 ...رهمي كه شهابه با شب اصال

 !ميان شب با هم سنگها شهاب

 دادم؛ را جوابش و كردم درك را جمالتش طعنه تلخي

 !رننمي وقت هيچ ها شب بعضي -

 !شهاب بي چه شهاب، با چه

 ...كننمي خراب جارو همه ناجور،  جور يه ها، موقع بعضي ها سنگ شهاب !گيمي درست آره، -

 :گفت و شد بلند كنارم از آرام ، لرزيد مي صدايش

 بيرون، برم بايد من بخور، چيزي يه پاشو -

 ..اينجا مونه مي حواسم

 .گرفتم را آستنيش گوشه ترس با

 !نرو -

 .ميام زود اما دارم، كار -

 ؟ريمي كجا شهاب، ترسم مي -

 ...كنم پيدا ديواري چهار يه تونم مي فوري ببينم رممي !بريم اينجا از بايد -

 ؟شده چي ريم،ب چرا -

 .كند مي اشاره دستم كنار س رُم خالي بطري به و خندد مي تلخ 

 ...شه نمي بد قدر اين حالت بريم اينجا از شده، اين -
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 .انداختم پايين را سرم

 :گفت شرمنده لحن يك با بعد ، برد فرو هايش جيب در را هايش دست كه ديدم

 نبود، عكساش به حواسم-

 !كردم جمع چسبوندم، كاغذ راهرو توي همشون رو شه، بد حالت داشتي حق 

  كردم؛ نگاهش و شدم شوكه

  !من -

 !بود يخچال روي اونم ديدم، عكس يه ازش فقط من

 سفرو اون عكساي همين براي داشت، دوست خيلي رو پيشمون سال چهار سفر اون مامان كردم، جمع اونم -

 ..داشته نگه

 داره، مي نگه خونش چاليخ و ديوار روي هاشو خاطره عكس يكي -

 !قلبش روي هم يكي 

 كرد؛ خارج دهانش از را نفسش كالفه

 !هاش كينه توى تو، مثل هم يكي-

  :گفتم و زدم نيشخندي

 !بجنگم هام كينه واسه ندارم عرضه حتي من -

 !كشه مي هورت خودمو درون از داره قدرت، پر برقي  جارو يه ي لوله مثل هام كينه

 !داشتن ماندن تاب ديگر

 رفتن، از قبل و كرد خروج قصد 

 :گفت 

 !بخور چيزي يه -

 !ريم مي شب ..كن جمع بعدشم 

  ...رفت

 .گذاشت تنها لوكس و بزرگ قبر يك در را من و رفت

 عقربش، و ك رم كه قبري

 ...قبرش فشار و بود كرده پنهان كاغذها زير شهاب كه بودند هايي عكس

 !بود بخشيده من به هديه اولين عنوان به شهاب كه همان شبيه قيقاد بود، ادكلني شيشه قبرش، فشار آخ

 ....شوهرم طوسي حوله با س ت ابريشمي  نوار صورتي حوله همان شايد يا

 ...است بوده تارا به متعلق هم حاال همين حتي شايد روزگاري، راهرو انتهاي دنج اتاق اين بودم مطمئن

 ام، بدبختي ميان اما

 !است داشته همسرم از جدا تخت و جدا اتاق خانه، اين در اينجا، اقلحد كه بودم دلخوش

 ...بودم احمق قدر چه من خدايا آه

 افتم؛ مي عقدم دوران روزهاى ياد
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 خانه فقط كه اي خانه آورد، مي پناه مادرش خانه به داشت، مشكلي و بود عصبي شهاب هربار كه روزها همان

 ...نبود مادرش

 !كردم فرار

 !هميشه مثل كردم، فرار قاتا آن از

 ...بفهمم بيشتر بدانم، بيشتر كه نماندم بيشتر

 
 !بيايد زودتر شهاب كاش

 .شوم خالص تر زود هرچه مخوف قبر اين از كاش

 .داشتم خفگي حال

 گذاشتم، هايم گوش روي را هايم دست بودم، بيزار شهر و خيابان صداي از كردم، باز را خانه هاي پنجره همه 

 !بود فايده بي اما 

 نمي را اسمش حتي كه اي خواننده هاي نعره اما شوم، خالص هياهو صداي از كه كردم روشن را تلويزيون

 .شد مرثيه دانستم،

 .خواند مي گذشته، در تازه يك مزار سر بر كه خواني نوحه شبيه درست 

  بود، اين فرقش

 .بودم شده درگذشته بود، وقت خيلي من

 ...حتي بودم گنديده گذشته، در

" 
 تنهايي، اين از امان

 دريايي مثه شدم 

 چرخه، مي طرف هر كه

 ..تويي ساحلش تو 

  بينه مي سرابتو

 آينه هر قلب تو

  اينه فكرش تموم

 تويي مقابلش

 ...منوببين خدا

 نيست، من روياي زندگي اين 

 نيست، من جاي اينجا دونم مي

 ببين منو خدا

 ..خدامنوببين 

 هام شب به برگردون رويامو
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 خوام مي تو از زندگيمو من

 ببين منو خدا

 ..ببين منو خدا 

 تنهاييامه هرشبم رفيق

 گهمي همه به من نگاه اينو

 هردوموني نجات   فكر  اگه

 ...ديگه بار يه بده فرصت من به

 !منوببين خدا

 نيست، من روياي زندگي اين

 نيست، من جاي اينجا دونم مي

  ببين منو خدا

 ...ببين خدامنو

 هام شب به برگردون يامورو

 خوام مي تو از زندگيمو من

 ببين منو خدا

 ...ببين منو خدا 

 ...منوببين خدا

 نيست، من روياي زندگي اين

 نيست، من جاي اينجا دونممي

 ببين منو خدا

 ...ببين خدامنو 

 هام شب به برگردون رويامو

 خواممي تو از زندگيمو من

  ببين منو خدا

 ..ببين منو خدا

" 
 بودم، نشسته طوري زمين كف آمدم كه خودم هب

 .دادم مي سر ناله و زدم مي هق هق خودم قبر سر بر گويي كه

 " !!!!!ببين منو خدا  "

 من براى خوب را كندن جان كه كردند مي حركت طور يك  بودند، انداخته راه مرگ رقص ساعت هاي عقربه

  .كردند مي تفسير و تعبير

 .آمد سر طاقتم مانده ته همان ديگر درسيدن كه نه عدد به اما
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 با بودند، شده برجسته و بنفش هايم رگ و سفيد عجيبي طور يك و لرزيد مي هايم دست بود ساعتي چند

 گرفتم، را شهاب شماره ها دست همان

 داد؛ جواب بوق اولين با

 ؟ريحانه جانم -

 بپرسم كه اين به خواست، نمي هم سالم حتي دلم

 .كردم اكتفا " ؟كجايي " 

 رسم، مي ديگه ساعت نيم نزديكم، -

 ؟واست بگيرم چي شام

 ...هيچي -

 ! بيا فقط

 .ميام گيرم مي چي يه ...ميام برم، قربونت شه نمي كه هيچي -

 .اومدم عيال بنداز رو سفره

 "عيال بنداز رو سفره " كوتاه جمله يك همين

 مي باز را هايش چروك تمام مرتبه يك انگار و تكاند مي و گيرد مي دستي دو مچاله لباس يك مثل را قلبم

 .كند

 .بوديم بدهكار جمالت اين از زندگيمان به دنيا، به قدر چه

 !بوديم نكرده زندگي اصال ما فهمم مي حاال

 نبوديم، شوهر و زن اصال ما

  !بستر در فقط نه

 ...نبوديم شوهري و زن هيچ شبيه جا هيچ در ما

  رفتم، آشپزخانه سمت دستها لرزش همان با گرفت بغضم 

  كردم، دم چاي

 .دارد دوست شهاب كه طور همان دارد، هم سرخ گل و هل امشبم چاي

 ؟چه دانم نمي گردم، مي چيزى دنبال يخچال در

 .كنم زنانگي كمي كه خواهم مي چيزي دانم مي فقط

 . ماست و ترشي كوچك كاسه چند شود مي آخرش

 .دارد دوست شهاب كه طور همان آويشن، و انعن با زنم، مي رويش گل طرح كه ماستي

 دوست را بويش شهاب خواهد، مي اسفند هم كمي دلم كنم، پيدا سفره يك تا گردم مي خيلي چينم، نمي ميز

 ...دارد

 ...اما خودم

  بكشم، رويم و سر به دستي بايد

  شود؛ مي ام دارايي تمام  شده، افشان موهاي با دار، خال بنفش پيراهن
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  .نياوردم همراهم هم رژ يك حتي آورم مي خاطر به

 همان به آيم، نمي كنار وجدانم با كنم مي هركار اما بردارم، رژ يك و بروم خانم سولماز اتاق به زند مي سرم به

 ...كنم مي بسنده است، شده مزين سرم گوشه كوچك باند يك با كه رويم و رنگ بي صورت

 به مردانه و پر دست است بار اولين كه بينم مى را  مردي بعد، كمي و آيد مي قفل در كليد چرخاندن صداي

 .آمده خانه

 گرسنه قدر چه فهمم مي تازه و پيچد مي فضا در ريحان و كباب بوي گيرم، مي او از را غذا سيني و روم مي جلو

 :گويد مي شوق با و و كند مي نگاه را پايم تا سر ام،

 !شدى دلبر -

 !خالي خال پيرهن 

 ببرم، دل شده كه هم بار يك براي هم من تمخواس مي

 ...دقيقه چند براي حتي ببرم را دلش

***** 

 ...نبود خوب دنيايم حال

  بود، دنيايم روزهاى  آن زده سكته قلب مشتركم، زندگي و بود كرده سكته

 .ناقص و كند و سختي به اما كردمي كار كه قلبى

 ...بوديم كاملش ايست و وپك سنگ منتظر روز يك خودم، حتي همه، كه قلبى

 .نشستم منتظرش سفره سر و چيدم ديس در را ها كباب رفت، صورتش و دست شستن براي وقتي

 :گفت و كشيد عميق نفس يك لبخند با و شد خارج دستشويي از هايش دست كردن خشك حال در

 ...زندگي و اسپند و كباب بوي -

 .دادم را جوابش كوتاه لبخند يك با

 :گفت نكرده، شروع هنوز و برداشت را قاشقش و نشست سفره كنار

  گرفتم، ميوه -

 .بخوريم بشورم، شام بعد   بنداز يادم

 ...شكمو -

 :گفت و زد پايم  ران روي آرام قاشقش با

 .بگيري جون يكم خواممي -

 
 .گرفت من براي هم را اول لقمه

  .بود تر گرسنه متورمم ي  بيچاره مغز اما بود، ام گرسنه 

 .سوالش از پر معده براي جواب كلي ي  رسنهگ

 
  .افتاد  خالي و عميق چاه يك در سنگ تكه يك كردم حس رفت، پايين و بلعيدم كه را لقمه
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 پرسيدم؛ كه بود خوردن مشغول خودش

 ؟شد چي خونه -

 .شود خالي دهانم كن صبر يعني كه كرد اشاره هايش لپ به انگشت با بود، پر دهانش

 :گفت داد، دستم هم را دوم لقمه و خورد آب ليوان يك اينكه از بعد

  .كرده جمع ها معامله و حسابا ته از مسعود غازي، چندر يه -

 .كنه نقد ببره بياد فردا گفتم آوردم، كه چمدونا از يكي توي دارم، يورو و دالر خودمم

 .داره خالي كامرانيه توى اُكازيون متري شصت و صد واحد يه رفيقش

 .گيريممي وسايل كم كم بعدم ريم،مي اينجا از مامانم اومدن قبل  تا كنم،مي لشمعام بشه

 .بودم لقمه با كردن بازي مشغول

 .ها شوهر و زن همه مثل داشتيم، مشترك مشكل و دغدغه شهاب و من حاال

 .كردمي تر نزديك هم به را ما ها كمبود و ها نداشتن اين مشكالت، اين

 !شهاب -

 !باشه گرون خيلي بايد هم بزرگه، هم خونه اون

 !كنيم اجاره تونيممي حتي يا نخريم، كوچيكتر و ارزونتر جا يه چرا

 پرسيد؛ اخم با

 ؟كردن پر عبداهلل حاج پشمك با مغز، جاي به رو سرمون مگه -

  !نه -

 ... خوب

 بدي، يكمشو بدهياتو شهمي اينه منظورم يعني خوب

 .بدي رو بدهيا كني، كار بتوني بندازي راه كار يه مثال دونم،مي چه يا

 .بخورم را ام لقمه كندمي اشاره هم من به و شود مي خوردن مشغول و زندمي قهقهه

 :گويدمي هايش خنده مانده ته با بعد 

 ؟؟زنيمي حرف داري زار دو قرون يه ع بهراج مگه دختر -

  بخرم، خواممي كه اي خونه پول برابر ده تومنه، ميليارد و دالر ميليون از حرف

 ؟باشم كار دنبال بايد گفته كي بعدم

  ترانزيت، نيا ديگه گهمي حاجي فوقش

 !درك به اونم

 ؟زنمه مهريه و زنم نام به بازار جاي بهترين تو ماماني حجره يه رفته يادت اما

 .كنممي جدا حاجي هاي حجره بقيه از رو حجره

  نم،كمي گذاري سرمايه پولشو دم،مي اجاره يا

 .ندازممي راه ها جبارزاده سواي جديد، برند يه كلّا يا

 داد؛ ادامه همچنان او و كردممي نگاهش فقط نگراني و تعجب با
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  من، نه توئه نام به حجره شد خوب خيلي -

 .كردمي اموال توقيف و گرفتشمي ازم حتما طلبش عنوان به زاده عيوض اين وگرنه

 !دهنكر رحم ماشينمم به حرومزاده

 .ميارن در پام زير از فردا امروز

 :گفتم سريع

  ...هست من ماشين -

 :گفت بعد و شد اش نوشابه كشيدن سر مشغول

 .بيارتش عياض گممي بيُفته، آسياب از آبها يكم بذار -

 :گويدمي نيشخند با بعد

  ره،مي در ما واس روزگار ف ل نگ اون، بدون كردمي فكر مرتيكه -

 !آقا حضرت منت بدون سرمايه و ماشين و كار و نهخو از اينم بيا

  است، مشغول فكرم سخت اما گويم،نمي هيچ

 .بپردازد بايد امير حاج كه اي بدهي مشغول

 شود، خريده است قرار امير حاج پول از كه اي خانه

 .داشتيم امير حاج از كه اي حجره

 ....ديدمي خودش آن از را ها ناي همه وقاحت با كه شهابي و بود امير حاج هديه كه ماشيني

 رفته باال قدر چه پيراهنم دامن شوممي متوجه تازه و كنممي حس پايم ران برهنگي روى را دستش گرماي

 !است

 .كنممي جمع را خودم كمي خجالت با 

 :گويدمي و فشردمي دستش در را گوشتم كمي و زندمي خودش سبك چشمك يك

 ...پنبه تپل، -

 .شودمي هوار لمد در عالم غم

 نيستم، اي تركه طاليي، فر مو شبيه اينكه از

 ...تپلم من و است بوده قلمي بوده، عاشقش شوهرم كه كسي شوهرم، معشوقه اينكه از 

 ...دارم بغض

 :گويدمي شهاب وقتى اما

 !تنهاييم باهم خوبه قدر چه -

 .شهنمي تنگ كدومشون هيچ واسه دلم اصال

 .زنممي لبخند و دهممي قورت را بغضم

  .كنيممي جمع را سفره هم كمك با

 .كنممي مرتب را يخچال من و چيندمي شويي ظرف ماشين در را ها ظرف او

  .شويدمي ميوه او و ريزممي چاي من
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  .كندمي هم كوچكي دستي شوخي  يك كار، حين هم گهگاهي

 .كنندمي بيداد و شوندمي پروا بى خيلي ايمه زنانه گاهي و شوهريم و زن واقعا كنممي حس دوباره امشب من

  .برديم سالن داخل را ميوه و چاي

 .شد سالن وسط ميز كشيدن عقب مشغول

 پرسيدم؛

 ؟كنيمي كار چي -

 .بخوابيم همينجا بيارم تشك باشه، خالي وسط اين خواممي -

  .نشستم كاناپه گوشه يك آرام و كردم نگاهش تعجب با

 ؟چي واسه -

 .ديگه بخوابيم و بخوريم ميوه يزيونتلو جلو -

 !داره تلويزيون كه اتاقتم -

 .است كالفه هايم سوال از كه بود معلوم

 داد؛ جواب خشم كمي با

 .بخوابم اونجا ندارم دوست -

 ...نگفتم چيزي ديگر

  رفت، تشك دنبال

 :گفتم بلند صداي با و رفتم دستشويي سمت هم من

 .ام دستشويي من -

 :گفت خنده همان با و شنيدم اتاق آخرين از ار اش خنده صداي

 .خطر بي سفر سالمتي، به -

 :گفتم حرص با

 !ادب بي -

 .زد قهقهه دوباره

 ؟خوادمي دادن گزارش و زدن داد رفتن، دستشويي آخه خوب -

  كردم، اشتباه اصال -

 !بكن كارتو

 :گفت و زد شيرين چشمك يك آورد، بيرون اتاق از را سرش كه ديدم

 ! خانمم تو، اون باش خودت اظبمو -

 .آوردم در ادا حرص با و كردم اخم

 .نخندم نتوانستم فرستاد، بوسه برايم

 آرام بود، دويده صورتم رنگ بي پوست زير خون كمي انگار كردم، نگاه خوب آينه مقابل را خودم بستم، كه را در

 برداشتم، سرم گوشه از را باند
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  بود، شده خشك تقريبا زخم 

 .بياندازم دور را بانداژ آن نيامد دلم چرا دانمنمي اما

  داد،مي را دستانش بوي هنوز

 ....كهربا بوي

 .بود خواندن مشغول كه شنيدم مي را شهاب صداي

  كردم،مي خواني هم او با لب زير هم من شستم،مي را زخمم دور خشك هاي خون كه طور همين

 نبود، ديوانه دل در ازل، روز اگر عشق"

 .نبود مستانه ي ناله فلك، زير ابد ات

 ....بود سوخته مرا سوخت، را تو كه تب آن كاش

 "؟نبود ديوانه دل  اين مگر تو فداي به

" 
 .دادم تكان سر و خنديدم اختيار بي

 كرده پرت زمين روي را ها تشك شدم متوجه كه شنيدم مهيبي صداي گرفت،مي اوج بيشتر لحظه هر صدايش

 :گفت بلند بعد و است

  ؟؟؟همسرم-

 ؟؟؟تو اون اي زنده

 :گفتم و بردم در نزديك را سرم

 .نباش نگران آره، - 

 !بخون آوازتو

 .خواندن بازي مسخره با كرد شروع

  !امشب است مراد شب  ؟؟شبيست چه امشب !خانم ريحانه -

 .امشب است ريحانه و شهاب از پر خانه اين

 .بادا مبارك ايشاال بادا، مبارك بادا بادا

 بله قشنگه عروس بله تنگه دستشوييمون

 .بله ؟؟قشنگتره داماد

 بله بنده، مرواري نزنيد زلفاش به دست

 .بادا مبارك ايشاال بادا مبارك بادا بادا

 نبات، و نقل پاشن مي حياط اون و حياط اين

  نبات، و هل چاي گذاشته ريحانه، كه به به

 .بادا مبارك شهاب داش بادا مبارك بادا بادا

 .بادا مبارك ايشاال بادا مبارك بادا بادا

 .باد مباركش ايشاال بزرگانه، جشن
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 .باد مباركش ايشاال شهابستونه، داماد

 "باد مباركش ايشاال وحوله حال عشق مستانه، نوبت

 :گويممي و زنممي قهقهه

 !شهاب اي ديوونه خيلي- 

 ؟چرا بستي دخيل اونجا !بيرون بيا زن -

 .كندمي ميخكوبم شهاب جمله يك كه كنم باز را در خواهممي رود،مي دستگيره به دستم و خندممي

  !تو -

 ؟كنيمي كار چي اينجا تو

  شوم،نمي سوالش متوجه

 !ببينم را امشب درام صحنه ترين وحشتناك توانممي باريك شيار همان از كنم،مي باز را در آرام

  !است ايستاده در جلوي همان و است شده خانه وارد دست به كليد طاليي   فر مو يك

 ...قلبم بيچاره

 ام، جواني بيچاره

 هايم، خنده بيچاره

 ....ام زندگي بيچاره

 دلبرانه كه وقتي ببينم، را اش زيبايي همه هم، باريك شيار همين از توانممي خوب من اما بيند،نمي مرا او

 :گويدمي و آورد مي در را شالش

  !شازده يدمد پاركينگ توي ماشينتو -

 ؟خوشامدته جاي

 .دزدممي را سرم كند، نگاه مرا سمت شهاب اينكه قبل

 .است خشم و بهت از پر كه شنوممي را صدايش

 ؟اومدي چي واسه -

 :گويدمي وقتي كند،مي بارانم تير اش لوندي از پر قهقهه صداي

 اينجايي، تو كه دليلي همون به -

 ؟گرفته حالتو يرام حاج يا كردي قهر زنت با باز چيه

 .نيست خوب حالش است مشخص كند،مي بيان منقطع را كلمات شهاب

 ... از -

 !برو اينجا از

 .است شده نگران فرطاليي مو صداي

  ؟شهاب شده چي -

 ؟خوبي

 !اينجايي دونستمنمي من
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  .كنم خلوت اينجا اومدم همين واسه خرفت، پير اون با داشتم مشكل خونه يكم

 .نيست خوب هم تو اوضاع كردم حس شدم، نگران نجاستاي ماشينت ديدم

 نيست، خوب كه توچه به ... به -

  ...برو

 !شوهرت خونه برگرد

  !بود مسخره

 بود، شده برعكس چيز همه

 .ها داستان و ها فيلم همه برعكس

  !من

 !نبيند مرا اش معشوقه تا شوممي قايم شويي دست در مردي قانوني زن

 !حانهري آوري تهوع قدر چه

 ....دهدمي هولم بيرون سمت به بعد و گويدمي را اين آينه

 .كندمي نگاهم زده بهت كنند،مي فراموش را زدن پلك هايش چشم

 .است نگران و ترسيده حد از بيش هم شهاب

 :گويدمي ناله با و آيد مي جلو قدم چند

 ...خدا به !عزيزم -

 ...من خدا به

 :گويممي و آورم مي باال را دستم لرزش همان با اما افتاده، بدنم همه جان به لرزش

 .عزيزم دونممي -

 ! را شهاب ديگر لحظه كند،مي نگاه مرا لحظه يك ناباوري با تارا

 ...است نفر دو آشنايي نوع بدترين اين

 قبلش اام شود، خارج تا گرددمي بر و اندازد مي پايين را سرش فشرد،مي دستش در را كليد دسته  كه بينممي

 :گويدمي

 .شدم ناراحتيتون باعث من ببخشيد، -

 كند،مي بد را حالم آرامشش و متانت

 !كنممي حسادت

 ...است زن واقعا زن اين

**** 

 .است كرده اسير را مان زندگي يكوچه سرتاسر سياه، هاي پارچه

 ...است روزهايم اين روزگار كاران جنايت دروغگوترين كه پليدي هاي سياهي

  !اسمش

 .است حيات    خود اسم، اين من، خداي
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 .است زندگي اصلي معناي اسم، اين اصال

 ؟؟است داده جا اسم اين كنار را تسليت و سوگ كلمه انصافي بي كدام

 !است نامردي تو، مسلك در رفتن زاده، جبار خاندان بزرگ جبارزاده، اميررضا حاج آخ

 ...رفتن طور اين هم آن

 .كوبممي ماشين شيشه به

 .زنممي جيغ پياپي چندبار 

 !دار نگه -

 .كنم باز را ماشين در گيرممي تصميم كند،نمي توجه وقتي

 .كندمي ترمز سريع و ترسدمي

 .اندازم مي بيرون را خودم ماشين، از 

 خورم؛مي زمين

 شود؛مي خاكي چادرم

 .ومش بلند خوردن، زمين از بعد طور چه است داده ياد خوب من به شيرشاهم اما

 .روممي سياه پالكاردهاى سمت

 .كشم مي پايين ديوار روي از را اولي 

 .دود مي دنبالم شهاب

 .است باالتر قدري سياه، پارچه دومين 

 !رسدنمي دستم

 :كنممي ناله

 .ب كَن اينو شهاب !شهاب -

 ب كَن اينو

 .ببينه رو اينا نبايد دخترش !دخترش

 .گيردمي اوج اش مردانه هق هق و لرزدمي هايش شانه

 .است ترسيده حسابي است مشخص و دود مي دنبالم هم ساهيار

 :گويدمي گريه با و شود مي آويزان پدرش زانوي به 

 .نكن گ رگ ه جان شهاب - 

 .اندازم مي زمين يك به يك را، دارد را گردنم دور دار طناب حكم دورش، سياه روبان كه گل هاي تاج

 .خورممي زمين دوباره

 .كنممي احساس را داغ خون و دردمي رحم بي آسفالت را هايم تدس كف

 .اند آمده بيرون خانه از همه

 .كنندمي نگاهم افسوس و ترحم با كه پوش، سياه زنان و مردان 

 .شوم بلند خواهممي
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 :است گفته بارها هزارچمم، پهلوان

 .ورنخمي زمين ايستادنت، با ببينن؛ خوردنتو زمين منتظرن كه مردمي - 

 .شناسم مي خوب را جماعت اين يكايك

 .انداختند مي همه زبان سر را شيرشاهم به ناروا تهمت هزار و كردندمي پراكني شايعه مدام كه هايي آن همه 

 .نتوانستم اما شوم، بلند تا زدم زانو به دست

 .كندمي بلندم و گيردمي را بغلم زير كسي

 .اندازد مي سرم روي را چادرم بعد 

 .است خشم از پر ايشصد

 .كنيمي نابود خودتو داري !كن بس -

 :كنممي ناله

 ؟آخه كو ؟تابوتش كو !شهاب -

 ؟گيريدمي عزا مراسم و خريدمي قبر نمرده، كه كسي واسه

 :زنممي داد جمعيت به رو بعد

 ؟كنيدمي نگاه منو داريد چي براي -

 ؟اصال اومدين چي براي

 ؟بودين مردنش منتظر 

 !دينخون كور

 !شيدگم بريد 

 :زندمي فرياد تشر با شهاب

 .جاستاين نامحرم !كن بس -

 ؟؟؟كارها اين و امير حاج ناموس

 !من 

 !امير حاج ناموس

 !جبارزاده امير حاج فرزند مادر

 !است شهاب با حق

 ...نيست جايز شدن، موالنا جز اميررضا، چون شمسي سايه زير 

 :گويممي عاجزانه و گيرممي را آستينش گوشه

 .برن بگو پسرت جون رو تو !برن بگو -

 !نمرده خدا به !نمرده من امير

 .زد زنگ بهم خودش

 .جااون ميام هزارچم، برو گفت خودش 

 .اوست ناله وقت حاال و چكدمي هم سر پشت هايش اشك
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 .ريحانه زدي توهم خدا به -

 !نمياد ديگه كه خدا به

 ...شكست كمرمون كه خدا به

*** 

 :بگويم دادم اجازه خودم به كه بود، نشده خارج كامال هنوز

 !خانم وايسا -

 !خودم حتي ! شديم شوكه سه هر

 .كرد نگاهم و برگشت تارا و كرد نگاهم نگراني با شهاب

 .بود شده اشك از پر هايش چشم و لرزيدمي هايش لب 

 :گفتم و رفتم جلو

 ؟ديگه زن يه بغل توى دادي هولش پول، و قدرت طمع به روز يه كه شيمي مردي حال نگران چي واسه -

 .رودمي پنجره سمت قبل، از تر بيچاره و گرداندبرمي رو شهاب، كه بينممي و كندمي نگاه را شهاب

 ...اشك قطره يك و است نگاه فقط من، به جوابش

 :گويممي و روممي جلوتر

 .كنيم نگاه روديگه هم خوب بيا -

 .كردم نگاهت خوب خيلي تر، قبل من هرچند 

 .كردم نگاهت خوب من بست،مي كفشتو بند تجريش توى و بود شده خم شوهرم كه موقع اون

 ...بغضش و اشك بين شوهرم، هاي چشم توي شب هر 

 ...كردم نگاهت خوب من

 ؟كجا دونيمي

 !بدبختيم وسط 

 !كردين طمعتون و هوس طعمه آقا، اين و سولماز و تو رو بچه دختر يه كه اونجا

 ؟باشم مواظبش گفتي بهم تلفن پشت يادته

 !باشم مواظبش بذار

 !نشو نگرانش

 .شي نگرانش نداري حق جا،اين مياد آشفته و داغون كه شبايي حتي 

 .باال بياي نداري حق بيني،مي پاركينگ توي رو ماشينش كه وقتي حتي

 !كني صداش شهاب نداري حق حتي

 !باشه غيرت بي تو شوهر شايد

 !نيستم غيرت يب من اما

 .خنديد تلخ هايش، اشك ميان

 !خواهدمي چه پنجره جان از نبود معلوم و بود ما به پشتش هنوز كه كرد نگاه را شهاب بعد



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

772 
 

 گفت اش خانمانه و جذاب صداي همان با

 ؟برم جااين از هميشه براي و بردارم اتاق اون از رو وسايلم تونممي جبارزاده، آقاي -

 .كندمي صادر اجازه تدس اشاره با شهاب

 :گويدمي گوشم در آرام بعد و كندمي توقف لحظه چند شود، مي كه رد كنارم از 

 .متنفره بنفش رنگ از -

 .كنمنمي گريه اما سوزد، مي قلبم

 .گيردمي را غرورم دست امير، حاج صداي

 "نيستن ترحمم اليق حتي كنن،مي افتخار مظلوميت اسم به حقارتشون به كه هايي آدم "

 !باشم حقير خواهمنمي

 ...خواهمنمي 

 .شود مي خارج اتاق از بزرگ، مشكي دستي كيف يك با بعد، دقيقه چند

 ...نيست پيش دقيقه چند مرتبي و قشنگي به حاال و است شده پخش هايش چشم زير آرايشش گريه، شدت از 

 .كندنمي خوشحالم كند،نمي نگاهش و گرددنمي بر شهاب كه اين

 .باشد نداشته را رفتنش ديدن طاقت كه باشد اين براي كارش، اين ترسممي نچو

 :گويدمي و گذاردمي كانتر روي كليد دسته يك شدن، خارج قبل

 !جون سولماز به بدين لطفا رو اينا -

 احساس كمرم دور را دست يك گرماي لحظه، يك كه شوم مي رفتنش منتظر و كنممي مشت را دستهايم

 .است دادن جان حال در انگار كه دست، همان روي زني نگاه و كنممي

 :گويدمي و دهدمي تكان سر و خنددمي خوردن تاسف حالت با

  !باشيد خوشبخت -

 .نيستي ديروز بچه پسر اون و شدي بزرگ خوشحالم

 ...خدانگهدار

 .لرزدمي بدنم تمام در، شدن كوبيده صداي از

 ....است پيچيده سالن كل در هنوز عطرش اما است رفته او

 .رسد مي بغض اين داد به آغوشش، و شهاب بازوهاي و تركدمي بغضم

 !ريحانه شد تموم -

 .رفت

 :كنممي ناله

 .رفته كه االن حتي كنم،مي حسش هميشه -

 ...بودم گرفته رعشه

 من از را يستاييا توان كه لرزيدمي چنان طوفان اسير سست، هايي ريشه با هايي نهال مثل پاهايم كه قدر آن

 .بود گرفته
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 جان اين دادن جان ترين دردناك داشتن، جان و بودن زنده كه فرسودمي را جانم طوري فرسا جان درد يك

 ...شدمي برايم

 .نيفتم كه بود گرفته را دستم دو بود، ترسيده حالم وخامت از شهاب

 ؟ريحانه -

 ؟بچم شد چت ؟ ريحانه

 ؟؟؟چته ؟زدي يخ چرا

 ...كشيدممي نفس سخت كشيد، مي تير شدت به هايم استخوان نشستم، آرام آرام

 .لرزيدمي شدت به كه پايم، زير زمين  و خوردندمي ترك يك به يك كه ديدممي را ها ديوار 

 :گفتم وحشت با بود، شده خشك دهانم بود، سقوط حال در هم سالن وسط لوستر

  !ترسممي -

 شهمي زلزله داره شهاب، ترسممي

  ديد،نمي را اتفاقات اين از يك هيچ انگار او اما

 .صورتم روي كشيد دست نگراني با نشست، كنارم

 .شده بد حالت دوباره باش، آروم -

 ...داشت را سرش بلعيدن خيال و بود كرده باز را دهانش كه ديدم، وحشي شغال يك سرش پشت

  بستم، را هايم چشم و كشيدم جيغ

 !آورد مي يورش سمتم كه ديدممي را آتش هاي ارهشر هم هايم پلك پشت اما

  ...نبود كنارم كردم باز چشم

 .زدم صدايش ناله با

 .بنوشم جرئه چند كرد كمكم و نشست كنارم آب ليوان يك با سريع

 :كردم ناله

 !خواممي قرص -

 ...بخوابم خواممي 

 موهايش، بين كشيد پنجه كالفه و درمانده

 :دكر ناله لب زير كه ديدم 

  ؟دختر كردم كار چي تو با من -

 !؟كردم كار چي

 كردم؛ التماس و گرفتم را آرنجش دستم، دو با

 ...شهمي -

 ؟بياد پرستاره باز بزني زنگ شهمي 

 :گفت خشم با و كوبيد زمين به مشت

 ! شهنمي ديگه !شهنمي نه -
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 خوابي،مي بخش آرام و قرص بدون امشب

 !خودم بغل توي

 .نبود خوب اصال حالم لرزيدم،مي همچنان و بودم نشسته تشك روي

 :گفتم ترس با و سريع كند، خاموش را ها چراغ داشت قصد كه همين

 .نكن خاموش نه !نه -

 كه بودند زني هاي چشم و موها روشني به كه چرا اند، شده ام زندگي تاريكي هم، شب آن روشن هاي چراغ

 ...بود مانده جا هنوز عطرش

 كرد،مي نوازشم آرام آرام و بود دهكر بغلم محكم 

 لرزيدم،مي هنوز

  ...داشتم وحشت بدهم دستش از اينكه از قدر اين كه بود شبي اولين اش، سينه روي كشيدم دست

 خواست؛مي را نامش هجي دلم

 ؟ شهاب -

 ؟جونم -

 ...تو -

 ؟بلدي قصه تو

 بوسيد؛ را سرم

 ؟بچم اي قصه چه -

 .كردنمي عريفت واست بچگي توي كه چي هر -

 ...كشدمي آه

 نبود، بلد قصه مامانم -

 !بود شايدم

 نبود، اصال خودش اما

 ...بگه قصه كه نبود

 :گفتم بغض با

 ؟ نگفته قصه وقت هيچ تو واسه كسي يعني -

 دارد؛ بغض هم او صداي

 اتاقش، توي رفتم مي ترسيدم،مي كه هايي شب -

 بود، اميررضا اون خوب اما ها، موقع اون نداشت سني اونم

  ...بود شده بزرگ زود

 .بود بيشتر خيلي انگار سنيمون اختالف سال  دوازده ، ده اين و بود شده مرد زود

  داشتم، امتحان فرداش بودم، اول كالس يادمه

 باريد، مي بارونم
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 ...قشنگا بارون اون از نه 

 ...بود تگرگ

 ...داشت برق و رعد

 .ترسونهمي آدمو كه اونايي از

 دستشو .ببره خوابم كه گرفتممي دستشم بخوابم، پيشش و اتاقش توي برم نبره، خوابم وقت هر داشتم دتعا

 ...بدزدنش ازم يا !بره خوابم، كه وقتي ترسيدممي چون گرفتممي

 ...ان لعنتي خيلي دستاش ! آخ

 !دنياست حس ترين مسخره ترس ديگه كردم،مي حس گرفتممي دستشو وقتي 

 ...ام قوي خيلي كردممي حس

 ...مشتمه توي دنيا كردممي حس

 شد، نگران ديد كه منو خوند،مي درس داشت خواست،مي دستاشو دلم شبم اون 

 كردم، خيس خودمو باز كرد فكر

 پرسيد؛ و سرم روي كشيد دست نشست، كنارم پام جلو اومد

 ؟الدين شهاب نخوابيدي -

 ؟كنه صدام بلده خوب قدر چه ديدي

 ....كرد صدام طوري همون

 :گفتم

 ترسم،مي داداش -

 ؟بخوابم اينجا شهمي

 ...بود نشده دور ازم قدر اين هنوز نبود، امير حاج هنوز چون كردم،مي صداش داداش اونوقتا

 ...بود نشده بزرگ اينقدر 

 ...نبود معروف قدر اين 

 !بود من مال فقط وقتا اون

  !دست يه با اونم خوند، درسشو همونجا و تخت روي آورد كتاباشو 

 بودم، گرفته دستشو يه من شب تمام چون

  نخوابيدم، هنوز ديد شد، تموم كه درسش

 :گفت و بوسيد چشممو هميشه، مثل كشيد، دراز كنارم

 !الدين شهاب -

  !برهنمي خوابم منم

 ؟بگي قصه واسم شهمي

 ...كردم بغلش يادمه

 ...محكم خيلي
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  كنم، تعريف واسش رو دنيا ي قصه بهترين خواستمي دلم 

 ...نبودم بلد هيچي اما

 !نداشتم هيچي هميشه مثل

 ...بودم هيچي هميشه مثل

 :گفتم بهش

 ؟داداش نيستي بلد قصه من مثل هم تو -

  داد، فشار اش سينه توي رو سرم كرد، بغض يادمه خوب يادمه،

 :گفت بهم  نبينم، اشكاشو خواستمي و كردمي گريه داشت شايد

 بگيريم، ياد قصه امشب از بيا -

 ...نباشن قصه بي ما امشب  مثل هامون بچه بعدا كه باشيم بلد قصه قدر اون بيا

  بود، اميررضا اون خوب ولي نداشت، مادر اونم درسته بود، بلد دونممي

  !بود بلد چي همه اون

 ... اما ،داره فرق بقيه با چيم يه بازم كمه، چيم يه بازم نفهمم من خواستمي شب اون اما

 ندادم، گوش حرفش به من ريحانه اما

 ...من

 !نگرفتم ياد اي قصه هيچ من

 ... نيستم بلد هيچي

 ....كشممي آغوش در را خواب آغوشش در هايم اشك ميان من و گيردمي اوج شهاب هق هق

****  

 .است زندگي باد زنده و درود طور يك صبح، اول   داغ بربري  نان بوي كنم مي احساس گاهي هم هنوز

 .كرد هوشيارم كامال اطرافم، صداى و سر بعد كمي و شدم بيدار عطر اين با اول 

 .خواند مي آواز آشپزخانه در شهاب

  .رفتم آنجا و شدم بلند 

 .بود انداخته اش شانه روي دستمال يك و بود ايستاده اجاق پاي

 . بود ميز روي هم تازه بربري نان

 .كرد نگاهم لبخند با و برگشت شد، حضورم متوجه اما كنم يشتماشا ها ساعت خواست مي دلم

 ؟شدي بيدار باالخره خوابالو، تنبل   -

 .نشستم صندلي روي و كندم نان تكه يك

 !بخير صبح - 

 ؟كني مي داري كار چي 

 :گفت و گرفت باال را اش تابه

 !آشپز سر مخصوص مرغ   تخم -
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 ؟كنم كمكت -

 :تگف و داد تكان سر منفي نشانه به

 بزنيم، صبحونه بيا و بزن كله و سر به آب يه برو شما -

 .بريم ببنديم، بنديل و بار 

 .بستم دوباره را هايم چشم و گذاشتم ميز روي را سرم

 .هنوز مياد خوابم -

 :گفت آرام .كردم احساس ام شانه روي را دستش فشار

 .نيست خواب وقت ديگه -

 ن،خونمو بريم بگيريم وسيله يكم بريم پاشو

 .بمونيم اينجا بيشتر خوام نمي

 .لرزيد مي ميز روي كه بود تلفنش .كردم بلند را سرم ميز، لرزش با

 .داد مي نشان را مادرش اسم هم، اش گوشي صفحه 

 .كرد قطع را تماس توجه بي اما

 :پرسيدم تعجب با 

  !؟كردي قطعش چرا -

 :گفت و شد كارش ادامه مشغول

 .ندارم حوصلشو -

 :گفت جدي لحن با كه شده حوصله بي هم دريق بود مشخص

 .شد ديرمون گم مي ديگه، پاشو د   -

 .رفتم بيرون و شدم بلند دلخور، كمي و حرفي هيچ بي

 .كرد متوقفم ام گوشي زنگ صداي كه بودم نشده دستشويي وارد هنوز 

 .برداشتم را ام گوشي و رفتم اتاق داخل 

 .دادم وابج بعد و كردم مكث كمي بود، خانم سولماز

 از حجم اين اليق كه ام كرده كار چه دانستم نمي اصال و بودم شده شوكه حسابي كه زد مي فرياد عصبي آنقدر

 !هستم ناسزا و خشم

 ؟آوردي در زبون گشنه گدا غربتي -

 ؟كني مي بيرون خونه از منو دوست و انداختي لنگر من خونه تو 

 ؟اي عرضه با خيلي بگي خواي مي

 ...كردي نمي واالخون آالخون منو بدبخت بچه داشتي عرضه اگه تو ازگل

 :گفتم بغض با

 ... من خدا به خانم سولماز -

 ...خدا به
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 .كشيد گوشم كنار از را گوشي كسي

 .است سرم پشت عصبي شهاب وديدم برگشتم

 كشيدن، فرياد تلفن پشت كرد شروع

 .شنيدم نمي را خانم سولماز صداي

 :گفت فحش و فرياد با شهاب

 !!؟ سولي برداشتي دور -

  .خريدي من بانكي حساب با كه هم رو اينجا پيري آخه د

 .بودم ترسيده حسابي و بود گرفته شدت دعوا

 :كشيد فرياد سرم و كرد پرت را گوشي و كرد قطع را تماس خداحافظي بدون كردم، التماسش وحشت با

 ؟بدي نبايد هم تو م،دنمي رو ننم جواب من وقتي رسه نمي شعورت نفهم، زبون -

 !؟جفتمون احوال توى زد تر اومد جا حالت

 :گفتم بغض با

 .داره واجبي كار كردم فكر -

 ؟داري فكر اصال تو ! كردي فكر كه كردي غلط تو -

 .لرزيد مي شدت به صدايم

 :ناليدم

 !نزن حرف اينجوري من با تربيت بي -

 :گفت حرص با و داد تكان بار چند تهديد نشانه به و برد باال را دستش

 .بپره سرت از برق كه گوشت زير زنم مي چنان ندي، انجام گم مي من كه وكاري كني، لج ايندفعه شاهده خدا -

 .كرد متوقفم و گرفت محكم را دستم مچ اما كنم ترك را اتاق داشتم خيال و كوبيدم اش سينه به حرص با

 با و بوسيد را صورتم و كرد بغلم هايم ترس همه خالف اام ترسيدم شود شهاب همان دوباره اينكه از ترسيدم

 :گفت مهرباني

 نذاشتن، واسم اعصاب -

 .كن رعايت يكم تو 

 .شم پشيمون سگ عينهو هربار، مثل بعدش كنم كاري يه نذار

 :گفتم و كشيدم بيرون آغوشش از را خودم

 .كنن نمي بلند جفتشون روي دست هم ها سگ حتي -

 دويدم، دستشويي سمت و نكردم صبر .بود وردهخ جا حسابي جوابم از

 .بود خانه زنگ نوبت حاال اما

 :گفت لب زير و كرد نگاه در به و آمد بيرون اتاق از تعجب با شهاب 

 ؟كيه يعني -

 .انداختم باال شانه
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 .داد جواب را آيفون و رفت جلو ترديد با 

 !؟بله -

 بفرماييد -

 ؟شما !هستم خودم -

 .بست رخت بدنش از حرو انگار مرتبه يك

 .نگفت هيچ ديگر و شد سپيد كامال صورتش رنگ

 :پرسيدم و رفتم جلو نگراني با

 ؟كيه شهاب -

 .بود مانده خيره نقطه يك به و لرزيد مي صدايش

  ...مامور -

 ...مامورا

 !دارن جلب حكم

 .نواختم سيلي خودم صورت به محكم

 !سرم به خاك -

 .شود مي پايين هطبق راهي بپوشد، كفش اينكه بدون

 .كند مي سياه را خانه دود و سوخته مرغ تخم بوي 

 ...دوم مي پايين دنبالش و دارم مي بر را شالم و مانتو 

 كردم، التماس

 !بود فايده بي گرفتم را دستش ، كردم گريه 

 !نشدم هايش مچ دور رحم بي آهني دستبند آن حريف من 

 بود، كرده توقف پليس اتومبيل پشت كه مشكي ليموزين شيشه

 دوخته چشم دستبند همان به كه ديدم را  انگيز رعب لبخند يك و پروفسوري ريش با مسني مرد و آمد پايين 

 .بود

 .بود بهت و شوك در هنوز شهاب 

 :گفتم پوش سبز مرد به التماس با

 ...كنم مي خواهش سروان جناب -

 بديم، خبر برادرشون به كنيد صبر يكم 

 ...ببريدش بعد 

 :دهد مي منفي جواب سر با او كند مي نگاه ليموزين داخل مرد به و گردد مي بر

 دارن، خصوصي شاكي  -

 .معذور و مأموريم داريم، جلب حكم خانم متاسفم   

 دوم، مي ليموزين سمت اختيار بي
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 دهد، مي باال را شيشه مرد 

 .كنم مي التماس و زنم مي شيشه به ضربه چند 

 ...آقا كنم مي خواهش -

 .زند مي فرياد شهاب

 !باال برو بيا -

 دهم، نمي اهميت

 .كنم مي التماس و زنم مي شيشه به دوباره 

 خدا، به ديم مي بدهيتونو -

 ...كنم خبر رو امير حاج كنيد صبر 

 :گويد مي نيشخند با و كشد مي پايين را شيشه دوباره مرد، همزمان و كشد مي فرياد دوباره شهاب

 .بگير كشيده چك كه همون از بدهيتو :گفت ايشون سراغ يمرفت اول اتفاقا -

 ريزيم، مي فرو شهاب با همزمان

 مدادي، نوك پژو 

 نفرت با شهاب آيند، مي پايين شهاب وكيل نوربيگي، همراه سپهري زمان، هم و كند مي ترمز خانه درب مقابل 

 :گويد مي مسن مرد به رو

 .زاده عيوض ميارم در پدرتو -

 ، شود خارج كوچه از ليموزين تا كشد مي طول ثانيه چند فقط و كند حركت دهد مي دستور اش راننده به او اما

 دارند، شهاب تسكين بر سعي سپهري و نوربيگي 

 ندارد، باور را است شنيده زاده عيوض از كه را آنچه هنوز او 

 :پرسد مي نوربيگي از عاجزانه 

  ؟؟حاجي -

 ؟؟فهميد حاجي

 :گويد مي بيگي نور و كنند مي نگاه هم به شرمنده سپهري و نوربيگي

 !!جبارزاده جناب -

 وكيل، عنوان به من كه اينه بكنن تونن مي كه كمكي تنها گفتن ايشون

 و باشم كاراتون پيگير 

 وجه، اون پرداخت براي 

 .كنيد حساب تونيد نمي ايشون روي 

 شود، مي عصبي حالت دچار شهاب

 :گويد مي و زند مي قهقهه 

 ...خوره مي زمين اونم بخورم زمين من -

 ؟؟چي اعتبارش 
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 ؟؟چي بازار

 : دهد مي تكان تاسف سر نوربيگي

 !!متاسفم -

 ...همينه ايشون تصميم 

 :كشد مي نعره شهاب

 !؟من -

 !؟زندان برم خوردنه، آب مثل  اون  واسه پرداختش كه بدهي واسه  زاده، جبار شهاب من 

 :گويد مي محترمانه سپهري

 كنيد، پرداخت بدهيتونو تونيد مي خودتون كه جايي تا فرمودن حاجي - 

 ترانزيتتون، سهم و حجره و ماشين فروش  با حتي 

 .هستند اول مشتري خودشونم 

 :گويد مي و پاچد مي زمين روي را دهانش آب شهاب

 بهتره، بپوسم  تو اون من -

 ...باطل خيال زهي بگين بهش 

 :گويد مي من به رو قبلش و رود مي جلو شدن سوار براي بعد

 !بمون جا همين -

 هست، موبايلم توى مسعود شماره  

 .بزن زنگ بهش خواستي چيزي 

 :گويد مي سريع سپهري

 !شهاب آقا -

 .عمارت بيان من همراه بدين اجازه لطفا 

 .كشد مي عربده

 ...همتون شيد گم بريد -

 !ريحااااانه

 ...باال برو 

****  

  بودي، آموخته  نوازى ميهمان رسم من به هميشه تو

 ...مردها مرد ببخش

 ...كردم بيرون ات خانه از را پوشت سياه هاى ميهمان و نبودم خوبى مريد امروز كه ببخش

 كند، كاري كردم التماس شهاب به

 .بگذارند تنها خاطراتت و دخترم و ام خانه با مرا

 ...زند مي حرف تو شبيه روزها اين
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 ...است شده بزرگ تو شبيه

 !؟است شده پدر است، شده مرد بودي، نگرانش هميشه كه پسركي ببيني نيستي چرا

 ؟؟كني ذوق ببيني، هايش دست زير با را خوبش رفتار وقتي  نيستي چرا

  كنم، مي جدا عكست قاب گوشه از را سياه روبان

 .كنم مي نوازش را صورتت

 ؟آيد مي يادت را عكس اين

 ... تو و داختان جديدش دوربين با شادي

 :گفتي كه بودي شده رحم بي قدر اين شوخي ميان روز آن چرا تو

 !بنداز پسند حجله جور يه -

 ... گرفت گاز را لبش جان خاله عزيزه كردم، دعوايت و كشيدم جيغ من

 .فشرم مي ام سينه به را عكست

 .دهد مي را تو بوي هنوز است، در پشت هنوز ات، آبي پيراهن زير

 ...بماند بيشتر عطرت تا كنند باز خانه اين در كمتر را ها پنجره و رد ام گفته

 .است شده نامهربان من با  امروز هم كوچكم سياه ممورى چرا

 رساندم مي خدا عرش به تا را تو بودي مانده اگر"

 كشاندم مي ها قصه دل تا را تو بودي مانده اگر

 نبودم تنها كه غربت شبهاي به بودم تو با اگر

 " سرودم مي را تو نوشتم مي تو ز بودي مانده اگر

 !هزارچمم پهلوان

 .بروي و كني رها مرا ات، شرمنده و بدهكار قدر اين نبود قرار

 ...بدهكارم عشقت درگاه به ركوع و سجود هزاران هنوز من

 نازنينم اگر بودي مانده"

 داشت دگر بوي و رنگ زندگي

 غربت غمگين و سرد شب اين

 "داشت سحر رنگ تو وجود با

  
 سفيد، و سياه فيلم تماشاي به ندارد عادت كه است كسي شبيه حالم

 ....كشت خواهد اجرا آخر را، ات تماشاچي تك اين قطعا اي، انداخته راه كه سياهي كمدي اين و 

 پرشكسته مرغك اين تو با"

 داشت پر و بال اگر بودي مانده

 طوفان ز نبودش بيمي تو با

 "داشت فرهمس اگر بودي مانده
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  !؟اميررضا

 !؟پروازم براى باشى بالهايم و بمانى هميشه تا نبود قرار مگر

 !؟اي كرده گيرم زمين و شكسته كمر طور اين حاال چرا

 كشيدي آتش به را ام هستي"

 نديدي نديدي من سوختم

 بود اگر آرزويت دل مرگ

 "شنيدي مي اگر بودي مانده

  ! گفتي مي شمس از آيد مي يادت

 ؟شوي نمي عشق حقيقت اليق نشوي، يكسان خاك با و نخوري زمين تا گفت مي موالنا هك شمسي

  !اميرم نيستم سيمرغ من

 .گيرم نمي جان دوباره, آتش در من

  .شوم مي تر عدم هم، عدم از من شوم، مي خاكستر من 

 بود ديدني از پر دريا تو با"

 بود چيدني گلي ستاره شب

 باران موج در شسته تن خاك

 بود بوسيدني تو كنار رد

 ساحل و دريا خشم تو بعد

 گل در مانده من پاي تو بعد

 دريا موج اگر بودي مانده

 "بود ديدني از پر هم ابد تا

 ...زيبا نه و است خواستني نه چيز هيچ تو بدون

 ...هايش لگد اولين حس حتي وجودم، در دخترت حركت حتي

 بودم زنده تو عشق و تو با"

 نبودم هم خودم من تو بعد

 تو با رو هستي شعر بهترين

 سرودم مي اگر بودي مانده

 "سرودم مي اگر بودي مانده

 ... مردهايم مرد  نبودي غارتگر

 ...اي برده تاراج به خودم از ديگر هم را خودم

 ...نيستم هيچ

 ...ترم هيچ هم، خودم از

 .كند مي آرام را فضا بعد و پيچد مي قلبم دور اول مطبوع، و خنك نسيم يك مثل صدايش
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 است، كلمه ترين بيخود خود، حرفى   سه ميگن عشق؛ مسلك توي گلي، ريحان -

 !كاري اصل شي مي نيستي، نخودي دنيا اين توى ديگه شي؛ بيخود خود، اين از كه اونوقت اما 

******** 

 را، نگاهش آخرين

 .كنمنمي فراموش رگزه را، ببرد و بگيرد من از را او رحم بى سبز ماشين آن اينكه از قبل 

 ...فهميدم بايد، كه آنچه از تر دير خيلى را اين من و بگيرند ام زندگي و من از هميشه براى را او بودند آمده انگار

  شود، داخل سپهري ندادم اجازه و بستم را در

  زدم،مي زار و بودم نشسته در پشت

 .بروم همراهش و كنم باز را در كردمي خواهش دامم و بود نشسته منتظر پله راه در ساعت يك از بيش بيچاره

  ! خانم -

 ...كنممي خواهش

 بمونيد، اينجا شما نيست صالح

 .برگردم شما با حتما كرده امر آقا حاج

 :گفتم هق هق با بودم، داده دست از را اختيارم كردم، باز را در و شدم عصبي

 ؟كرده امر چي ديگه -

 ؟كنه امر شده روش طور چه

 !زندان بره من بدبخت شوهر كرده امر وقتي

 دهد؛ جواب آرامش با هميشه مثل كندمي سعي و اندازد مي پايين را سرش سپهري

 نكنيد، قضاوت طور اين كنممي خواهش -

 شدن، متحمل ضرر خيلي آقا حاج

 .زدن لطمه ايشون كاري حيثيت و سرمايه از بزرگي بخش به شهاب آقا

 :گويممي التماس با گريه ميان و نشينم مي در كنار درمانده و بيچاره

 !كنيد كمكش خدا رو تو -

 .گذاردمي چشمش روي را دستش

 چشمم، روي به -

 كوچيكترم، خواهر عين هم شما

 خودمه، غم  عين  نگرانيتون و غم واهلل به

 كنم،مي كار همه من

   خدا، اميد به شهمي كم عصبانيتش حاجى بگذره، هم يكم

 كنم،مي بتصح باهاشون من

 .بيايد من همراه كنممي خواهش فقط االن

 :گويممي سريع اما ببندم، را در و بروم داخل دوباره گيرممي تصميم شوم، مي بلند جايم از
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  !نميام من -

 ؟بمونم همينجا گفت شوهرم نديدين مگه

 .نشه آزاد شهاب تا نميام جا هيچ من

 ..مي خواهش خانم -

 ...بندممي محكم را در و شود كامل اش جمله دهمنمي اجازه

 عقربه صداي از خارج سكوت  و است وحشت ژانر هاي فيلم ترين ترسناك ملودى شبيه ساعت هاي عقربه صداي

 .دارد مرا بلعيدن خيال هم، ها

 ...است وحشتناكي و امن نا جاي او بدون خانه اين قدر چه و كرده تيز دندان برايم تنهايي هيوالي

 .بودم بسته محكم را ها پنجره تمام و بودم زيدهخ اتاق گوشه

  رود،مي راه حمام در كسي كردممي حس مدام و بود بسته خواب، اتاق حمام  درب 

 نياوردم، تاب ديگر

 گرفتم، را هدي شماره و رفتم تلفن سراغ

 !بود خاموش

 ...نداد جواب گرفتم، را نسيم

 گرفتم، را مادرم خانه شماره و كردم صاف را ام زده بغض صداي و نشستم ميز پشت شدم بلند

 .است شده بيدار خواب از تازه بود معلوم بود، گرفته صدايش

 ؟؟الو -

 !بفرماييد الو

 زدم؛ صدايش بغض با اختيار، بي

 !مامان -

 .ريزدمي صدايش جان به ترس

 ...ريحانه -

 ؟شده چي مادر

 .شودمي سرازير اشكم

 ؟مامان بشه بايد ديگه چي -

 ؟زنده يا مُردم من بگي زنينمي زنگ روزه ود چرا

 .باشي زنده هميشه ايشاال حرفيه چه اين مادر، جونت از دور -

 !؟چي كه باشم زنده -

 !دختر بزن حرف ؟آخه شده چي -

 ؟بيرون انداختم طور چه آقاجون پيش روز دو نكردن تعريف واست -

 !!!سرم به خاك اوا -

  ؟كي
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 ؟چرا

 ...كشيدم آه

 ...مانما هيچي -

  !نه پله يه ها آدم و دنيا از هميشه تو

 تري، عقب طبقه چند

 !كن ولش

 بشنوم، صداتو خواستممي فقط

 باشيد، خوب هم حنا و تو خوبم من

 ...بخير شب

 ...كنممي عزاداري ام كسي بي قبر باالي سير دل يك و گذارممي ميز روى را سرم و كنممي قطع را تلفن

 صندلي شوم،مي بلند جايم از و كشممي جيغ اختيار بي شود، مي رد پايم روي از زيچي كنممي حس مرتبه يك

 كند،مي سقوط پشتم از

 ...كشممي جيغ دوباره و كنممي وحشت افتادنش صداي از

 .بيايد زلزله است قرار و لرزدمي لوستر كنممي حس دوباره و بينممي ديوار روي سايه چند

 بندم،مي را هايم چشم و گذارممي سرم روي را يمها دست نشينم،مي زمين كف

 ...ام شده آتش لرز من لرزد،مي اما است، گرفته گر شدت به بدنم همه

  !زندمي در كسي

 ...خزممي خودم در بيشتر و كنممي وحشت بيشتر

 ...دوباره و دوباره

 ؟ام شده ترس و توهم حالت دچار دوباره خدايا

 ؟؟چيست ترين بيچاره من چاره تنهايي، اين در خدايا

 !ريحانه   -

 !ريحانه

 !رو در اين كن باز

  دارد، مهرباني خشم چه امشبم توهمات

 ...مردانه خواستني  خشمگين  صداي يك

 .پردمي دنيايم از است، بوده باز دربش كه آستوني  يشيشه شبيه ترس

 ... بدهند پر را ام كودكي سرخ هاي الك زور، به و آن يوسيله به كه نيست آستوني ديگر حاال

 ...كوبيدن در به و زنگ صداي بار چند

 شوم، مي بلند و گيرممي ميز لبه به را دستم

 ...است واقعي قدر چه توهمم اين

 ...كهربايش عطر با اش چرمي اسانس عطر آورده، هم را عطرش حتي
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 ...ريحانه -

  ؟بيداري !كن باز

 ؟خوبي

 ...تر واضح صدايش و شودمي تر ديدش عطرش روم،مي در سمت اختيار بي

 ! بگو چيزي يه خدا رو تو -

*** 

  !بودي كاش

 ترينم، مرد بودي كاش

 كه، كردمي حكم خشم و مهرباني با دوباره كاش 

 ...بگو چيزي يه -

 ...بگويم و بگويم تو براي چرخد،مي اش پالستيكي مدار روي دنيا وقتى تا دادممي قول

 :گفتم و چرخاندم را ميزت روي زمين كُره آيد مي يادت

 ؟است ساده قدر اين زمينم واقعي يكُره يعني اميررضا -

  بودي، ات مقاله آخرين يترجمه مشغول دارم ياد به خوب

 :گفتى و چرخاندى را كره انگشتت، سر با

 .كننمي سختش آدما ولى است، ساده -

 پرسيدم؛ و دوختم چشم اش پالستيكي پايه به

 ؟داشته نگه چي رو زمين كره داشته، نگه اين ور تو يكره -

 شدي، بلند

  ايستادي، كنارم بودم نشسته ميزت روي كه همانطور

 :گفتي و شدي خيره هايم چشم به

 !گلي ريحان چشمات -

 .داشته نگه دنيامو همه چشمات

 ...هايم چشم

  !اشك نه دارد سو نه ديگر هايم چشم

 ....شد خشك اميرم شد، خشك

 كند،مي تابي بي شكمم در دخترم

 ...خودم از كندمي شرمنده را ساله اندي و بيست   من اي، هفته  بيست اين

  شوم،مي بلند و گذارممي كمرم روي دست

  آمد، نمي خوشت هايت كتاب روي خاك از تو

 .تكانم مي را دنيايم و هايت كتاب خاك دارم،مي بر دستمال

 كند،مي ندنخوا به شروع من با كوچكم سياه مموري
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  ؟آيد مي يادت

 ؟ساختند و سرودند  تو و من براي را آهنگ و شعر اين آيد مي يادت

 و كردي بغض شد،مي پخش آهنگ اين وقتي و كردمي پخش درخواستي آهنگ اتومبيلت، راديوي كه روز همان

 .نبينم را هايت اشك تا دوختي چشم خيابان به و گرفتي من از رو

 ...لعنتي طالق آن روز بود، محضر روز

 .كشيديمي عذاب و داشتي غم تحقيرم و بدبختي و من براي من از بيشتر تو كه

  سردي، آغوش نه دوري روياي نه"

 ...پناهي بي اين تو راهي به چشمي نه دردي، نه عشقي نه سالمي، حتي نه

  دردي، نه خاكي، نه عودي، نه دودي، نه

 برنگردي، اگه شنمي تهبس درا نباشي، وقتي تو شنمي خسته دال

  ؟نموندي پيشم كه خود، از رفتم كجا

  ؟نكردي يادم كه تو، از موندم كجا

 ؟نموندي پيشم كه خود، از رفتم كجا

 ؟نكردي يادم كه تو، از موندم كجا

 دنيام، شه خالي تو نسيم  از نذار

 زردي، به ميخك برگ كنه عادت كه

 مردي، و صبايي يدمد بسيار چه من، ولي عالم چشم از پنهوني تو

 بزاري، زخمم رو مرحم كه خوامنمي

 !دردي چه !دردي چه دارم، دوست را تو

 !دردي چه !دردي چه دارم، دوست را تو

 "دردي نه عشقي، نه سالمي، حتي نه سردي، آغوش نه دوري، روياي نه

 پرسيدم؛ شد، پخش آهنك اين كه وقتى روز آن

 ؟شهمي چي حاال امير، حاج -

 دادي؛ جواب نبود، قوي هميشه مثل صدايت ردي،نك نگاهم

 ...كنيمي زندگيتو باباجان، هيچي -

 مي اتفاق ديگه چيز يه يافتن پايان با شروع اين بزنه، رقم واست جديدي شروع خوادمي خدا وقتي بدون اينو

 .افته

 :كردم ناله

  ؟نترسم -

 ؟نيست ترسناكي چيز تنهايي

 .هست و بوده خدا تو، از قبل هسرت باالي كه اونى نيستي، تنها-

  ! تو بدون و تنها اتاقت در حاال
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 :گويممي روزگار تنهاي هاي آدم همه پناه خدايم، به فقط

 .تقدير از بزن خط رو " نداشتنش " و " نبودن " جون خدا -

*** 
 نگريستم، را بيرون ريز، محدب عدسي آن از

  بود، ايستاده آنجا درونم يهمه كه بيروني

  بود، زده باال را هايش آستين و بود پوشيده را اش آبي هنپيرا

  !نبود توهم !بود خودش

  بگيرد، را ام تنهايي دست بود آمده

 :گفت و زد در دوباره كه بود كرده احساس در پشت از مرا انگار

 .شكنممي قسم علي به نكني باز -

  بخوري، قسم علي به و باشي وار علي

 ؟؟شودن شكن خيبر دستت وقت آن

 است، ايستاده در پشت نامحرم باشم كرده احساس لحظه يك براي حتي اينكه بدون كردم، باز را در

 ...بود بزرگي حرمتي بي كه خدا به خواندنش نامحرم

 
 بلندتر كمي صداي با بعد گويد،مي استغفار لب زير و اندازد مي پايين را سرش بعد و كندمي نگاهم لحظه يك

 :گويدمي

 !بريم پوشب برو -

  روم،مي اتاق سمت دستپاچه و شرمزده آيم، مي خودم به تازه

 كنم؛مي هجي و ام ايستاده رويش به رو روسري و مانتو با بعد كمي

 .نميام جايي من -

 :گويدمي و كندمي مشت دستش در را تسبيحش كه بينممي

 .برمتمي -

 .روممي عقب

 !بريد كنممي خواهش -

 .كندمي نگاهم خشم با و آورد مي باال سر

  ؟؟ هان برم كجا -

 ؟؟؟كجا

  بودم، ترسيده

  ...صدايش خشم از

 .لرزيد صدايم

 ...من -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

790 
 

 بمونم، منتظر بايد من

 .بمونم اينجا گفته شهاب

 :گويدمي و كوبدمي در كنار ديوار به محكم

 ...كرد غلط شهاب د   -

 ...خورد شكر شهاب

 كردي، غلط هم تو

 .كردي بيجا هم تو

 زند؛مي فرياد عدب

 !گممي بهت بريم كن جمع -

 .لرزممي وضوح به حاال

 ؟شهمي آزاد-

 ؟كنيدمي آزادش

  فشارد،مي هم روي را هايش دندان

 .نيست گذشته آرام اميررضاي ديگر،

 
 ؟كنم آزادش كه كردم اسيرش من مگه -

 .شهمي آزاد بده بدهيشو

 :كنممي ناله

  ... شما -

  !كنيد كمكش بايد شما

  دم،مي رو حجره اون من !حجره

 !كنيد آزادش

 .خنددمي تلخ

 ؟ديمي رشوه خودم به خودم از -

 !بچه اهلشم من نه داري، مالشو تو نه

 !بريم كن جمع نيومده، باال بيشتر روم اون تا نكن بحث بامن قدر اين

 :گويممي هق هق با

 ...ببخشينش -

 ! ببخشينش خدا رو تو

 ؟سخته قدر اين بخشيدن مگه

 .رقصد مي هايش چشم در اشك

 :گويدمي و گيردمي مقابلم را اش صفحه در عكس يك بعد كمي و آورد مي در جيبش از را اش گوشي بعد
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 !كن نگاه خوب -

 !بخشيدم من

 بخشيدم، بهش اينو احمق من 

 .ببخشم بهش كه نداشتم تو از بيشتر

 تر ملتهب صدايش دوزم،مي چشم امير حاج موبايل در شهاب و خودم سلفي عكس اولين  به زده وحشت

 .شودمي

  ؟شناختي -

  ؟توئه شبيه

 !نيست شبيهت ديگه نه

 !كرده نابودت

 گفت، بهم چيو همه جان خاله عزيزه

 ...من غيرت و ذات توى توف اي

 خط فقط عادتش كه مريض ذهن يه برگ   چرك دفتر بشه گل، برگ مثل دختر يك من، با بازي لج خاطر به كه

 ...كردنه مچاله و كردن يخط

*** 

 ؟ترس يا بود شرم

 ...دانمنمي 

 در را ام چانه و سوخت دلش گردنم گودى كه انداخت، پايين آنقدر را سرم و جانم بر شد لرزه بود، هرچه اما 

 .كشيد آغوش

 داشت، هم عجز اما داشت، خشم صدايش

 ...من از شرم خودش، از خشم

  انزجار، شرايط از عجز

 .هايش آدم و رروزگا از

 ؟داشتم نگه عكسو اين چرا دونيمي -

 جگر زن حاال و بودم عاشقش كه كسي عكس بخوام بدبختم دل واسه نبودم، غيرت بي قدر اون نكن، اشتباه !نه

 دارم، نگه رو گوشمه

 نبود، تنگي دل محض

  !بود سيلي

 بزنم، سيلي خودم به هربار داشتم نگهش

  بپيچونه، رو گوشم عكس، ينا توي خوشحاليت و لبخند هربار

 ديگه عكس اين صاحب شه باورش چشام كه اونقدر كنم، نگات خوب كنم، نگات خوب كه داشتم نگهش

  !دخترمه
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 ...عزيزمه عزيز 

 كنم، نگاش اونقدر

 بلرزه، دلم و دست تنهايي توي اونقدر

 كنم، پاره بغض قدر اون

 كنم، انبار اشك

 !بشه نبايد اونچه نشه و بره در دستم از ديدم، خودشو كه روزي اون نياد نكرده، خداي كه

  نشست، و كرد سقوط آرام آرام و گرفت ديوار رابه دستش نبود، گذشته استواري به بدنش ستون چهار ديگر انگار

 :گفت و گذاشت سرش روي را دستش

  ...كردم اشتباه -

 بخشيدم، كردم اشتباه

 داره، خودشو يقاعده و اصول بخششم بابا،

 !احمق امير

 ؟بخشيدي چرا ديگري مال از

 ؟گذاشتي مايه ات گوشه جيگر واسه چرا ديگري زندگي و جووني از

 آمد، مي بيرون اش سينه از سختي به كه بود شده دردمندي يناله ديگر صدايش بعد

 آمد، مي بيرون و سوزاندمي انگار

 .فهميدممي كالمش بين مدام هاى آه از را اين

 ؟؟امير بخشيدي ام كي به -

 .كندمي نگاه را ريزممي اشك صدا بي و آرام كه را من و آورد مي باال را سرش

 !آورده باال صحرا با گندي چه دونممي -

 !كرده بلند روت رو نامردش هاي دست اون بار چند دونممي

 .كوبدمي ديوار به و كندمي مشت را دستش گيرد،مي را وجودش همه خشم

  ...دستم ناي بشكنه اي -

 :كنممي ناله و ام افتاده زمين هم من تر طرف آن كمي ام، افتاده هق هق به ديگر حاال

 !امير حاج بوده اين تقدير -

 كشد؛مي فرياد عصبي

 باشه، هرزه و پست قدر اين بخواد كه تقديري كرد غلط -

  !نيست پاك تقدير، اين

 كرده، ها آدم پليد افكار تمام وقف رو تنش كه است فاحشه يه

 ...تقديرو اين زنممي آتيش من

 ساله بيست نوزده، دختر يه واسه تقديري هيچ تا كنممي آويزونش شهر، اين در سر از بعد و  زنممي گردنشو من

 نخواد، عذاب قدر اين
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 !ريحانه باشي خودت اگه حتي تقدير اون مسبب

 .... ذارمنمي اما زنم،مي آتيشت

 كنم؛مي تمنا وجودم مامت با و آيم مي حرفش ميان

  كينه، آتيش بشه اينبار و شه موفق تقدير اون نذاريد -

 بپوسه، چارديواري توي گوشتون جيگر نذاريد

 شم، تباه من داديد اجازه اون خاطر به اگه

 نكنيد، تباه اونو من خاطر به حاال

 ...كنممي التماس نكنيد اشتباه ديگه يكبار

 حكم جديت با باشد، نشنيده را صدايم اصال كه انگار و كندمي اشاره اتاق سمت سر با ، شودمي بلند جايش از

 كند؛مي

 !بريم كن جمع برو -

 :گويممي و گيرممي دستم كف را شجاعتم تمام

 نميام من ...من - 

 ...نميام جا هيچ نياد، شهاب تا

 :گويدمي لب زير خشم با كه بينممي

 ...اهلل اال اله ال -

 كند؛مي هجي را كلمات و كرده مشت را دستش

 گم،مي ديگه يبار فقط -

 !بريم كن جمع

 :گويممي هق هق ميان

 .بمونم اينجا گفته بهم -

 زند؛مي فرياد

  ؟؟؟؟اينجا -

 ؟؟؟سولماز خونه

 :گويممي و روممي عقب قدم چند

 .بياد كه وقتي تا فقط  -

 باشد؛ دار خود كندمي سعي

 .مادرت يشپ خونتون برمتمي شو حاضر -

 :گويممي و خندممي تلخ

 شه، خالص زندگيش توئ شرم از هميشه واسه اونجا، بندازتم كه برد منو شهاب پيشم روز سه -

 ...بيرون انداختم !منو زد ندادن،آقاجانم رام

 .شودمي متورم اش شقيقه هاي رگ كه بينممي
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 !عمارت بريم كن جمع گممي آخره بار !ريحانه -

 .هست جا واست ميشهه واسه اونجا

 زنم؛مي فرياد اختيار بي

 ...نميام جا هيچ من -

 مونم،مي جا همين نياد شهاب تا

 بيرون، بندازتم بياد سولمازم

 مونم،مي همونجا زندان، جلوي زنممي چادر يه

  !بياد بايد شهاب اما خوابم،مي پارك توالت توي شب

 .كنممي نابود خودمو زاديآ توي منم شه، نابود زندون توي اون قراره اگه

  ...دارد درد

  كند،مي بيدار خواب از مرا كند،مي بيدارم كه دارد درد قدر آن آخرش و اول سيلي

 گرداند،مي بر خودم به مرا

 .است شده اشك از پر او هاي چشم و سوزدمي صورتم

 ...ام شده ماشينش سوار و ام افتاده راه دنبالش آرام و مطيع حاال

 ...خودم از جواب بي سوال از پر فكر، از پر اما آرام و مطيع

  كرد، باز برايم خودش را ماشين درب

 آب يك بعد و آورد بيرون پالستيكي يكيسه يك ماشين عقب صندلي از و برگشت نشست، فرمان پشت كه بعد

 :گفت و داد دستم ميوه

 .لطفا !بخور -

 گرفت دستم از را بطري مرتبه يك اما نيفتد، كه دارم نگه طوري را بطري كردممي سعي و لرزيدمي هايم دست

 :گفت و

 ...من به بده اونو نه -

 .نداري دوست تو است، انبه آب

  كرد، باز برايم خودش هم را دربش و كرد عوض پرتقال آب يك با را بطري

 :گفت و كرد هدايت باال سمت را آن نخورد دستم به دستش كه طوري گذاشت، بطري انتهاي را دستش  بعد

 !بخور يكم -

 :گفتم و برگرداندم رو بعد و نوشيدم جرعه يك

 ...تونمنمي -

 .ندارم ميل

 :گفت بعد و بخوابد تا زد را ام صندلي يدكمه و شد  خم كمي كه ديدم فقط نكرد، اصرار

 .بخواب يكم فقط باشه، -

  كردم، اطاعت حرفي هيچ بي
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  ، مبود امن خواب يك تشنه بود ها مدت راستش

  بود، افتاده جانم به سرما

 .كشيدم آغوش در بودم، بسته را هايم چشم كه همانطور را خودم و شدم سينه به دست

  كردم، حس تنم روي را بو خوش و مطبوع گرماي يك سبكي

 ...بود اش طوسي كت گشودم، كمي را چشمم

 نزد، يخ اين از بيشتر مندم،درد تن پيچك باريك هاي ساقه تا بود، ام سينه روي عطرش خوش طوسي كت

 ...نشود نابود اين از بيشتر

 ...بودم آرام و داشتم غم

 بودم، آرام و داشتم درد

 بودم، آرام و داشتم ترس

 ...بودم آرام

 .بود چم هزار چهارشانه اين بزرگ موهبت  آرامش،

 :گفتم آرام بود، بسته هايم چشم كه همانطور

 ؟داريد هنوز رو سياهتون مموري اون هاي موزيك -

  شوم،مي ماليم آرام موسيقي يك متوجه بعد ثانيه چند و دهدنمي جوابي

  دهد،مي طور اين را سوالم جواب

 :كندمي ناله عقيلي

 آشنايي، گلشن خزان شد

 جدايي، زد جان به آتش بازم 

 ...وفايي بي و بدعهدي جز نديدم تو وز تو بهر شد طي گل اي من عمر

 ...كردم وفا تو با

 ...بود جان تنم به تا 

 وفايي، و مهر خرمن آفت سود، دارد چه تو با وفاداري، و عشق 

 آه، سنگت دل از جفايي و جور گلشن گل نو

 است، اين بختم روش است، خونين غم از دلم

 پرستم،مي دشمن مستم غم جام از

 چمن به مي از مست و تو هستم تا

 من، گريه بر مستي از خندان گل چون

 ؟ك ي تا كنم ناله فراغت ز من مي، نوشي گلشن در ندگرا با

 ها،دريدن جامه گل چون و من ها،كشيدن ناله چون ني و تو

 ...هاديدن خواري رقيبان ز

 كردي، چون بگويم چه كردي، خون غم از دلم
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 عاري وفا و مهر از اي برو كردي، افزون دردم

 وفاداري، ز عاري اي برو

 مرا، عهد زلفت چون بشكستي 

 طي شد وفايت در كه عمرم از درد و دريغ

 ؟كي تا عاشق به جفا چند، تا ياران به ستم

 بود تو ..بي ..كي ..تا افتادم چشمت از اشك همچو كه يادم، دم يك گل اي كنينمي

 تو دل از آه من دل ..خون ..غم ..از

 كردي، يارم حسرت و غم با كردي، خوارم محنت ز چه گر

 ناز، تواني چه هر من با گل اي بكن باز، دارم تو مهر

 "باز سوزممي عشقت كز ناز تواني چه هر

 ...شود مي متن موسيقي زينت اش، مردانه يسوزنده آه چند و اش بيني كشيدن باال صداي

 ...ترسممي كنم، باز چشم خواهمنمي

 ...را كهربايي مادري هاي اشك ببينم ترسممي

 گويم؛مي را چشمانش

 ...دارد سينه به فرزند داغ كه بود، مهربان ريماد شبيه چشمانش

  ام، شده كودك

 باغچه دادن آب حال در كه شلنگي هست، هم بابا كنم،مي بازي آب خانه حوض وسط كه ها وقت آن مثل

 ...رقصممي پدرم ساز  دست باران   زير مستانه من و گيردمي سمتم را هاست

 بود، نشده خشك حياط گيالس   درخت هنوز اروزه آن آيد، مي گيالس از پر ظرف با مامان

  دارم، گيالسي گوشواره حاال

 بخشد،مي تسكين  را ام تني آب از بعد وجود  سرماي آفتاب،

 خوانم،مي شعر

 است، كرده  دردسرايم است، كرده شاعرم زمانه گويا است، متفاوت ام كودكي شعر با قدري

  ...دويدم و دويدم

  رسيدم، راهى سر

 ديدم، نجااو رو تو

  داد، غم من به چشمت

 داد، درد من به دستت

  خوردم، خودم رو غم

 چشمام، به دادم  رو درد

  داد، اشك بهم چشمام

 مرد، اون به دادم رو اشك



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

797 
 

  داد، زخم بهم مرد اون

  ام، سينه به دادم زخمو

  داد، آتيش من به ام سينه

  قلبم، به دادم رو  آتيش

  داد، آه بهم قلبم

  خدا، به دمدا رو آه

  داد، رو تو من به خدا

  !بود تلخ خوردم غصه

 !بود شيرين  بافتم رويا

  …بود همين ما قصه

  كنم،مي حس هايم لب روي را اشك شوري

  رود،مي كه عطرش بعد و شوم مي ماشين توقف متوجه

 !شود مي بسته كه دربي و زندمي پر كه امنيتي

  كنم،مي باز را هايم چشم زده وحشت

  شناسم،مي خوب را ينجاا

 ...هايم كودكي كوچه

 .آقاجان يخانه كوچه

  ريزند،مي جانم به ترس سطل، سطل،

  رود، مي دارد كه بينممي

  شود، مي دور دارد

 زنم؛مي صدايش و كشممي پايين را شيشه زده وحشت

 !امير حاج -

 ...گرددمي بر

  است، مچش دور تسبيحش

 :گويدمي و آيد مي سمتم و گرددمي بر قدم چند

  باباجان، دارم كوچيك كار يه -

 .ميام زود نباش، نگران

  نشوم، نگران ديگر تا است كافي اش جمله يك همين

  شود، خارج خانه از خواهرم و مادر همراه شيرشاه بعد  يدقيقه پانزده از كمتر و بمانم منتظر آرامش در تا

 .ردگيمي را مادرم دست بزرگ ساك و شودمي خم

  ، آيد مي ماشين سمت دوان دوان حنانه

  ام، شوكه حسابي
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 .كنممي بغل را وخواهرم كنممي باز را در

 !بمونيم تو يخونه بياد، شهاب داداش تا قراره جون، آخ -

 پرسد؛مي نگراني با توام لبخند با كه كنممي نگاه مادرم به بهت با

 ؟طوالني سفر رفته شوهرت نگفتي زودتر چرا -

 :گويدمي و زندمي طوالني پلك و كندمي نگاهم ميررضاا

 ...گردهمي بر -

 ...گفتنش "گردهبرمي " همين به شودمي قرص دلم

  كشم،مي آغوش در را مادر

 :گويدمي اميررضا به حنانه كه شنوممي

  !؟امير -

 ؟كنم بازي قوها اون با استخر توي شهمي

 :گويدمي خشم با و گرددمي بر مامان

 !دختر !امير حاج -

 :گويدمي و كندمي باز برايشان را در و شود مي ماشين نزديك لبخند با امير حاج

 !زندگيشونو لحظات نكنيد حبس خدا رو تو كنن، زندگي راحتن خودشون هرچي با ها آدم بذاريد -

 ...غريب ترس و شودمي آسان درد خواهرم، و مادر و امير حاج كنار در حاال

*** 
 طوالنى، قدقاي

 نداشت؛ تمامي هم پيرزن هاي اشك و گريستم جان خاله عزيزه آغوش در 

 :گفتمي ناله با و كرد مي نوازشم مدام 

 !جيرانم كن حاللم -

 !زدممي حرف زودتر بايد !كن حالل

 يبرا هم الناز و شهداد است، شده سوال عالمت از پر هايش چشم كند؛ مي تماشا را ما فقط تعجب، با مامان

 با" يك و كند مي پاك را اش پيشاني خستگي عرق دست، پشت با كه بينم مي را امير حاج اند، آمده استقبالم

 " بخير اجازه،شب

 .رود مي اتاقش سمت و گويد مي

 .فرستد مي اش بدرقه براي او سر پشت افسوس، و درد با را نگاهش جان خاله عزيزه

 كنم؛ مي التماس و مگير مي را مامان دست رسد، مي كه خواب وقت

 ؟بخوابيد من پيش بيايد حنانه با شهمي -

 :گويد مي و گيرد مي گاز را لبش

 !بخوابن خودشون تخت روي شوهر و زن جز كسي دختر، زشته واي اي -

 كشم؛ مي آه
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 !شما پيش ميام من -

 صورتم؛ روي كشد مي دست

 ؟ريحانه خبره چه اينجا -

 :گويم مي بغض با

 !مامان خبري خوش و خبري بي خودت قول به -

 !بگم من نه بپرس تو نه

 ..تكرارشه عين واسم گفتنش كه

 !همونقدره دردش و

 بياورد؛ تاب تواند نمي است، مشخص و است نگران خيلي

  ؟آخه شده چي -

 ؟كجاست شوهرت اصال

 :گويم مي ناله با و گذارم مي آزاد هق هق براي را گلويم و ها شانه و گذارم مي اش شانه روي را سرم

 !مامان بخوابيم بريم -

 !بخوابيم

 !بخوابيم سير دل يه

 بالش دستش يك و كرده باز هايم كودكي مثل را هايش دست ، پرسد نمي سوال ديگر و كند مي لمس را دردم

 حنانه؛ بالش ديگرش دست و شده من

 چسبانم، مي اش سينه به بيشتر را سرم 

 ...مادر واژه براي است خالق اعجاز رعط اين اما زند نمي عطر وقت هيچ مادرم

 !زيباست زندگي هنوز يعنى كند، مي كار هنوز مادرت قلب كه كه همين گويد مي قلبش صداي

 دارد، وجود آن در چيزي هنوز

 ...باشد داشته را بودن زنده ارزش كه 

 است، خوب چيز همه

 روي سياه بزرگ عنكبوت يك  است، باز هنيم هايم چشم وقتي اتاق روشن و تاريك در بعد ساعت چند اينكه تا 

 بينم؛ مي مادرم دست

 سمت دارد تصميم حاال و شود مي تر بزرگ لحظه هر عنكبوت !است آمده بند زبانم پرم مي جايم از زده وحشت

 و كشم مي جيغ شود، مي تر بزرگ او و شوم نمي موفق اما سازم دورش تا برم مي جلو را دستم برود، حنانه

 !كوبم مي رويش محكم ار هايم دست

 بايد گردنش دور اندازم مي دست  است، حنانه يقه روي عنكبوت پرند، مي خواب از زده وحشت حنانه و مامان

 !بكشم را عنكبوت

 زنم؛ مي جيغ

 !كن ولش -
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 !كن ولش 

 رود، مي عقب و كند مي گريه ترس شدت از حنانه گيرد، مي را هايم دست ترس با مامان

 كنم؛ مي اشاره حنانه گردن به آمده بند زبانم هست، خواهرم گردن روي هنوز كه را عنكبوت من اما 

 !بوت...بــ....عنكــ...عـ -

 زند؛ مي جيغ و زند مي صورتم روي پياپي و آرام آرام مامان زنم مي جيغ همچنان من

 !كن روشن چراغارو حنانه -

 گيرد، مي را كابوسم دست نور

 ...!هراند جهان اين از و بيدارم 

*** 
 شنوم؛ مي سرم باالي را دكتر صداي

 !داشت خواهد عوارض مداوم اونم بخش، آرام از دوز اون تزريق !گفتم هم شهاب آقاي به من -

 بياورم؛ بيرون پتو زير از را سرم و كنم باز را هايم چشم شود مي باعث لرزد، مي عصبانيت شدت از كه صدايش

 ؟آدمه اسمت اصال ؟دكتره اسمت تو -

 ؟بود كجا تو كاري وجدان داد، دستور اون

 شرافت،

 ؟بود كجا انسانيت 

 بياورم؛ بيرون را سرم پتو زير از ام شده راضي باالخره كه شود مي متوجه

 را ديگري كس امير حاج و دكتر جز است، انداخته پايين را سرش شرمنده هم دكتر ، كند مي نگاهم نگراني با 

 بينم؛ نمي اتاق در

 :گويم مي ينگران با

 ؟حنانه ؟مامانم -

  برود، بيرون اتاق از تواند مي كه كند مي اشاره عصبي خيلي و سر اشاره با دكتر به

 !كند مي بغض هايش چشم با نشيند، مي فاصله كمي با تخت لب كنارم

 !برد مي باالها باال آن مرا پايين، به رو كوچك كهربايي جفت يك آن با

 !باشي خوبي دختر و نزني داد بده قول فقط پيشت، نبيا گم مي االن !بيرونن -

 :گويم مي شرمندگي با

 ديدم، مي خواب داشتم كنم، فكر -

 !شد چي نفهميدم اصال 

 شود، مي بلند جايش از شوند، مي وارد كه حنانه و مامان

 :گويد مي مامان به رو شود خارج اينكه قبل و رود مي در سمت 

 بزنم، حرف شما با بايد خانم مرضيه -

 !مونم مي منتظرتون كتابخونه توي
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 شود؛ مي منجر دردمندي با نامش هجي به ترس، اين و ترسم مي ريزد، مي فرو دلم

 !امير حاج -

 كند، مي نگاهم لحظه چند فقط و گردد مي بر

 كنم، مي التماس هايم چشم با 

 "!نگو خدا رو تو "

 !كندمي ترك را اتاق حرفي هيچ بدون اما

*** 
 و برد باال ار دستش

 :گفت چشمك و خنده با 

 !مجاز ترانه فقط ترانه !بانو -

 :گفتم و زدم قهقهه

 !آقا حاج كنم مي مجازش -

 !بوسيدم محكم را اش گونه و شدم بلند پاهايم روي بعد

 :گويد مي و گيرد مي آسمان به رو را سرش و دهد مي تكان سر بعد ام بوسه جاي روي گذارد مي دست

 !برم رو مستقيمم صراط من ذاره نمي  بندت اين كه شاهدي خودت تو خدا اي -

 :گفتم فرياد با و كردم زياد را موسيقي صداي و رفتم خانه صوتي سيستم سمت و دادم قري

 !خدا اي -

 !شه جهنمي قراره اگه كشم مي جهنمشو حبس خودم 

 لب خواننده جاي به و كنم مهار را ما خنده كردم سعي و بستم را هايم چشم و برداشتم را تلوزيون كنترل بعد

 بزنم؛

 "؟شدم رويايي تــــــــو از دوباره كه ؟من به برگشتي خاطره كدوم از"

 !بود ايستاده مقابلم كمر به دست كردم، باز را چشمم يك گوشه ، آمد جلوتر كمي كردم حس

 "شدم تماشايي تــــــــو كنار من ، منو ديدن نمي دنيا ي همه"

 !كنم مي بغض اما اختيار بي لبخندم با من كند، مي نگاهم عاشقانه لبخند يك با و دهد مي تكان سر

 به ها ثانيه اين هرشب خدارو من كنم مي خلوت تــــــــو با شبونه كه !؟شب به تابي مي پنچره كدوم از"

 "كنم مي دعوت تــــــــو تماشاي

 است، كرده خلق را تو كه خدايي خوب و شوم مي خدا تو با قدر چه من دانستي مي كاش آخ

 !كنم مي درك را 

 !است كرده هجي را الخالقين احسن اهلل فتبارك تو تماشاي وقت شك بي كه خدايي 

 من غرورمي خود   من براي تــــــــو كنم نمي جدا تــــــــو از و خودم نفس يك براي كه هوايي تــــــــو"

 "كنم نمي رها و غرورم

  غرورم، همه است، كرده بغض من همراه هم او حاال
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  افتخارم، همه

  كند، مي كه بغض

 !خورد مي ترك ام اي شيشه دنياي

 "تنم گيره مي تــــــــو آغوش شكل كنم مي تكيه تــــــــو اعجاز به تا"

 گيرم، مي شكل گيرم، مي فرم تو آغوش  و ها دست ميان در گري كوزه گل مثل روزها اين قدر چه

 !مگير مي هويت 

  !نيستم يزرع لم خاك مشت يك ديگر حاال 

 !دستانت با ام گرفته شكل

 است، پخته مرا خوب است، اي كوره خوب آغوشت ام؛ كرده پيدا هويت و اسم 

 !است داده ام رنگي بي به لعابي و رنگ خوب عشقت

 "منم ميده تن تــــــــو رسالت به جهان يك چشم پيش كه كسي اون"

 ، فقط و فقط خدا كه تيهس پيامبري همان تو

 !كرد مبعوثش من بيچاره قلب يافتن جهت براي

 نمي رها و غرورم من غرورمي خود   من براي تو كنم نمي جدا تــــــــو از و خودم نفس يك براي كه هوايي تو"

 "كنم

 !پي در پي و مدام بوستم، مي كند، مي نوازشم اندازد، مي كمرم دور دست آيد مي جلو

  ، كشم مي بو را دستش وجود اعماق با و گذارم مي صورتم روي گيرم، مي را دستش

 !كند مي مستم سر كهربايش عطر

 ؟رضا امير -

 !دلم جان بگو -

 ؟نيست حروم مستي آيينت تو -

 و چسباند مي لبم به را لبش

 .كند مي هجي 

 !بانو باشه مستي چه تا -

 .گذارم مي سرم روي را دستش بعد و بوسم مي را دستش كف

 !؟شدن نفر يه دست مست -

 هايم؛ لب روي زند مي مهر لبخندش و كند مي نوازش را سرم

 !اميررضا -

 !اميررضا جان   بگو -

 !اميررضا زندگي   بگو 

 ؟كفره پرستيدن خدا جز تو مسلك تو -

 :كند مي دستى پيش
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 !ريحانم شدم چشات مومن وقته خيلي -

 !كافر من و شدي مومن تو -

 ؟رسمش بود اين 

 !دل جان نذار كفر اسمشو -

 يكي به سپردن دل محض چي همه از بريدن دل اينور شد، خلقتش يه مومن اينور شد، عاشق اينور بايد اصال 

 !شد عشقش اليق اونور كه كرد، تمرين رو

 !بلدن عشق رسم و راه كه اونا با كنه مي حال اصال 

 بگم، نيست كفر پس -

 ؟ كنم مي تصور كهربا عطر و كهربايي هاي چشم با حتي نمازمم توي رو خدا ديگه من 

 نيست، كفر 

 ؟ببينم خدام دست مچ دور فيروزه تسبيح يه 

 شود، مي سوالم جواب اذان صداي

 !است برده خوابم اش سجاده روي كنم، مي باز چشم 

 خوابم، كوتاهي از كنم مي بغض 

 !بود ام زندگي رفته دست از خوش روزهاي تكرار كه خوابي از 

 هاي گلدسته ، پنجره از صبح اذان هر داشت عادت روم؛ مي پنجره سراغ شوم، مي بلند جايم از زانو به تدس

 !كرد مي تماشا را مسجد

 را صورتم صبحگاهي نسيم مطبوع خنكاي ، سوزد مي كمي هايم چشم روم، مي ها گلدسته جوي و جست در 

 بند زبانم ، آورد مي باال را سرش است، ايستاده وشپ سفيد مرد يك ها گلدسته نور زير جا آن كند، مي نوازش

 !دهد مي تكان دست و كند مي تماشايم لبخند با است خودش آيد، مي

 زبانم و افتاده شماره به نفسم بود، تاريخ دروغ ترين سياه نبودنش و مردن !بود شايعه !برگشت باالخره !برگشت

 است آمده بند

 !باال بيا كنم، مي اشاره فرستم، مي سمتش دستم با را لبم از اي بوسه بعد آورم، مي باال برايش را دستم 

 !زند مي لبخند فقط اما

 روم؛ مي بيرون اتاق از خيزان و افتان و دارم مي بر آويز، رخت روي از را گلدارم چادر

 حركت با و شوم مي رد شهاب روي از كه ام شده هول قدر اين اند، خوابيده پذيرايي وسط ساهيار و شهاب

  نشيند، مي و پرد مي خواب از زده وحشت صورتش، روي چادرم

 پرسد؛ مي آرام بيند مي در دم سر به چادر كه مرا

 ؟كجا !موال يا -

 كنم، مي باز را در

 :گويم مي خنده با  

  !برگشت -
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 !برگشت گفتم، ديدي،!ديدي

*** 
 باال توانست نمي و بود گرفته پله به ستد وقتى مادر، هاي چشم در ديدم؛ را مرگ تصوير من بار اولين براي

 .ديدم را مرگ من بيايد،

 .رفتم پايين سمتش به پله چند و گذاشتم قلبم روي را دستم 

 .كردم نگاهش دلخوري با .آمد بيرون كتابخانه از كه ديدم را امير حاج

 .اش سينه روي كشيد مي دست عادتش طبق 

 .نشست پله روي ناتوان و چكيد هم سر پشت هايش اشك مامان

 .بياورد آب دهد مي دستور آيجان به اميررضا 

 .رسانم مي مامان به سريع ام ناتواني همه با را خودم

 .كند مي ناله و گذارد مي پايم روي را سرش نشينم، مي كنارش

 ؟كرده كار چي تو با نامرد اون !دخترم تو با كرديم كار چي -

 :گويد مي و كند يم اخم كنم، مي نگاه را امير حاج خشم با

 .پشيمونه نكرده حمايتت اينكه از و دونه مي چيو همه حاال مامانت -

 .باشه كنارت آخرش، تا داده قول منم به

 .پرسم مي تعجب و حرص با

 ؟چي آخر !؟ آخرش -

 .فشارد مي هم روي را هايش دندان كه بينم مي و برد مي فرو جيبش در دست

 .برهوتش توي سرگردوني به داره شرافت آتيشش و جهنم كه برزخ، اين آخر -

 :گويم مي خشم و بغض با

 !خدا مومن -

 ؟ببري رو خدا بنده يه آبروي توني مي گفتن دينت كجاي 

 ؟گفتي مامانم  واسه چرا ؟چرا

 :گويد مي و فشرد مي دلخوري با و گيرد مي را دستم مامانم

 ؟هدار هم آبرو كنه، نمي رحم خونشم مستخدم به كه آدم اون -

 :گويم مي و كنم مي نگاه رضا امير به

 ؟گفتين چيا ديگه !باريكال -

 .دهد مي جواب و خندد مي تلخ

 .نفعته به طالق اين بفهمن كه گفتم بود الزم هرچي -

 .زنم مي فرياد

 !!؟؟طالق -

 !؟خواسته طالق كي
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 ازش منو گيري مي يمتصم امروزم عموزادت، به ببخشي منو گيري مي تصميم روز يه ؟خدايي كردي فكر شما

 ؟؟بگيري

 .دهد مي تكان سمتم هوا در نشان و خط نشانه به را اش اشاره انگشت

 !خواستنش براي كفش يه توي بودي كرده پاتو چون بستم چشم فقط من -

 كنيد، صبر گفتم من

 شم، مانع كه خواستم من

  !نخواستيد !نشد

 .كنم نمي تكرار رو اشتباه اون ديگه حاال اما نكردم، استفاده زمان اون قدرتم از كردم اشتباه

 .دهد مي ادامه و گرداند مي بر رو خند تلخ يك با بعد

  ؟؟خواسته طالق كي -

 !خواي نمي طالق تو دونم مي آره

  !نيستي خودت دادن نجات آدم تو

 بي توي هاش يشهر چون زنه، بهم حال مردابم اسير  خوشگل  گل   اون اما افتخار، باعث و مردابي گل خيالت به تو

 .لجنه و حركتي

 خواي نمي طالق تو

 توئه، طالق آزاديش شرط بفهمه غيرت خوش اون كافيه اما

 .نبودنتو حكم كنه مي امضا راحت طور چه ببين

 .گذره مي راحت تو از اما نگذشت ارثش و سهم از

 .زنم مي هق هق درد، مي مرا و افتد مي روحم جان به بزرگ، چنگكي مثل كالمش تلخي

 ...شهاب -

 .كنه نمي ول منو شهاب

 :گويد مي زمان هم و رود مي اتاقش سمت

 داري باور خرگوشيت خواب توي تو، كه طوره همين كه انشااهلل -

 .باشي خرگوشيت خواب خوش  دل داري وقت فردا تا فقط شه، مي مشخص فردا اما

 .كشم مي جيغ

 جبارزاده، امير حاج متنفرم ازت -

 !!!تنفرمم جبرت و خودت از

 زنم مي زار افتد مي اتفاق فردا دارم يقين هم من كه آنچه وحشت از و افتم مي زمين روي بعد

*** 

 فلزى فريم يك با را اش كهربايي چشمان كه كردم مي تماشا را صورتش و بودم گذاشته پايش روى را سرم

 كتاب؛ صفحات به بود زده زل و بود گرفته قاب ظريف

 .،خنديدم چرخيد سمتم گاهشن ، خوردم تكان كمي 
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 .بخشيد كتابش به را نگاهش دوباره و كرد تنگ برايم را هايش چشم 

 را، بوديم كرده شان طاليي خودش كمك با روز همان كه را هايم ناخن

 بردم؛ پيش اش سينه تا شكمش روي از آرام آرام 

 بود، گرفته قلقلكش

 :گفت شيرين اخم با و گرفت را دستم 

 !نكن شيطوني -

 زدم؛ غر

  !خوب رفته سر حوصلم -

 سرم؛ روي كشيد دست

 بياد داد، قول بود كي -

 ؟شه تموم كارم من تا بشينه ساكت 

 شدم، بلند جايم از

 دادم؛ تكان آرام آرام را خودم و گذاشتم اش شانه روي را سرم بعد و كردم حلقه گردنش دور را دستانم 

 !هست هم ش گشنه داده، قول كه اوني -

 بوسد؛ مي را سرم

 .بنويسم كتابو اين نقد امشب دادم قول من برم قربونت -

 .خوريممي شام باهم ميام ديگه ساعت يه بخور، چيزي يه برو شما 

 اش خرمايي موهاي با بازي به كنم مي شروع و برم مي فرو موهايش بين را هايم ناخن

 اش؛ خواستني ريش ته به زنم مي شبيخون بعد و 

 !رم مي كنم، بازي شوخي ذره يه -

 !دهم مي انجام را خواهد مي دلم و رسد مي ذهنم به كه كار هر و دهم مي قلقلكش بعد

 !رقصاند مي و لرزاند مي را خوابمان اتاق لوستر صورتي هاي كريستال هايمان قهقهه صداي

  كند، مي اسيرم تخت روي و گيرد مي محكم را هايم دست حركت يك با 

 :ويدگ مي خنده و اخم با

 !بگيرم ازت مولوچي ملچ گاز هست، حقت حاال -

 زنم؛ مي جيغ

 !خدا رو تو نه واي -

 و افتد مي صورتم جان به زند مي ليس را اش بچه كه اي گربه مثل دوباره است، فايده بي كنم مي تقال هرچه

 !گيرد مي گاز محكم را بازوهايم

 چكد؛ مي رگباري هايم اشك خنده، شدت از

 چرخانم، مي سر سريع و ترسم مي بگيرد، گاز را صورتم خواهد مي وقتى

 ، خورد مي اش فيروزه انگشتر به ام پيشاني مرتبه يك 
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 !گويم مي آخ بلند

 :گويد مي و كند مي رها را هايم دست ترسد، مي سريع

 !برات بميرم -

 !كنم مي وحشت

 كند؛ نمي درد ام پيشاني 

 :مگوي مي بغض با گذارم مي قلبم روي را دستم 

 !!اميررضا نگو اينو وقت هيچ -

 :گويد مي دلخور و كند مي نوازش نگراني با را ام پيشاني

 !شه مي چي بازيا شوخي خودت قول به اين ته ببين -

 :گويم مي عصبانيت با و دهم مي فشار و گيرم مي را دستش

 !نگي رو جمله اون ديگه بده قول -

 !بده قول

  و گذارد مي سرم زير را دستش

 :گويد مي لبخند با

 !؟گلي ريحان بميرم كي واسه نَميرم، تو واسه -

 :گويم مي خشم با

 !كس هيچ واسه -

 !كن فكر بهش نه بگو، مرگ از نه وقت هيچ من واسه اصال

 خانمم، خداست دست مرگ -

 !كه خدا بنده من  نه 

 !دادم قسم رو خدا من -

 خوندم، نماز هربار 

 زيارت، رفتيم هربار 

 !گرفتم كه اي روزه هر افطار قبل

 :گويد مي تعجب با

 ؟قسمي چه -

 لرزد؛ مي بغض شدت از صدايم

 ...اينكه -

 !برم تو از زودتر اينكه

 گذارد؛ مي دهانم روي آرام را دستش

 !خانم گلي نگو -

  حكمتش، كه اون واسه 
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 !نكن تكليف تعيين واجبه،  حُكم

 :گويم مي و ريزم مي اشك

 شه،با اين بخواد حكمتش اگه -

 !كنم مي شك بودنش رحيم و رحمان اون به من

 كند؛ مي اخم

 !هيس -

 !خانم ها كنه نمي ناشكري كسى ما خونه تو  

  و گردانم مي بر را رويم

 :گويم مي دلخوري با

 !قهرم اصال -

 !بزني وصله بد اتفاقاي به رو خدا حكمت خواي مي هي توئه تقصير 

  گي، مي همش هك زاده عيوض و ترانزيت جريانات از اون

  !خداست حكمت

 !خداست حكمت

 !امروزت هاي حرف از اينم

 !خودم خداي و دونم مي من ؟زاده جبار امير حاج چيه دوني مي اصال

 !واسم باشه تونه نمي تو نداشتن و نبودن وقت هيچ حكمتش دونه مي

 !كن اصرار هي حاال

 موهايم، نوازش به كند مي شروع

 ش،ا هميشه آرام لحن با بعد و

 :اش هميشگي هاي حكايت آن از يكى تعريف به كند مي شروع 

 ،بود هشهمرا هميشه كه داشت وزيري يه بود هيپادشا  يه"

 «!خداست حكمت حتما» :گفتمي  پادشاه به خطاب افتاد،مي پادشاه براي كه شري يا خير اتفاق هر و 

 «!رهدا حكمتي  دستتون شدن بريده» :گفت هميشه مثل وزير و بريد چاقو با ور دستش پادشاه  روز يه اينكه تا 

 ،كرد برخورد شوزير با تندي با و شد عصباني بار اين پادشاه

 و نداشت باور اتفاق اين حكمت به 

 !زندان انداخت ور وزير 

 ؛بود وزير بدون بار اين ولي ،رفت شكار به عادت طبق وزر اون فرداي  

 ،بود شكار مشغول 

 !كنند قرباني ونخدايانش براي ور پادشاه خواستن و گرفتنش بومي مرد عده يه كه 

 زخميه، پادشاه دست شدن متوجه كردن،  ونيقرب از قبل ولي 

 خواستن،مي نقص بدون و سالم  قربوني خداشون براي فقط اونا و
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 شبرا ور قضيه و رفت زندان  توي شوزير پيش و برگشت قصر به پادشاه !كردن آزاد ور پادشاه همين خاطر به 

 كرد نقل

 ،فهميدم ور دستم شدن بريده حكمت» :گفت و 

 «!نفهميدم ور تو رفتن زندان حكمت ولي 

 قرباني حتماً شما جاي به بودم سالم كه من و شكار اومدم مي تو با حتماً نبودم زندان من اگر» :داد جواب وزير

 «!شدممي

 :گفتم خنده با و شكمش گرفتن نيشگون كردم شروع و برگشتم

 !واي -

 !واي

 پادشاهه، جاي كن فكر 

 !گرفتن مي خوارا آدم منو قلمبه شكم امير حاج 

 زند؛ مي قهقهه

 !بود بس قبيله ماهه چند واسه گوشت كيلو صد آره -

 :گويم مي و بوسم مي را شكمش

 بشم، قربونت -

 !مياد دنيا به نيمون ني كى 

 ....كنم مي فرار النس سمت سريع من و كند دنبالم تا  شود مي بلند اخم با

*** 
 به كردم مي سعي شد، مي متحمل زمان هم روحم و جسم كه دردي همه با بودم، بسته را هايم چشم فقط

 ...كنم بازي را عميق خواب يك نقش خوبى

 سرم روي را بنفشم گل سپيد چادر بودند، خواب غرق حنا و مامان برخاستم؛ جايم از اذان اكبر اهلل اولين با

 .شدم خارج اتاق از پاورچين و كشيدم

 فقط ثانيه چند كردم، مي روشن خودم با جا همين را تكليفم بايد كردم، مكث كمي رسيدم كه اتاقش در جلوي

 برسم؛ نتيجه اين به كه بود كافي

 "!مرد خواهم من نخواهد، اش آزادي ازاي در مرا شهاب و بيايد فردايي اگر "

  زدم، در مصمم پس

 زدم؛ در هم سر پشت بار چند

 !نداد جواب 

 از هميشه مثل اتاقش  ايوان در كردم گمان بود، خالي تختش گشودم، را در آرام باشد، خواب شايد كردم فكر

 ....است نماز مشغول خالقش آسمان زير و كرده فرار ها سقف

 ديدم، را اش سجاده ايوانش پنجره پشت از  رفتم، جلو
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 كشيدن باال با غليظ آه يك صداي شنوم، مي صدايي كردم حس مرتبه كي.خوردم جا نبود، هم آنجا اينكه از

 بيني؛

 گذاشته بود كرده خم زانو از كه پايش يك روي را دستش و بود زده تكيه ديوار به گوشه يك شدم، ايوان وارد 

 .بود گذاشته دست همان روي هم را سرش و بود

 ....ديد چم ارهز چهارشانه پهلوان از شد مي اي صحنه ترين آلود درد

 ....!دادن جان حال در زخمي شير يك مثل درست

 ...ترسيدم

 !ترسيدم نرساند، صبح به را امشب دردمند شير كه اين از

 نياورد، باال را سرش رفتم، جلو

 آمد؛ مي بيرون اش سينه از سختي به صدايش و بود گرفته اش بيني 

 ؟دختر اومدي چي واسه -

 بود، نكرده نگاهم

 !؟كيستم من بود هميدهف كجا از 

 :گفتم آخرم جمله از شرمنده

 !بخوام معذرت اومدم -

 آورد، مي باال را سرش

 باغ، هاي چراغ كمرنگ نور در 

 .بينم مي را سرخش و متورم صورت و ها چشم وضوح به 

 اندازم، مي پايين را سرم و شود مي تكه هزار دلم

 :گويم مي زير به سر همانطور و دارم مي بر را تسبيحش ، نشينم مي اش سجاده كنار او از تر دور

 ...من -

 !زدم حرفو اون چرا نفهميدم اصال من

 كند؛ مي ناله و خندد مي تلخ

 !وايسم سجاده اون پاي ندارم رويي امشب كه سياهه روم قدر اين -

 !بگيرم آسمونش سمت قنوت نميشه روم

 !كنه نگام تيح بخوام ازش، دارم شرم كه امتحانش توي مردودم قدر اين

 ؟؟متنفره جبرش از بزنه هوار مظلوم يه كه شده جبار قدر اين جبارزاده اين كي

 كنم؛ مي ناله

 !نيست خوب حالمون -

 !بخشيد شه مي شده كه ناخوشم حال اين واسه همديگرو

 من، خاطر به ببخشيد رو شهاب

 !همه و ما خاطر به ببخشيد رو خودتون



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

811 
 

 ...خاطر به ببخشيد منو

 ...خاطر به

 دهم؛ مي قورت را دهانم آب

 !شهاب ي بچه خاطر به -

 كند؛ مي نگاهم فقط زده بهت

 !باشه نداشته بابا عمر يه قراره كه اي هفته چند يه به!كنيد رحم -

 !بودم شده منفوري و رذل دروغگوي چه

 لرزيد؛ مي صدايش

 ...تو -

 ...تو

 :گفتم خودم را حرفش مابقي

 !ام حامله -

 :گويد مي وحشت با و گذارد مي سرش روي را ستش

 !هاشم بني قمر يا -

 !؟قرصا اون!آمپوال اون 

 !فهميديم تازه خودمونم -

 كنيم، مواظبت ازش خوب داديم قول بهم اما

 بود، بچش خوشحال خيلي شهاب

 ..بگيره خونه واسمون خواست مي

 !كرد مي درست چيو همه داشت

 !كنيد كمكمون خدا رو تو

 !نگيريد بچه اين و من از رو شهاب

 روي و كنم مي جمع را دروغم بار كوله هم من است زده زل آسمان به سكوت در فقط و گويد نمي هيچ ديگر

 كنم؛ مي ناله لب زير  فقط و شوم مي خارج اتاق از و اندازم مي دوشم

 !ببخش منو خدايا -

*** 
 .عصر هم گذشت

 .نصيبش شود و رخت بر بست و رفتشب هم آمد و ديد در اين عمارت، قرار نيست لَختي شادي 

 .صبح ها هم پشت سر هم آمدند و دالى كنان رفتند

 ...كردپاييز كم كم داشت خود نمايي مي

 ....نبود

 ...نيامد
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 پنج روز و پنج شب،

 .پنجاه سال به من بيچاره گذشت

 آقاجان هم مدام با مامان تماس مي گرفت كه برگردد؛

 .خوشي ندارد بيشتر ماندنش در خانه داماد صورت

مامان بيچاره هم درمانده فقط دست زير چانه اش مي زد و تماشايم مي كرد، بعد كه نگاهش مي كردم براي 

هايش فرياد مي زند كوير وجود اين زن،   اينكه رد غمش را گم كند، لبخند مي زند و همراه لبخندش، چروك

 ...طاقت طوفان شن ديگري را ندارد

 جاللم جلوي در منتظر مامان و حنانه است، ديدم كه لب هاي سفيدش لرزيد،بايرام كه خبر داد عمو 

 ...حاال مثل يك طفل به دامان  طفلش پناه آورد و من مادر  مادرم شدم

 ؟ريحانه چي كار كنم حاال -

 ؟نه ؟نرم

 ؟برم بهشون بگم

 .چادر مشكي اش را از رخت آويز برداشتم و روي سرش كشيدم

 ؟چيو بگي مامان-

 .داى اين واژه هم برايش سخت بودحتي ا

 :كارش را راحت كردم و خودم گفتم

  ؟طالق -

 .يگه قرار نيست طالق بگيرم مامانمن د

 .ديگر پلك نزد

 ؟يك هفته است شوهرت گم و گوره، هر باليي هم خواسته سرت آورده؛ اين از كجا در اومد ؟چي -

 :با بغض گفتم .باالتر از سياهي كه رنگي نبود

 .گور نيست، واسه بدهي مالي زندانهگم و  -

 .حاج امير قول داده ميارتش بيرون

 .محكم به صورت خودش سيلي زد

 .همين يه رقمش كم بود فقط ؟زندان -

 ...مرتيكه 

 .دستم را مقابل دهانش گذاشتم

  !نگو مامان، نگو -

 .برو دست حنا رو بگير و برو

 ياد،ديدي كه آقاجان گفت خودتم نمياي حنا رو بفرست ب

 .بهونه نده دستشون

 .برو مامان، منم كم كم كالسام شروع مي شه
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 شهابم مياد همين روزها،

 .همه چي درست مي شه .از اول شروع مي كنيم

 .با حرص و افسوس سر تكان مي دهد

 ؟مگه عموت درست شد كه شوهرت درست شه !درست نمي شه -

 .مردي كه دست بزن داره درست نمي شه

 .روز پيش، زينت رو با وجود دو تا داماد گرفت زير مشت و لگد همين ده، دوازده

  ؟هنوز آقاجانت رو نديدي چه طور محكم مي زنه توي سر خانم جان

 .افتهپيرزن تا چند روز جا به جا مي

 .عادت بد رو نداشت بابات خدا بيامرز با همه سخت گيريش اين

 .هم شرمزده ام، هم عاصي

 !مامان بابا هم روحتو كتك مي زد -

فكر مي كني اون زمان كه جوراب شيشه اي گلدارتو كه دوستش داشتي رو پاره كرد، دردش از مشت و لگد 

 ؟كمتر بود

 ؟اون روز كه كتاباتو گذاشت دم در گفت اين داستان عاشقانه ها، زن رو دريده مي كنه، كمتر از كمربند بود

ت خوب خريدن و ممكنه طعم استقالل مالي به مزاجت اون زمان كه فهميد لباسي كه دوختي رو ازت با يه قيم

 ؟خوش بياد، اون طور هوار مي زد، كمتر از تو سري هاي آقاجان بود

 مامان اينكه اجازه نداشتي تا سر كوچه بري،

اينكه بي اجازش حق نداشتي يه جوراب و شورت واسه خودت بخري و حساب ريال به ريالت رو داشت، كتك 

 ؟نبود

 .كتك نمي زد اما قاتلت بودبابا  مامان،

 :حاال نوبت چشيدن سيلي از مادرم بود، كه اشك مي ريخت و مي گفت

  دستش از دنيا كوتاهه، -

 .اينا رو نگو

 خواستم بگويم، دست ما را هم قبل رفتنش از حيات و دنيا و همه چيز كوتاه كرد و رفت اما

 ...چشم هاي باراني و متعصب مادرم اين اجازه را نداد

*** 

 .هر شب دير به خانه مي آمد و يكراست به اتاقش مي رفت و به آيجان مي سپرد كه كسي سراغش نرود

 !حاج امير گذشته نبود، اصال ديگر حاج امير نبود

 انگار كسي روحش را از بدنش صيد كرده بود،

 ...انوس وجودش بيرون كشيده بودندقالب انداخته بودند و روحش را مثل يك ماهي از اقي

 .عزيزه خاله جان و شهداد هم از من انگار فرار مي كردند .الناز مدام در ساختمان خودش بود

 .طاقتم طاق شده بود، روي پرسيدن هم نداشتم اما هر طور كه بود به اتاق عزيزه خاله جان رفتم
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 :دمبا خجالت پرسي .چادر نماز گل گلي اش سرش بود و كش مقنعه تيترونش را پشت سرش انداخته بود

 ؟مي خواستيد نماز بخونيد خاله -

 .با سر جواب مثبت مي دهد و قصد قامت بستن دارد كه با التماس صدايش مي كنم

 !خاله جان -

 .نگاهم مي كند

 :نم و دستش را مي گيرم و مي گويمجلو مي روم، روي تختش، كنار سجاده اش مي نشي

 ؟مي شه يه لحظه بشينيد -

 .كنارم مي نشيند

 :آرام مي گويد .زل زده ام به عكس كعبه روي سجاده اش .استسرم پايين 

 !بگو دختر -

 ...مي شه -

 ؟مي شه با حاج امير صحبت كنيد

 !قرار شد شهاب آزاد شه

 .من دوازده روزه ازش هيچ خبري ندارم

 :با نگراني مي پرسم .آهي مي كشد و من از اين آهش بيشتر نگران مي شوم

  ؟كي آزادش مي كنه -

 شهاب اون تو مي پوسه، به خدا

 .يا حداقل ازشون بخوايد واسم يه وقت مالقات جور كنن، بايد شهابو ببينم

 :دست مي كشد روي پايش و با صداي خسته مي گويد

 ؟اصال مگه مي شه باهاش حرف زد ؟واال دختر مگه نمي بيني حال و روز اين بچه رو -

 .شما مي تونيد ...شما  -

 .جواب شما رو مي ده

 .روز ديگر هم مي گذردسه 

 .عزيزه خاله جان هم جواب سوالم را پيدا نمي كند

 .با شهداد درد و دل مي كنم

 .او از من هم كمتر مي داند و بيشتر نگران مي شود

 .برايم آب قلم و ماهيچه مي آورد  آيجان

 ؟مدام مي پرسد چيزي هوس نكرده ام

 ؟يعني حاج امير از او خواسته مراقبم باشد

رم از اين دروغ بزرگم و وحشت از اينكه ديگران هم بفهمند و دروغم بزرگتر شود و تعداد بيشتري منتظر شرم دا

 !بچه اي كه نيست، باشند

 .در پاركينگ و سر يك فرصت خوب، باالخره سپهري را گير آوردم
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 .با ديدنم يكه خورد و سريع مي خواست برود

 .گوشه كتش را گرفتم

 ؟ب كي آزاد مي شهشما مي دونيد شها ...ش -

 .سر پايين مي اندازد

 .خانم من يه راننده ام، اجازه ندارم دخالت كنم -

 :عصبي مي گويم

 ؟؟حاال شدي يه راننده -

 ؟ج امير بوديتا ديروز همه كاره حا

 :با صداي بلندتري مي گويم .هيچ نمي گويد

 ؟شهاب كجاست ؟چرا كسي به من حرفي نمي زنه -

 ؟چه باليي سرش اومده

 .برم سراغش، من زنشم ؟و كجا حبسهصال بهم بگا

 .جز سكوت چيزي ندارد

 .اشك مي ريزم

 ؟؟؟آقاي سپهري، جون عزيزات، جون حاجي بگو چي شده -

 .رنگ صورتش را مي بازد

 خانم تو رو خدا قسم ندين، -

 .حاجي صالح بدونن حرف مي زنن

 .با حرص دست هايم را مشت مي كنم و عصبي سمت نگهباني مي دوم

 .داد مي كشم .ديدنم يكه مي خورد بايرام با

 .سوييچ ماشينم رو زنگ بزن بيارن، بايد برم بيرون -

 .بايرام سريع با عمارت تماس مي گيرد

 .التماس مي كند سپهري

 .خواهش مي كنم !خانم -

 ؟خواهش مي كني نرم سراغ شوهرم كه توي حبس و تنهايي ديوونه شه ؟خواهش مي كني چي -

 .ر كنيد حاجي تصميم بگيرهنه، صب -

 .بسه هرچي تصميم گرفت -

 .وز پيش قول داد شهاب آزاد مي شهده ر

 .صدايش را از پشت سرم مي شنوم

 !يك هفته است آزاد شده -

 .وحشت زده بر مي گردم

 .چشم هايش از شدت بي خوابي خون افتاده و صدايش دورگه شده است
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 .خودم را كمي عقب مي كشم

 !اين محاله -

 .سپهري اشاره مي كند به

 .دير وقته سپهري، برو زن و بچه ات منتظرن -

 :مودبانه مي گويد

 .نه حاجي، گفتم نميام امشب -

 :با اخم اما خيلي ريلكس مي گويد

 !بيخود گفتي -

 .صداي سپهري سرشار از نگرانيست

 .حاجي حالتون خوب نيست، كاش امشبو مي موندين بيمارستان -

 .بي اختيار مي پرسم .كوت باال مي آورد و سپهري درجا ساكت مي شوددستش را به نشانه س

 ؟حالتون خوب نيست -

 :جوابم را نمي دهد و در عوض مي گويد

 .بيا برو خونه، هوا سوز داره -

 .يك قدم جلو مي روم و مظلومانه مي پرسم

 ؟شهاب آزاد شده -

 ؟االن كجاست

 .نندمي بينم كه با سپهري هم زمان به هم نگاه مي ك

 .ام فزوني مي گيردنگراني

 ؟تو رو خدا به من بگيد چي شده ؟حالش خوبه -

 .دست مي گذارد روي شانه سپهري

 !شب بخير مرد -

 :بعد راهش را سمت عمارت مي گيرد و هم زمان مي گويد

 .حالش خوبه -

 .دنبالش مي دوم

 ؟پس كجاست -

 ؟اصال راست مي گيد ؟اصال از كجا معلوم آزاد شده

 .ستد و بر مي گردد و با خشم نگاهم مي كندمي اي

 .من از دروغ و دروغگو بيزارم -

 .شرمنده مي شوم اما تا جواب سوال هايم را نگيرم دست بر نمي دارم

  ؟پس چيكارش كردين -

 .مي گويد "اهلل اكبر  "زير لب 
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 .مشخص است از دستم حسابي كفري شده است

 .التماس مي كنم

  !ونمحقمه بد !اين نامرديه -

 .اين برزخ ندونستن حقم نيست

 :نگاهم نمي كند و فقط مي گويد

 .رفت سفر، گفت احتياج داره تنها باشه -

*** 

 :با وحشت مي پرسم

 ؟؟كجا ؟؟؟؟سفر ؟؟؟رفت -

 ؟نخواست منو ببينه

 !اين محاله

 .ديگر صبرش تمام مي شود

 .برمي گردد و با خشم نگاهم مي كند

 .ه بيدار شيكاش بيدار شي، كاش بخواي ك -

 ؟اين يعني چي ...اين  -

 يعني اينكه بهش گفتم محض سر سالمتي بچه ات كه تو شكم مادرشه از اينجا ميارمت بيرون، -

 .وقتي كه آزاد شد، گفت به بچه ام سالم ويژه برسونيد

 .صداي شكستن قلبم گوشم را فلج مي كند

 .دست روي قلبم مي گذارم

 .او هم ادامه مي دهد

 .گفت نمي خواد هيچ كدوممون رو فعال ببينه .د يكم دور باشه، گفت طاقت ديدن هيچ كس رو ندارهگفت باي -

 .زار مي زنم و زير لبم ناله مي كنم

 ...اين محاله  -

 ...محاله

*** 

 بار ديگر ايستادن؛رسيده بود و من قد قامت كرده بودم، براي يك "قدقامتش"اذان به 

 يك بار ديگر منتظر ماندن؛

 ...يك عمر حتى

 ...حتى يك عمر

 .زل زدم به نور سبزي كه از مسجد مي آمد

 .جا كه دقايق پيش ديده بودمش، نشستمهمان

 .زدشهاب نفس نفس مي
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 .كنارم ساكت ايستاده بود

 .منتظر بود گريه كنم

 .نگرانم بود كه حالم بد شود

د و حسابي تازه بود را برداشتم و اما من خم شدم و چند رازقي سپيد خوش عطري، كه روي زمين افتاده بو

 ...لبخند زدم و قطره اشكم، شبنم شد روي گلبرگ رازقي

 !با تمام وجودم بوييدمش

 ...عطر رازقي توام با عطر كهربا

 ...گرفت، عطر دست هايش اين مي شدهر وقت تسبيح كهربايش را دست مي

 !شمس من

 .من براي موالنا شدن، زيادي ضعيفم

 .كندرفتنت، شاعرم نمي

 .كندرفتنت، مشاعيرم را به جنون بدل مي

 .كنار آب نشسته بوديم

 .هواي هزار چم، آن روزها بهاري بود

 .پاهايم در آب بود

 .با چند سيخ، از مغازه عمو سيف بيرون آمد

 :هول شدم و پرسيدم

 ؟جا نميادمطمئني كسي اين !امير -

 ؟جا نشستمقدر راحت اينمن اين

 .كنارم نشست

 .م را بوسيد و يك تكه جگر، از سيخ كند و در دهانم گذاشتگونه ا

 !نه عزيزم -

 ؟مگه دنيا چند تا ديوونه داره كه بخوان ديوونگيشونو هوار اين هزارچم كنن

 .سرم را روي شانه اش گذاشتم

 .امير بدون تو حتي ديوونگي هم بي رنگه -

 :نوازشم كرد و گفت

 .خوب به جا نياورديماگه اين طور باشه، يعني رسم عشق رو  -

 .با دلخوري نگاهش كردم

 ؟از اون حرفهاي سخت زدي  باز -

 :آهي كشيد و گفت

 .براي عاشقي، پياله و پيمونه الزم نيست -
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قدر بايد از خودت خرج كني، از وجود و احساست سرمايه بذاري، كه حتي اگه قرار عالم و پرودگار به نبودنت اين

 .عشقبود؛ معشوق، لبريز باشه از 

 !تموم نشه

 .حد نداشته باشه

 گي ديوونگي هم بي رنگه،وقتي بدون من، مي

 ...قدر رنگ توي دنيات خرج نكردم كه بعد خودم هميعني اون

 .اشكم كه چكيد، ديگر دلش نيامد ادامه جمله اش را بگويد

 .لبخند زد

 :اشكم را پاك كرد و يك تكه ديگر جگر در دهانم گذاشت و گفت

 ؟خونيشون خانممزني، اصال مياتك به كتاب هاي من ميتو مياي پ -

 :با سر جواب مثبت دادم و مظلومانه گفتم

 .همشو خوندم -

 .نگاهش به رودخانه بود و خودش هم مشغول خوردن شد

 ؟اين آخري رو چي -

 ؟ملت عشق ؟كدوم-

 .با سر جواب مثبت داد

 :من هم مثل شاگردي سرافراز در مقابل معلم، گفتم

 .خونمكه ميبله  -

 ؟كجاشي -

 :سريع جواب دادم

 .اونجاش كه شمس رفته -

 :اونجا كه قبلش به موالنا گفت

 .شيبعد  من، تو يه شاعر بزرگ مي

 .يك مرتبه دلم فرو ريخت

 :هول شدم و گفتم

 !اصال كار خوبي نكرد رفت -

 .موالنا همه چيش رو پاي شمس گذاشت

 ...حتي اعتبارش

 .موالنا صوفي بزرگي بود

 :لبخند زد و گفت

 .شمس اومده بود كه موالنا رو به جوهره اصليش برسونه -

 .يه بار ديگه پس واجب شد كتاب رو با تمام قلبت بخوني، نه چشمات
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 .شدرفت، كه موالنا، موالنااااا ميشمس بايد مي

 .دست در آب فرو برد و شروع كرد به خواندن

كردم و صداي آب، گفت، من، بي اراده پشت سرش زمزمه مييچشم هايم را بسته بودم و هر بيت را كه او م

 .عجب موسيقي متن بكري بود براي آرامش صدايش

 صورتگر نقاشم هر لحظه بتي سازم"

 ها را در پيش تو بگدازموانگه همه بت

 صد نقش برانگيزم با روح درآميزم

 چون نقش تو را بينم، در آتشش اندازم

 تو ساقي خماري يا دشمن هشياري

 يا آنك كني ويران هر خانه كه مي سازم

 جان ريخته شد بر تو آميخته شد با تو

 چون بوي تو دارد جان، جان را هله بنوازم

 هر خون كه ز من رويد با خاك تو مي گويد

 با مهر تو همرنگم با عشق تو هنبازم

 توست خراب اين دلدر خانه آب و گل بي

 "يا خانه درآ جانا، يا خانه بپردازم

*** 

 ...رو به دري كه براي آمدن او، به رويم باز نمي شد  زندگي ام خالصه شده بود در ايوان  

 ...از آب و غذا گذشته بودم و خيالم اين بود قيد هوا را هم بزنم

 ...دادم كه اينبار خود اوستخورد، مثل ديوانه ها چشم ها و گوش هايم را وعده ميهربار كه تلفنم زنگ مي

 !بود شماره ناشناس

 .با ذوق جواب دادم

 ؟الو ؟الو -

 .پيچدصداي هدي در گوشم مي

 ؟ريحانه -

 :كشمجيغ مي

 ؟مگه نگفتم به من زنگ نزن -

 دهد؛با بغض جواب مي

 .نگرانتم، مجبور شدم با شماره مامانم زنگ بزنم كه جواب بدي -

 !دست از سرم بردار !نگران من نباش -

  اين تلفن نبايد مشغول باشه،

 .نه شهاب زنگ بزنهممك
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 ريحانه، دو هفته از شروع ترم گذشته، -

 ؟خواي بيايواقعا نمي

 :زنمفرياد مي

  !نه  -

 ...خوامنمي

 :كنمچسبانم و ناله ميكنم، سرم را به نرده هاي ايوان ميكنم، با صداي بلند گريه ميبعد گوشي را قطع مي

 "فقط بهم يه زنگ بزن  "

دهم كه خبري از او آمده، منيره با گوشي تلفن وارد اتاقم، باز به خودم نويد ميبا صداي چند ضربه به در 

 .شودمي

 .دينگن تلفن خودتون و اتاق رو جواب نميمادرتونن خانم، مي -

 :گويمگيرم و با خشم ميگوشي را از دستش مي

 ...برو بيرون -

 :همين كافي است كه مامان بگويد

 !الو ريحانه  -

 .زنميدوباره زار م

 !مامان -

  مامان، !آخ

 ...شهاب 

 شهاب آزاد شده،

 !رفته مسافرت

 !مامان رفته

 !زنهبه من يه زنگم نمي

 !من واسش مهم نيستم

 ؟اگه نياد

 ؟!!مامان، اگه نياد چي

 .كندپا به پاي من گريه مي

 بميرم براي دلت دخترم، -

 !شهاون شوهر واسه تو شوهر نمي

 بذار حاجي طالقتو بگيره،

 .كنيمريم يه گوشه زندگي ميگيرم، مينم حق باباتو از آقاجان ميم

 ...چه قدر ترسو شده بودم، حتي از مامان هم جراتم كمتر شده بود آن روزها

 ؟برگردم مامان -
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 كنن كه از مردن واسم بدتر باشه،كشنم يا جوري اسيرم ميبرگردم آقاجان و عمو يا مي

 !ترسممامان من از طالق مي

 خوام كل فاميل اون طوري نگام كنن،ميمن ن

 من شهابو دوست دارم،  !!مامان

 ...دوستش دارم

 ...دهدي صحبت را نميي ادامههق هقم اجازه

 گيرم،براي بار هزارم شماره سولماز خانم را مي

 دهد،كند يا جواب نمييا ريجكت مي

 ...كنم براي سقاخانهاين بار نذر شمع مي

 :دهدبا حرص جواب مي

 ؟!عجب جونور كنه اي هستي تو دختر -

 ؟زنيواسه چي اينقدر زنگ مي

 :كنمناله مي

 !تو رو خدا قطع نكنيد سولماز خانم -

 ؟؟چي كار داري اصال -

 ؟شهاب كجاست !شهاب -

 ؟شما ازش خبر داريد

 .زندقهقهه مي

 ؟گيريسراغ شوهرتو از من مي -

 .دونيد بهم بگيدازش ميكنم اگه چيزي كنم، التماستون ميخواهش مي -

 دونم،آره ازش يه چيز خوب مي -

 .بيا نشونت بدم

 .هول مي شوم

 ؟كي ؟كجا بيام ؟كجا -

 :گويدبي حوصله مي

 .مونمتا يه ساعت ديگه خونم، دير بياي منتظر نمي -

 .باي

آيم كه  كنم، فقط وقتي به خودم ميفهمم چه طور حاضر مي شوم و چه طور ماشين را روشن مياصال نمي

 :كشدتاكسي سمند هوار مي  يراننده

 !خدا از شما مايه دارا نگذره  -

 .ماشين صفرمو داغون كردي

 !هنوز دستم روي سرم است و زل زده ام به صندوق فرو رفته ماشينش
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 .نفسم به سختي باال مي آيد ، درمانده تر از آنم كه بتوانم حركتي كنم، صداي او هميشه ناجي است

 .دمش برادر، خسارتتو من ميآروم با -

 :زندراننده هوار مي

 ؟اصال تو كي هستي ؟شهمگه مثل روز اولش مي -

 .ي رانندهگذارد روي شانهسرم را باال مي آورم، خودش است، دست مي

 خوام، حق داري، حق با شماست،من ازت معذرت مي -

 ...چشم

  .ارك و كارتمگم بچه ها يه ماشين صفر بهتون تحويل بدن، اينم مدمي

بينم كه از ماشين پشتي كه ماشين خودش است، پياده مي شود و يكي از مردهايي كه همراهش است را مي

  سپارد و خودش نزديك ماشين من مي آيد،راننده را به او مي

 :گويدكند و ميدر را باز مي

 .شينمبرو اونور من مي -

 .كنماين جمله مي ي تالشم را براي ادايصدايم مي لرزد، اما همه

 ...من  -

 .من بايد برم جايي

 برمت،باشه هرجا خواستي مي -

 .توني پشت فرمون بشيني، حالت خوب نيستنمي

بدون آنكه پياده شوم، خودم را روي صندلي كنار راننده كشاندم، پشت فرمان نشست، پوف كشيد و اهلل اكبري 

 .روي صورتش كشيد  گفت و هر دو دستش را

 ؟مكجا بر -

 :با شرم گفتم

 .ي سولماز خانمخونه -

 .نگاهم نكرد

 !شهاب اونجا نيست -

 ..گفت -

 ده،گفت برم اونجا يه خبر ازش بهم مي

 ...بايد برم

 .گويدمي "اهلل اكبر  "مدام زير لب 

 .ريمباشه، مي -

 :گويمبا ناله مي

 ؟كنيدكمكم مي -

 ؟كنيد پيداش كنمكمكم مي
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 .كندره نگاهم ميلرزد، اما دوباصدايش مي

 كنم باباجان،كمكت مي -

 ...كنمكمكت مي

 ؟گيدراست مي -

 ؟كي بهت دروغ گفتم -

 .شرمنده سرم را پايين مي اندازم

 ..من  -

 .من مجبور بودم دروغ بگم بهتون

 

 .ماشين به حركت در آمده است

 !گيديگه نمي -

 !ديقول مي

*** 

 گذارد،حلقه را كف دستم مي

 :گويدكند، ميدهد و هم زمان كه با عشوه به حاج امير نگاه ميرا تابي مي موهاي بنفشش

 توي زندان وسايلشو كه ازش گرفتن، اينم توش بود، -

 .خوره، گفتم شايد به درد زنش بخورهبه درد من نمي

 كنم،كف دستم نگاه مي  بهت زده به حلقه

 كنم،حتي توان اشك ريختن هم ندارم، ممكن است هر لحظه سقوط 

كنم كه او هم اين را حس كرده است و به همين خاطر مي آيد و پشت سرم مي ايستد و با يك لحن حس مي

 :گويدرو به سولماز مي  محكم

 ؟حاال سبك شدي ؟تموم شد -

 ...ديگه دست بردار

 .كندي خودش غنچه ميلب هايش را به سبك هميشه

 ؟حاج امير منظورتون چيه ؟؟؟وا -

 ه شد،بچه ام كه آوار

 ؟حاال من بايد دست بردارم

 :پرسمچكد و ميهنوز زل زده ام به حلقه و اشكم مي

 ؟شهاب كجاست -

 :گويدبا طعنه و نفرت مي

رفتي، بايد فكر اونوقت كه بهت گفت همينجا منتظرش بموني، پا شدي رفتي هلك هلك جايي كه نبايد مي -

 .كرديامروزتو مي
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 .كندكنم، خشم در صورتش هويدا است، اما خود داري مياجي را نگاه ميكنم و حبا دردمندي سر بلند مي

 !تمومش كن خانم  -

 ...بريم ريحانه

 .زندقهقهه مي

 !همه آبجي و خانمن  -

 ...نعوذباهلل

 .چه خوب راحت شدين باهم

 گويدكند و ال اله اال الهى ميدستش را مشت مي

 :گويدمي سايد،و در حالي كه دندان هايش را روي هم مي

 .دارماينبار حرف دهنت رو نفهمي، ديگه حرمت نگه نمي -

 كند،سولماز ترسيده است و حسابي خودش را جمع مي

 :گويدگيرد و دستوري ميگوشه مانتويم را مي

 !راه بيُفت -

 .افتدكند و پياده راه ميبينم كه ماشين را رد ميمي

 :كنمناله مي

 ...ماشين -

 :گويدمي بدون اينكه برگردد،

 !گم بيان ماشينو بردارن، راه بيفتمي -

 :پرسمكنم و براي بار آخر ميبا بغض به سولماز خانم نگاه مي

 ...شما  -

 !كنم بگيدالتماستون مي ؟دونيد شهاب كجاستشما مي

 :زنداينبار فرياد مي

 !!!!ريحانه بريم -

 .افتم مي اين قدر صدايش جدي است، كه جرات صبر ندارم و دنبالش راه

 ....نگاه سولماز خانم سراسر نفرت و حسرت مي شود پشت سرمان

 ...سر خيابان رسيده ايم

رود و به ديوار پشت سرش كه ديوار يك مهد كودك است، تكيه بينم كه مي ايستد و چند قدم عقب ميمي

 .گذارددهد و دستش را روي كتف چپش ميمي

 .بينم، با وحشت جلو مي رومحد كبود مي اين اولين بار است كه صورتش را تا اين

 ...شما -

 ؟شما خوبيد

 :گويدكشد، ميكند و در حالي كه بريده بريده نفس ميدهد و بعد به جيبش اشاره ميبا سر جواب مثبت مي
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 .به سپهري  گوشيمو بردار يه زنگ بزن -

خواهد دستم همانجا بماند ، دلم ميگذارم تا گوشي اش را بردارملرزد، وقتي دست روي قلبش ميدست هايم مي

.... 

 :گويميتيمانه كنار ديوار مهد كودك منتظر سپهري نشسته ايم، با مظلوميت مي

 ؟پول همراهتونه -

 .چشم هايش بسته است

 !كارتم رو بردار -

 .كنمزنم به جيب روي قلبش، يك لحظه تپش شديد قلبش را احساس ميدوباره شبيخون مي

 :گويمدهم و ميت خيابان را نشان ميسوپر ماركت آن سم

 ؟من برم اونجا آب بخرم ..من  -

 :گويدآرام مي

 !شي، مواظب باشاز خيابون داري رد مي -

 .گيرمكمي بعد بطري آب را مقابلش مي

 !يكم بخوريد -

 :گويدنوشد، ميكند و بعد اين كه چند جرعه ميقبول مي

 ؟گفتي يكي هم بفرسته ماشينتو بردارن -

 .بله گفتم -

 ؟چرا دير كرد پس -

 ...حتما -

 .حتما ترافيك بوده

زنيم به دختر بچه و پسر بچه هايي كه با كوله پشتي هاي كوچك از درب مهد كودك باز مي شود هر دو زل مي

 ....در خارج مي شوند

 .زنددوباره صدايم مي

 ؟ريحانه -

 .كنمنگاهش مي

 ؟بله -

 كنم،من پيداش مي -

 كنم،ست پيداش ميهرجا باشه وا

 قول بده ديگه راه نيفتي اينور و اونور،

  قول بده به هيچ كس التماس نكني،

 ...قسم بخور

 .با بغض كنارش مي نشينم
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 .دمقول مي -

 :گويدكشد و زير لب مينفس عميقي مي

 .شهشه باباجان، درست ميدرست مي-

*** 

ي روزگارت آويزان خودت را بزنى و بر باالى دروازه تا به حال شده است دلت بخواهد براى عبرت  خودت، سر 

 ؟كني

  ...حال آن روزهايم همين بود

كنم، بيشتر دوست داشتم سرم را از تنم جدا كنم و بر باالي مرتفع ترين دروازه بياويزم، تا هر بار به آن نگاه مي

  بترسم از حماقت اين سر،

  نم،دست خودم را محكم بگيرم و از آن دروازه دورش ك

 :بگويم 

 !به زخم پيشاني اين سر خوب نگاه كن !ديوانه خوب نگاه كن "

 !به چشم هاي باز مانده و خشك شده به راهش، كه كوره راهي بيش نيست خوب نگاه كن

  دور شو از اين سر،

  از اين هوا،

  از اين روزگار،

 "...حتي از اين شهر

  كند،چند ضربه به درب اتاق، چشمانم را باز مي

  ديگر منتظر نيستم بيايد و در بزند،

 :پرسمآرام مي

 ؟بله -

 ...ي شهر دلم رالرزاند دروازهآرامش صدايش مي

  ؟حاضر شدي باباجان -

 .سپهري منتظره

 ...كنمكالفه به آينه نگاه مي

  .به بي رنگ ترين صورت دنيا

 :پرسمبراي بار چندم مي

 ؟شه نرمنمي -

 :گويدد و بعد ميزندوباره چند ضربه به در مي

 ...توي آالچيق منتظرم -

 .توني نريزنيم، بعدش اگه نخواستي ميبيا حرف مي

 دارم،كنم و كيفم را بر ميمقنعه ام را سر مي
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 .زندفضاي كوچك آالچيق، كالفه قدم مي  بينم كه دراز دور مي

 :گويدشود، با لبخند ميروم، سريع سرش را باال مي آورد، انگار با ديدن كيفم خوشحال مي جلو مي

 ؟خواي حرف بزنيممي -

 :گويمگذارم و با يك حالت خسته ميكيفم را زمين مي

 ؟اگه برم سر كالس و هيچي نفهمم چي -

 :گويددارد و ميجلو مي آيد كيفم را بر مي

 !چه سنگينه -

 .گيرهشونه ات درد مي

 :گويدرود و در همان بين ميبعد سمت ماشين مي

  كالس و هيچي نفهمي،برى سر  -

 .ي اتاق و هي فكر كني و بازم هيچي نفهميبهتر از اينه بشيني گوشه

 .دومدنبالش مي

 ؟؟يعني من هيچي نميفهمم -

 .كندگيرد، بعد اخم ميگردد و لب گاز ميبا خنده بر مي

 دور از جون، -

 .خواممن معذرت مي

 .شودسپهري با لبخند پياده مي

 .يرسالم خانم، صبح بخ -

 .را بي پاسخ بگذارم  دلم نمي آيد لبخندش

 .سالم، ببخشيد دير شد -

 :گويدگذارد و بعد رو به سپهري ميكند، كيفم را داخلش مياميررضا درب ماشين را باز مي

 بريشكني كالسش كه تموم شد، ميبري دانشگاه، بعدم باهاش هماهنگ ميي  تنبل رو مياين دختر غرغرو -

 .مركز

 .كنمب نگاهش ميبا تعج

 ؟مركز -

 .دممنم ميام همونجا واست توضيح مي -

 :گويدسپهري با نگراني مي

 ؟شه پشت فرمون نشينيدحاجي مي -

  .گردممن جلدي بر مي

 :گويدكشد و با اخم ميدستش را روي سينه اش مي

 .خدا به همراهتون -

  كرد،خدا حرفش را خوب گوش مي
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  خوب به حرفش بود،

 ا كنارم خوب احساس كردم،من خدا ر

 ....خوووب

خواست كمي دراز بكشم، ي دانشگاه بين دو نماز نشسته بودم و چه قدر دلم ميظهر بود و خسته در نمازخانه

 .هدي كنارم نشست

 .قبول باشه حاج خانم -

 .خنديدم و بي اختيار سرم را روي شانه اش گذاشتم و چشمانم را بستم

ن و خانم ها تنها يك پرده بود، نماز جماعت هم تمام شده بود و صداي صحبت آقايان ي آقاياحد فاصل نمازخانه

  را مي شد راحت شنيد،

 .ي شهاب شنيدم، قلبم هُري ريختيك صداي خنده دقيقا شبيه صداي خنده

  سرم را از روي شانه هدي برداشتم، دوباره خنديد،

 خنديد و من بغض كردم، قهقهه زد و من هق هق زدم،

  ي بيچاره حسابي ترسيده بود،هد

  ي نماز خانه رفتم،بلند شدم و مقابل پرده

 ...اين قدر احمق بودم كه اميد داشتم شايد شهاب را ببينم

 .آخر شماره اش را هم گرفته بودم  به خودم كه آمده بودم عدد سه

 :بوق دوم سر نرسيده، جواب داد

 .سالم عليكم -

 .سالم -

 .فهمدراب صدا و قلبم را مياز همين يك سالم، حال خ

 ؟خوب نيستي -

 ؟شه بيام خونهيه كالسم مونده، مي -

 ؟اجازه الزم نيست خانم، شما خودت صاحب اختياري، بگم بيان دنبالت -

 .خوام يكم پياده بيامنه مي -

 !باشه فقط مواظب باش -

 :گويمقبل از اينكه قطع كند، با نگراني مي

 !يه لحظه -

 ؟جان -

 ...اونجا -

 ؟؟كجا -

 .همون كه گفتيد مركز -

 .ذاريم واسه يه روز كه حالت بهتر بودمي -
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 .آدرسشو بدين ميام -

 .كندچند لحظه مكث مي

 .فرستمباشه واست مي -

 نه-و-پنجاه-و-سيصد#

  هر چه جلوتر مي روم،  كنم وي پياده رو را براي پياده رفتن انتخاب ميگوشه

  كنم،چسبانم و كم كم سايش بازويم به ديوار سيماني را خوب احساس ميخودم را بيشتر به ديوار مي

  امروز برايم شبيه شهاب شده اند، همه،

 ...حتي چشم هاي ريز و براق پسركي كه اصرار دارد از او ادعيه بخرم هم شبيه برق چشم هاي شهاب شده است

 .رقصدخرم و اشك مقابل چشمانم ميكنم و يك نادعلي ميبغض مي

  نادعلي مظهر العجايب، -

 ...يا مرتضي علي ادركني 

 .دهمچسبانم و اشك هايم را با بغضم قورت ميدعا را به قلبم مي

  باران پاييز هم سراغم مي آيد و من زير باران،

 .كنمكنم را زير لب نجوا ميآرام و بي صدا آهنگي كه اين روزها مدام گوش مي

 ده،حالم بده، خونه شد بي تو ماتمك"

 گه خدا بد نده،رسه ميبه جاي خاليت ماتم زده با رفتنت منو عذابم نده هركي مي

  به شيشه بارون زده،

  دوباره حالم بده،

  نرو با رفتنت به من غم نده،

  !خدا يه كاري كن نره

 ...خدا بد نده، حالم بده

 تنهايي رو يادم نده، به اين جدايي عادتم نده،

  ،برات مي ميرم كارمم بده

 هي بد ميارم اين روزا ،

  !قبول   خدا تو بد نده،

  من آدم بده،

  تو كوچه نم زده،

  در  اين خونه رو،

  دوباره غم زده،

  چشمامو ببين،

  انگار بارون به صورتم زده،

 ...خدا بد نده
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  ...خدا بد نده

 ”خدا بد نده

 .كنمزنم و به آسمان نگاه ميهق هق مي

 .چكدم ميقطرات باران روي چشم هاي

 :كنمناله مي

 ...خدا بد نده "

 ...توني به كسي بدياصال مگه تو بدم مي

 "....خدا جونم يه كاري كن نره

  زودتر از حاج امير رسيده بودم،

 .به محض ورودم به مركز خيريه، خانمي به استقبالم آمد و راهنمايي ام كرد

  ن پيچيده بود،ي چند كودك در راهروي باريك ساختماصداي گريه و ناله

 :خانم اسودي دستم را گرفت و با مهرباني گفت

 ؟خوايد بازديد داشته باشيدبريم اتاقم ازتون پذيرايي بشه، يا اول مي -

 .خواستم تشكر كنم كه از اتاق انتهاي راهرو، يك بچه با ظاهر عجيب خارج شد و بعد زمين خوردمي

 :پرستاري پشت سرش دويد و گفت

 ؟دويياينجوري ميمحمدعلي چرا  -

 پسر بچه سر بسيار بزرگي داشت و حالت لب و چشم هايش خيلي عجيب بود،

مشخص بود از نظر جسمي اصال وضعيت خوبي ندارد، تاب نياوردم و نگاهم را از كودك گرفتم و سريع از خانم 

 :اسودي پرسيدم

 ؟اينجا كجاست -

 .با تعجب نگاهم كرد

  !خانم جبارزاده -

 ريه حاج آقاست،اينجا مركز خي

 .براي بچه هاي مريض احوال  بي سرپرست يا كم سرپرست

  بي اختيار جلو رفتم و وارد همان اتاقي شدم كه محمد علي از آن خارج شده بود،

با وحشت به تخت هاي شبيه قفسي نگاه كردم كه تعداد زيادي بچه با مشكالت خاص و دردناك در آن خوابيده 

  بودند،

 رفتند،ن راه ميچند بچه وسط سال

 كردند،دعوا مي

 ...كردندگريه مي

 .قلبم تير باران شده بود و منتظر بودم هر لحظه جان دهم
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ي مانتويم، سرم را چرخاندم، دختر كوچكي با پوست بسيار آسيب ديده كه تاول هاي با كشيده شدن گوشه

 كرد،بزرگي داشت، با لبخند نگاهم مي

 .ل معصوم ترسيدماز خودم خجالت كشيدم كه از طف

 :خانم اسودي كه متوجه حالم شد، دست نوازش بر سر دخترك كشيد و گفت

 .زهرا خانم  ما، از بچه هاي پروانه ايه -

  با تعجب فقط نگاهش كردم،

 :متوجه شد كه منظورش را نفهميدم، پرستار ديگر در گوشم گفت

 !مريضي ايبي داره، يه بيماري پوستي دردناك -

  ب دهانم را قورت دادم،لبخند زدم و آ

تالش كردم دست روي سرش بكشم، اما متوجه شدم قسمت هاي زيادي از موهايش را بر اثر تاول هاي زياد از 

  دست داده است،

 :نتوانستم و از خودم حسابي شاكي شدم، فقط توانستم بگويم

 ؟چند سالته زهرا -

 .با انگشت هاي سوخته اش عدد شش را نشان داد

  و الكل، با بوي ادرار و استفراغ فضا را در برگرفته بود، بوي بتادين

پرستار ديگري از ميان ميله هاي تخت مشغول غذا دادن به پسر بچه اي ده ، دوازده ساله اي بود كه مدام جيغ 

  ريخت،كشيد و غذايش را از عمد بيرون ميمي

 ؟؟خدايا اينجا ديگر كجا بود

 :كرد و گفتسالن را نگاه مي اما خانم اسودي با عشق دور تا دور

 .اگه حاجي نبود، من و اين بچه ها آواره شده بوديم -

 :پرسدخانم ميانسالي با تي و جارو وارد سالن مي شود و بعد از سالم و احوالپرسي از خانم اسودي مي

 !خانم مدير، تو رو خدا اين وام من رو شما به حاجي بگو -

 .زندخانم اسودي لبخند مي

   .گمكن امروز تشريف ميارن چشم، ميصبر  -

 :گويدزند و با همان زبان گنگش ميدختر بچه اي روي ويلچر با دست هاي بي جانش كف مي

 ...حاجي، حاجي !آخ جون-

  خندند،خندند، شبيه بچه هاي عادي نميزنند و ميحاال همه بچه ها دست مي

  زنند،شبيه بچه هاي عادي حرف نمي

 د،كننخوشحالي نمي

 كنترل آب دهانشان را ندارند،

 ...خندنداما چه قدر واقعي، چه قدر بهشتي مي

 كند،خداي اين بهشت هم باالخره هبوط مي
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  كند،حضورش در سالن، شادي بچه ها و پرسنل را هزار برابر مي

  دست پر آمده است،

  روند،بچه ها از سر و كولش باال مي

 .بوسدرها ميكند و بازهرا را در آغوش نوازش مي

 .كشد روي سر دختر ويلچر نشيندست مي

 .شكيباي بابا، لپش اومده باال -

  كند،زند و هم خواني ميشكيبا مشعوف كف مي

 :گويدپسر بچه اي از باالي تختش مي

 .تولد نسترنه -

 .كندگردد و نسترن كه يك دختر مبتال به سندرم دان است را، با لبخند نگاه ميحاجي بر مي

 ؟پدر صلواتي، باز تو توي هفته دوبار تولد اعالم كردي -

  رود،نسترن از خنده ريسه مي

كند، انگار كه اصال من آنجا حضور ندارم، شايد هم خيال دارد برايم عجيب است كه حاج امير اصال مرا نگاه نمي

 !مرا با دنياي جديد تنها بگذارد تا بهتر با خودم كنار بيايم

 :گويدكند و مينظافتچي مركز ميرو به خانم نصرتي 

 !آهنگ شاد بذار خانم نصرتي -

  زنند،بچه ها دست مي

عجيب است اين مرد كه دست شكيبا را گرفته و كمكش كرده است از روي ويلچر بلند شود و همراهش برقصد، 

 ....خواندحاج اميري است كه تمام شب نماز مي

  كند،د، بعد يك به يك برايشان بادكنك باد ميرقصبا موسيقي آذري همراه بچه ها سرمست مي

 :گويدي نوجوان معلول را به حمام ببرند و به خانم اسودي به آرامي ميكند چند پسر بچهكمك مي

  !چندتا پرسنل آقا استخدام كن -

 .كشن خانم حمامشون كنهاين بچه ها درسته معلولن، اما شرم و غيرت دارن، عذاب مي

 ده است،سر تا پايش خيس ش

 :گويددر حال خشك كردن موهاي صادق رو به خانم نصرتي با لبخند مي

 .خوايشنيدم وام مي -

 :گويدزن بيچاره با خوشحالي توام با شرم مي

  عروسي دخترمه، ؟كنيدقبول مي -

 .دم زود پس بدمقول مي

 :گويدحاج امير خيلي جدي مي

 .ديمنه وام نمي -

 :گويدنشيند، حاج امير بالفاصله مي غم روي صورت خانم نصرتي مي
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 !ديمديم، هديه ميواسه عروسي وام نمي -

 .گيردخانم نصرتي غرق شادي، دست هايش را روبه آسمان مي

 .الهي خدا از آقايي و بزرگي كمت نكنه شيرمرد -

  فقط من نبودم كه فهميده بودم او شيرمرد روزگار است، !شيرمرد

 .كردرا از اعماق وجود درك مي شناخت، اينهر كه او را مي

  كارش كه كمي سبك شد تازه مرا نگاه كرد،

 ...چشم هاي كهربايي اش پر از حرف بود، با لبخند چشم هايش را بست و اين يعني خيالت راحت

 ...راحت شد

 ...روحم 

 زندگي ام،

  خيالم،

 همه با هم راحت شد،

 :بعد رو به بچه ها گفت

 !بچه ها  -

 ؟و دوست داريدخاله ريحانه ر

 .همه باهم مرا نگاه كردند

 :حاج امير هم دوباره نگاهم كرد و گفت

 .قراره يه روزايي بياد اينجا واستون قصه بخونه -

  با تعجب نگاهش كردم،

 :با ذوق پرسيد  شكيبا

 ؟خونيهزار و يك شبم مي -

 :بي اختيار بغض كردم و جواب دادم

 .هرچي كه بخواي -

 ك جفت كهرباي بارانيبعد چشم دوختم به ي

*** 

 از مركز خيريه كه بيرون آمديم با اينكه حالم بهتر بود اما احساس مي كردم تمام انرژي ام را از دست داده ام،

 كنار ماشين منتظر ايستاده بودم تا بيايد و راه بيفتيم،

 درب ماشين را كه باز كرد، متوجه شدم خيال ندارد پشت فرمان بنشيند،

 :دمبا تعجب پرسي

 ؟قراره سپهري بياد -

 :روي صندلي كنار راننده نشست و آرام گفت

 !نه -
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 .قراره شما بروني

 :با اعتراض گفتم

 .من خسته ام -

 :خنديد

 از كجا معلوم يه روز، -

 ؟؟روزگار مجبورت نكرد با خستگي بروني

 :اخم كردم

 ؟؟شما نايب روزگاريد -

 .تازه از اونم سخت گير تريد

 .خنده اشاره كرد كه سوار شومدر را بست و با 

  چشم هايش را بسته بود،

 قبل اينكه راه بيفتم چند لحظه نگاهش كردم،

 خيلي ضعيف شده بود حتي زير چشم هايش گود افتاده بود،

  مشخص بود چه قدر به خاطر حال و روز من غمش را پنهان مي كند،

 :كمي كه حركت كرديم همانطور كه چشم هايش بسته بود،گفت

 .اگه خيلي خسته اي برو خونه -

 :با تعجب پرسيدم

 ؟!مگه قرار بود كجا بريم -

 .مطب دكتر كاوياني -

 واي، -

 !!!جلسه پيش قرار بود آخريش باشه كه

 ؟؟خودت چي فكر مي كني -

 ؟راجب چي -

 ؟؟اين كه ديگه الزم نيست بري -

 من كامال حس مي كنم وابستگيم به آرام بخش از بين رفته، -

 .اصال كابوس نمي بينمشب ها 

 :آه مي كشد

 ؟اصال مي خوابي كه بخواي كابوس ببيني -

 .بي خوابي خودش يه مشكل جديه

 

 پايم را بيشتر روي پدال گاز فشار مي دهم،

 .شايد بغضم را هم مهار كنم
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 كلي تالش كرديم آرام بخش رو بذارم كنار، -

 ؟؟حاال برم دكتر كه قرص تجويز كنه واسه بي خوابيم

 ؟!فكر مي كني درمانش فقط قرصه  -

 .فرمان را محكم گرفته ام و همه قدرتم را بر سر فرمان بيچاره خالي مي كنم

 نه درمانش يه نفره كه بايد باشه و نيست، -

 يه نفره كه شما قول داديد پيداش كنيد،

 !يه نفر كه اصال معلوم نيست حالش خوب هست يا نيست

 .ش اومدهمعلوم نيست كجاست و چه باليي سر

 .است اما صدايش غم آلود شده است  چشم هايش را هنوز باز نكرده

 ؟؟معتقدي حتما اتفاق بدي واسش افتاده كه نيست -

 ؟؟كه نمياد

 .خجالت كشيدم بگويم اين طور فقط مي توانم خودم را مجاب كنم و شيره بر سر احساسات بيچاره ام بمالم

 حتي اگه نخواد هم كه بياد، -

 !!نو بهم بگهحق منه اي

 حقمه نجات پيدا كنم از اين چشم به راهي،

 !!بسمه به خدا

 بسمه اين همه مشكل،

 ...اين همه بدبختي

 دست مي كشد روي سينه اش

 "اهلل اكبر  "و زير لب 

 :مي گويد

 ...خودتو باال بكش -

 .با تعجب اطرافم را نگاه مي كنم

 :اش را تكرار مي كندحاال چشم باز كرده و نگاهم مي كند و دوباره جمله 

 !!خودتو باال بكش -

 ...هربار يه قدم بيا باال

 :با تعجب نگاهش مي كنم

 ؟؟چه طور ؟كجا  -

 .به سمت چپ اشاره مي كند

 .اول اونجا پارك كن تا بگم -

 :آرام پارك مي كنم و بر مي گردم، منتظر تماشايش مي كنم ، مي پرسد

 ؟؟هويج بستني يا فالوده بستني -
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 مم به بستني فروشي كه مقابلش پارك كرده ام مي افتد،تازه چش

 همان بستني فروشي كه قديم تر ما را اينجا آورده بود،

 .چه قدر همه چيز آن روزها با امروز فرق مي كرد

 !!اول منظورتون رو بگيد-

 ؟يعني چي يه قدم بيام باال

 :ن طور كه پشتش به من بود شروع كرددرب را باز كرد و پياده شد بعد كنار پنجره سمت من ايستاد و هما

 .يه كشاورز با اسبش از مزرعه برمي گشت كه اسب داخل چاه افتاد -

 .يه جور ترحم انگيزي ناله مي كرد  بيچاره ساعت ها  حيوون

پيش خودش فكر كرد كه اسب خيلي پير شده و چاه هم در هر صورت  .باالخره كشاورز فكري به ذهنش رسيد 

 .بايد پر شه 

 خواست كمكش كنن،  مسايه ها رو صدا زد و ازشونه

 .اونا با بيل توي چاه سنگ و گل ريختند

 اسب اول ناله كرد،

 اما يكم كه گذشت،

 . ساكت شد و اين سكوتش به شدت همه رو متعجب كرد  

 . باز هم روي اسب گل ريختند  

 .يرش كردكشاورز نگاهي داخل چاه انداخت و ناگهان صحنه اي ديد كه به شدت متح

گل كه روي سر اسب ريخته مي شد، اسب تكوني به خودش مي داد ، گل رو پايين مي ريخت و يه   با هر تيكه

 قدم باال مي اومد،

 همين طور كه روي اون گل مي ريختند،

 .ناگهان اسب لبه چاه رسيد و بيرون آمد 

 زندگي هم همينه باباجان،

 .در حال ريختن گل و الي روي آدماست   مدام

 تنها راه رهايي اينه كه اونا رو كنار بزني و يه قدم باال بياي،

 هر كدوم از مشكالت ما به منزله سنگيه كه مي تونيم از اون به عنوان پله اي براي باال اومدن استفاده كنيم،

 .مي تونيم از درون عميق ترين چاه ها هم بيرون بياييم  اين طور

 انتخاب با خودمونه،

 !ه گوري و رنج رو ترجيح بديم يا تالش و مبارزه و استقامت و باال اومدن رواين كه زنده ب

 ؟حاال بگو ببينم فالوده بستني يا هويج بستني

 :با بغض مي خندم

 !مي ترسم وزنم اون قدر بره باال كه ته چاه بمونم، نشه بيام باال آخه  -

 :خنديد و گفت
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 .شمنترس اونوقت خودم جرثقيل ميارم، بيرونت مي ك -

 :با دلخوري و خنده گفتم

 ؟؟؟يعني قراره اون قدر گنده شم -

 :بلندتر مي خندد

 اگه مثل من استعداد چاقي داشته باشي ممكنه، -

 ...با احتساب به اين كه اصال هم اهل ورزش نيستي

 :با حرص مي گويم

 اصال حاال كه اين طوره، -

 ...آب كرفس مي خورم

 :اخم كرد اما با لبخند گفت

 وقت، هيچ -

 .طعم هيچ لذتي رو محض ترس و تنبلي از خودت نگير  

 مي خوريم،  آب هويج بستني

 اما پنج دور كامل،

 .امشب دور استخر مي دوييم

 :با وحشت گفتم

 ؟؟؟پنج دور -

 .من مي ميرم

 .خوب پس شد شيش تا -

 !ابدا !واي  -

 هفت -

 !!!چرا -

 .اعتراض كني به هشتم مي رسه -

 ؟!تجبر جبارزاده اس -

 :لبش را گاز مي گيرد

  ؟!فحاشي به داور  -

 !ده

 ...ديگر نمي توانم قهقهه نزنم

*** 

 ي دور ششم بوديم كه نفس كم آوردم و در جا كنار استخر نشستم،هنوز نيمه

  از من جلو تر بود، متوجه توقفم كه شد به عقب برگشت،

 كنارم نشست،



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

839 
 

 زدم،نفس نفس مي

 .دبا نگراني سمت استخر اشاره كر

 .بيا باباجان، بيا يه آب به صورتت بزن -

  خودم را به هر سختي كه بود جلو كشيدم،

  لبه استخر نشستم، خم شدم،

 .اما حتي جان نداشتم آب روي صورتم بريزم 

 :ي تلخي گفتمزدم با خندههمانطور كه نفس نفس مي

  درسته خنگم، -

  ريا واسه اضافه وزن نيست،اما نه اونقدر كه نفهمم اين دوييدن ها و ورزش اجبا

 .دونم دكتر بهتون گفته واسه خارج شدن سم از بدنم بايد ورزش كنممي

 .روي صورتم پاچيد  اخم كرد و خم شد و خودش يك مشت آب برداشت و

 .پاشو بطري آب اون سمت استخره، هالك شدي !پاشو -

  كنم كه محكم زير بغلم را گرفت، خواستم بلند شوم كه پايم لبه استخر سُر خورد و نزديك بود سقوط

 ...ترسيده بودم، نه از آغوشش

  كه به خداي احد و واحد قسم، آن لحظه از آغوش پدرم مطمئن تر و بي مقصود تر بود،

 از سقوط ترسيده بودم،

 از خستگي خودم ترسيده بودم،

 بي اختيار با صداي بلند گريستم،

 جا خورده بود ،

 شايد او هم ترسيده بود،

 .ك ريختم و خنديدماش

 !يادتونه منو انداخت توي استخر و چه قدر بهم خنديد ؟يادتونه -

 ؟يادتونه

 ؟يادتونه

 ؟يادتونه

 :اين قدر تكرار كردم كه محض آرام گرفتنم گفت

 .يادمه، يادمه باباجان -

 :ار ناليدمبه ضجه مبدل شده بود، در حال شكايت از بدى هايش بودم اما بي اختي  گريه هايم حاال بيشتر

  دلم واسش تنگ شده، -

 .هق هقم اوج گرفت

 ...دلم واسه شهاب تنگ شده-

 :كشيدمديگر كم كم با ناله فرياد مي
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 دلم واسش تنگ شده، -

 سرم را روي سينه اش گذاشتم، دست هايش شل شد، حتي كمي عقب رفت،

  ترسيده بود،

 شيرشاه عمارت،

  پهلوان هزارچم، از يك زن ترسيده بود،

 زش سينه اش را حس كردم، اما بي اختيار بيشتر خودم را به سينه اش چسباندم،لر

  خواستم،من نوازش مي

بخشد و به من كه من شاكي بودم از مردي كه به محرم و نامحرم معتقد است و در غم شهرزاد به او آغوش مي

 !كنم شيطان رجيم خود منمكند كه احساس ميرسد، طوري رفتار ميمي

 :يدمجيغ كش

 !كنيدچرا اين طوري مي -

 ؟كنيدچرا از من فرار مي

 .دور شد، حسابي سرخ شده بود، ديدم كه زير لب استغفراهلل گفت

 .عصبانيتم اوج گرفت

 !شهرزاد هم نامحرمه -

 ؟؟كنيدچرا با اون مثل من رفتار نمي

 .كرد، انگار زبانش بند آمده بودنگاهم مي

 ...من  -

 ،من شهرزادو بزرگش كردم

 .تو دستهاي من بزرگ شده، دخترمه

 :ناله كردم

 !منم بزرگ كن -

 تو رو خدا بذار محبت دستهات سهم منم باشه،

 !رسي، استغفار نكنبه من كه مي

 !من رانده شدم !آره من رجيمم

  از خونم، از خونوادم، از شوهرم،

 از زندگي،

  از شادي،

 ...از همه چي

 ...اما به خدا شيطان نيستم

  !برگشت

  پشتش را به من كرد،
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 .ترسيدم، قلبم فرو ريخت

 .مشكل منم !مشكل از تو نيست ريحانه -

 ...دور شد 

 ...تنهايم گذاشت

 ...رفت

  ي عصيان بودم،من عاصي بودم، من تشنه

 !روحم پر شده بود از سكوت و خفقان  من معده ي

 ...بايد باال مي آوردم، ترس ها و نگفتن هايم را

 قدر سرد بود كه پريدن در آب، آن هم در آن ساعت شب حماقت ترسناكي باشد،هوا سرد بود، آن

  ...ي شجاعتي از جنس حماقت بودم، پريدم، پريدماما من حتي تشنه

 سبك شدم،

 يخ زدم، اما سبك شدم،

  دست و پا نزدم، تالش نكردم،

 ....زندگي روي دور كند كاش زودتر بگذرد و راحت تر خالصم كند

 كشي ندارممن خيال خود

 ...قصدم باور كشي است

*** 

  ديدمش،  در ظالم  سرد  اعماق استخر

 .كف استخر دراز كشيده بود و دست هايش را به سمت من و براي من باز كرده بود

 ...شد و هم زمان باور اينكه نبايد دست و پا بزنم در وجودم، پر رنگ ترهر لحظه ريه هايم پرتر مي

 :زداز شد، گويي صدايم ميزير آب ديدم كه دهانش ب

 "ريحانه ريحانه بيا "

 .خنديدم، خنديدم و از دهانم حباب بيرون مي آمد

 !نه شهاب نميام -

 ديگه نميام،

 ...ديگه نميام

 .كشدمحكم حلقه مي شود و مرا باال مي  دستي دور بدنم

 چرخانم،سر مي

  بينم،يك لحظه صورتش را مي

 ...كندكند، احيا ميفگي آب را روشن ميچشم هاي كهربايي اش، تاريكي و خ

 ....اما، حتي من از اين چشم ها هم عاصي ام

  سرم از آب بيرون آمده است، همچنان مرا محكم گرفته است،
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 .كنم خودم را جدا كنماز شدت سرما دندان هايم روي هم ضرب گرفته اند، تقال مي

  ...ولم كن -

 .ولم كن

  اعتم نجات دهد،هيچ كس نبايد مرا از اولين شج

 .دارد و سمت لبه استخر مي كشاندكنم، عصبي تر مرا محكم نگه ميهرچه بيشتر تقال مي

  برد، ديگر نفس و رمق حرف زدن ندارم،بعد كه با قدرت بيرونم مي

 .به هم زل زده بوديم و از شدت سرما مي لرزيديم  هر دو با موهاي خيس

 :با صداي عصبي و درمانده گفت

 ؟كني آخهه كاريه مياين چ -

 .ي صدايش بيشتر شدناله

 !نكن بابا، نكن -

 ...تو رو به امام حسين نكن

 ....صورتش خيس بود و شايد همين باعث مي شد اشك هايش را نبينم

 :اما من از صميم قلبم هق هق زدم

 ؟رهچرا نمي -

 ؟رهچرا از يادم نمي

 :دستم را روي قلبم گذاشتم و ناليدم

 ؟رهچرا از اينجام نمي !تهحاال كه رف -

 .به استخر اشاره كردم

  !اونجا هم بود !رهحتي از مرگمم نمي -

 ...اونجا هم بود

 .انگشت هايش را گوشه چشم هايش فشرد

 ؟خواي بره يا بيادمي -

 ؟كنيچرا تكليفت رو يه بار با خودت واسه هميشه روشن نمي

 ...ترديد ريشه زد در كوير وجودم

 ؟!مياد -

  دادي بياد،قول 

 .قول دادي بياريش

 .دردمند بلند شد

  ...قول دادم باباجان -

  قول دادم،

  !پاشو
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 ...پاشو بريم سرده، خيلي سرده

 .همانطور كه نشسته بودم، دستم را سمتش دراز كردم

 ...تونم بلند شم نمي -

 !تونم بلند شمنمي

 اگه نباشي،

  اگه دستمو نگيري،

 تونم بلند شم،نمي

 .ميرم از زمين گيرىتمو نگيري، مياگه دس

  نگاهم نكرد،

 .كرد، دستم را گرفت و بلندم كردمتوجه شدم ذكر زير لب گفت و همان طور كه نگاهم مي

 ...گرماي دستش، نوازش انگشتر فيروزه اش

  !آه خدايا 

 ...اين مرد براي پدر شدن خلق شده بود

 .با بغض نگاهش كردم

 ؟گيدداريد ذكر استغفار مي -

 .حق داريد از جهنم بترسيد، چون جهنم رو تجربه نكرديد

 .برگشت و عميق نگاهم كرد

 من االن وسط اون برزخي ام كه جهنم آرزومه،-

 ...فقط تموم شه اين برزخ

 ....چه قدر مظلوم و دردمند اين جمله را گفت

*** 

  گوشي ام را سمتش پرتاب كردم،

 .تكان نخورد، فقط سرش را پايين انداخت محكم به شانه اش اصابت كرد، اما از جايش

 :داد كشيدم

 !حاشا به غيرتت -

  !تو هنوز هموني

 ...هنوز شهابي

 :گفت و بعد رو به ساهيار كه حسابي ترسيده بود، گفت "اهلل اكبر  "زير لب 

 ؟شه بري پيش عمه شاديمي -

 .كردماز خودم بابت رفتارم با پدر اين بچه، در مقابل چشم هاي معصومش شرم 

ي پدرش و بعد با بغض همان طور كه با دلخوري طفلك بيشتر به شهاب نزديك شد و شروع كرد ماساژ شانه

 :كرد گفتنگاهم مي
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 .مونم شهاب جانمن پيشت مي -

 :گفتبغض صدايش بيشتر شد، وقتي مي

 .زنم به شكمش بتركهاين دفعه گوشيشو مي -

  از خشم و كينه اين بچه ترسيدم،

  متنفر شدم،از خودم 

 .شهاب بغلش كرد و بوسيدش

 .كنيم پسرمداريم شوخي مي -

 :ي كودكانه اش گفتميان گريه

 زنه،همش داد مي -

 ده، ديگه دوستش ندارم،تو رو فحش مي

 .كنهمثل مام كه اذيتت مي

  بي اختيار نزديك رفتم، جلوي پايش نشستم،

 .مهمان طور كه در آغوش شهاب بود، دست كوچكش را گرفت

 !ساهيار -

 .سرش را محكم به سينه شهاب چسبانده بود

  !آقا ساهيار -

 ؟شه نگام كنيمي

  !كنمخواهش مي

 .خواممن معذرت مي

 ...من 

 من فقط حالم خوب نيست،

 ...مريضم، ببخشيد 

 برگشت و نگاهم كرد،

 .لب هايش را جمع كرده بود و چند قطره اشك روي گونه هايش مانده بود

  !برو دكتر -

 برو آمپول بزن خوب شو،

 ؟كنيواسه چي بابامو اذيت مي

 .دست كشيدم روي موهاي طاليي فرفري اش

 ...رم ، اصال تو چشم تو ببخش مي -

 ؟بريتو منو مي

  با تعجب و ذوق نگاهم كرد،

 .دستش را روي شكمم گذاشتم
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 !تو قرار بود مواظب خاله سوسكه باشي -

 تركونم،من عصباني بودم، گفتم شكمتو مي -

 .من دوسش دارم

 .بعد با ذوق خم شد و شكمم را بوسيد و سرش را روي شكمم گذاشت

 ...توانستم مثل اين طفل راحت بگذرم، راحت ببخشمكاش من هم مي

 !كاش اين كسوف زودتر تمام شود

  ي سياه هرچه زودتر شرَّش را از سر شمس عالم تابم كم كند،كاش اين سايه

 تاريك شده دنيا،

 ....ش زودتر تمام شودكا

ساهيار كه رفت، با ديدن چشم هاي پر از اشك شهاب، از صميم قلب از جمالت و حركات چند دقيقه قبلم 

  شرمنده بودم،

  خواست،صداي عزيزه خاله جان را شنيدم كه براي بلند شدن كمك مي

 :خواستم بلند شوم كه شهاب بلند شد و گفت

 .رممن مي -

 .اعتراض كردم

 .كشه، شايد كارم داشته باشهخجالت مينه  -

 :با عصبانيت گفت

 ؟تو با اين وضعت مگه پرستاري -

 .ريحانه بيا و از خر شيطون بيا پايين، بذار واسش پرستار بگيرم از پا ميُفتيا

 .ي مبل گرفتم و بلند شدمدستم را به لبه

ي مرد اين خونه اي و بخواي واسمون كاري به اين شرط رضايت دادم بياي توي اين خونه و بري كه توهُم نگير -

  كني،

تونن نايب حتى يه قطره، يه كل مردهاي عالم هم جمع شن نمي  فعال نيست،  اين خونه يه مرد داره كه اگه

 !قطره از درياي مردونگيش شن

 قرار بود پولت توي جيب خودت باشه،

 .غيرتتم صرف زن و بچه ات شه

 :ميان حرفم گفت

 ...دامن ديگه زن ن -

 .من نيز حرفش را بريدم

 !مادر بچت كه هست خوش غيرت-

 !غيرت خرجش كن

 حرفم رو قطع كردي بذار تا تهش برم، ختم كالم،
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 !باورت ندارم شهاب

 !دست خودمم نيست

 زمونه و اون روزها اين طورم كرده،

 !اما اگه اصرار داري برادريتو ثابت كني بسم اهلل 

 ن خونه باشي،خواد فكر پرستار و خرج اينمي

 !يه كار كن اون نامردايي كه اين فيلم دروغ و خبر دروغ رو پخش كردن رسوا شن

 :با درماندگي گفت

 !ريحانه -

 ؟مگه من گفتم اوني كه توي فيلمه حاج اميره ؟بينيتو چرا از چشم من مي

 !ريذاحاال كه از صدقه سر حاج امير مشت مشت فالور جمع كردي، چرا يه پست تكذيب نمي -

  ؟برم چي بگم -

 ؟بگم زنش حساسه به اين تيتر

 ؟يا بگم ايني كه توي فيلمه حاج امير نيست

*** 

 بغض كردم،

 .يكبار ديگر متن وحشتناك زير فيلم جلوي چشمانم جوالن داد

 "اميررضا جبار زاده، ساعاتي قبل از كشته شدن، در كنار شركاي عربش در حال مستي  "

  ي كه فقط از مردانگي امير من، هيكلي شبيه او داشت را به خاطر آوردمبعد لحظات چندش آور  مرد

 خورد وكه چه طور برهنه كنار استخر بين چند زن و شيخ عرب مشروب مي

 ...دادحركات جلف و زننده انجام مي

 :با بغض گفتم

 !كرد، همين امروز رو ديده بودروزي كه س مَت بهش دادن و قبول نمي -

  لعنت به سياست،

  لعنت به قدرت،

 !لعنت به اونا كه همه جوره بهش برچسب زدن

  !كاري نكن شهاب جبار زاده

 الزم نيست ازش دفاع كني،

 "جنگهجنگيدن وظيفه ما آدما نيست، خدا به موقعش واسمون مي "به قول خودش 

 جنگه،خداش واسش مي

 ،كنه اونايي كه اين طور خيال رسواييشو دارنخداش يه روز رسوا مي

 اونا كه حاال هم كه خيالشون راحته دور از جونش مرده،

 !براي مرده هم حرف در ميارن
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 ي خود  به اصطالح مَردشون با صالبت تره،ي مَردهايي مثل امير   من، از زندهدونن مُردهمي

  !ترسن ازشمي

 ...مي ترسن

 تا ديروز مفسد اقتصادي و اختالس گر و همكار و شريك مافياش كردن،

  !دن نهدي

 !اين جوري حاج امير جبارزاده هنوز حاج اميره

 ...بعد

 !شايعه مرگش

 !حاال هم كه اين فيلم مزخرف

  محو،  كند و بغض صدايم رااشك، ديدم را تار مي

 .ي ديگر هم بگويمزنم تا بتوانم چند جملهزور مي

 شناسن،شناسن، صورت و ظاهرشم نمياونا نه تنها ذاتشو نمي -

 ...اونا

 ونا كه اين فيلم رو به امير  منا

 دونن پشت گردن امير  من جاي حجامت داره،دن، نمينسبت مي

 دونن پشت موهاش، اون آخرش پيچ داره،نمي

 .كوچولو تره  دونن گوشاي امير  من اين قدر روي هوا نيست ونمي

 گم كه ف يك خوبي واسه حاج امير جبارزاده پيدا نكردن،بهشون مي

  ارن،البته حقم د

 ...اصال 

 ...اصال 

 ؟مگه روي زمين چند تا امير وجود داره

  كند،عزيزه خاله جان دوباره با ناله صدايم مي

 :گويمكنم و كمي بلند مياشك هايم را پاك مي

 .اومدم خاله جان -

 :گويمقبل از رفتن به شهاب مي

  خورماگه بفهمم دادي روي سنگ  اون قبر خالي، عكسشو حك كنن، قسم مي -

 ...كاري كنم كه خودم به جاش توي اون قبر خالي بخوابم

*** 

  پتو را محكم دور خودم پيچيدم و خودم را بيشتر به شومينه نزديك كردم،

 ...اما بي فايده بود

 ...انگار سرما جا خوش كرده بود در اندروني  تاريك وجودم
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  اه بردم،كردم، به پوشه عكس هاي گوشي ام پنبغضم را بايد درمان مي

آخرين عكس براي همان شب هاي آخر بود كه سرش را به من چسباند و محكم بوسيدم، صدايش در سرم 

 پيچد؛مي

 "خوامت ها بچم خيلى مي "

 ؟تا همين جا ؟اوج خواستنش همين بود

 :زمزمه كردم

 گفتي كنارم تا ابد مي ماني و هرگز تنها نمي مانم،تو مي "

 "زديك و من اين قدر تنهايمنمي دانستم ابد اين قدر ن

  اشك هايم دانه دانه چكيد و بغضم سبك شد،

  ليواني مقابلم گرفته شد،

برگشتم و نگاهش كردم، او هم لباس هاي خيسش را عوض كرده بود و نگاهش حاال به همان گرماي شير داغي 

  بود كه برايم آورده بود،

 .را التيام ببخشد  آنقدر گرم كه سرماي وجودم

 ؟خوني توي تاريكيه ميروض-

 .سوالش عجيب و شايد قدري خنده دار بود

 .اشكم را پاك كردم و يك جرعه از شير نوشيدم

  كنار شومينه، روي زمين به ديوار تكيه زد و نشست،

 .به عادت هميشه اش يك زانويش را خم كرد و تكيه گاه دستش كرد كه تسبيح مي چرخاند

 ؟تموم نشد اين شام غريبان -

 .تعجب نگاهش كردم, تلخ خنديدبا 

 خونم تو زار بزن،خواي پتو رو بنداز روي سرت، من بهتر بلدم روضه بخونم، ميمي -

  سينه بزن،

 ...خوب عزاداري كن

 :كمي دلخور گفتم

 ...مگه شهاب ؟واسه چي عزاداري -

 :حرفم را با اخم قطع كرد و لب گاز گرفت

 دور از جون دختر -

 ....ازش متنفـــ -

 .اال نوبت بغض بود كه حرفم را قطع كندح

 .هيچ نگفت و مانع گريه ام نشد فقط آه كشيد

  عشق حرمت داره، -

  عشق فقط يه حس قلبي نيست،



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

849 
 

 يه نيروي ماورايي از جان اليتناهيه كه به زمين و زميني ها موهبت داده شده،

  خيلي حرمتش باالست،

  شه عشق مادر به فرزند،اونقدر كه مي

  وطن يا عشق به يه آدم ديگه از جنس مخالف، عشق حرمتش باالست، عشق به

  فرزند، وطن، خانواده، همسر فقط يه شمايلي از عشقه،

 دوني، مثل مجسمه عيسي مسيح و حضرت مريم كه نمايي از ذات مقدس اين دو بزرگواره،مي

  يا عكسي كه از شمايل زيباي حضرت محمد كشيده شده،

  ؟گمفهمي چي ميمي

  اون تصوير فقط يه شمايل از ايشونه،

  شه به ذات مقدس اين بزرگواران خدشه اي وارد شه،اگه يه روز اون تصوير يا مجسمه ها نباشن دليل نمي

 !جريان عشقم همينه باباجان

  !اگه اون شمايل زميني  عشق بنا به هر دليل فيزيكي حتي مرگ  جسم نبود، نبايد به ذات اصلي عشق شك كرد

  !يد كم شهنبا

  كه اگه شد، كه اگه باعث شد از طرفت متنفر شي،

  يا زبونم الل از خودت و حست،

  بدون از اول دچار نشدي،

 فقط اداي عشقو در آوردي،

  .كردي عشقه ، يه احساس پوچ بودهاگه قرار باشه خودتو اين جور حقير ببيني و نابود كني، اون كه حس مي

 :ميان هق هق گفتم

 ؟صال چرا بايد وقتي قراره خدا ازمون بگيرتش دچارمون كنهاصال، ا -

 خدا اهل گرفتن نيست باباجان، -

 بينه جلوي بعضي از دست دادن ها رو بگيره،فقط گاهي صالح نمي

 دونه يه سري چيزها زوريش خوب نيست،چون مي

 ي عمر آدم باشه،اگر هم، حكم به تموم شدن پياله

  .اونم اسمش گرفتن نيست

 ترسم،يد تو رو خدا نگيد من مينگ -

 من خيلي نگرانشم،

 ...دونم حالش خوبه يا نهمن حتي نمي

  كشه،اين بي خبري منو مي

 ...كشهبه خدا مي

 شد دوباره آرام بخش مصرف كنم،كاش مي

 شد اينقدر بخوابم كه درد بيداري نكشم،كاش مي
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 ...درد داره بيداري، درد داره

 :گفتبغض داشت وقتي كه مي

 ذارم درد بكشي،نمي -

 ....ذارمنمي

*** 

  خوب به خاطر دارم فرداي همان روز بود،

  خواست خودش را به رخ بكشد،آفتاب پاييز انگار زهر داشت و هر طور كه بود مي

  روي تختم دراز كشيده بودم، دهانم خشك بود و ته گلويم تلخ تر از هميشه،

 :گفتكردم كه حاج امير هميشه ميبل پنجره و به اين فكر ميزل زده بودم به درخت چنار تنومند  مقا

شه بينه مقاوم تر ميگذره و پاييز و زمستون بيشتر ميقدمت اين درخت خيلي باالست هر چه قدر زمان مي "

 "جاي اينكه كمر خم كنه 

  كالغ سياهي مدام در حال رفت و آمد روي شاخه درخت و لب پنجره بود،

  برايم يك بغض شيرين داشت،  نه اش است و غار غارشمشخص بود نگران ال

 ...آواز شيرين مادرانه بود

 .كنار پنجره نشستم و دست زير چانه، تماشايش كردم، انگار حس كرد كه برگشت و نگاهم كرد

 .تلخ خنديدم

 ؟تو هم تنهايي ؟كالغ جون -

  با چشم هاي سياهش نگاهم كرد،

 ؟موجود سياه چه قدر زيباست چرا تا به امروز نفهميده بودم اين

   رفت،با پاهاي سياهش لب پنجره رژه مي

  زل زدم به ظرف آجيل پر از مغزي كه عزيزه خاله جان برايم كنار تختم گذاشته بود و اصرار داشت حتما بخورم،

  پنجره را آرام باز كردم و ظرف را كنار پنجره گذاشتم، قبل از اينكه سراغ ظرف برود نگاهم كرد،

 .اشكم چكيد

*** 

 ؟كني اون باالها كه رسيدي به خدا بگي حواسش به من باشهشه وقتي پرواز ميمي ؟كالغ جون -

 ؟شه بگي از شهاب من فقط يه خبر، يه خبر بهم بدهمي

 .كنمهول مي شوم سريع اشك هايم را پاك مي  با صداي چند ضربه به در اتاقم

  ا ظاهري كامال زنانه وارد اتاق مي شود،شود و شهداد بچند ثانيه بعد در باز مي

  بندد،خودش هم در اين پوشش زنانه كمي معذب است، سريع داخل مي شود و در را مي

 :گويدبا نگراني مي  درخشدزنم به تل مرواريدي كه بين موهاي مشكي اش ميزل مي

 ؟بهم نمياد -

 ؟خيلي بد شدم
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 .گونه اش را ببوسمبه خودم اجازه دادم دست بكشم روي موهايش و 

 خيلي بهت مياد، !چرا عزيزم -

 مباركه،

 .رسيكني، به همه آرزوهاي قشنگت ميايشاال زود زودم عمل مي

 :گفتمبغض، صدايم را لرزاند وقتي مي

 شي،خوش به حالت از زندون تنت راحت مي -

 .كاش منم نجات پيدا كنم

  زديم،حاال هر دو باهم زار مي

 :نوازشم گفتبغلم كرد و در حال 

 الهي قربونت بشم، -

 الهي دردات به جونم،

 شه،به خدا تموم مي

 .شهغم و غصه كه موندني نيست تموم مي

  برگشتم و به پنجره نگاه كردم،

 .كالغ جان سرش در كاسه آجيل بود

 .زنددوباره كسي در مي

، طوري كه هنوز زبان باز نكرده قلب كنيم، منيره با يك حالت پريشان وارد اتاق مي شوداشك هايمان را پاك مي

 .لرزدبيچاره ام مي

 :شهداد هم همين حال را دارد كه سريع مي پرسد

 ؟؟چي شده منيره -

 .گيردكند، لبش را گاز ميبه من نگاه مي

  ...حاج امير -

 .حاج امير زنگ زدن خانم

 :پرسمبا نگراني مي

 ؟چي شده ؟خوب -

 ...گفتن -

 !ميان گفتن، دارن با آقا شهاب

  خواهد،كنم زمين ديگر مرا نميزير پايم خالي مي شود، احساس مي

 .گيردگذارم، شهداد دستم را ميبا وحشت دستم را روي قلبم مي

  ...الهي شكر -

  الهي شكر،

 ؟ديدي گفتم مياد



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

852 
 

 ؟چرا حالم خوش نيست ؟چرا ترسيده ام

روزى برگردد، تمام پله ها را پرواز خواهم كرد؛  هميشه در روياهاى اين كابوس نبودنش، گمان مي كردم كه اگر

اما حاال بدون اين كه حتي دستى به سر و صورتم بكشم، با يك پيراهن ساده شبيه كفن، چنان دست به نرده 

 .گرفته ام و به سختي پايين مي روم كه هر بيننده اي با ديدن من گمان كند سوي مرگ مي روم

اللّه گويان وارد شد، هنوز اواسط پله ها بودم، نگاهش به محض ورود به من  وقتي كه در باز شد و حاج امير يا

 افتاد مشخص بود نگرانم است، در را پشت سرش كامال باز كرد ،

 ...آخ خداي من

 ؟چرا شهاب هميشه نبود !چه قدر با اين موهاي تراشيده و كوتاه و صورت الغرش دردمند شده بود

 :ر ايستاده بود ، شنيدم كه حاج امير گفتسرش پايين بود، پشت سر حاج امي

 .برو تو -

اطاعت كرد و وارد شد، سرش را باال آورد و نگاهم كرد، همانجا كه ايستاده بودم نشستم، همه اهل خانه با نگراني 

 .در سكوت تماشايم مي كردند

 .سالم ريحانه -

  قلبم لرزيد و بغضم منفجر شد ،

 .ي شانه شهاب گذاشتحاج امير قدري جلو آمد دستش را رو

 .برو باال، مثل يه مرد حرفاتو بهش بزن -

 :بلند شدم با همه ناتواني ام سمت اتاقم دويدم و ميان هق هق ناليدم

 نمي خوام، -

 !ديگه نمي خوام

قلبم را انگار آن شب كنار استخر در كف دست هايش جا   اما من خودم را،  به قولش عمل كرد، شهاب را آورد،

 ...دمگذاشته بو

 .دستگيره در اتاقم باز و بسته مي شد و مدام در مي زد

 .باز كن اين در رو باباجان !ريحانه -

 .جيغ كشيدم

 .بره هرجا كه بوده -

 .خوب بذار حرف بزنه !اهلل اكبر -

 .نمي خوام حرف بزنه !نمي خوام  -

 بار آخره مي گم اين در همين االن باز مي شه ها، -

 !همين االن

جدي مي شد بي اراده اطاعت مي كردم ، سمت در رفتم و قفلش را باز كردم ، آن رو به رو به ديوار صدايش كه 

 تكيه زده بود و سرش پايين بود

 .حاج امير هم اخم داشت
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 ؟بچه بازي چرا در مياري دختر -

 مي ريد، مي شينيد حرفاتونو مي زنيد به حرف همديگه، هم خوب گوش مي دين،

 !ياال

 .ه مي كندبه شهاب اشار

 ...ياال شما هم -

 :با بغض گفتم

 ؟!بازم داريد واسش پدري و بزرگي و بخشش مي كنيد، مثل جريان ازدواجمون -

 .اخمش هزار برابر شد

  !گفتم باهم حرف بزنيد -

 .شهاب آرام جلو آمد، اخم كردم و رو برگرداندم

 :بل اينكه برود، گفتحاج امير دستگيره در را گرفت ، شهاب كه وارد شد در را بست و ق

 صداي داد و فرياد و فحش و بي احترامي بشنوم، -

 !اون روم رو خواهيد ديد كه اصال قشنگ نيست

رو برگرداندم و كنار پنجره رفتم، كالغ جان باالي شاخه درخت نشسته بود و ظرف كامال خالي بود، عطرش در 

 .ق بودهوا پر شده بود و صداي نفس هايش انگار نبض حيات اين اتا

 "لعنت به ناخوداگاهت ريحانه  "

 ...من بي اختيار اين عطر و اين نبض را براي همه عمرم از دنيا و لحظات التماس مي كردم

 .صدايم زد

 !ريحانه -

 .جواب ندادم

 .خوب پشتمو خالي كردي و برگشتي اينجا -

 .اين كه طلب كار بود عصبي ام كرد برگشتم و با عصبانيت نگاهش كردم

 .هر كاري كردم واسه توي بي لياقت كردم من -

 .آره اون قدر كوچيكم كردي كه رو بزني بهش و بگي به خاطر بچه نداشتم بياد آزادم كنه -

 .هم آزاد شدي هم به ريش همه خنديدي !تو كه ضرر نكردي -

*** 

 !من حالم خوب نيست ريحانه-

 .من غرقم توي بالتكليفي

 .بغض روي بغض مي كارم

 ؟تكليفو روشن كني رفتي كه -

 ؟رفتم كه بفهمم كار درست چيه -

 ؟كار درست اين بود كه حلقتو پس بدي -
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 حلقه من رو توي زندان ازم گرفتن -

 ؟حلقه تو كجاست

 !سوالش وحشت به جانم انداخت

 !به انگشتم خيره شدم

 ؟!حلقه ام كجا بود

 :با نيشخند گفت

 .عياض بهم گفت چه قدر باهاش جيك و پيك داري -

 .دوباره مرا شكست تا از نو آن طور كه خودش بخواهد بسازد !شكست

 ...تو  !شهاب -

 !تو حق نداري منم مثل خودت عوضي ببيني

 .طالقت نمي دم ريحانه -

 .اشك هايم سرازير شد، او هم گريه مي كرد

 !نصف اين عمارت رو سرت معامله كرد -

 !امروز من صاحب نصف عمارت جبارزاده شدم

 ؟دي كه اين قدر واست هزينه مي كنهچي كار كر

 .وحشت به جانم افتاده بود

 !تو داري به من تهمت مي زني -

 مي دوني از اينكه تو عاشقش بشي تعجب نمي كنم، يه عمره دارم مي بينم همه عاشقش مي شن، -

مي  فقط موندم چي تو وجود تو ديده كه اين طور واست از مالش، اسمش اعتبارش، غرورش وعقايدش خرج

 ؟كنه

 !بس كن  -

 .اما طالقت نمي دم !بس مي كنم  -

 .تو منو دوست نداري تو فقط از سر لجبازي منو مي خواي نگه داري ...تو  -

 .من زنمو دوست دارم !تو زن مني  -

 .تو فقط دنبال منافع و كينه خودتي !دروغه -

 .چكيد قاب عكس عروسي ، ديدم كه اشك هايش  به  روي تخت نشست زل زده بود

 .هر وقت ميام باور كنم زندگي و زنم رو دوست دارم، سر و كله اش پيدا مي شه -

 !طرف حساب تو واسه اين جنگ ، حاج امير نيست -

 !با خودت !با خودت بجنگ  !خودتي شهاب

از جايش بلند شد كه سمتم بيايد ، ترسيدم خيال كردم قصد حمله دارد، چند قدم عقب رفتم اما يك مرتبه 

تش را به سرش گرفت و انگار تعادلش را از دست داد ، بي اختيار جلو رفتم و دستش را گرفتم و كمك كردم دس

 .دوباره لب تخت بنشيند
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كوتاه و سخت نفس مي كشيد اما دستم را فشرد ، بعد در آني مرا سمت خودش كشيد و محكم بغلم كرد، همه 

 .نم اما قلبم دوباره تسليم شده بوداز او جدا ك  عضالتم منقبض شد، سعي كردم خودم را

 .دلم واست تنگ شده بود بچم -

 :زار زدم وگفتم

 .دروغ مي گي -

 !نمي گم -

 ؟كجا بودي -

 .حاال او هم هق هق مي زد

 خونه مامانم -

 .با وحشت و بغض مشت به سينه اش كوبيدم

 ؟چرا -

 ...چرا منو

 .صورتم را بوسيد

 سردر گريبون بودم، ناراحت بودم، -

 .ز تو، از خودم، از اون از روزگارا

نمي دانم چند ساعت گذشت، اما زماني به خودم آمدم كه سرم روي بازويش بود و او به خواب عميق فرو رفته 

 بود ، خورشيد هم ديگر رفته بود اما كالغ جان درد آلود غار غار مي كرد، آرام بلند شدم و كنار پنجره رفتم

 ...حوض قوهايش سيگار دود مي كرد دوباره كنار   مردي آن پايين

*** 

 تفالى به حافظ مي زنم،

 ...لسان الغيب حاال زبان تو مي شود

 ...موالنا را صدا مي زنم و به بغض رفتن شمسش اعتقاد دارم

 ...قرآنت هنوز همانجاست، باالي ميز كارت

 ؟كجا سفر كردي كه قرآنت را هم نبردي

 ...ت كه هر وقت مستاصل مي شدي قرآن باز مي كنم، مثل خودت ، مثل خود

 ...سوره يوسف مي آيد

 .اشكم روي اولين آيه مي چكد

 ".خدايا تمام وجودم بدون او سراي احزان شده است "

يك تار موي كوچك طاليي روي صفحه مي درخشد، با سر انگشت مثل يك جواهر مقدس آن را بر مي دارم و 

 .خوب تماشايش مي كنم

 ...ي كردي مژه هايت مي ريخت، مي دانم نماز و قرآنت را با اشك چشم مي خوانديمي دانم هر وقت گريه م

 .نوك انگشتم را مي بوسم ، دخترم هم مشعوف شده و تكاني مي خورد و خودي نشان مي دهد
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 !جانا  "

 " ؟دختر نازم تو هم دلت واسه بابا تنگ شده

 دست مي كشم روي قلبم؛

 ...توي قلب مامان !بابا اينجاست "

 " !اصال بابا همه جا هست

درد .صداي ناله عزيزه خاله جان را كه مي شنوم سريع دست به ديوار مي گيرم ، بلند مي شوم و سراغش مي روم

 :استخوان هايش دوباره بي خوابش كرده است، به زبان آذري مي نالد

 ؟خدايا چرا نمي ميرم راحت شم -

 .برجسته دستش را نوازش مي كنم و مي بوسم و پوست چروك و پر از رگ هاي  دستش را مي گيرم

 !خاله جان كفر نگو -

 !درد امانمو بريده قيز -

 .درد ، سمباده روح آدماست -

 .با چشم هاي بي فروغش نگاهم مي كند ، اشك در چشم هايش مي رقصد

 !انگار آقا اميررضام شدي -

 .لبخند مي زنم

 آقا اميررضا شدن كار هركسي نيست، -

 ؟!ن كجامن كجا و او

 .حاال او نوازشم مي كند

 .روز به روز بيشتر خودش مي شي -

 .بذار آب بيارم يه مسكن بخوري و آروم بخوابي -

 .اشك مي ريزد

 !تا نياد ،ديگه آرومم نمي تونم نفس بكشم، چه برسه به اينكه آروم بخوابم -

 .مياد خاله مياد، خودش بهم قول داد مياد -

 .با حسرت نگاهم مي كند

 ؟تو مطمئني اوني كه زنگ زد خودش بود -

 .بغضم را قورت مي دهم

 !شيش ماهه همه بهم مي خندن و مي گن توهم زدم خاله -

 .اما حتى اگه توهم هم بوده باشه، توي رويا هم بوده باشه، حاج امير من توي رويا هم قول بيجا نمي ده

 ؟كجاست اين بچه -

 ؟دكجاست كه باباش اين طور غريب مرد و نيوم

 ؟كجاست كه حال ما اينه و نمياد

 :صدايش مي لرزد و حاال هق هق مي زند و مي پرسد
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 ؟!يعني اصال زنده است -

 .آه مي كشم و از جايم بلند مي شوم

 !...مي گن تابوت توى دريا غرق شده خاله و نتونستن بيارنش -

 اما من مي گم اصال تابوتي در كار نبوده،

 به نفعشونه بگن مرده،

 !عشونه خالهبه نف

 .وقتي كه برگشتم و ليوان آب را دستش دادم، زل زده بود به پنجره اتاق، كمكش كردم قرصش را بخورد

 :انگار براي گفتن يك جمله مردد بود اما دل به دريا زد و باالخره گفت

 .شهاب مي گه همه برگرديم عمارت ...شهاب  -

 .ا باال زدم و شروع كردم ماساژ پاهايشپماد را از داخل كشو برداشتم و و شلوار گلدارش ر

 ؟دلت چي ميگه خاله -

 .فكر من نباش.هرچي مي گه همون كارو كن

 جاتو تنگ كرديم دختر ، زندگيت سخت شده، -

 .بيا همه باهم بريم

 شما بركت و رحمت اين خونه ايد، اما اگه ميل و صالحتون به رفتنه دعاي خيرم پشت سرتونه؛ -

 .اما اينجا خونه منه

اون دو روزي كه رفتم خونه الناز موندم و شوهرش اون طور بي عزتم كرد فقط از خدا خواستم يه بار ديگه  -

 .برگردم سر خونه و زندگي خودم

 .شروع كردم به ماساژ انگشت هاي پايش

 ...از كجا معلوم شهابم -

 ميان حرفم پريد؛

 !شهاب پسرمونه -

 .هيچ وقت مثل اون وحيد بي چشم و رو نيست

 .تلخ خنديدم

 ؟اگه اين قدر داشت كه عمارت رو بخره، چرا زودتر نخريد خاله -

 !محبتش بو ميده

 .لطفش هم همين طور

 ببخشش، !حاللش كن ريحانه -

 !به خدا اين بدبختي و سرگردونيش همه آهه توئه

اومده و مريضه  حاللش كردم، خيلي وقته حاللش كردم، همون روز كه اومد و التماس كرد بچه اش به دنيا -

 حاللش كردم؛

 .بهش فرصت بدم  ولي نمي خوام و نمي تونم
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 !اون از همه ما بدبخت تره، از همه بيشتر نارو خورده، از همه كسش -

 ...خودش اينو خواست -

 .انتخاب خودش اون آدما بودن

 .آقا اميررضا هر بار ازش مي گذشت و مي بخشيدش -

 .بغضم تشديد شد

 !...بود چون هميشه عاشقش -

  عاشق اين پسر بچه شرور و لجباز،

 .چون امير آفريده شده بود واسه بخشيدن

 .تكه هاي صورتي رنگ جديد بين موهايش دلم را شاد مي كند .متوجه حضور شادي در چهارچوب اتاق مي شوم

 .با بغض نگاهم مي كند و من با همان بغض لبخند مي زنم

 !چه خوشگل شدي شادي خانم -

 ؟تو با ما نمياي ريحانه -

 .تلخ تر مي خندم

 ؟پس تو هم مي خواي بري -

 .شرمزده سرش را پايين مي اندازد

 ...چيزه -

 ...خانواده سهيل

 گفتن مي خوان با خانوادم آشنا شن،

 ...اونا اصال نمي دونن كه ...راستش اونا 

 ...چيزه

 .يعني از گذشتم نمي دونن

 !فقط خود سعيد مي دونه

 .ارت واسه اولين بار بهترهبعد خوب بيان عم

 .پاچه هاي شلوار عزيزه خاله جان را پايين مي كشم و قصد بلند شدن دارم

 !آره بهتره، باالخره جبروت اونجا طوري بگيرتشون كه نتونن مخالفت كنن -

*** 

 .شرمزده جمالتش را گم مي كند

 !نه به خدا ريحانه ...نه -

 اش گذاشتم؛ از كنارش كه مي گذشتم دستم را روي شانه

 !خودت باش شادي -

 .بيچاره تر از بيچاره واقعي، اونه كه اداي خوشبختي رو در مياره

 !خوشبخت باشي الهي
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*** 

 :براي بار چندم در مانيتور دخترم را خوب نگاه كردم، حنانه دستم را محكم فشرد و با ذوق گفت

 !خيلي خوشگله آجي  -

 .كاش زودتر به دنيا بياد

 .زد دكتر هم لبخند

 !مشخصه دختر سالم و قويه ماشاهلل -

 :خنديدم و زير لب گفتم

 ...دختر شيرشاهه -

 .يه توله شير ماده

مشغول پوشيدن لباس  .قرار بود بعد از سونوگرافي در اتاق دكتر در مورد زمان و نوع زايمان به توافق برسيم 

 .توجه شدم مشغول حرف زدن با شهاب استزنگ خورد و م  هايم بودم ، گوشي حنانه كه حاال بيرون اتاق بود

 .داداش شهاب ما يكم ديگه مطب كار داريم -

.... 

 .آره خدا رو شكر همه چي خوب بود -

.... 

 !واي يه دختر تپل خوشگل -

.... 

 .نخير مشخص بود خوشگل مي شه، دكترم فهميد -

.... 

 .اتفاقا به خالش بره خوشگل مي شه -

.... 

 !نكن ا  داداش شهاب، اذيت -

 :از اتاق كه بيرون رفتم حنانه با ديدنم خنديد و پشت تلفن گفت

 !خود آجيم اومد، اگه جرات داري به خودش بگو  اصال -

 .دكتر را كه از انتهاي راهرو ديدم، به حنانه اشاره كردم سريع قطع كند، او هم بالفاصله اطاعت كرد

 :دكتر با لبخند جلو آمد و گفت

يه كار كوچيك واسم پيش اومده بايد برم، لطفا چند دقيقه منتظر بمونيد همكارم تشريف خانم جبارزاده من  -

 .ميارن و راهنماييتون مي كنن

براي براي چندم شكمم را نوازش  .دكتر كه رفت ناچار با حنانه در راهروي كلينيك روي نيمكت منتظر نشستيم

 .كرد

 فسقل خاله زود به دنيا بيا، -

 !ابت شه خوشگليبه اين عمو شهابت ث
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 .لبخند زدم و نوازشش كردم

 !ايشاال خوش دل باشه آبجي كوچولوم، كه به واهلل ارزش دل كجا و ارزش گ ل كجا -

 .راستي داداش شهاب اون موقع گفت نيم ساعت ديگه مياد دنبالمون -

 !بهش گفتم خودمون بر مي گرديم كه -

 .نمي دونم، خودش گفت مياد -

 :و گفتبعد با شيطنت خنديد 

آجي يادته اون روزها كه داداش شهاب كمكم مي كرد و مي اومد دنبالم فكر كرده بودي با يه مرد ناجور  -

 ؟دوست شدم

 .از ياد آوري اش خودم هم خنده ام گرفت

 !چه قدر حرص خوردم -

 :خودش را مثل هميشه در آغوشم جاي داد و با يك لحن لوس گفت

 .ساعت خوشگلمم شكوندي -

 .ردمنوازشش ك

 .بهترشو مي خرم واست -

 .بشم، جديدترينش از اون برند رو واسم مي خره  بتونم وارد تيم المپياد  داداش شهاب گفته اگه -

 !شهاب

 ...آخ شهاب اين روزها پاپانوئل همه خانواده شده بود

 :گفت دكتر جديد كه رسيد قبل از ورودش به اتاق هم زمان شهاب هم وارد كلينيك شد، حنانه با ذوق

 !ا  داداش اومد -

 :دكتر كمي مكث كرد و با نزديك شدن شهاب بعد از اينكه محترمانه جواب سالمش را داد با لبخند گفت

 .خوب آقاي پدر مي تونيد شما هم توي جلسه امروز شركت كنيد و با هم تصميم بگيريم -

 .اق زايمان باشيدخبر خوش اينكه اين كلينيك اجازه مي ده شما هم كنار خانومتون توي ات

 ...و هيچ نگفت  نفسم در سينه حبس شد و ديدم كه او هم سرش را پايين انداخت

*** 

در نگاه خودش هم استيصال به وضوح ديده .پشت در كارگاه كه رسيديم، دستم را محكم گرفت و نگاهم كرد 

 .نفس عميقي كشيد .مي شد

  .ريحانه هرچي پرسيد جواب نده -

 .م پشت بندم همونو بگوهرچي من گفتم تو ه

 ...حال عجيبي داشتم

دوباره پا در راهى مي گذاشتم كه احساس مي كردم هر لحظه زير پايم خالي مي شود و حتي به ثانيه اي بعدش 

 !اطمينان نداشتم

 !در زد ، چند بار پياپي
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 :كمي طول كشيد تا يك صداي خسته و خواب زده بگويد

 .بيا تو -

 .شد،من هم همانجا ايستادم  ز كرد و جلوتر واردشهاب بالفاصله در را با

 :بدون اينكه سرش را باال بياورد پرسيد.ديدم كه سرش را روي دست هايش روي ميز كارش گذاشته بود

 ؟كاري داشتي شهاب الدين -

 .برايم عجيب بود كه بدون شنيدن صداي شهاب و ديدنش به راحتي حضور او را حس كرده بود

 .نمي دونستيم خوابي  .قع اومديمببخش حاجي بد مو -

 ...يك مرتبه سرش را باال آورد و همان لحظه صداي شكستن نگاهش كه به نگاهم خورد را به وضوح شنيدم

 شروع كرد به بستن دكمه هاي پيراهنش

صداي بم و خواب زده .بعد دستانش را روي صورتش كشيد ؛يا علي گفت ، بلند شد و سمت كتابخانه اش رفت.

 :با چند سرفه صاف كرد و همانطور كه خودش را با كتاب هايش مشغول مي كرد پرسيداش را 

 ؟مي شنوم بچه ها ، نتيجه !خوب -

 .شهاب برگشت و مرا نگاه كرد،صدايش مي لرزيد

 ...ما -

 .ما تصميممون رو گرفتيم

 !اميدوارم -

 ...راستش  -

 ...من 

 ...كردم يكم سردرگم بودم من اون موقع كه تصميمم به طالق بود و با شما صحبت

 !يعني مامانم رو كه مي شناسيد

 ...منم يكم از بعد بازداشت حالم بد بود، نفهميدم كه !..اين وسط بد اطالعات رو مي برد و مي آورد

 .برگشت و با خشم شهاب را نگاه كرد، من هم سريع از ترس سرم را پايين انداختم، شهاب هم ساكت شد

 :گفت حاج امير تلخ خنديد و

 ؟باز با يه غوره سرديت شد با يه مويز گرميت بچه -

 !به خودت رحم نمي كني دلت به حال اين دختر بسوزه كه اين جور از پا معلق آويزونش كردي به زندگيت

 .شهاب حسابي دست و پايش را گم كرده بود

 !نه نه اين طور نيست حاجي -

 ...من كال از همه چي پشيمونم

 ...كنممن مي خوام جبران 

 !بديم به شما ،به ريحانه ،به خودم، به زندگيم

 .من حتي حاضرم همه چيو پس بدم...من 

 .تلخ تر خنديد
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 !تو قاموس امير جبارزاده پس گرفتن اونچه بخشيده نيست -

 .هرچي دادم نوش جونت ما بقي هم حقت بوده

 .شهاب جلو رفت خم شد تا دستش را ببوسد

 !خيلي مردي به خدا حاجي -

 .ار دستتو ببوسمبذ

 :بعد رو به من با خشم پرسيد  با عصبانيت دستش را عقب كشيدو

 ؟تصميم تو چيه !خوب -

 ؟اصال بلدي تصميم بگيري

 ؟!يا مثل يه ماشين موتور سوخته بايد طناب بهت بست و تا اينجا بكسلت كرد

 :شهاب سريع گفت .از شرم نمي توانستم چيزي بگويم

 !ريحانه منو دوست داره -

 .بدون من مريض مي شه

 ؟!تو چي -

 ؟تو بدون ريحانه چي مي شي شهاب الدين

 .سوال حاج امير را طور ديگري جواب داد

 ...من  -

 ...من گفتم مي خوام جبران كنم

اونجا مي تونم به  .مي رم دوبي ، مي رم تموم ضرر و زيان رو جبران مي كنم و پوالي بالكه رو بر مي گردونم

 ...از عيوض زاده شكايت كنم وسيله كفيلم راحت

 .من حقمونو پس مي گيرم

 .دوباره خنديد، انگار تلخ ترين لطيفه هاي زندگي اش را مي شنيد

 ؟خوب، ديگه  -

 ؟ديگه چه برنامه اي واسه زندگيت داري

 .دستمان حس كردم  برگشت و دستم را محكم گرفت ، سنگيني نگاه حاج امير را روي

 ...زممي خوام واسش زندگي بسا -

 .يه زندگي آروم

 !حاجي فقط كمكم كن

 ...كمكم كن

 يكم از اون رانتت استفاده كن بذار اتاق بازرگاني باهام راه بياد،

 .وضع جنسا رو از اين ور درست كنم ، سرمايه هامونم راحت برمي گرده

 .رو برگرداند

 .من واسه تو هر كاري كه الزم بوده ولو بيشتر انجام دادم، بيشتر نخواه -
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 .حاال كه تصميمتون اينه دست زنتو بگير و با خودت ببرش

 .كاراشم درست مي كنم همونجا درس بخونه

 .بعدم كه موفق شدي به اميد خدا برمي گردي

 حاالم بريد بيرون ، كلي كار دارم؛

 .خسته هم هستم

 ...اصال حاج امير هميشه نبود

 !انگار دست هايش را از ما شسته بود

 .را هم كرد شهاب آخرين تالشش

 فقط يه چيزي حاجي، -

 .ريحانه دانشگاهشو دوست داره مي خواد اينجا بمونه، منم مي رم و ميام

 .مي خوام امانت باشه اينجا

هم زمان با شهاب هر دو براي برداشتنش خم شدند اما اجازه .كتابي كه دستش بود يك مرتبه از دستش افتاد

 .بزند، خودش كتاب را برداشت و تكاند نداد شهاب به غزليات شمس تبريزي اش دست

 توي اين عمارت ديگه هر چه قدر من سهم دارم تو هم داري؛-

خونه خودته زنت خواست مي تونه بمونه ، ولي من ديگه واسه امانت قبول كردن خيلي ناتوانم،رو من حسابي 

 .نكن

*** 

  اين قدر نيامدي كه با دروغ آمدنت روزگار ،

 !!!زدعجيب مرا دست مي اندا

 با اين كه چهار شانه بود، مثل تو سر به زير و افتاده راه مي رفت،

 هوا تاريك بود، ده دقيقه اي مي شد كه منتظر سپهري بودم،

 ...در همان تاريكي و تنهايي يك لحظه ابتداي كوچه چشمم به قامتي افتاد كه شبيه تو بود و مي رفت

 ...داشت مي رفت

 ...ه استرفتن بد زهر چشمي از من گرفت

 .سر كوچه دويدم

 :اسمت را صدا زدم .نفس نفس زنان پشت سرش رسيدم

 !!امير رضاا -

 برگشت،

 :شبيه تو بود اما تو نبودي، با تعجب نگاهم كرد، دوباره فروريختم و با بغض گفتم

 ...ببخشيد -

 :نگران پرسيد

 ؟!چيزي شده خواهر -
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 ؟؟چيزي

 ؟چه طور براي يك ناشناس بگويم چه شده

 ....ه بر سر زندگي ام يك شبه آمده استچ  

چه طور بگويم قرار بود چند ساعت بعد برگردي و حاال چند ماه است كه من به انتظار برگشتنت روزي چند بار 

 ؟؟از زندگي مي روم و از مرگ بر مي گردم

 ...مرد كه رفت تا آخرين لحظه رفتنش را تماشا كردم 

 ...شبيه تو مي رفت

 ؟!خدا آدم ها را اين قدر شبيه هم خلق مي كرد فكر من نبود راستي آن زمان كه

 ...دوباره و دوباره روز و ساعتي كه قرار بود بيايي را به ياد مي آورم 

 .بار چندم بود كه تماس گرفتم، سرت شلوغ بود اما بين همه مشغله هايت هميشه برايم وقت داشتي

 .خسته بود زنگ كه زدم با حوصله جواب دادي، هرچند كه صدايت

 ؟جانم خانمم  -

 ؟حوصلم سر رفت باباجي نمياي  -

 باباجي دور حوصلت بگرده، -

 .ميام عزيزم تا تو يه چهار دست ديگه لباس به چمدونت تزريق كني اومدم

 :خنديدم و گفتم

 ديگه جا نداره، -

 ...داره مي تركه

 ؟چكمه برداشتي -

 !امير !اوااا -

 !اونقدر كه سرد نيست

 ...تبه پيش توي چمدونت هم شال گردن بود هم كاله آفتاب گيرواال مر -

 !!!حاال هم چند جفت صندل و چند جفت چكمه بردار الزم مي شه ها

 !روز شمال همين يه چمدون در حال انفجار كفايت مي كنه جناب همسر ٣نه واسه  -

 ...زود بيا

 .چشم به روي چشم، شما برو خونه مامان، ميام اونجا -

 :گفتمبا حرص 

 !!!واي پس مي خواي دير بياي -

نه قربونت برم مي خوام تنها نباشي ، خداحافظيتم كرده باشي تو برو منم ميام خونه ساكم رو مي بندم ميام  -

 .دنبالت

 :با شيطنت گفتم
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امير جونم فقط اون جعبه عينك هام كه توي چمدونم جا نشد رو گذاشتم داخل ساكت، حواست بهش باشه  -

 ...نشكنه

 !اهلل اكبر -

  هم زمان با هم قهقهه مي زنيم

 :و يك مرتبه صدايم مي زند

 ؟ريحان گلى -

 ...جونم -

 مي دونى خنده هات شرط حيات منه، -

 ...نياد اون روزي كه نخندي

 ؟چرا نخندم -

 .قول بده رسيديم واسم برقصي

 !شاباش خوب نمي دي، فايده نداره -

 ...اون بار هرچي خواستي كه !!!ا  -

 :حرفم را قطع كرد و با يك لحن كش دار گفت

 !نگو، بقيه اش رو نگو خانم حاجي -

 :دلبرانه گفتم

 ؟چرا نگم -

 ؟دورت شلوغه

 ؟مي ترسي اونقدر بي تاب شي زود برگردي

 ...مي گم مي گم پس خيلي مي گم

 ...خنديد

 ...خنديدم

 كاش صداي خنده هايش را جايي ضبط مي كردم،

 ...نگه مي داشتم  ا براي مباداي اشك هاي امروزمكاش خنده هاي آخرش ر

*** 

 شهاب بعد بازگشتش فقط چند روز ماند و رفت،

 اما وقتي كه رفت ديگر هيچ چيز شبيه قبل نشد،

 ...نه اين تغيير نتيجه آمدن و بودنش نبود، فقط بازگشتش همه چيز را از من گرفت

 حاج امير ديگر حاج امير گذشته نبود،

 شته نبود،با من مثل گذ

 .مي خواست خودش را از من ببَرد  نمي دانم قهر كرده بود يا كال از من رفته بود، شايد هم

 براي جبران اشتباهات شهاب سخت كار مي كرد،
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 تمام روز درگير مسائل كاري اش بود،

ا خانواده به روز جراحي شهداد كه نزديك مي شديم با اين كه سعي مي كرد قوت قلبي براي شهداد و بقيه اعض

 ...باشد اما مشخص بود كه از درون چه قدر آشفته است

 لپ تاپش مقابلش باز بود و حسابي كالفه بود،

  چند دقيقه خم مي شد و رو به روي مانيتور

 چشم هايش را تنگ مي كرد،

اله اال ال  "بعد كمر راست مي كرد، كالفه دست روي سينه اش مي كشيد و بعد از اينكه پوف مي كشيد، زير لب 

 :مي گفت، شهداد در حالي كه يك قاچ از سيبش را به من مي داد آرام گفت "اهلل

 ...فكر كنم باز شهاب يه دسته گل جديد به آب داده -

 :آرام به پهلويش زدم و گفتم

 ...اينا همه اثرات دسته گل هاي گذشتشه -

 آلما جيغ زنان با گريه سمت امير رضا دويد

 و الناز هم پشت سرش،

 .زديك امير رضا كه رسيد بلند تر جيغ كشيدن

 !گ رمز نه -

 :الناز پيراهن قرمزي كه در دست داشت را مچاله كرد و با حرص گفت

 .اصال هيچي تنت نمي كنم، مهموني هم نمي برمت -

 همه توقع داشتيم مثل هميشه آلما را در آغوش بكشد و از او در مقابل خشم مادر دائم عصبي اش دفاع كند اما

 :روي چشم هايش كشيد و گفت  كالفه دست

 الناز خواهش مي كنم بچه رو بردار بريد اون ساختمون، -

 .من بايد تمركز كنم

در همين بين آلما با مشت هاي كوچكش روي صفحه كيبورد كوبيد، عصبي دست هاي او را گرفت و خيلي 

 :جدي گفت

 !چه دختر بدي شدي دايي -

حاال غضب نگاه حاج امير سمت من و شهداد نشانه رفت و با همان غضب  .كرد و رفتالناز با دلخوري بچه را بغل 

 :پرسيد

 ؟!شما دوتا كار نداريد -

 ...دوساعته اينجا رو به روي من نشستيد ويز ويز ويز ويز

 :شهداد هول شد و سريع گفت

 داداش ما جلو تلويزيونيم، -

 !!منتظريم سريال شروع شه

 .ون را خاموش كردكنترل را برداشت و تلوزي
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 .بريد اون سالن -

 .من اما چيزي نگفتم و بالفاصله بلند شدم و سمت پله ها رفتم تا به اتاقم بروم

 اواسط پله ها يك مرتبه بي اختيار ايستادم و برگشتم و نگاهش كردم،

ش بودم، آرام سرش پايين بود و باز به مانيتور خيره شده بود، چه قدر دل تنگ نگراني هايش، بابا جان گفتن

 :صدايش زدم

 ؟!حاج امير -

 :مكث كرد سرش را باال نياورد و خيلي سرد بعد چند دقيقه گفت

 بله -

 :پله ها را دوباره پايين آمدم و با كلمات  دست و پا شكسته گفتم

و مي خوام نرم كه حذف شه ترم بعدم مرخصي مي گيرم، مي خوام روز جراحي   من دوتا امتحان آخرمو ...من  -

 .بعدش پيش شهداد باشم

 :در حال تايپ خيلي سرد تر از قبل گفت

 .الزم نيست ، من هستم -

 كوتاه و سرد و باالجبار جواب دادنش،

 .اين روزها برايم از درد دوري شهاب و متلك هاي شهاب و دير زنگ زدن هايش تلخ تر و سخت تر شده بود

ته بود و من با حاج امير به عمارت برگشته بودم را ياد آوري شهابي كه مدام با طعنه ، روزي كه او به زندان رف

ساعت شبانه روز هم وقت كم داشت و شايد هم  ٢٤مي كرد ، شهابي كه براي دو دقيقه تماس تلفني در 

 ....حوصله

 شب قبل از جراحي حال هيچ كس خوب نبود،

 فقط يكديگر را نگاه مي كرديم، حاج امير هم خانه نبود همه يك گوشه عمارت جمع شده بوديم و در سكوت

 سرم را روي دسته ويلچر بيوك آقا گذاشتم، شهداد هم جلو آمد و سرش را روي پاي بيوك آقا گذاشت،

 بود، منيره مثل هميشه وقتي كه متوجه آمدن حاج امير شد،  عزيزه خاله جان در حال تسبيح چرخاندن

و صاف نشستيم و به محض ورودش ايستاديم، دست پر بود،  اهل خانه را خبر كرد و ما هم مثل هميشه با احترام

 .جعبه كيك و دسته گل بزرگي به دست داشت

 :عزيزه خاله جان سريع گفت

 سالم آقا امير رضام، -

 !!!خيره انشاهلل

 .جعبه كيك را دست منيره سپرد و بعد مدت ها لبخندش را ديديم

 !خيره خاله -

 ...خيره

شت ديگر تاب نياورد و بي درنگ خودش را به آغوش او رساند و سر بر سينه اش شهداد كه تا آن لحظه بغض دا

 :گذاشت و گريست، سر او را نوازش كرد و بوسيد و بعد با صداي بلند گفت
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 .منيره كيك رو بيار، بذار روي اين ميز -

 .همه با تعجب به دو اسم روي كيك خيره مانديم

 "شادي و شيال تولدتون مبارك "

 به هم نگاه كرديم  شيال را مي شناخت و نه شادي را با كلي سوال هيچ كس نه

 .خنديد و دست شهداد را محكم گرفت

 شاديمون رو قراره فردا تو به دنيا بياري -

 شيالمونم يك ساعت پيش ،

 ...شهرزاد به دنيا آورد

 .همه با خوشحالي و بهت جيغ كشيديم و كف زديم

 .بود ديدم كه اشك شوق در چشمانش جمع شده

 .دوتا گل دختر به خانوادمون اضافه شدن -

 .شهداد اشك شوق مي ريخت

 .من عاشق اين اسم بودم هميشه داداش -

 :با اخم و لبخند گفت

 بله، -

 .ديده بودم به اين نامه  اكانت فيس بوكتونم

 پنج-و-هفتاد-و-سيصد#

 :شهداد با خجالت دو دستش را جلوي صورتش گرفت

 !واي داداش -

 .همه رو شما هم مي خوندين نگيد كه

 ...واي آبروم رفت

 :چشم هايش را روي هم فشرد و آه كشيد

 !!خجالت نداره باباجان -

 !تو واسه چيزي كه مي خواستي، جنگيدي

 !تو واسه زن وجودت، مردونه جنگيدي

 بي اختيار اشك هايم پشت سر هم مي چكد،

 حاال كه حال همه اهل خانه خوب است چه قدر جاي شهاب،

 ...جاي شوهر من هم خالي است

*** 

 :شهداد با خجالت دو دستش را جلوي صورتش گرفت

 !واي داداش -

 .نگيد كه همه رو شما هم مي خوندين
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 ...واي آبروم رفت

 :چشم هايش را روي هم فشرد و آه كشيد

 !!خجالت نداره باباجان -

 !تو واسه چيزي كه مي خواستي، جنگيدي

 !جنگيدي تو واسه زن وجودت، مردونه

 بي اختيار اشك هايم پشت سر هم مي چكد،

 حاال كه حال همه اهل خانه خوب است چه قدر جاي شهاب،

 ...جاي شوهر من هم خالي است

*** 

 .دستمال برداشتم و خاك كفش هايش را تكاندم

 ...كفش هايي كه هنوز جايش همانجا بود، كه رهايش كرده بود و رفته بود

 .عقب برگشت و در باز شد و مرد من دست پر و لنگ لنگان وارد خانه شدزل زدم به در، زمان به 

  !ريحان -

 !ريحان گلى !ريحان خانم

 .ام و الك ناخن هايم هنوز خشك نشده استبينم كه ابروهايم را رنگ گذاشتهخودم را مي

 .روممي كنم و نگران سمتشاز اتاق بيرون مي آيم، با تعجب پايش كه باند بسته است را نگاه مي

  !سالم -

 ...پات ؟امير چي شده

 .خندد و همانطور لنگان سمتم مي آيدمي

 ؟!اين چه قيافه ايه .قربونت برم -

 :گويمتازه به خودم مي آيم و خجالت زده مي

 .دارم ابروهامو رنگ مي كنم -

 .بوسدگذارد و جلو مي آيد و پيشاني ام را ميكيسه هاي خريدش را روي زمين مي

 .ن هميشه به خودت برس شازده خانوممآفري -

 .هميشه قرتي خودم باش

 .خم شدم و بي اختيار دست كشيدم روي باند روي پايش و الك بنفشم، باند سفيدش را مهر زد

 ؟چي شده امير -

 .سر تكان داد و خودش را روي كاناپه رها كرد

 .كشيدمش -

 :وحشت زده پرسيدم

 ؟چي -

 .به سبك شيرين خودش قهقهه زد
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 .ناخنمو كشيدم -

 !خالص

 .گيرملبم را گاز مي

 ؟اين چه كاريه !ساواكي -

ديدي كه چجور توي گوشت پام فرو رفته بود، دكتر گفت چاره اي جز كشيدن  .عفونتش شديد شده بود -

 .نترس دوباره در مياد .نيست

 .اشك در چشم هايم جمع شد

 !بميرم الهي -

 ؟درد كشيدي

 .ترسيدمرد با تمام وجودم ميكاخم كرد، هربار كه اخم مي

 !همانقدر كه مهربان بود همانقدر هم اخم هايش ترسناك

اين كه يك نفر هرچه قدر مهربانتر و آرام تر باشد به  .اصال اين يك قانون عجيب است كه خودم كشفش كرده ام

 .همان نسبت اخم و خشم و قهرش ترسناك تر مي شود

 ؟ل الهي رو برداريممگه قرار نبود اين كلمه بميرم  قب -

 .روى پايش را نوازش كردم و خودم را لوس كردم .كنارش نشستم

 !بمونم برات الهي -

 .سرم را روي پايش گذاشت و خم شد و سرم را بوسيد

 !الهي آمين -

 !الهي آمين

 :با ذوق سرم را بلند كردم و گفتم

 .راستي كارت  دعوت عروسي دختر آقاي فرجي رو آوردن -

 .ا سمت آسمان برددست هايش ر

 .الهي شكر درست شد، خوشبخت باشن -

 .دستهايش را گرفتم و به عادت هميشه روي سرم گذاشتم

 !درستش كردي حاج امير -

 :آه كشيد و شنيدم زير لب ذكري گفت

گفته  .هزار برابر زحمتمم مزد داده .من كاري نكردم باباجان، من همون كارگري ام كه اوستام مزدمو داده -

 .نت رو به صاحبش برسوناما

 !امانت خدا رو به بنده خدا رسوندم، همين

 ؟كردنچي مي شد كل مردم دنيا مثل تو فكر مي -

 .اونوقت ديگه اين همه آدم فقير و گرسنه توي دنيا نبود

  !هرچند خيلي سخته امير
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 !دوني، گذشتن از مال و دارايي خيلي سختهمي

 !هركسي عمل نيكي آورد پس براي او ده برابرش استمن جاء بالحسنه فله عشر امثالها؛  -

با  .خواهم مريدي ام را به رخ بكشم تا استادم ببيند درس هايم را خوب فهميده ام و خوبتر پس خواهم دادمي

  :گويملبخند در ادامه جمله اش مي

ه برويانند، كه در هر كنند، همانند بذري هستند كه هفت خوشكساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي -

كند و خوشه، يكصد دانه باشد و خداوند آن را براي هركس بخواهد و شايستگي داشته باشد دو يا چند برابر مي

  .خدا وسعت دهنده است و بر همه چيز داناست

كند، بارش عشق از چشمانش را با همه وجودم درك كند و هر وقت اين طور نگاهم ميچشم هايش را تنگ مي

 .كنممي

 !مفسّر شدي حاج خانم -

 .رومبلند مي شوم و قدري عقب مي

 .دهم و اداي خودش را در مي آورمبا لبخند صدايم را تغيير مي

 توي هر لباسي با هر آييني، !ريحان  بابا -

 .با هر جنس و سر شكلي، بيچاره اون كسي كه دست بخشش نداره

 ؟چهارتا گازت بگيرم  شم دنبالت بدوئمعيال با اين پاي عليل چه طور پا !اهلل اكبر -

 !مزه نريز اين قدر، رحم كن به اين پيرمرد

 :گويمبا عشوه مي

 !!!پيرمردها كه دندون ندارن گاز بگيرن آقا -

 :گويدگيرد و با لحن كش داري ميدستش را روي دستگيره مبل مي

 .اصال از همه چي بهترينشو دارن .دارن، خوبم دارن -

 :گفتم عقب تر رفتم و

 .كنمتا با چشم نبينم باور نمي -

 .سمتم آمد

 !د  خودت خواستيا پدر صلواتي -

 :كشمجيغ مي

 ....واي بذار حداقل اول رنگ ابروهامو پاك كنم -

 .با خنده ملحفه را دورم پيچيدم و كنارش دراز كشيدم

 :با دو دست موهايش را باال زد و گفت

 زن زيبا بُود در اين زمانه بال، -

 !نه ي بي بال هرگز نمونه اي خداخو

 .قهقهه زدم و بلند شدم

 :قر دادم و با آواز ادامه شعرش را خواندم
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 !زن زيبا بود در اين زمونه بال، خونه ي بي بال هرگز نمونه اي خدا"-

 زن گل  ماتمه خار و گل با همه، زن نا مهربون دشمن جونه ،

 دل سراي غمه،

 !خونه ي بي بال هرگز نمونه اي خدازن زيبا بود در اين زمونه بال، 

 زن نا مهربون دشمن جونه،  زن گل  ماتمه خار و گل با همه،

 "ي دل دمي بي زن نمونهعالم كمه، خونه  دل سراي غمه، غم  

 :قهقهه زد و گفت

 !شماباز بلند مي -

 .دست هايم را به عالمت تسليم باال بردم

 .نه نه، ببخشيد-

 !گه پا نشو قهرمان سنگين وزن، دالور پر قدرتكنم جون زنت ديخواهش مي

 .تشك رو ببوس و با ميادين خداحافظي كن تا فردا

 .با خنده استغفراهلل گفت

 .خودم را كنارش روي تخت پرت كردم

 .دوباره چشمم به بانداژ انگشتش افتاد

 .به نظرم مشكل از كفشاته .بريم امروز يه كفش خوب بخريم امير -

 .شهتپل جونم به خاطر همين ناخنت اين طور ميپنجه پات پهنه ، 

 :قهقهه زد و گفت

 جان امير سر اين تپل بودن پاي من از امشب باز رژيمم ندي، -

 .كفش سفارش دادم واسم بدوزن

 :نالمزنم و ميبه خودم كه مي آيم يك جفت كفش مردانه را در آغوش كشيده ام و هق هق مي

 رفتي مرد مردام،تو هيچ جا بدون اين كفش ها نمي -

 .توني كفش ديگه اي بپوشيتو جز اين نمي

 !اصال هنوز زخمت خوب نشده بود

 !كجا رفتي كه همه چيت مونده

 !لعنت به رفتناي نصفه و نيمه

  .قرآنت مونده، تسبيحت مونده

 .عطرت مونده

 ...صدات مونده، دخترت مونده، هوات مونده

 ؟!كجا رفتي

 ؟!كجا رفتي
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ي به شدت ضعيف شده بود و يك هفته بعد از ترخيص همچنان حالش نامساعد بود، حاج شادى بعد از جراح

 .امير تمام مدت باالي سرش بود و تنهايش نمي گذاشت

آن شب از غروب تب شادي مدام بيشتر شد، همه نگران بوديم، دكتر كه براي ويزيت آمد ، قبل از معاينه شادي 

 :بعد با نگراني گفت دست اميررضا را گرفت و نبضش را چك كرد

 .پسرم فكر حال خودت هم باش ، نگران وضعيت قلبت هستم -

 .انگار از دست دكتر شاكي شد و خيال داشت در مقابل ما سريع مسير بحث را عوض كند

 .من خوبم دكتر -

 :اما عزيزه خاله جان مستقيم به دكتر نگاه كرد و پرسيد

 ؟قلب بچم چشه دكتر -

 :رفت و دست برادرش را گرفت، حاج امير كالفه گفتالناز هم با بغض جلو 

  !اهلل اكبر -

 .بگو خيالشونو راحت كن !بگو خوبم دكتر

 :اش را مقابل صورتش مي گرفت بغضش تركيد و گفت  آيجان در حالي كه گوشه روسري

 .خودم يه مشت قرص رنگارنگ توي كشوتون ديدم !خوب نيستي حاجي -

 :لب گاز گرفت و با خشم گفت

 !آفرين آيجان -

 ؟اين بود رسم رازداري

 .بوسيد  بعد خواهرش را بغل كرد و

 .نگران نباشيد، فعال اين قدر كار نيمه تموم توي اين دنيا دارم كه مرخصي بهم نمي دن -

 :بي اختيار با بغض گفتم

 !دور از جون، نگيد تو رو خدا -

 .سرم را پايين انداختمهمه برگشتند و با تعجب نگاهم كردند، خجالت كشيدم و سريع 

 :دكتر دوباره دست اميررضا را گرفت و گفت

 .بيا داخل اتاق فشارتو بگيرم -

اين بار مقاومت نكرد و همراه دكتر به اتاق شادي رفت؛ همه نگران در سالن منتظر بوديم، عزيزه خاله جان اشك 

 .هايش را پاك كرد

 !هاي اهلل، اين بچه رو به خودت سپردم -

 .زده بود به در بسته اتاقالناز زل 

 .به خودش نمي رسه اصال -

 :آيجان هق هقش اوج گرفت، عزيزه خاله جان با اخم و تشر گفت

 !آيجان قلبم گرفت، اين طور گريه نكن تو رو به فاطمه زهرا -
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مد تلفنم كه زنگ خورد، با خجالت از جيبم بيرون آوردمش تا خاموشش كنم اما با ديدن شماره مادرم دلم نيا

جواب ندهم، از ديشب كه عروسي نسيم بود و من نرفته بودم، مدام منتظر تماسش بودم، حتما به خاطر نبودن 

 :من از فاميل كلي حرف شنيده بود، معذرت خواهي كردم و همانطور كه سمت اتاقم مي رفتم جواب دادم

 ؟جانم مامان -

 .با گريه صدايم زد !حنانه بود

 !آجي -

 .دلم شكافته شدبه قول مامان بند 

 ؟چي شده !حنا -

 .هق هق زد

 ...نسيم !آجي  -

 ...نسيم

 :نگران گفتم

 ؟نسيم چي  -

 .صداي مامان را مي شنوم

 ؟واسه چي بهش زنگ زدي !حنانه  -

 :ناله مي كنم

 !مامان !مامان  -

 .چند لحظه بعد مامان گوشي را مي گيرد، صدايش گرفته است

 .ريحانه مادر، رخت سياه بپوش -

 .نگ انداختم روي قلبمچ

 ؟چي شده مامان -

 .هاي هاي گريست

 ...نسيم -

 .نسيم خودكشي كرده

 :روي دو زانو زمين خوردم، گوشي از دستم افتاد و جيغ كشيدم

 !واي خدا -

 واي خداااااا

 !وااااااي

بود، نگران كنارم  چند ثانيه بعد حاج امير در حالي يك آستنيش باال بود، هراسان همراه بقيه اهل خانه باال سرم

 .نشستم ، دست هايم را دور گردن خودم مي فشردم، مي خواستم خودم را خفه كنم

 .دستم را با قدرت گرفت و از گلويم جدا كرد

 ؟چي شده باباجان -
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 .بي اختيار سرم را روي پايش گذاشتم و هق هق باريدم

 !نسيم كوچولوم  !نسيم  -

 ....كشتنش، كشتنش !مرد

*** 

 :گرفتم و بعد از اينكه اشك هايش را پاك كرد، به گوشه اي خيره شد و گفت  ال را مقابل شاديجعبه دستم

 ريحانه حق با داداش بود، -

 .توقعم رو از خودم، بايد باال ببرم و از زندگي پايين بيارم

 :شروع كردم به پوست كندن سيب و با لبخند گفتم

بره ميد ميشه و دستاشو به نشونه تسليم براي زندگي باال ميداداشت هميشه اينم ميگه كه اوني كه زود ناا -

 !تر تير بارون ميشهزودتر و راحت

 .كند به كندن الك هاي روي ناخنشكشد و شروع ميآه مي

 .شهاب حالشونو خوب گرفت ، دلم خنك شد زنيكه رو اون طور بيرون كرد -

 فكر كرده با اون پسرش نوبرشو آورده،

 .دهنش در اومد بارمون كردبي تربيت هرچي از 

 :يك تكه سيب مقابلش گرفتم و گفتم

 .آتيش دلت رو با آتيش خنك نكن شادي -

 :دستم را گرفت و با بغض گفت

 .چه قدر جاي تو، جاي اين حرفهاي داداشم توي عمارت خاليه -

 :گويمبا لبخند مي

 ؟چه طورهحالش  .عوضش اون ساهيار كوچولوي شيطون، خوب سر همه رو گرم كرده -

 :گويدبا ذوق مي

 .فهمهيه ذره بچه يه پا مرده، اندازه شصت تا آدم بزرگ مي .واي قربونش برم الهي -

كنه و با اون منطق دوني چه طور با شهاب بحث ميواي ريحانه بايد باشي بحث هاشو با شهاب بشنوي ، نمي

 .كنهشيرينش قانعش مي

 .گنتصور كن يه لشكر آدم به شهاب چشم مي

 !اون وقت شهاب به اين نيم وجبي جز چشم گفتن چاره اي نداره

 :دانم چرا يك مرتبه مي پرسمنمي

 ؟معده درد خودش چه طوره -

 .كند عادي جواب دهدكند، اما سعي ميبا تعجب نگاهم مي

 .خوره بدتر ميشهخوره ، هر وقتم حرص ميمدام قرص مي -

 .ئل كاري بي نهايتهاين روزها هم كه حرص و اعصاب خُردي  مسا

 .خبر راه اندازي كارخونه رو شنيدم، اميدورام موفق بشه -
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 .چند لحظه عميق نگاهم كرد

 !خيلي سخته -

 ؟چي سخته -

 .آرزوي موفقيت واسه كسي كه يه روز تنها علت  بزرگترين شكست زندگيت بوده -

 .كنمبي اختيار بغض مي

 .و يه چيز رو خيلي مديونشماما يه جا  !شهاب به من خيلي بد كرد شادي -

 .چشم هايش گرد مي شود و منتظر است ادامه حرفم را بشنود

 .زنم به عكس دو نفره خودم و امير روي ديوارزل مي

 :با لبخند  بغض آلود مي گويم

ه طور چ  كرد، اميركرد، اگه منو اونجوري نابود نميكرد، اگه بهم بد نميمن امير رو از اون دارم، اگه ولم نمي -

 .تونست تيكه هامو با عشق و وسواس بهم بچسبونه و ازم ريحانه امروز رو بسازهمي

 !من ريحانه امروز رو هم مديون نبودنشم

 !مديون نموندنش

 !مديون نامرديش
 

 .خنددچكد و مياشك هايش مي

 ؟يعني منم بشينم خوشحال باشم اين يارو منو نگرفت و نموند -

 .تي هستتوي هر نموندني ، خيري -

*** 

داغ مرگ وحشتناك نسيم از يك سو خانواده را غرق ماتم كرده بود و فحش و تهمت هاي خانواده شوهرش، 

 .مخصوصا سوري خانم از يك سو روزهاي وحشتناكي را براي همه ما ساخته بود

 .زدكرد، نه حرف ميعمو جالل نه گريه مي

 .تماشاچي شده بود .كردنه حتي اعتراض مي

 ...و تسليم به نگفتن غرق حرف

 .بعد از سه روز باالخره پزشك قانوني ، نسيم بينوا را تحويل داد

گرفت و طرح عكس آدامس خرسي اش را نشانم از تصور مچ دست هاي كوچك و سفيدش كه با ذوق مقابلم مي

 .ي شدشد كه روي مچ هايش كشيده بود و حاال به شاهرگ گلوي من كشيده مداد، بغض همان تيغي ميمي

نفيسه شيرش خشك شده بود و انقدر گريسته بود و از حال رفته بود كه به حال ماندنش هم با بيهوشي فرق 

 .نداشت

 ...گرفتدانم چرا طفلش فقط در آغوش من آرام مينمي

پوشيد و كل زد و دامن چين دار ميهر روز هم پر رنگ تر رژ قرمز مي .زن عمو لباس مشكي نپوشيده بود

 .و مي رقصيد كشيدمي
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 .زد جنونش مدام بيشتر مي شد، الفاظ ركيك و شوخي هاي مستهجن مدام ورد زبانش شده بود و قهقهه مي

 .نسيم در عين اينكه از يك خانواده و خاندان پر جمعيت بود، در اوج بي كسي و غريبي به خاك سپرده شد

 ختيار ميان هق هق ناليدمبي ا .همراه نفيسه خودمان را روي تل خاك قبرش انداخته بوديم

 بارون مياد جرجر، گم شده راه بندر"

 ساحل شب چه دوره، آبش سياه و شوره

 آي خدا كشتي بفرست، آتيش بهشتي بفرست

 ي آسمون كوي كهكشون كو، زهرهجاده

 گردهچراغ زهره سرده، تو سياهي مي

 اي خدا روشنش كن، فانوس راه  منش كن

 جرجر گم شده راه بندر، بارون مياد

 بارون مياد جرجر، رو گنبد و رو منبر

 لك پير خسته باالي منار نشستهلك

 لك ناز قندي، يه چيزي بگم نخنديلك

 تو اين هواي تاريك، دالون تنگ و باريك

 پريدي، تو زهره رو نديديوقتي كه مي

 آيي بچه عجب باليي بچه، از كجا مي

 بيني خوابه جوجم، حالش خرابه جوجمنمي

 كه خورده غوره، تب داره مثل كورهاز بس 

 تو اين بارون شرشر، هوا سياه، زمين تر

 پاره، زهره چي كار دارهتو ابر پاره

 زهره خانم خوابيده، هيچ كي اونو نديده

 م هاجربوبارون مياد جرجر، رو پشت

 هاجر عروسي داره، تاج خروسي داره

 هاجرك ناز قندي، يه چيزي بگم نخندي

 داشتيميتي، ابرواتو ور ذاشوقتي حنا مي

 كرديكردي، خالتو سيا ميزلفاتو وا مي

 زهره نيومد تماشا، نكن اگه ديدي حاشا

 حوصله داري بچه، مگه تو بيكاري بچه

 دارنيارن، پرده رو ور ميدوماد رو االن مي

 دن به دستش، بايد دارا رو بستشدستمو مي

 قرار دارم منبيني كار دارم من، دل بينمي

 اين هواي گريون، شرشر لوس بارون تو
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 شهشه، زهره به در نميكه شب سحر نمي

 هاي بي درياد جرجر، رو خونهبارون مي

 چهار تا مرد بيدار، نشسه تنگ ديفار

 كاري،نه فرش و نه بخاريديفار كنده

 زهره خانم شده گم !مردا سالم عليكم

 لك اونو ديده، نه هاجر ور پريدهنه لك

 !گرده، اوهو، اوهو چه دردهاگه ديگه برن

 شهبارون ريشه ريشه، شب ديگه صب نمي

 بچه خسته مونده، چيزي به صب نمونده

 غصه نخور ديوونه، كي ديده كه شب بمونه

  جاستي تابون اينزهره

 پاشنهم مي وقتي كه مردا پاشن، ابرا ز  

 دونهخونه، خورشيد خانوم ميخروس سحر مي

 ار و كشتهكه وقت شب گذشته، موقع ك

 باال، گوشش به زنگه حاالخورشيد باال

 ياد جرجر، رو گنبد و رو منبربارون مي

 …درهاي بيم هاجر، روي خونهرو پشت بو

 ساحل شب چه دوره، آبش سيا و شوره

 ي آسمون كوي كهكشون كو، زهرهجاده

 بنديخروسك قندي قندي، چرا نوكتو مي

 آفتابو روشنش كن، فانوس راه منش كن

 "ياد جرجرگم شده راه بندر، بارون مي

 .زديمخوانديم و دست ميهمراه نسيم دور حوض خانه مي

 .پيچيدصداي خنده هاي مستانه و كودكانه اش در سرم مي

 .شدداغ بود، داغ تر مي !سرد نبود، اين خاك سرد نبود

رم باشد، از روي خاك بلندم كند، بيشتر از هميشه به حضور شهاب نياز داشتم، به اين كه مثل شوهر نفيسه كنا

 .مردانگي خرجم كند

 .پاشو !پاشو باباجان -

 .مشكي به كهربايي چشمانش نمي آمد اما مردانگي اش عجيب به اسم و قلبش مي آمد .سرم را بلند كردم

 :خواست بگويمنگاهش كردم و دلم مي

 "بلندم كن ، يكبار ديگر دستم را بگير و بلندم كن "
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شوهر نسيم همراه مادرش سر مزار حاضر شده بودند و با بي رحمي تمام به دختر  .رياد اوج گرفتصداي جيغ و ف

 .كردندبيچاره و خانواده اش توهين مي

 :زدسوري خانم وقيحانه فرياد مي

 .بايد كوس رسوايي بزنيد ؟كنيدچرا اين قدر بي سر و صدا داريد اين بي آبرو رو خاك مي -

 .هم حاال شجاع شده بود و به دهان مادرش چشم دوخته بود مجتبي بچه ننه و بزدل

 :تل خاك زد و گفت  بعد لگدي به

 .كشم بيرونپول عروسي و ضرري كه بهم زدينو از حلقومتون مي .كنمازتون شكايت مي -

 ؟چرا نذاشتيد پزشك قانوني تشخيص بي ناموسي دخترتون رو بده

 .بلند شد و مستقيم سمت مجتبي رفتديدم كه اهلل اكبر گفت و با خشم از جايش 

 .با يك دست يقه اش را گرفت و بلندش كرد و كمي آن طرف تر پرتش كرد

انگشت نشانه اش را  .اين اولين بار بود كه از حاج امير تا اين حد خشونت مي ديدم، همه ساكت شده بودند

 :سمت سوري خانم گرفت و با لحن جدي و پر خشم گفت

 .شهاينورا هم ديگه پيداتون نمي .ريري و ميدااين بچتو ور مي -

به خداي احد و واحد، يكبار ديگه حتي پشت سر و توي غيبت هاي خاله زنك ها هم تكرار اين اراجيف رو 

 .فرستمتون كه عرب ني انداختبشنوم، جايي مي

 !!!!به سالمت

هانش را با نفرت كنارش روي خاك بعد با خشم به مجتبي كه با وحشت روي زمين افتاده بود نگاه كرد و آب د

 :انداخت و گفت

 !بي غيرت -

 تقريبا همه رفته بودند،

 .الناز زير بغلم را گرفت و شانه ام را بوسيد

 قربونت برم، -

 !بلند شو عزيزم از نفس افتادي

 نگاهم به پارچه ترمه اي بود كه زير تاج گل روي قبر تازه نسيم بود،

 .پدري مان فوت كرده بود را يادم آمد آن روز كه ننه جون، مادر بزرگ

 :دست عمه زري داد و گفت  خانم جان پارچه ترمه را از صندوقچه بيرون آورد و

 .بده اينو آقات ببره واسه روي ميت -

 :از آشپزخانه عمه را كه صدا زدند ترمه را روي طاقچه پنجره گذاشت و رو به من گفت

 .اجانريحانه بدو اينو ببر حياط، بده به آق -

 بچه بوديم،

 .همه دنيا برايمان درروياها و بازي هايمان خالصه مي شد

 :نسيم دست كشيد روي ترمه و پرسيد
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 ؟ريحانه ميت چيه -

 .شانه باال انداختم

 !شايد يه خياطه -

 .خانم جان مي خواد بده با اين واسش لباس بدوزه

 .نسيم با ذوق به ترمه نگاه كرد و بعد بازش كرد

 !هچه خوشگل -

 .ترمه را دور خودش پيچيد و مستانه مي چرخيد

 !نگاه كن -

 .شبيه عروس شدم

 .با حسرت جلو رفتم

 .نسيم بده منم باهاش بازي كنم -

 :صداي جيغ زن عمو را شنيدم كه روي صورتش مي زد

 واي -

 ؟!خاك به سرم، بچه اين چيه پيچيدي دور خودت

 .با ترس و وحشت ترمه را از نسيم گرفت

 :بغض گفت نسيم با

 .مامان به خانم جان بگو براي منم از اين لباس بدوزه -

 :در دستم مشت كردم و جيغ كشيدم و هق هق زدم و ناليدم  ترمه را

 !برو الناز -

 ...برو، من مي خوام بمونم

 ...من بايد پيشش بمونم

 :اون هم مي باريد

 نمي شه عزيزم، -

 !نمي شه، تو رو خدا پاشو

 :شنيدم صدايش را بعد عطرش

 !چرا مي شه -

 شما با سپهري بريد خونه،

 .ما امشب اينجا مي مونيم

 !واي داداش -

 :با جديت گفت

 !!!مي ريد خونه -

 ...برگشتم و نگاهش كردم دست كشيد روي صورتش و بعد آسمان را نگاه كرد
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 هوا سرد بود،

و من گوش   ر لب آيات را قرائت مي كردكنار قبر زير نور چند شمع نشسته بوديم ، قرآنش را باز كرده بود و زي

 مي دادم، سرم همچنان روي ترمه بود،

 گرماي اور كتش را روي تنم احساس كردم،

 .عطرش اصلي ترين عنصر آرامش دنيا بود

 !هر وقت خواستي بگو بريم باباجان-

 :با بغض پرسيدم

 !تاريكه!اينجا سرده  -

 ...نسيم اينجا مي ترسه

 .م گذاشتقرآنش را بوسيد و كنار

 بي اختيار دست كشيدم روي جلد قرآن،

 :آه كشيد و گفت

 !دنيا يه قبر  بزرگه   همه اين -

 نسيم رفته باباجان،

 .ايني كه اينجا زير خاكه فقط يه نشونه از نسيمه كه روي زمين جا مونده

 !تابوت و قبر و سنگ قبر و كفن هيچ كس نكن  خودتو اسير

 دستتو بذار روي قلبت،

 .اونايي كه دوست داريم، اينجاست، همونجا پيداشون كن جاي همه

 !مرگ فقط يه مرحله از يه بازي چندمرحله ايه

 .غول مرحله آخر نيست

 اين بازي اصال غول نداره،

 !!!بايد فقط و فقط همه مراحلشو براي آرامش بازي كني و لذت ببري

*** 

 .يد؛ بغضم تركيداذان كه داد، مثل هميشه وقتي خدا تنهايي اش را فرياد كش

  ديدم كه به عادت هميشه اش در حالي كه كنار انگشت اشاره اش را به لب و پيشاني اش زد، زير لب

 "لبيك محمد رسول اهلل "

بعد يا علي گويان بلند شد، آستين هايش را باال زد و جوراب هايش را در آورد و در آن سوز سرما، با بطري  .گفت

 .آب وضو گرفت

  .ستاد و دست روي سينه اش گذاشت و شروع كرد آرام آرام اذان گفتنروبه قبله اي

 .پشتش به من بود، بطري آب را برداشتم و من نيز وضو گرفتم

 .ايستاده بود، قامت بست و با صداي بلند شروع كرد به خواندن نماز  همان طور كه روي خاك



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

882 
 

راي مردان با صداي بلند واجب كرده است، اصال با خودم فكر كردم، چه قدر خوب كه خدا خواندن نماز صبح را ب

 .صبح هر خانه و خانواده اي بايد همين طور شروع شود كه دل اهل خانه قرص شود

 .وقتي به خودم آمدم كه كمي عقب تر، درست پشت سرش، قامت بسته ام و به قنوت رسيده ام

 .انگشتر عقيق انگشتش را چرخانده است  مي بينم كه براي قنوت،

تي كه او با صوت محزون دل انگيز، يك نيايش خاص را مي خواند و من حتي معني اش را نمي دانم، اما دلم قنو

 ....آرام مي شود

 ...يك سجده طوالني .نماز تمام شده و سجده رفته است

 .بعد شروع كرد با تسبيح كهربايش ذكر گفتن

 دلم سجده خواست،

 :سر بر خاك گذاشتم و هق هق باريدم و ناليدم

 خدا جون مواظب نسيم باش، -

 !ببخشش و بغلش كن .بغلش كن

 :بلند كه شدم ديدم برگشته است و همانطور كه تسبيح به دست دارد، آرام مي گويد

 !قبول باشه -

 .كنماشك هايم را پاك مي

 .مرسي كه پيشم موندين، حالم خيلي بهتره .مرسي كه گذاشتين بمونم -

 ؟شه واسه نسيم دعا كنيدمي

 .كندكنم و تسبيح را رها ميكف دستم را باز مي .گيردبيحش را مقابلم ميتس

 .خواندبلند مي شود و براي آخرين بار كنار قبر مي نشيند و فاتحه مي

 .كنم به ذكر گفتنبويم و بعد شروع ميتسبيحش را مي

 .كمي بعد بلند مي شود و باالي سرم مي ايستد

 .علي كن بابا جان، بلند شو بريم -

 .سمت ماشين كه مي رود ، هول مي شوم

كنم و بعد سريع دنبالش راه مي بوسم و با نسيم وداع ميخم مي شوم، براي آخرين بار ترمه روي خاك را مي

 .افتم

 .اتوبان خلوت است و هوا ديگر كامال روشن شده است

بي اختيار عينكش را از كند، كمي چشم هايش را جمع مي .آفتاب چشم هاي كهربايي اش را روشن تر كرده

 .گيرمدارم و مقابلش ميجلوي داشبورد بر مي

  .خاص است  تضاد عينك مشكي با پوست سفيد و موهاي روشنش .زندكند و عينك را ميتشكر مي

 .كندگردد و نگاهم ميبر مي

 ؟خواي بخوابي تا برسيممي -

 :پرسمبا نگراني مي
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 ...شهمي -

 .خوام برگردم خونه خودمونيم ؟شه نرم خونه آقاجانممي

 .ريم خونه ، اما عصر واسه مراسم بايد بريم مسجدمي -

 .دوست ندارم، ديگه دوست ندارم برم اونجا -

 ؟شيون و گريه ؟ديگه چه فايده داره عزاداري ، لباس مشكي

 ؟گردهنسيم بر مي

 ؟همينا تا زنده بود، واسش كاري كردن

 .گويدمي "اهلل  ال اله اال "زير لب  .كشد روي سينه اشدست مي

 .تونست كاري كنه، خودش بودتنها كسي كه واسه نسيم مي -

 :با دلخوري و كمي خشم گفتم

 ؟!گذاشتن -

 .به همه عقل و منطق و قدرت تصميم گيري داده .پروردگار همه انسان ها رو آزاد آفريده -

 كنه،اوني كه ذره اي واسه حق آزاديش تالش نمي

 شه تيغ رو مچ دست هاش،يا عاقبتش مي

 ...يا 

 .قدري مكث كرد و بعد نگاهم كرد

 !يا تيغ روي شعورش  -

  !شخصيتش 

 ؟چند تا دختر توي اين سرزمين هستن كه بدون قبر و بدون اينكه كسي بفهمه سال هاست خودشونو كشتن

 :با چشم هاي گرد شده نگاهش كردم و او ادامه داد

كه توي هيجده سالگي تيغ رو كشيده روي شخصيتش و حاال توي پنجاه  از نظر من نسيم با اون دختري -

سالگي با وجود عروس و داماد و حتي نوه، فقط تنها انگيزه اش روغن قرمه سبزي و كاشي سراميك براق توالت 

 !خونشه، هيچ فرقي نداره

ودشونو زير حرف مردم از نظر من اون دختري كه زير خاك بودن رو ترجيح داد با دخترايي كه همه عمرشون خ

 !چال كردن، هيچ فرقي نداره

 !خاله منو بيين ريحانه !اطرافتو خوب ببين !نگاه كن

 !مجلس روضه رفته اون مجلس ختم انعام  خاله من همه عمرش نشسته گوشه خونه يا نهايتش از اين

 !ست ريحانهخاله من ديپلمه سال پنجاه

 ؟دوني ديپلم اون زمان يعني چيمي

  نگاهش كن، تمام سواد و هويتش چال شده توي روزمرگي، توي حرفهاي خاله زنكي،اما حاال

 !توي مصلحت

 !كه اي لعنت به مصلحتي كه اين جور گند بزنه توي هويت و آينده ات
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 !كه اينقدر بزدلت كنه بهت حتي اجازه عاشقي و ازدواج نده

 !بعد همه عمرش بگه قسمت نبود شوهر كنم

 !و اون بگه جادوم كرده بودن، بختم رو بسته بودنگاهي هم توي گوش اين

 .آره بختشو همين مردم دور و اطرافش بستن

 منتها نه با جادو و جمبل،

 !با نگاهشون، با قضاوتاشون

 بايد زن فالن رده باال بشه كه اگه فالن رده باال پيدا نشد، ;با حرف مفتشون كه دختر حاجي فالني

 !ف مردم عزيزه بشه پير دختر، از ترس حر

 صدايش ديگر كم كم رنگ بغض گرفته بود،

 .من اما بغض رها كرده بودم

 ...من -

 !ترسممن مي

 !بعضي موقع ها ترس بد نيست !بترس ريحانه-

 !ترس از ترسو بودن عين شجاعته

 !بترس واسه فردات

 !بترس واسه هويتت

 !شما بهم بگو ؟من چي كار كنم  -

 .رو برگرداند

 !گم چي كار كنبهت نميمن ديگه هيچ وقت  -

 :تنها حرفم اينه

  !يكاري كن !يكاري كن 

 .فقط يكاري كن

 :با نگراني پرسيد .وحشت زده از جايم پريدم .با لرزيدن تلفنم بي اختيار لرزيدم

 ؟؟چي شد -

 .نفس عميق كشيدم و گوشي ام را از كيفم بيرون آوردم

 !گوشيم لرزيد، ترسيدم .هيچي -

 .نگاه كردم، با ديدن اسم شهاب بي اختيار لبخند زدمصفحه گوشي ام را كه 

 با خودم گفتم

 "اين حتما يه نشونه است، شهاب نگرانمه ، ناراحته نتونسته بياد "

 ؟الو -

 !همين يك كلمه كافي بود كه همه عالم و بدبختي هايش به حكم نشانه اي بزرگ بر سرم آوار شود

 ؟آشغال كجايي -
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 ؟؟ديشب با اون بودي

 !دونم شب باهم بودينمي !و زدمردتون

 !كنم بيچارت مي

 .لرزد و لب هايم به هم دوخته مي شوددست هايم مي

 .بلند است كه حاج امير هم بشنود  صداي فريادهايش اين قدر

ديدم كه دستش را روي كتفش گذاشته بود، با  .در الين كندرو ترمز كرد، گوشي را از من گرفت و پياده شد

 :دي گفتصداي بلند و ج

 ؟چيه صداتو توي سرت انداختي واسه اين بيچاره -

 ؟خيلي مردي

 !خواي ببيني زنت كجاست پاشو بيا تهران خوش غيرتمي

 .بعد بالفاصله تماس را قطع كرد

 .صورتش قدري كبود شده بود، با وحشت پياده شدم

  .نگران شده بودم .كشيدسخت نفس مي

 :نگاهم كرد و گفت 

 .افتيمصبر كنيم، بهتر شدم راه ميچند دقيقه بايد  -

 :بعد نگاهم كرد و با آرامش گفت .قرصي را با كمي آب خورد و چند نفس عميق كشيد

 .زنگ زد، جواب نده -

 .سريع چشم گفتم و ديگر تا وقتي كه برسيم كالمي حرف نزد

 .به محض ورود بايرام براي استقبالمان آمد

 :دحاج امير بالفاصله پياده شد و فرياد ز

 ؟كجاست اين عياض -

 .من و بايرام با وحشت به هم چشم دوخته بوديم

 :جلوتر رفت و با خشم و صداي بلندتر فرياد زد

 !!!!عياض !!!عياض -

 .عياض با زير شلواري و هراسان وسط حياط حاضر شد، زبانش بند آمده بود

 ؟!جانم حاجي ...جـ -

  .جلو رفت و مقابل عياض كه سرش پايين بود ايستاد

 ؟هان ؟سرت چرا پايينه  -

 .عياض به وضوح مي لرزيد

 !غلط كردم حاجي -

 .سر تاسف تكان داد

 .تو خونه من جايي واسه جاسوس و نامرد نيست -
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 !تو حتي ديگه لياقت نداري بخوام كمكت كنم از اين اخالقت دست بكشي

 .هم به سينه عياض زدبا پشت دست آرام دوبار پشت سر  .همه اهل خانه در تراس جمع شده بودند

 !نون رو خوردي، نمكدونم شكستي به درك -

  ؟زني به آبرومبا تيكه هاي اون نمكدون  شكسته، زخم مي

 ؟ريزي روي همون زخمبعد نمكشو مي

 ؟كه چي

 ؟كه مزد خوش نمكيتو كي بده

 .خم شد با التماس دست حاج امير را ببوسد .زدعياض زار مي

 !ايي كن و ببخشببخش حاجي، مثل هميشه آق -

 :دستش را عقب كشيد و سمت ساختمان رفت و در همان حال گفت

 .بخشيدن نامردي مثل تو، ديگه توهينه به غيرت و شرف هر چي مرده -

 !دم داييت بهت برسونهكنم، ميحساب كتابتو مي

 .فقط ديگه جلو چشمم نباش

 .داز همان بدو ورودمان، به كارگاهش رفت و تا شب هم بيرون نيام

آيجان ميز شام را چيده بود و مستاصل به عزيزه خاله جان نگاه مي كرد، خاله هم حسابي كالفه بود و با خشم 

 :گفت

 !اي واي آيجان كشتي منو -

 ؟چرا اون جور منو نگاه مي كني

 :آيجان با ناراحتي و نگراني ميز شام را نگاه كرد و گفت

 ؟چي كار كنم  -

 :خاله عصباني گفت

 !بدونم واال اگه -

 ؟بفرست دنبال آقا بپرسن مياد واسه شام

 :آيجان سريع منيره را صدا زد و گفت

 .منير برو آقا رو صدا كن -

 :منيره لب گاز گرفت و گفت

 !اصال جرات ندارم برم  مامان -

 :عزيزه خاله جان با اخم گفت

  ؟چند بار خوردتت  -

 :شدم و گفتم از جايم بلند .منيره خجالت زده سرش را پايين انداخت

 منير تو غذاي شادي و بيوك آقا رو ببر باال بده، -

 .من ميرم حاجي رو صدا مي كنم



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

887 
 

منيره از خدا خواسته قبول كرد، اما انگار به مزاج عزيزه خاله جان خوش نيامد كه سريع عصايش را تكيه گاه 

 .كرد و خودش بلند شد

 .نمي خواد دختر ،خودم مي رم -

 .چند دقيقه بعد صداي عصبي و كالفه حاج امير در سالن پيچيد.اندم هيج نگفتم و منتظر م

 !تو رو خدا خاله جان  -

 !بسه ديگه

 !بسه ماله كشيدن روي گند زدناي اين بچه

 !اصال نمي فهمم واسه چي به شما زنگ زده و شما رو قاطي ماجرا كرده

 .نيدمبا نگراني و پاورچين سمت اتاق رفتم؛ حاال صداي خاله را هم مي ش

 !آروم باش باالم -

 !واسه قلب شما خوب نيست اين اعصاب

 ...فهميده اشتباه كرده و پشيمانه

 .به من زنگ زد كه از شما عذر بخوام

 ...گفت سر قرض و بدهى و كاراش عصبي بوده يه تشر به زنش زده كه شما عصبي شدي گوشي رو گرفتي

 !مي گه غلط كردم

  !غلط كردم د  غلط كرد اين قدر زود مي گه -

 !كه اين قدر ترسو و بچه است

 ؟؟؟؟تشر زد

 !تشر با تهمت فرق داره خاله جان

نشسته راه دور، مرده و زنده اين زن واسش مهم نيست، بعد جاسوس مي ذاره واسه من كه زنگ بزنه واسه يه از 

 ؟!خودش ضعيف تر هارت و پورت كنه

 ؟!اسم خودشو گذاشته شوهر

 ؟!تر اصال وجود موجودي به نام شهاب رو احساس مي كنيدتو بدترين شرايط اين دخ

 !خود بي غيرتش كاري نمي كنه اُرد هم مي ده كسي هم واسه زنم كاري نكنه 

 !آقا امير رضام تو بزرگي  -

 ...تو بزرگتري كن

 .صدايش حاال بيش از حد باال رفته است

 !ديگه هيچي نيستم !نيستم -

 !خارم كرده، كوچيكم كرده

 !م زير سوالم بردهپيش خود

 !معلقم توي يه خال كه هيچي شده همه چيم

 !...همه چيمم شده هيچي
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 !اين ديگه ته ديگ و اسباب بازيم نيست ازش بگذرم

 !از عشقم گذشتم به خاطرش 

 !از غيرتم نمي گذرم

دنبالش  خاله .چند ثانيه بعد كتش دستش بود و از اتاق خارج شد؛ مرا كه در راهرو ديد چند لحظه مكث كرد

 :هراسان از اتاق بيرون آمد و ناليد

 ...نرو تو رو به حضرت  -

 .دستش را باال آورد و حرف خاله را قطع كرد

 !قسم نده خاله -

 .يكي دو روز مي رم پيش شهرزاد و بچه اش

 بغضم تركيد و به ديوار تكيه دادم

 :و ناليدم

 ؟!پس من چي  -

 ....كتش نقش زمين شد و 

*** 

 :جلو آمد و خيلي جدي گفتمجري، كالفه 

 !خانم جبارزاده قرار ما اين نبود -

 :نفس عميق كشيدم و گفتم

 .قرار ما اين بود كه من واقعيت رو بگم -

  !كنيداما شما داريد يه تنه فقط دفاع مي -

 !خانم قبول كنيد شوهر شما فرشته و بري از خطا نبوده

 ؟شهتكليف اون همه پولشويي از اتاق بازرگاني چي مي

 .از جايم بلند شدم، ميكروفون را از شالم باز كردم

  !شوهر من فرشته نيست -

  !آدمه

 .جايگاه آدمم اگه آدم باشه، از هزار ملك و فرشته باالتره

 .مجري هول مي شود و بلند مي شود

  ؟خوايد بريدمي -

 ...مصاحبه نصفه است

 :ميكروفون را روي ميز گذاشتم و گفتم

  !كنمكنيد رو تكرار نميكه شما ديكته ميمن اون چيزايي  -

 !من باالترين چيزي كه ياد گرفتم از شوهرم، اين بوده كه هر كجا و توي هر موقعيتي حُر باشم

 !حُر
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 " !اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد "زنه وقتي آدمي به بزرگي حسين فرياد مي

 !جرات و آزادگي گفتن واقعيت رو نداريمبدا به حال من و شما، كه ادعاي دين و شريعت داريم و 

  !آقاي موسوي

 !ي شما نشونه دينمون نيستي آخر يقهنه اين چادر سياه سر من، نه اون دكمه

ي يه كلمه است، كه دهن باز كنيم و نترسيم از اون باال دستي ها و باورمون شه وقتى د ينمون به دينمون اندازه

 !يدي اهلل فوق ايديهم

 !ميشه ادعاي ديانت كنيماونوقته كه 

 !كه به خداي محمد قسم، انسانيت هزار پله باالتر از ديانته

 ...اما چه بد به حالمون كه ديانتمون گم شده توى اداي انسانيت

  كرد،مات و مبهوت نگاهم مي

 :سرش را پايين انداخت و آرام گفت

 .بودمي آخر رو از خودشون هم توي يكي از مصاحبه هاشون شنيده جمله -

  بغضم، فكم را لرزاند،

 .اما دست هايم را مشت كردم كه كمك كنم به لرزش صدايم

 !دونم آخرش چيهاون روزي كه اين پست رو قبول كرد، گفت مي -

 گيرن،دونم همه چيمو ازم ميكنم، گفت ميدونم چه قدر دشمن پيدا ميگفت مي

 !التماسش كردم قبول نكنه

 ؟؟گفتم آبروت

 ؟بش چي بوددونيد جوامي

واسه آبرو پيش خلق خدا، خودمو بي آبرو توي درگاه خدا كنم، تومني سنار توفير داره، آبرويي  :خنديد و گفت

 !ي خداستكه ضامنش خداست و آبرويي كه محض اسم و رسم پيش بنده

 .هنوز هم سرش پايين بود

 .اون فيلم از اون خدا بيامرز نبود، حاال اينو مطمئنم -

 :و گفتمتلخ خنديدم 

 خدا هممون رو بيامرزه آقاي موسوي، -

 !گم شوهر من زنده استاما من هنوزم به جرات مي

 !ميرهخورشيد كه نتابه زمين مي

 !تابهكشم، يعني خورشيد من داره ميوقتي من زنده ام، وقتي نفس مي

 !اما پليس امارات مرگشون رو تاييد كرده -

 !ده كه ادعا دارن تابوت توش بوده وجود ندارههيچ عكس و مستندي از اون كشتي غرق ش-

 !هيچ مدركي نه دال بر وجود اون تابوت هست، نه حتي اون كشتي

  ؟اصال يه سوال
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 ؟چرا تابوت با هواپيما فرستاده نشد

 .مافيا سر اين تابوت معامله كردن واسه تحويل پيكر ايشون !خانم -

  !چه قدر مضحك -

 ؟؟كلي ارز از كشور خارج كرده واسه آقايون مهم شده، كه سرش به مافيا باج بدناز كي تا حاال پيكر يه نفر كه 

  ديگر ماندن را جايز نديدم،

 .چادرم را روي سرم مرتب كردم و از استوديو خارج شدم

 خواستم تاكسي بگيرم، تلفنم زنگ خورد،چند دقيقه بعد، همين كه مي 

شد، عقب رفتم به ديواري تكيه زدم، دستم را روي قلبم  ي خارج از كشور، دست و پايم شلبا ديدن شماره

 "اميرم  !خدايا  "گذاشتم و ناليدم 

 .تمام قوايم را براي جواب دادن جمع كردم

 ؟الو -

 .اين صداي نه چندان خوشايند را خوب مي شناختم

 ؟ره شوهرت مردهي احمق چرا توي مغزت نميدختره -

 .كشيدمي آورد و روي روزگارم مي اين زن هر بار با خودش يك چادر سياه

  !سولماز خانم -

  كنم،مراعات سن و سالتون رو مي

 !ديگه به من زنگ نزنيد

 !بيدار شو از خواب خرگوشي -

 ي يتيم ازش بياد بيرون،تو موندي و يك شكم گنده كه هر لحظه ممكنه بتركه و يك سگ توله !شوهرت مرده

  زنده شه، عالم رو گول بزني كه قراره مُرده  به جاي اينكه بشيني و بخواي خودت و 

  !چشماتو باز كن 

 !گرده رو درياباون بدبختي كه عين پروانه دورت مي

  !اين شهاب، اون شهاب نيست

 ...خيلي مرد شده

 ....مرد زندگي

  كنم و سمت ابتداي خيابان مي روم،خواهم ادامه صحبتش را بشنوم، تماس را با نفرت قطع مينمي

  هايم خود به خود روي گونه ام مي رقصند، با صداي چند بوق ممتد به خودم مي آيم، اشك

 .كشدگردم، ماشين شهاب را خوب مي شناسم، صداي سولماز در سرم هوار ميبر مي

 .كشدشيشه را پايين مي

  ؟ريحانه ؟ريحانه -

 ؟مصاحبه تموم شد

 :گويدكنم، دوباره با صداي بلند مينگاهش نمي
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  !بيا سوار شو !نه با توامريحا -

 ؟؟خوبي

 :كشمگردم، فرياد ميبا حرص بر مي

 !!از زندگي ما برو گمشو !برو گمشو -

كند و وارد يك كوچه فرعي مي شوم تا نتواند دنبالم بيايد، اما در كمال تعجب ماشين را وسط خيابان رها مي

  .پياده مي شود و دنبالم مي دود

 :گويمبا حرص مي ايستم و مي

 ؟نشنيدي چي گفتم -

 .گيردصورتش خشمگين شده است، چادرم را محكم مي

  ؟چت شده-

 ؟كنيچرا اين طور مي

  !هيچيم نشده -

 !فقط از تو، از اسمت، از خانوادت، از خاطراتت، از همه چيت متنفرم

 !بذار نباشي

  !نباش شهاب

 !جان ساهيارت نباش

 نبودنت درمون خيلي زخم هاست،

 !مبذار درمون بش

 .حتي از غم هام، از بي كسي هام !دور بمون

  بينم،اشك را در چشم هايش به وضوح مي

 ...كشم و راه مي افتمچادرم را از دستش مي

  بينم،چند دقيقه بعد، بدون هيچ چمدان و توشه اي خودم را در ترمينال مي

 :گويمي آخر خط ميبا بغض به راننده

 ؟؟ميشه منو ببريد هزارچم -

 .وب مي شناسدمرا خ

 ؟ري خواهربازم دربست مي -

  كنم،كنم و داخل كيف پولم را نگاه ميبه خودم مي آيم، كيفم را باز مي

 !دوباره پر است، مثل هميشه

 !!دانم چه طور و از كجامثل هميشه كه نمي

 :گويمسوار مي شوم و مي

 ...بله دربست -
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را به حركت در مي آورد، بي اختيار چشمانم را مي بندم و شود و مثل هميشه با بسم اهلل ماشين سوار كه مي

  گذارم،سرم را روي شيشه مي

 .صداي موسيقي اش نوازش همه آالمم مي شود

 :كنمناله مي

 ؟ميشه صداشو زياد كنيد -

 .كندراننده سريع خواسته ام را اجابت مي

 .كنمزنم و زير لب و بي صدا همخواني ميبا بغض لبخند مي

 ها ميادياي صداي پات از همه جادهوقتي م"

 "انگار نه از يه شهر دور كه از همه دنيا مياد

  !اميرم -

 .برگشتن و قدمات رو از همه جاي دنيا مي شنوم يه جوري رفتي كه صداي  مردترينم، مرد مردا، 

 رسه،ي ديدن ميتا وقتي كه در وا ميشه لحظه"

 "رسهياست رو زمين، به سينه من م هر چي كه جاده

  ؟خورهجاده اي كه تو ازش نياي به چه درد دنيا مي-

 گيره نفسم،اي كه تويي همه كسم بي تو مي"

 "رسم خوام مياگه تو رو داشته باشم به هر چي مي

  !نفس ديگه ندارم -

 !خوام اين همه چيه  هيچيومن نمي ؟به همه چي رسيدم كه در ازاش تو رو نداشته باشم

 ؟لبمو، واسه كي تكرار بكنموقتي تو نيستي ق"

 ؟آلوده رو واسه كي بيدار بكنمهاي خوابگل

 ؟دست كبوتراي عشق واسه كي دونه بپاشه

  ؟تونه بدون تو زنده باشهمگه تن من مي

 گيره نفسم،اي كه تويي همه كسم بي تو مي

 "رسم خوام مياگه تو رو داشته باشم، به هر چي مي

 ؟!زنده بودن بدون تو -

 ...بدون مرگ، بدون مرگ  ودن بدون تو، يه اعدام هر روز دردناكه، زنده ب

 عزيزترين سوغاتيه غبار پيراهن تو،"

 "ي منه ديدن و بوييدن توعمر دوباره

 ؟ميشه بياي و سوغاتي واسم بياري لوتي-

 ؟ميشه يه بار ديگه عطرت سهم ريه ها و وجود من شه

 ام،خونه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس مي"

 "خوامعمر دوباره مني تو رو واسه نفس مي
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 !خواممن تو رو واسه نفس كل اين شهر، كل اين كشور، كل اين آدما مي -

 !برگرد امير

 ي رفتنت، به خبر نبودنت،برگرد و بخند به شايعه

 .برگرد و خط بكش روي دروغ مردنت

  برد،هق هق امانم را مي

 :پرسداني ميكند و با نگرراننده آهنگ را قطع مي

 ؟پيدا نشد -

 :كنمزير لب ناله مي

 ...يوسف گم گشته باز آيد به كنعان -

*** 

   !شدتمام نمي

پيراهن مصيبتي كه خانواده ام با دست هاي خودشان بافته بودند، اين قدر باال آمده بود كه يقه اش به گلو 

 .به يكمان بودرسيده بود و دور گلو آنقدر پيچيده بود كه در حال خفه كردن يك 

چهل روز از داغ نسيم گذشت اما سرد نشد، آن قدر سرد نشد كه يك چاقو شد در دست عمو جالل كه در سينه 

 !نيما فرو رود

  اما عموي من يكبار ديگر مرد، !نيما نمرد

كل بردند و زن عمو وقتي دستبند به دستش زدند و او را در حالي كه پيراهن مشكي به تن داشت، از خانه مي

 ...كشيد و مي رقصيد، عمو مردكشيد و جلوي مرد هاي نامحرم روسري از سر ميمي

  آن شب را تا صبح با حنانه به مامان چسبيديم و اشك ريختيم،

گفت صداي زن عمو يك لحظه هم قطع نمي شد، پشت سر هم با صداي بلند جوك ها و فحش هاي ركيك مي

 .زدو قهقهه مي

 :حنانه با ترس گفت

 !قاجان گفت بايد زينتو ببريم تيمارستانآ -

 :مامان به پهلويش زد و گفت

 .خوب ميشه !ديگه جلو كسي نگيا -

 :زير لب ناليدم

 .ديگه هيچ وقت خوب نميشه -

 .مامان به پهلوي راستش خوابيد

 .كنه واسه اينكه جالل زياد اون تو نمونهحاج امير گفت همه كار مي -

 .ما اونم شده جور كش بدبختياي -

 :مامان آه كشيد

 .صبحي هم خانم جان رو برد بيمارستان -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

894 
 

 ؟اصال كجاست ؟شهاب كه نيست، اما اون سعيد بي غيرت داماد اين خانواده مگه نيست -

  !ذاره نفيسه بياد اينجاديگه حتي نمي -

  بعد اون حرف و حديثا واسه نسيم، طفلك نذاشت دختره بياد سر بزنه به خانوادش،

 .كار امروز عموت ديگه اصال راضي نشهحاال بعد 

 .ماشاال از داماد شانس آورديم يكي از يكي بيخودتر -

 .كندكند و بعد به حنانه اشاره ميگردد و به من اخم ميمامان بر مي

 :گويمبا حرص مي

 ؟خواي نفهمه چه قدر اين مدل شوهر كردن، حماقت و نهايت حقارته و بشه يكي شبيه مامي ؟چيه مامان-

 :گويدحنانه بعد خميازه مي

 .خوابم راحت حرف بزنيد، تازشم من عمرا شوهر كنممن دارم مي -

 .زندمامان دوباره به پهلويش مي

 !زشته از حاال حرف شوهر -

 :گويمبا بغض مي

 ؟مگه نسيم چند سالش بود -

 .كندكند و نوازشم ميمامان سرم را بغل مي

 ...خدا بيامرزدش -

 .دوزمبه سقف چشم مي

 .گردم عمارتمن فردا بر مي -

 ؟مگه حاج امير نگفت يه مدت اينجا بمون پيش مادر و خواهرت -

 .ي منهاونجا خونه -

 :گويدبا طعنه مي

 !ي آدم جاييه كه شوهرش باشهخونه -

 :دهممن هم از خودش تلخ تر مي شوم و جواب مي

  ؟تو چرا پس اينجايي مامان -

 ...ستشوهرت كه ديگه اينجا ني

 .چكدمي بينم او هم در حالي كه به سقف چشم دوخته است، يك قطره اشك از گوشه چشمش مي

*** 

ورم پاهايم به قدري شده بود كه تحمل كفش برايم حين پايين رفتن براي رسيدن به كلبه عزيزم سخت شده 

كردم، و همانطور كه دستم روي  كفش هايم را در آوردم و زير بغلم گرفتم و با احتياط شروع به پايين رفتن .بود

 .شكمم بود شروع كردم با دخترم حرف زدن

 ؟كي مياي جانا -

 .خيلي تنهام
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 !دلم مي خواد بودي، بزرگ شده بودي، سرمو مي ذاشتم روي پات، واسم مادري مي كردي

م هميشه مي گه دختر داشتن خيلي خوبه، آدم يهو صاحب همه چي مي شه، هم دختر، هم مادر، ه امير 

 ...زندگي، هم بركت

 ؟مي دوني دخترم

 !دنياي من االن شده يه سلول تنگ و تاريك، حتي تنگ تر از اون رحمي كه تو االن توشي

دنيا شده يه رحم تنگ و تاريك كه مي خوان با بي رحمي بند نافمو، ريسمون حياتمو قيچي كنن، مي خوان به 

 .زور منو از دنياي خودم به يه جاي ديگه ببرن

اكثر آخر هفته ها به روستاي پدري اش  مثل  غ هاي كلبه رخساره خاموش بود، با خودم حدس زدم حتما چرا

 .رفته است

كليد هاي كلبه را طبق روال قبل زير گلدان گذاشته بود، وارد كلبه كه شدم بوي چوب خيس روحم را نوازش 

 ...رم حس كردممشغول روشن كردن شومينه بودم كه يك مرتبه درد شديدي در كم .داد

 .نشستم دستم را به كمرم گرفتم و 

 :با لبخند گفتم

 !مامان جان هوس نكني حاال به همين زوديا به دنيا بيايا -

كمي بعد كه دردم كمي آرام شد، بلند شدم، قاب عكسش را از روي ديوار برداشتم، آرام بوسيدمش و شروع 

 .كردم تمام اتفاق هاي آن روز را برايش تعريف كردن

 !...عكسش مثل هميشه لبخند نمي زد

 :با نگراني پرسيدم

 ؟حاج امير -

 !نمي خندي حال دنيا رو مي گيريا

 !ببين عجب ابري گرفته آسمونو

 .كنار پنجره رفتم؛ دلم براي آسماني كه بغضش را جمع كرده بود گرفت، دست كشيدم روي شيشه

 بغض نكن زيبا، -

 ...ببار و سبك شو

 .شكاته زمين زنده استبه حرمت ا ببار كه 

 .بعد برگشتم و موهايم را مقابل آينه باز كردم و مشغول شانه زدنش شدم

 موهام خيلي مي ريزه!امير -

 !دكتر مي گه تقصير دختر گيس بريدته

 .البته مي گه طبيعيه

 .تو كه بياي و شب به شب با روغن بادوم شونه اش بزني دوباره جون مي گيره

 :بعد با خنده مي گويم

 !يادته بهت مي گفتم زيادي جذابي، كچل شو -
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 ؟اونوقت توي بدجنس مي گفتي اتفاقا كچل ها هم جذاب ترن، هم شانس دارن

 .حاال خنده ام جا خالي ، و يك بغض ضخيم جا خوش مي كند در حفره خالي گلويم

 :چه قدر دلم تنگ شده دست بكشم روي موها و ريش هاي نرم و طالييت و بگم -

 ؟!مون اين رنگي لطفامي شه بچ

صداي يك ماشين را از بيرون مي شنوم، قطره اشك را از گوشه چشمم پاك مي كنم و شكمم را نوازش مي 

 .كنم

 .خاله رخساره اينا اومدن -

با ذوق بلند مي شوم و در كلبه را باز مي كنم و روي ايوان مي روم، در كمال تعجب يك ماشين جيپ ناشناس 

 .جاده مشرف به كلبه توقف مي كند را مي بينم كه كنار 

هوا هم شديدا مه گرفته است، حس خوبي ندارم ؛بي اختيار كمي عقب مي روم، مردي درشت اندام را مي بينم 

 ...كه با يك پالستيك از جيپ پياده مي شود و سمت كلبه مي آيد

خواهم به كلبه بر گردم كه  كمي كه جلو مي آيد ، از اينكه مي بينم صورتش را پوشانده، وحشت مي كنم ، مي

چهار چوب گير مي كند و به سختي تعادلم را حفظ مي كنم، مي بينم كه سرعتش را بيشتر كرده است،  پايم به 

با همه توانم داخل مي شوم و در را از پشت سرم قفل مي كنم؛ مي دوم و يك به يك پنجره ها را مي بندم ، 

 !وحشت جانم را قطره قطره ذوب مي كند

 .ام بدنم مي لرزد، سمت آشپزخانه مي دوم و يك چاقوي بزرگ بر مي دارم و گوشه ديوار كز مي كنمتم

از حفظ نبودم را بدون هيچ  چشم هايم را مي بندم و فقط بي اختيار زير لب با همه وجودم آيه اي هيچ وقت 

 !ايرادي مي خوانم، گويا زبانم در اختيار نيرويي ماوراالطبيعه است

لَى قُلُوب ه مْ أَك نًًَّ أَن ذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ ينَ الَ يُؤْم نُونَ ب اآلخ رَة  ح جَابًا مَّسْتُورًا ، وَجَعَلْنَا عَوَ إ " -

 "ى أَدْبَار ه مْ نُفُورًا يَفْقَهُوهُ وَف ي آذَان ه مْ وَقْرًا وَإ ذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ف ي الْقُرْآن  وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَ

 .با صداي شكستن شيشه ، جيغ مي كشم و دستم را روي قلبم مي گذارم

 !يا فاطمه زهرا خودت كمكم كن -

 .رودخانه اي طغيانگر روي صورتم راه انداخته است اشك هايم 

مي كشم، هر  صداي باران شدت پيدا كرده است، متوجه مي شوم چيزي داخل خانه پرتاب مي شود، دوباره جيغ

 !...لحظه منتظرم مرد داخل بيايد ، اما دقايق طوالني مي گذرد و خبري نمي شود

 .به خودم جرات مي دهم همانطور به حالت نشسته خودم را از آشپزخانه بيرون بكشم

كه  همانجا مي مانم، زمان بيشتر و بيشتر مي گذرد، همانطور .پالستيك سياه ،وسط گل قرمز قالي ام افتاده است

 ...چاقو در دستم است، آرام و پنهاني پشت يكي از پنجره ها مي روم، ديگر نه از مرد خبري است نه از جيپ 

 .اما وحشت هنوز در وجود من غوغا مي كند

 ...يك عطر خوش در خانه پيچيده است، يك عطر كه دير زماني است عجيب دلتنگش هستم

 ...سمت پالستيك مي روم و 

*** 
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 از او گرفتم ، با تعجب نگاهم كرد باس هايي كه منيره براي اتو مي برد را جلو رفتم و ل

  :و گفت 

 !!!خانم -

 :چند پله باال رفتم و گفتم

 .حوصلم سر رفته، من اتوشون مي كنم -

لباس هاي حاج امير بود ، با دقت و وسواس مشغول شدم، هربار كه دسته اتو  !آن لباس ها را خوب مي شناختم

اس مي خواباندم و صدا مي داد و همراه بخار يك عطر دلچسب در فضا مي پيچيد، دلم قرص مي شد و را روي لب

موبايلم در جيبم لرزيد ، نگاه نكرده مي دانستم شهاب است  !چه قدر خوشحال مي شدم كه به عمارت برگشته ام

 كه مثل هميشه در جواب چندبار تماسم كه پاسخ نداده است، حتما نوشته است

 "؟كاري داشتي !ستم بندهد "

ديگر دلم نخواست پيام را باز كنم، ديگر خسته بودم از خواستن و دويدن و درجا زدن، رابطه من و شهاب روي 

 !نمادين بود !تردميل افتاده بود ، الكي بود، دويدنش رسيدني نداشت

م، آيجان در حال گردگيري مرا لباس ها را يك به يك به چوب لباسي ها آويزان كردم و با ذوق از اتاق خارج شد

  :با تعجب نگاه كرد، يقه پيراهن سفيد حاج امير را صاف كردم و با لبخند گفتم

 .مي برم، مي ذارم توي كمدشون -

وارد اتاق شدم و بالفاصله سراغ كمد رفتم ، عكس مادرش را از داخل روي درب كمدش چسبانده بود، با اينكه 

ه بودم ، اين عكس خيلي خاص بود، پيراهن حرير سفيد به تن داشت و دست عكس زيادي از اين زن زيبا ديد

بين موهايش فرو برده بود و لبخندش عجيب دلبرانه بود، بي اختيار دست كشيدم روي عكس ، تا لحظه آخر كه 

ه پله ها در كمد را ببندم هم تماشايش كردم، در افكار خودم بودم و از اتاق خارج شدم كه هم زمان او را در ميان

 :ديدم چند كتاب در دستش بود، كمي دست و پايم را گم كردم، اما بعد سريع سالم دادم و گفتم

 .من لباساتونو آوردم گذاشتم كمدتون ...من  -

 :سالمم را زير لب جواب داد، نزديك تر كه شد جدي پرسيد

 ؟مگه قرار نبود چند وقت بموني پيش مادرت -

 .شروع كردم به كندن پوست لبم

 .آخه، آخه من اونجا رو دوست ندارم -

 :خيلي جدي تر گفت

 .يك وقت ها شرايط و حال اونا كه دوستشون داريم، طوريه كه مجبوريم بمونيم اونجا كه اصال دوستش نداريم -

 .اينبار با كمي جسارت نگاهش كردم

 ؟مثل شما كه اون موقع ها رفتيد انگليس -

 :جوابم را نداد و در عوض گفت

دفعه بعدم بدون هماهنگي و سرخود زير وعده و وعيد نمي زني،  !يفه لباس ها با شما نيست ريحانه خانموظ -

 !قرار بود بموني، بايد مي موندي
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 مي خواست سمت اتاق برود،

 :حرصم گرفته بود، بي اختيار ادايش را زير لب در آوردم و با دهن كجي گفتم

 !بايد مي موندي -

 با استرس به جان پوست ب برگشت، از كارم بيش از حد پشيمان شدم، باز توقف كرد و چند قدم عق

 :و دستم را از روي لبم كنار زد و با اخم گفت لبم افتادم، با كتابي كه در دستش بود كمي محكم روي دستم زد 

 !بي ادب -

لقب بي ادب را  وقتي كه رفت، با بغض به در بسته اتاقش چشم دوختم، از خودم كه باعث شده بودم از او 

 ....بشنوم،حسابي دلخور و شاكي بودم

بار چندم بود كه براي گذرادن وقت و پرت كردن حواسم، دكوراسيون اتاق را تغيير مي دادم ، با آخر احساس 

  كردم ، اصال جاي تخت مناسب نيست،

به كمكم بيايند،  ردن تخت بالفاصله با آشپزخانه تماس گرفتم و از منيره خواستم همراه بايرام براي جا به جا ك

 .مي خواستم تختم پشت به پنجره باشد، شب ها از تماشاي پنجره و تاريكي باغ مي ترسيدم

در حالي كه خودم مشغول جا به جا كردن كنسول بودم، با صداي بلند  كمي بعد با صداي چند ضربه به در 

 :گفتم

 .بفرماييد -

  ول شدم و بالفاصله سمت در رفتم، همراه منيره بود،صداي يا اهلل گفتن حاج امير را كه شنيدم ه

 .تسبيحش در دستش بود

 ؟چي كار داشتي بابا جان -

 :با شرمندگي گفتم

 ...من گفتم بايرام -

 :ميان حرفم گفت

  ؟چيو مي خواي جا به جا كني  -

 من خونه ام ديگه،

 .پيرمرد كمرش درد مي كنه 

 :ه كردم و گفتمبه جايي كه در نظر داشتم اشار با خجالت 

 .مي خوام اينجا، تخت رو اين وري بذارم -

 :با تعجب گفت

 ؟به پنجره پشت  -

 !جلوي مسيرم مي گيره كه 

 :با خجالت گفتم

 ...آخه  -

 .آخه شب ها چشمم به باغ مي افته مي ترسم ، خوابم نمي بره
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فت، آستنيش را باال زد و مي خواست آه كشيد، حالت صورتش كامال تغيير كرده بود، ديدم كه زير لب اهلل اكبر گ

 مشغول شود كه يك مرتبه سرش را پايين انداخت،

متوجه شدم كه چشمش به عكس عروسيمان افتاده، سمت تابلو رفتم تا از ديوار پايين بياورمش و برعكس كنم 

تم روي پايم تا حاج امير مدتي كه در اتاق است معذب نباشد، اما نفهميدم چه شد كه يك مرتبه تابلو از دس

  افتاد، دردش شديد بود، آخ شديدي گفتم و طوري رهايش كردم كه نقش زمين شد و از وسط شكست،

 .ر و حاج امير هراسان سمتم آمدندمني

 :مقابل پايم نشست و با نگراني گفت

 ؟؟؟چي شد -

 :كمي عقب رفتم و گفتم

 .بدجور افتاد -

 ...من و شهاب كه تا صورت شهاب امتداد داشتزل زده بودم به قاب عكس شكسته و ترك بزرگ بين 

 .بغضم براي درد پايم نبود، اما بهانه خوبي بود براي گريه، نشستم و مثل بچه ها با صداي بلند گريستم

 :سريع به منيره گفت

 .ترسيده، برو يه ليوان آب قند واسش بيار -

از اينكه ديگر دل تنگ شهاب نمي شدم  !ودم ترسيده بودم، خيلي ترسيده ب !حق با او بود، مرا خوب فهميده بود

 ...ترسيده بودم

*** 

 ...نگاهم كرد؛ طوالني، آرام ، عميق

 :بعد كف دستش را روى صورتم كشيد، عطر دست هايش مستم كرد و وقتي خواند

 "فتبارك اهلل احسن الخالقين " 

 ....قند در دلم ساييدند

 :برانه گفتمدوباره نگاهم كرد، سرم را پايين انداختم و دل

 ؟كنيچرا اين قدر نگاه مي -

 ...دست كشيد روي سينه اش و چشمانم دويد دنبال انگشتر عقيق سرخي كه آن روز به دست داشت

 !كنممن فقط نگاه نمي -

 :با شيطنت گفتم

 ؟كنيپس چي كار مي - 

 آه كشيد و لبخند زد،

 !كردختى هاي عالم خواستني مياز همان خنده ها و آه هايي كه، صورتش را اندازه همه خوشب 

 من با نگام بغلت مي كنم، -

  بوسمت،مي

 دورت مي گردم؛
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 !من با نگام طوافت مي كنم ريحان

 ؟بعد تهش نمي دونم مؤمن تر شدم يا كافر

 گم،تهش به اوستا كريم مي

  !عظمتت رو شكر

  دمت گرم ،

يا  ؟بتي كه گذاشتي توي مسير بندگيت واسم گله كنم از اين ؟چاكرتم ، قربونت برم گاليه كنم يا شكر بگم

 ؟شاكر باشم كه بت عشق رو هركي بپرسته، كعَنَّهو اينه كه به عشق خودت رسيده

 چادرم را روي صورتم كشيدم،

 گي،اينجوري مي -

 !خجالت مي كشم اميررضا 

 چادرم را آرام از صورتم كنار كشيد،

 !سير نشدم هنوز ، رو نگير ازم -

 ؟كو  !خودت گفتي !ردي اينجا يه راز نشونم بدياصال منو آو -

 :خنديد و پرسيد

 ؟سطل و بيلچه ات رو از ويال آوردي -

 ؟همون كه باهاش واسم قلعه توي ساحل درست كردي -

 با سر جواب مثبت داد،

 توي ماشينه، !اوهوم -

 ؟حاال مي خوايم چي كار كنيم !گفتي بردار، برداشتم

 :دايمان زدعمو سيف از پنجره كلبه اش ص

 ؟بال بزنم يا جيگر !بچه ها -

 اميررضا نگاهم كرد،

 :با خنده گفتم

  !جيگر دارم كنارم عمو-

 !بال بزن پر در بيارم، دورش بگردم

 صورتش سرخ شد، لب گاز گرفت؛

 !!زشته ريحانه -

 :عمو سيف قهقهه زنان گفت

 !بال بزنم، اونم بال زعفروني !چشم -

 :خنديدم و گفتم

  ؟ديچيه سرخ ش -

 ؟فكر كردي، فقط خودت بلدي حرفهاي قشنگ بزني
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 :شيرين اخم كرد و گفت

 !عوضش االن جريمه مي شي، مي ري باال از ماشين وسايل رو مياري -

 :به ارتفاع كه نگاه كردم، خودم را در آغوشش رها كردم و ناليدم

 من برم و برگردم فلج مي شم، -

 !بعد بايد برگشتني كولم كني 

  :م را بوسيد و گفتنوك بيني ا

 !تنبل -

 .چند دقيقه بعد با بيلچه در باغچه پاي يك درخت مشغول كندن شد

 :با خنده گفتم

 ؟داري نبش قبر مي كني يا دنبال گنجي -

 :عرق پيشاني اش را پاك كرد و گفت

 !اومدم گنجمو از هزار چم پس بگيرم -

 :در حال فوت كردن بال كبابي گفتم

 !يا بخورحاال تا سرد نشده ب -

 !دوباره با هم مي كَنيم

 ابرو باال انداخت،

 !تناسب اندامم بهم مي خوره، بعد مي گن ببين اين زن تپلش، شوهرشم تپل كرد !نه كلسترولش باالست -

 :با حرص گفتم

يه ساعت پيش اوني كه با شوق گوشت كوب رو مي كوبيد وسط ديزي و لقمه هاي مشتي مي گرفت همين  -

 ؟آرهزن تپلت بود، 

 !آره ديگه ريحانه -

 يكم از من ياد بگير، !زياده روي مي كني 

  !شكمو

 :با حرص گفتم

 ؟من شكموئم -

 !همه چيپس ها رو هم تو ماشين خوردي، صد بار گفتم يكم هم واسه من نگه دار -

 :بلند شدم و با حرص گفتم

 ؟!من خوردم -

 :خنديد و گفت

 !نه پس من خوردم -

 :مدست به كمر زدم و گفت

 !اون شكم قلمبه ات سند بزرگيه كه نشون مي ده كار كيه -
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 .دوباره خنديد

 ؟پس اون لپ هاي گردالوتو چي كار كنيم -

  با حرص و پا برهنه دنبالش دويدم،

 فرار كرد،

 :با خنده جيغ زدم

 !به نفعته وايسي امير جبارزاده -

 شروع كرد قر دادن و خواندن؛

  فسم بند آمده بود،از خنده دل درد گرفته بودم و ن

  !اميري كه من در خلوت داشتم براي اطرافيان و كارمندهايش حتي نزديكانش غير قابل باور بود

 !شد، مي رقصيد و شيطنت مي كرد و غم بي معني ترين حس عالم در كنارش بوداميري كه كودك مي

 امير جدي و با جذبه، براي من آنقدر با نشاط و شوخ و بشاش بود،

 !ام لحظه هايمان با خنده مي گذشتكه تم 

 ...!از خودش به خودش نزديك تر شده بودم، اصال انگار پوستش را شكافته بود و مرا در خود كشيده بود  

 :با قهقهه و خسته كنار چاله اي كه حفر كرده بود، نشستيم،نفس نفس زنان گفتم

 ؟نكنه مي خواي اينجا زنده به گورم كني -

 د،دستم را گرفت و فشر

 !من يه روز خودم رو اينجا زنده به گور كردم -

 بعد شروع كرد با دست كندن، با ولع مي كَند و مي كَند، تا باالخره به يك جعبه كوچك فلزي رسيد،

 با تعجب جعبه را نگاه كردم،

 !خاك روي جعبه را تكاند و بوسيدش

 :پرسيدم

 ؟؟اين چيه -

 !مقابلم گرفت، دستمال موهايمجواب نداد و در عوض در جعبه را باز كرد و 

 !همان كه گم شده بوده

 !دستمالي كه روز اول در هزار چم مثل قلبم گم شده بود

*** 

 !با تعجب و بهت نگاهش مي كردم دستمال را بيرون آورد و مقابل صورتش گرفت و عميق بوسيد

 ....تگاريتنمي دوني چه حالي داشتم روزي كه مجبور شدم بيام واسه يه نفر ديگه خواس - 

 نمي دوني چه طور قلبم رو با اين دستمال،

 !دفن كردم اين زير  

 اشك هايم چكيد،

 !من هنوزم بابت اينكه شجاع نبودي و منو راحت بخشيدي، نبخشيدمت -
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 .اخم كرد

 !من تو رو به اون نبخشيدم ...من -

 !من تو رو به خودت بخشيدم

  !نمي دونستم دسيسه است

  !اشق هم شدينفكر مي كردم واقعا ع

 !بعد ديدن اون عكس به خودم قبولوندم دلت با يكي ديگه است و اين حق دل من نيست دنبال دلت باشه

 !من ترسو نبودم

وقتي عاشق يه نفر مي شي و مي فهمي عاشق يكي ديگه است ، چي كار  ؟تو جاي من بودي چي كار مي كردي

 ؟ي گذره از دل خودش محض دل محبوبشجز اينه كه م ؟عاشق واقعي چي كار مي كنه ؟مي كني

 ....با هق هق مشت به بازويش كوبيدم

 ...من  -

 !من تو رو به هيچ كس نمي بخشم

  !به آدم ها، به زمين 

 حتي به خدا هم نمي بخشم، !به هيچ كس

 !من تو رو باهمه شريك مي شم، اما از تو چشم نمي بندم

 !تو اين قدر بزرگي كه بايد سهم همه عالم باشي

 !اما هيچ كس حق نداره سهم منو از داشتنت بگيره 

 !حتي خدا !هيچ كس 

 .آرام دست گذاشت روي دهانم

 !كفر نگو ريحان -

 .پاك كرد و بعد آن را آرام و با وسواس تا كرد و در جيبش گذاشت اشك هايش را با دستمال 

 !قول مي دم هيچ وقت از خودم جداش نكنم ريحان -

 ....قول مي دم

*** 

 .اسپندان وارد اتاق شدم و آن را چند بار دور سرش چرخاندم و ذكر خواندم با

 :كيسه يخ را از كنار پيشاني اش برداشت و روي ميز گذاشت و با خنده گفت

 !دفعه سومه اسفند دود كردي !ريحان -

 دست كشيدم روي كبودي كنار پيشاني اش،

 !بميرم الهي واست ، دستش بشكنه -

 :كرد و گفتچشم هايش را گشاد 

  ؟؟دست ميز بشكنه -

 :با حرص گفتم
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 ؟حواسشون كجا بود-

 !كارگر بنده خدا كلى معذرت خواست و حالليت طلبيد -

 !بي مالحظه ان كال اين طبقه باالييها ؟اصال ميز رو بايد از راه پله ببرن باال -

 لب گاز گرفت،

 ؟؟پس از كجا ببرن باباجان -

 !اثاث كشيه ديگه 

 ؟آسانسور نيومديتو چرا با  -

 ...خراب بود، گفتم كه -

 !هميشه آسانسور خرابه !فقط بلده بياد شارژ بگيره !بذار تكليفمو با مدير ساختمون يه سره مي كنم -

 اينبار اخم كرد،

 !خانم من با مردم سر جنگ و جدل نداره ها -

 بغض كردم،

 !ببين سرت چي شده -

 !دلم مي تركه يه چيزيت ميشه

 !ت پاتاون از انگش

 اين از كف دستت ، اين از قلبت،

 !اون از كمر دردت

 :خنديد و گفت

 !مي خواستي زن  پيرمرد اسقاطي نشي -

 :اخم كردم و گفتم

 !نخير -

 !همش چشم مي خوره  !ماشااهلل ماشااهلل شوهرم قدش بلنده ، چهار شونه است، توي چشمه 

 :بعد يك مرتبه گفتم

 !يه دقيقه وايسا -

  م، به اتاقم رفت

 ،بند مشكي را از داخل كيف چرم كوچكي كه در كارگاه چرم سازي با خانم هاي كار آفرين ساخته بودم رد كردم

يك تكه پارچه سبزي كه از كربال تبرك آورده بود را  بعد با دقت آيه الكرسي را روي يك تكه كاغد نوشتم، 

 .عد داخل كيف چرم گذاشتمبريدم و دور كاغذ پيچيدم و با نخ و سوزن دورش را دوختم و ب

 كيسه يخ را روي پيشاني اش گذاشته بود و مشغول تماشاي اخبار بود،

 همه حواسش به تلويزيون بود،

 :با خشم زير لب مي گفت

 !حق ملت رو چه راحت خورد بي شرف -
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 .باالي سرش ايستادم و آرام بند كيف كوچك را در گردنش انداختم با تعجب برگشت و نگاهم كرد

 .ند زدم و خم شدم و بوسيدمشلبخ

 !كيفشو خودم درست كردم -

 ...آيه الكرسيشم خودم نوشتم، هميشه بذار گردنت باشه 

 :كيف كوچك را باال آورد و نگاهش كرد و بعد بوسيد و آرام گفت

 !قربون اون دستات برم -

 بعد دستم را گرفت و مرا روي پايش نشاند،

 دست كشيدم بين موهاي طاليي اش،

 !ل بده هميشه گردنتهقو -

 :اينبار سرش را پايين آورد و روي قلبم را بوسيد و گفت

 !چشم، قول -

 !به قلبم قول داديا -

 !قول دادم -

 !قول داده بودي اميرم

 !قول داده بودي مرد مردهايم

 !قول داده بودي دستمالم را هميشه پيش خودت نگه داري

 !داشته باشيقول داده بودي كيف  دعا را هميشه در گردنت 

 !قول دادي بودي

 !تو مرد  بزرگترين قول ها بودي

 !عهد شكني و فراموشكاري در ذاتت نبود

  !اميرم

اين ماه هاي نبودنت، دلخوش اين بودم كه دستمالم در خانه نيست و تو فراموش نكردي آن را مثل تسبيح  تمام 

 ...و انگشتر و قرآن و حوله و عطر و كفشت ببري

 !ودم كه آيه الكرسي در گردنت، حافظت خواهد بوددل خوش اين ب

 زار مي زدم و با تمام وجودم با ناله فرياد مي زدم؛

پيراهن سفيدش را باز مي كردم و به سوراخ روي سمت چپش خوب نگاه مي كردم، به حجم بيش از حد خون 

 ...هاي خشك شده روي پيراهن

 ...شلوارش ، كمربندش، آخ زير پيراهنش

 ...خوني ام دستمال موي

 !كيف كوچك چرم پاره، جاي خالي آيه الكرسي كه ديگر نيست 

 !دمپايي هاي رو فرشي چرمش، خداي من

 !امير من عادت نداشت با دمپايي رو فرشي از خانه بيرون برود
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 !همه را به سينه ام مي فشرم

تكانم شايد چيز ديگري پيدا  چنگ روي صورتم مي كشم، با ولع يكبار ديگر براي بار چندم پالستيك سياه را مي

 !كنم

 ...اما نيست

 !هيچ چيز نيست

 !اصال آمده اند كه بگويند ديگر نيست

 !اميرت ديگر نيست

 ...آمده اند بگويند گرگ  مرگ، يوسفم را دريده

 !آه براي يعقوب هم پيراهن خونين يوسف آوردند

  !دروغ بود

 !يوسفش زنده بود

  !اما اميرم

 اميرم قول داده بود،

 !چه باليي سر او آورده اند !دستمال و آيه الكرسي اش را از خودش جدا نكند 

 ...خدايا اين خون ها بوي خون اميرم را مي دهند

 :كه هرگز باور نكرده بودم در سرم مي پيچد صداي مرد شاهد 

  !قلبش ، زد وسط قلبش !من ديدم با گوله زدنش ، اينجا  -

 :دهم چنگ مي كشم روي صورتم شيون سر مي

 !!!!!!نه !!!!!نه -

چند دقيقه بود كه كالس شروع شده بود، و سنگيني نگاه همكالسي جديدم از همان دقايق اول كالس اذيتم مي 

  كرد،

  .پسر جواني كه از صورتش مشخص بود، از جنوب كشور است

تم و كالس را ترك كيفم را برداشتم و از استاد معذرت خواس !هر چه قدر سعي كردم تمركز كنم، موفق نشدم

 .كردم

از آب سرد كن راهرو دانشكده چند ليوان پر پشت سر هم آب خوردم، تازه احساس سبكي مي كردم كه با لهجه  

 :آباداني صدايم زد

 !ببخشيد خانم ارجمند -

  !خودش بود

 :او هم كالس را ترك كرده بود، با نگراني بر گشتم و گفتم

 ؟بله، امرتون -

 :با خجالت گفت

 ؟التون خوب نيست از كالس رفتيدح -
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 !من نگرانتون شدم

 :با حرص و نفرت گفتم

 ؟!شما واسه چي بايد نگران من شيد -

 !عصباني نشيد تو رو خدا -

 !از دست نگاه هاي شما رفتم آقاي محترم -

 :با شرم گفت

 !ببخشيد دست خودم نيست -

 :با صداي بلند گفتم

 ؟شما خجالت نمي كشيد -

 :ام را نشانش دادم و گفتم بعد انگشت حلقه

 ؟اينو توي دست من نمي بينيد -

 :دستپاچه مي گويد

 !خوب اين روزها همه خانم ها، الكي حلقه دست مي كنن ...خوب -

 :داد كشيدم

 !!من متاهلم آقا -

 :ترسيده بود، عقب رفت و گفت

  !گفتن شوهر نداريد !ينبه خدا من از چند نفر سوال كردم همه گفتن توي اين چند ترم شما تنها بود -

 ...گفتن كسي نديده

 ...دستم را روي قلبم مي گذارم و بقيه جمالتش را نمي شنوم

 :فقط در دل ناله مي كنم

 ؟؟مي خواي چيو به من حالي كني !روزگار لعنتي -

*** 

 .مكنار پنجره نشسته بودم و هر يك خطى كه از كتابم مي خواندم، يك خط نگاهم را در باغ مي چرخاند

باد ميان درخت هاي مي رقصيد ، چراغ هاي باغ هم اتصالي پيدا كرده بودند و يكي در ميان روشن بود و سو سو 

 .مي زدند

بي حوصله نگاهي به گوشي ام انداختم، چند هفته اي مي شد كه ديگر حتي از پيام كوتاه و مختصر و مفيد شب 

 !بخير هم از جانب شهاب خبري نبود

  و سقفي كه سراسر امنيت بود، همين قدر آرامش  شكايتي نداشتم و 

 !برايم كافي بود

  با باز شدن در بزرگ عمارت بي اختيار خودم را به پنجره چسباندم،

  دير وقت بود و چراغ اتاقك نگهباني خاموش بود؛

 !مثل هميشه براي استقبالش نرفت ماشين حاج امير كه وارد شد ، بايرام 
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 ! نمي دانم چرا ايستادم، 

دست خودم نبود، وقتي كه همان ابتداي ورودي خانه توقف كرد و داخل پاركينگ نرفت دلم انگار خواست چشم 

 !و ابرو باال بياندازد و با اشاره مرا متوجه چيزي كند

 ديدم كه پياده شد و در همان نيمه تاريكي متوجه شدم،

 !شانه هايش كمي خميده است و مثل هميشه سينه اش ستبر نيست

مي نزديك تر شد ، اور كتش را روي دستش انداخته بود ، هوا سوز داشت؛ نگران شدم، وقتي ديدم ايستاد و ك

  .دست به كتفش گرفت و كمي خم شد بي اختيار دستم روي قلبم رفت

 !چند قدم ديگر برداشت ، نه

  !حاج امير هميشه نبود 

 !نتوانست ادامه دهد و همانجا روي زمين نشست

 مد ، مي خواستم پنجره را باز كنم،زبانم بند آ

 فرياد بزنم و يا اهل خانه را خبر كنم، 

ميانه پله ها بودم كه زمين خوردم، با شدت   .چادر نماز گلدارم را برداشتم و بيرون دويدم !اما صدايي نداشتم 

 !زمين خوردم و درد در همه وجودم نعره كشيد، اما من بلند شدم

 بلند شدم،

 !ر سمت باغ دويدمدوباره و قوي ت

 همانجا نشسته بود و سرش را پايين انداخته بود،

وقتي سمتش دويدم سرش را قدري باال آورد، نزديكش كه شدم سفيدي صورت رنگ پريده اش، ماه را شرمنده 

 !مي كرد

 :روبه رويش نشستم، ديدم كه لبخند زد و آرام و بي رمق گفت

 ؟تو از كجا پيدات شد اين وقت شب باباجان -

 :با بغض جواب دادم

 !حالتون بده -

 :سعي كرد عميق نفس بكشد و بعد گفت

 ؟قول مي دي امشب محرم من باشي -

 فقط نگاهش كردم،

 :به عمارت اشاره كرد و گفت 

 !از كشوي ميزم، قرصم رو بيار -

 !كسي رو هم بيدار نكن

 !بغضم شكسته بود، حق نداشت مواظب خودش نباشد

 :ميان گريه گفتم

  ؟اتونو جا مي ذاريدقرص -
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 ؟اصال اون بيرون داروخانه نبود كه با اين وضع اومدين خونه 

 .دوباره لبخند زد

  اول احيا كن، -

 !بعد شماتت كن  

 !بجنب پدر صلواتي

 :كه دستم داد، نفس عميق كشيد و گفت ليوان خالي را 

 !اجرت با سيدالشهدا دختر -

 .كمي حالش بهتر بود

 م،كنارش با فاصله نشست

 ؟شما حواستون به خودتون نيست -

 دست مي كشد روي سينه اش؛

 !تموم شده -

 :با تعجب پرسيدم

 ؟چي -

 .به پنجره اتاق الناز زل زده بود

 !حواسم -

 چيزي در چشمانش بود كه مشخص بود،

 !ابدا، قصد ندارد آن را به زبان بياورد 

  ما براتون حواس نذاشتيم ، -

 !مي دونم

 دوباره آه كشيد،

 !شهاب توى اون قضيه صحرا بى گناه بوده -

 !از اين كه بي مقدمه اين جمله را گفت !كمي جا خوردم؛ نه از بي گناهى شهاب

 .تلخ خنديدم و سر پايين انداختم

 !نبود كامال هم بى تقصير  !نه -

 ...فقط اون بچه

 با يك استغفار جمله ام را قطع كرد،

 ه بود،بعد همان طور كه هنوز نگاهش به پنجر 

 :پرسيد 

 ؟مي دونستي -

 آرام جواب دادم،

 ...بله -
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 ؟حفظ آبرو كردي باباجان -

 !نمي توانستم و نمي خواستم ديگر به او دروغ بگويم

 :با شرم گفتم 

 !چاره اي نداشتم -

 .سكوت كرد، كمي بعد يا علي گفت و به سختي بلند شد

 :دمحاال من هم پنجره اتاق الناز را نگاه مي كردم و پرسي

  ؟حاال چي مي شه -

 نظر شما اين نيست،

  ؟كه حق النازه بدونه

  !من حتم دارم اين آدم بازم خطا مي كنه

 .صدايش سرشار از غم بود

 :موالم علي به مالك اشتر فرمود -

اگر نيمه شب، بنده اي رو در حال گناه ديدي، حق نداري فردا صبح به چشم گناهكار نگاهش كني؛  !اي مالك"

 "!يمه شب توبه كرده باشه و تو بي خبر باشيشايد ن

 .كمي دور شد ، از جايم بلند شدم و دنبالش راه افتادم

 :صدايش زدم 

 ؟حاج امير- 

 .برگشت و در سكوت نگاهم كرد

 ؟شما از كجا فهميدين -

 !شهاب زنگ زد و همه چيو گفت !شهاب -

 !ردمكدليل اين كار شهاب را اصال درك نمي !حسابي جا خورده بودم

*** 

  .كنار رودخانه نشسته بوديم

 !هواى هزارچم بهاري بود؛ بوي علف تازه و عطر مخصوص رودخانه را به خوبي استشمام مي كردم

 .اميررضا هندوانه را از داخل آب بيرون آورد و بريد

 :با ذوق گفتم

 !گلش، مال  من -

 دخترم از دور سمت ما دويد،

 :با طنازي گفتخودش را در آغوش پدرش جاي داد و  

 !بده به من بابا -

 .امير خنديد و سر تكان داد

 ؟راست مي گن دختر هووي مامانشه -
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 .كوچك دخترم را گرفتم و روي صورتم گذاشتم دست 

 !دختر همه زندگي مامانشه -

 !امير هم دستش را جلو آورد و با پشت دست صورتم را نوازش كرد

 !مواظب اين زندگي باش ريحان -

 !از مي كنم نه از سبزي هزار چم خبري هست و نه از عطر خوشچشم كه ب

 .اتاق سفيد و سرد درمانگاه و بوى الكل و بتادين جايگزين مي شود

 !سر كه مي چرخانم، كنار پنجره مي بينمش، دلم قرص مي شود به پهناي شانه اش

 :آرام صدايش مي زنم

 ...امير -

 سريع برگشت؛

 ،اتاق سفيد و بي روح بيمارستان

 بوى گند الكل و بتادين،

 ...!حاال هم شهاب الدين جبار زاده

 !نفسم در سينه حبس مي شود

 جلو مي آيد،

 :عصبي و شماتت بار مي گويد

 !ريحانه !ريحانه -

 ؟؟داري با خودت و اون بچه چي كار مي كني

 عطرش را دوست ندارم،

 !چشم هايم را مي بندم و نفسم را در سينه حبس مي كنم

 .تار را باالي سرم مي شنومصداي پرس

 ...حالشون خدا رو شكر بهتره -

 .سرمش تموم شد، مي تونيد ببريدش

 :خيلي آرام و متين جواب پرستار را مي دهد

 ممنون خانم، -

 !زحمت كشيديد

 !خواهش مي كنم، وظيفه است -

 .بعد مرا مخاطب قرار مي دهد

 !خانم خوشگله -

 چشاتو باز كن، 

 !ابايي رو، كلي نگران خودت و ني نيش بودتو كه دق دادي اين ب

 :بي اختيار چشم باز مي كنم و فرياد مي زنم
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 !اون باباي بچه من نيست -

 !اون هيچي نيست

 !!!هيچي

 :پرستار بهت زده عقب مي رود، شهاب با حركت دست و زير لب به او مي گويد

  چيزي نيست،-

 !االن آروم مي شه

 اما من قصد آرام شدن ندارم،

 :اد مي زنمفري

 ؟چرا دست از سر ما بر نمي داري ؟چرا همه جا هستي -

 ؟چرا نمي فهمي ازت متنفرم

 !با فرياد ، فريادم را خاموش مي كند

 !متنفر باش -

  !متنفر بااااش

 !اما حق نداري باليي سر خودت و امانتي حاجي بياري

 :با نفرت گفتم

 !به تو چه -

 !؟تو چه كارشي

 .گرفت و تكان داد انگشت تهديدش را سمتم

 من اون كسي ام كه، -

 !راحت مي تونم بچه رو ازت بگيرم

 !تو غلط مي كني -

 .متوجه مي شوم كه سعي دارد خودش را كنترل كند

 :محترمانه رو به پرستار مي گويد

 ؟خانم مي شه بيرون تشريف داشته باشيد -

ر عدم ثبات رفتاري تا وضع حملش همينجا يه لطفي هم بكنيد به دكتر بگيد، امكانش هست، مريض ما به خاط

 ؟بستري بمونه

 .پرستار با ترديد چشم گفت و اتاق را ترك كرد

 !با حرص بلند شدم ، مي خواستم س رُم را از رگم جدا كنم كه مچ دستم را محكم گرفت

  !به جان ساهيارم ديوونه بازي كني مي بندمت به تخت تا روزي كه بزاي -

 !ون بچه رو ببيني بعدم نمي ذارم رنگ ا

 .دستم را با نفرت از دستش مي كشم

  راجع به بچه ام هم حق نداري تصميمي بگيري ، !به من دست نزن -
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 !من تارا نيستم

 

 سكوت كرد، شايد شرمنده بود،

 ..شايد او هم دقيقا به همان روز و همان ساعت لعنتي فكر مي كرد

*** 

  ند وآلما با شيرين زباني در آغوشم شعر مي خوا

 :بعد هربار با شوق مي پرسيد

 ؟اوب بود آنه -

 .بوسيدمش و در آغوشم فشردمش

 !بله كه خوب بود، تپل  خوشگلم -

 الناز در حالي كه يك قاشق غذا به زور در دهان بچه فرو مي كرد،

 :گفت

 همش راه مي ره توي خونه، -

  مي گه برم پيش آنه،

 !برم پيش آنه

  ن،خيلي كم ميايد اين ساختمو -

 !دلم واسش تنگ مي شه

 !اصال گاهي مي گم انگار نه انگار توي يه خونه زندگي مي كنيم

 ...خيلي دور شديم از هم

 :آه كشيد و گفت

 ...داداشم -

 ؟نمي بيني داداشم چه قدر سرد و بي حوصله شده

 !اصال انگار از من و وحيد فراريه 

 !بيا االنم تا ما اومديم اين ور، رفت توي كارگاهش

فرارش فقط براي فرو نشاندن خشمش  مي دانستم حاج امير بيچاره غم و بغضش را پنهان مي كند و علت اين 

 در مقابل مردي است،

 !كه به تنها خواهرش خيانت كرده است

 !و شايد از چشمان بي خبر خواهرش فرار مي كند 

 :دست الناز را گرفتم و گفتم

 !سال سختي گذشت -

  اال آورد و اون اتفاقاي بد ،بعد بدهيايي كه شهاب ب

  جراحي شادي،
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  حرف و نگاه مردم،

 مريضي خودشون،

 !بايد بهشون حق بديم، آدم گذشته نباشن

 :با بغض گفت

 !يه مو از سر داداشم كم شه دق مي كنم -

 !ايشاال سايشون ساليان سال باالي سر همه ما هست -

 :و صدايم مي زند به سالن مي آيد يك مرتبه آيجان با ذوق و ناباوري 

 !ريحانه خانم !ريحانه خانم -

 با تعجب نگاهش مي كنم،

 ك ل مي كشد 

 :و مي گويد

 !پاشو مژده گوني بده -

 !شوهرت اومده

 :با چشماني كه از فرط تعجب گشاد مانده مي پرسم

 ؟؟شهاب -

 !آره به خدا خودم ديدم -

 !االنم بايرام داره چمدوناشو مياره  

 از جايم برخواستم،

 آيجان ك ل كشيد،

 الناز تبريك گفت،

 ؟عزيزه خاله جان بيدار شد و مي پرسيد كه چه خبر شده

 !كسي نمي دانست

  !هيچ كس نمي دانست چه خبر شده

 !جز دل  من كه عجيب گواهي خبر بد مي داد

*** 

 ؟!چه طور تنها و پياده جاده اى را برگردم كه رفتنش با تو و پرواز گذشت

 ؟!مي آيد يادت

 :ن آيه قرآن را كه خواندى و پرسيدمآ 

 ؟!ابن سبيل كيست -

 :تو جواب دادي  و

  .كسي كه در راه مانده باشد- 

 ؟مي آيد كالم خدا در مورد ابن سبيل چه بود يادت
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 :برايم خواندي كه گفته است خودت

 «و رحم كن بر در راه ماندگان »

 !كن امير رحم

 كن بر مني كه بي تو، رحم

 ...توشه ام بودي، در راه مانده امتو كه تنها  بي

 !كن بر كسي كه در برهوت بالتكليفي، سراب آمدنت، از پا در مي آوردش رحم

 !من ابراهيم

 !اگر رفته اي كه در بيابان كعبه ي پرودگارت را بسازي، بدان من هاجر نيستم 

 هاجر نيستم كه با طفلي كه از تو دارم،  من

 ...فت، سعي بر آن واجب عشاق شودو مروه اي بسازم كه بعد طوا صفا

 ...زمزمي ندارم و بدون تو محكومم به عطش، به عطشان ماندن و نمردن من

 !!!بار رها كن  حج را  به حجت عشق، مرد مومن اين

 !خدا كه حسين هم حجش را نيمه كاره گذاشت، وقتي پاي حرمت در ميان بود به

 .تكه حرمت عشق  و جوان مردي ات در خطر اس برگرد

 .برگرد تا همه آنان كه تو را متهم به ننگ مي كنند، شرمنده شوند 

 !!برگرد و اسم مرد مردهارا از زير تهمت و افترا به سالمت بيرون بكش 

 !امير برگرد

 !صدايم به عالم نمي رسد من

 ...و اين نفير ظلم را خاموش كن برگرد

 را بار ديگر جلوي دهانم گرفت، قاشق

 .رو بر گرداندم 

 !ميل ندارم -

 :جدي گفت خيلي

 !آخريشه -

 :حرص گفتم با

 ؟!بخورم،ميري -

 .نشانه مثبت سر تكان داد به

 :نفرت غذا را جويدم و گفتم با

 !تموم شد، حاال برو -

 !قبلشم اون نامه ترخيص رو امضا كن 

 :جايش بلند شد، خيلي ريلكس ظرف غذا را كنار ميز گذاشت و گفت از

 .بر مي گردي تهران -
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 :كشيدم فرياد

 ؟هنوزم همون نامردي هستي كه زير حرفات مي زني -

 كرد، نگاهم

 ...چشم هايش چه قدر با گذشته فرق داشت 

 قول دادم مي رم، -

 .مي رم 

 !وقتي رسوندمت تهران ولي

 !من تهران نميام -

 :گفت عصبي

 ؟نديدي چه اتفاقي افتاد ؟؟؟چرا نمي فهمي اونجا موندنت خطرناكه -

 ؟علوم دوباره نيان سراغتكجا م از

 ...كردم بغض

 !!!اومدن منو با لباس هاش گول بزنن، بگن ديگه نيست، بگن ديگه نفس نمي كشه -

 !!شم و مي ميرمدونن تو هواي دنيايي كه نفس هاي اون نباشه من از بي نفسي خفه مي نمي

 ...اين كه زنده ام يعني اون يه جاي اين دنيا داره نفس مي كشه 

 .صدايش در اوج خشم مي لرزيد .يد بين موهايش، كالفه بودكش دست

 ! آره داره نفس مي كشه -

 !توي وجود خودت 

 !بفهم كه با نفس اون بچه زنده اي !توي شكمت 

 !امير مرده !حاجي مرده !ريحانه

 !گوله خورده تو سينه اش ديدن

 !رو ديدن جنازش

 ! كه تابوتش غرق شده ديدن

 !مرده امير

 :كشيدم فرياد

 ! ساكت شو -

 !الل شو !دهنتو ببند  

 ...هيچي نگو ...نگو هيچي

 :مي ريخت وقتي مي گفت اشك

  !وقتي قبول مسئوليت كردي كه مادر يه بچه شي -

 اونو به دنيا دعوت كردي، وقتي

 !رحم كن به اون طفل معصوم !حق نداري اين قدر خودخواه باشي 
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 !!!ريحانه

 بچه داشتن يه چيز خيلي عجيبه، 

 !يه حس پر از درد و سختي اما شيرين 

 !محكوم به شجاع بودن به قوي بودن به تحمل، به جنگ !داشتن يعني محكوم به موندن بچه

 !خاطر اون بيا و قوي باش و بپذير ديگه تنهايي به

 !بپذير كه رفته 

 خودم مي برمت جنوب ، بيا

 ...كنار خليج بشين و واسش عزاداري كن 

 .ي عمق خليج گم شدهواسه تابوتي كه تو 

 !بيا بريم اونجا باهاش خداحافظي كن شايد باورت بشه رفته 

 ؟!به اين فكر كن آدم با روحي به بزرگي حاجي مي شد كه قبرش، شبيه قبر بقيه باشه اصال

 يه جا به وسعت دريا، بايد

 .خونه ابديش مي شد 

 !قدر با عذاب خودت، روحش رو عذاب نده اين

 ....مرثيه مي شد براي  بيشتر اشك ريختنمصداي هق هق خودم  

 :شالم را روي صورتم مي كشم و ناله مي كنم گوشه

 ...بر مي گرده -

  !به خدا بر مي گرده 

گل سرخ را در استكان كمر باريك شاه عباسي رها كردم و كشمش و توت خشك را در قندان مسي پر  غنچه

 .كردم و كنارش در سيني گذاشتم و برايش بردم

 قدر غرق مطالعه بود كه متوجه حضورم جلوي در نشد، اين

 پشت ميزش نشسته بود و با دقت به كتابش نگاه مي كرد، 

عينك فريم گردش دلم را هزار بار مي برد، يك مرتبه سرش را باال آورد و مرا كه ديد لبخند زد و عينكش را در  

 .آورد

 !زحمت كشيدي باباجان -

 .اشتم و روي ميز نشستمشدم چاي را مقابلش گذ نزديكش

 دلم واست تنگ شده بود، -

 .چايي رو بهونه كردم، بيام خلوتت رو يكم خط خطي كنم 

 :را روي پايم گذاشت و گفت دستش

 دامن گل گلي اينجوري كه تو اومدي، -

 !!!اصال اومدي خلوتم رو به آتيش بكشي 

 .دلبري گوشه دامنم را گرفتم و روي زانوهايم را پوشاندم با
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 ...اونم به موقعش -

 .اخم كرد شيرين

 ؟!موقعش كي مي شه اونوقت -

  :و گفتم خنديدم

 ؟!هر وقت واسم بگي چرا امروز از وقتي برگشتي اين قدر توي خودتي و به ريحانه نمي گي چي شده -

 ...كشيد روي صورتش دست

 !شه باباجاندرست مي -

 .ذاشتمشدم و روي پايش نشستم و سرم را روي شانه اش گ بلند

 شروع كرد به نوازشم، 

 :با بغض و دلخوري گفتم 

 !مي ترسم امير -

 !طور مي خواد درست شه چه

 !جماعت گردن كلفت دارن يه حرف  مشترك مي زنن يه

 يه نفري و بي لشكر، تو

  !داري يه حرف مخالف همشون مي زني 

 !از اين و اون كه مي گن چوب كردي توي لونه زنبور شنيدم

 !!ا خطرناكن، من ازشون مي ترسمزنبوره اين

 ...زيادي بزرگ شدن اينا

 :را بوسيد و آرام گفت گردنم

 !اونى بايد بترسه كه حرفش حق نباشه -

 ...كه زنبورن باباجان اينا

 !!!واسه گرفتن حق مردم حاضرم با لشكر اژدها هم رو به رو شم من

 :سرم را از روي شانه اش بلند كرد و با لبخند گفت بعد

 ؟ازم كه قند واسم نياورديب -

 :اشك، لبخند زدم با

 !ضرر داره -

 .توت و كشمش بخور 

 :زد و همان طور كه پايم را ميان مشتش مي فشرد گفت چشمك

 ؟!با قند خودم بخورم چه طوره -

 .دستش زدم روي

 !چه پسر بدي شدي امشب -

 .به كتابش كه افتاد با تعجب نوشته جلد كتاب را خواندم چشمم
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 ؟!!ارگانبيچ -

 .سر تاييد كرد با

 داستايفسكى -

 .را برداشتم و ورق زدم كتاب

  ؟چه طوره -

 .خونده بودمش، منتها احساس كردم واسه حال و هواي اين روزهام احتياج دارم دوباره بخونم -

 :را روي سينه اش گذاشتم و گفتم سرم

 .بخون يه كم واسم -

 طور كه مرا در آغوشش تاب مي داد،را گرفت، عينكش را دوباره زد و همان  كتاب

 .را باز كرد، چشم هايم روي كلمات كتاب بود و صداي او زيباترين الاليي  بيدار باش روزگار بود كتاب

كه قامت  تفكر و همت مردم كوتاه باشد،  يادر جامعه .مردمان دارد يبا قامت  فكر ميمستق يرابطه يسقف  آزاد"

 .شوديكوتاه مهم به همان نسبت  يسقف  آزاد

كوتوله اما  يهاآدم شوند،يكه حذف م خورديبزرگ سرشان آنقدر به سقف م يهاسقف كوتاه باشد، آدم يوقت

 .دهنديراحت جوالن م

و  ديآيم ترنييو پا نييها پاو سقف شونديكه كوتوله م كننديبقا آنقدر سرشان را خم م يعوام هم برا مردم  

 "قد راست كنند توانندينم گريو د شوديكمر خم م نكهيتا ا كنند،يقوز م شتريو ب شتريمردم ب

 :كشيد و كتاب را بست و زير لب گفت آه

 !سرزمينم داره به سرزمين لي لي پوت ها تبديل مي شه -

 .كشيدم روي سينه اش و بعد دستم روي قلبش جا خوش كرد دست

 ...كوتوله ها بودتا وقتي اين خاك پهلوونايي مثل تو داره نبايد نگران  -

 :بغض داشت وقتي مي گفت صدايش

 رسم بي صفت دنيا اين بوده كه اگه خم نشي، -

 !سرت رو يا سر نيزه مي بَرَن 

 !زير آب مي كنن يا

 ...ترسيدم

 ...دلم لرزيد 

 ...محكم بغلش كردم 

*** 

 :با تعجب نگاهم كرد الناز

 ! وا -

 ؟رنگت چرا پريد دختر

 .دهانم را قورت دادم آب
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 ؟چرا بي خبر برگشته -

 :دهدخاله جان جواب مي عزيزه

 ؟كي تا حاال خبر داده اومدنشو كه مرتبه دويّمش باشه -

 از اتاق بيرون آمده بود،  هراسان

 .پريشان بود و دكمه هاي پيراهني كه روي زير پيراهن سفيدش پوشيده بود را نبسته بود موهايش

 ... باالخره در باز شد و شهاب كرد، فرصت محدود بود ومرا نگاه مي فقط

 ..شهاب

 داخل شد، شهاب

موهايش عوض شده بود، فر درشت رو به باال كه اطرافش را مدل دار خالي كرده بود و يك تي شرت جذب   مدل

 .كردزرد با عكس يك راكون مسخره هم به تن داشت كه از زير كت جين كوتاهش خودنمايي مي

 :ا نگاه كرد و بعد پرسيدتعجب سالم داد و يك يك ما ر با

 ؟كنيدچرا اين طوري نگام مي 

 :خاله جان كمي جلو آمد و گفت عزيزه

 !بي خبر اومدي باالم 

 :زد و گفت نيشخند

 ؟زدين زميندادم، گاو واسم ميخبر مي

 نگاهش سمت من خيره ماند بعد

 :با يك زهر خند تازه گفت و

  ؟شما خوبي -

 ؟ازتون نيست خبري

 .سالم دادم و دلم ديگر نخواست صدايش كنم لب و آرام زير

 با چمدان ها نفس نفس زنان رسيد، بايرام

 :كمي جلو آمد و مقابل حاج امير ايستاد و گفت شهاب

  ؟گيد، اجازه دارم برم باال بخوابمخوش آمد كه بهم نمي -

 خسته ام، خيلي

 .فكر كنم اتاقم توي اون قسمت سه دنگ حقم واقع شده باشه البته

 گفت، "اهلل اكبر  "كه زير لب دمدي

 .به كارگاهش برگشت بعد

 :آرام به پهلويم زد و گفت الناز

 !برو پيشش ؟چرا خشكت زده -

 .شهاب هم صدايش را شنيده بود ، برگشت و نگاهم كرد انگار

  ...بهت ساخته !تپل شدي -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

921 
 

 :دوباره سر چرخاند در سالن و گفت بعد

 ؟قايم شده ؟آبجي جديدم كجاست -

 .خاله جان جوابش را داد زيزهع

  .شادي خسته بود -

 ...خنديد

 :صداي بلند زير خنده زد و گفت با

 !مصيبت بيشتر بهش ميومد تا شادي -

 :گويدكند و آرام مي، آلما را بغل مي الناز

 .من برم اونور، وحيد تنهاست، شب همه بخير -

 .زندقهقهه مي دوباره

  !آره دختر عمو برو -

 .نيست آدم شوهر جوونشو تنها بذارهخوب  اصال

 :زندخاله جان زير لب غر مي عزيزه

  ...هاي اهلل-

 .اين  اومد و شروع شد باز

 رود، او هم سمت اتاقش مي بعد

 .دوزمحسابي خالي مي شود، بي اختيار به در بسته كارگاه حاج امير چشم مي دلم

 :زندچند پله باال مي رود و بعد صدايم مي شهاب

 ؟حانهري -

 .كنددهد و جمله اش را كامل ميدهم، او هم اهميت نمينمي جواب

 .به منيره كمك كن چمدونامو بيار باال -

 زند در راه گلويم، چنبره مي بغض

 :گويدفهمد كه ميهم حالم را مي بايرام

 .من خودم ميارم آقا -

 ...دوزمم ميرود و من دوباره به در بسته كارگاه چشدهد و باال مينمي  اهميت

*** 

سرم را به شيشه چسبانده بودم و نگاهم را به جاده دوخته بودم و مثل يك زنداني اسير در آكواريوم، حسرت دريا 

 ...را داشتم

 :بدون اينكه نگاهش كنم، گفتم

 .بايد برگردم كلبه؛ يه چيزي جا گذاشتم -

 .صدايش خسته بود

 .گم واست بيارن تهرانمي -
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 :گفتم برگشتم و با خشم

 !خوامشهمين االن مي -

 .انگار صدايم را نشنيد

 :فرياد زدم

 .بايد لباساشو بيارم تهران -

 !بايد بشورمشون، امير وسواسه

 !حساسه روي نجس پاكي

 .لباساش خوني شده

 ؟حاال چه طور با اون لباسا، نماز بخونه

 .برگشت و نگاهم كرد

و اين ماتي اشك آلودش، يك طور عجيب، آدم را به شك  لعنت به چشم هايش كه ديگر برق گذشته را نداشت 

 ؟!مي انداخت كه او اصال شهاب است

 .ريم مياريم لباساشومي-

 .دور كه زد، خيالم راحت شد

 :دوباره سرم را روي شيشه گذاشتم و صدايش زدم

 ؟شهاب -

 .مهربان و قدري پدرانه، جواب داد

 !جان -

 .سر انگشتانم را روي شيشه رقصاندم

 ؟گي اونا گفتن با چشم هاي خودشون ديدن امير من تير خورده و مردهتو مي -

 .چند لحظه مكث كرد

 :بعد دكمه صندلي را زد تا كمي بخوابد و آرام گفت 

 .دراز بكش، چشماتم ببند و به چيزاي خوب فكر كن -

 .آه كشيدم

 .رهگن اون مرد  توى فيلمم اميگن ديدن مرده، همونان كه مياونا كه مي -

 ؟!امير با عرب ها و زنهاي رقاصه و مشروب خوردن

 ؟اين قابل باوره

 !پس دروغ مگن !معلومه كه نه

 .تونن مردن و تير خوردنشم دروغ بگنپس مي

 ديدم كه سيب گلويش باال رفت تا طغيان كند؛

 .اما بعد، سريع فرو نشست 
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 .به چيزهاي خوب فكر كن -

 .الم واسمون به دنيا بياري، حسابي سر همه رو گرم كنهقراره يه دختر گيس گالبتون صحيح و س

 .بشه هم بازى ساهيار

 .باهم آتيش بسوزونن

 .زبون بريزه دل هممون بره واسش 

 .دراز كشيدم و آرام چشم هايم را بستم

 .اميرم زود مياد پيش دخترش-

 ؟مگه نه شهاب 

 گرماي كتش را روي سينه ام حس كردم

 .ز بغضو صدايش كه گرم بود و پر ا

 .حاجي هميشه و همه جا پيش دخترشه -

 !خواست تاييد كند كه امير من مي آيد، آن هم با قطعه مورد عالقه امانگار راديو هم مي

 همان طور كه چشم هايم بسته بود،

 :لبخند زدم و آرام همخواني كردم

 بنوشم من يخواد تا فردا م يامشب دلم م"

 را بپوشم من ميجامه ها نيباتريز

 باغچه هامونو صفا دادم تيشوق رو با

 ها جا دادمگلدون يشد گل تو يتا م امشب

  از گسستن ها آن دل شكستن ها بعد

 ييآ يتو م فردا

 هاييوفا يآن ب هايياز جدا بعد

 ييآيتو م فردا

 سفر كرده هايديخونه ما ناام از

 من خسته اثر كرده يدعاها ايگو

 شمارم تا رسد فردا يروز و شب را م من

 دنهايلحظه خوب در آغوشت كش آن

 بنوشم من يخواد تا فردا م يدلم م امشب

 را بپوشم من ميجامه ها نيباتريز

 باغچه هامونو صفا دادم تيشوق رو با

 ها جا دادمگلدون يشد گل تو يتا م امشب

  از گسستن ها آن دل شكستن ها بعد

 ييآ يتو م فردا
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 هاييوفا يآن ب هايياز جدا بعد

 " ييآيتو م فردا

 :بلند تر گفتم بعد

 ...فردا تو مي آيي -

 .باال كشيدن بيني شهاب را مي شنوم صداي

 .كنمچشمم را يواشكي باز مي گوشه

كند و لب پايينش را محكم گاز كشد و اشك هايش را پاك ميكه كف دستش را روي صورتش مي بينممي

 .گرفته

 ...اش استدانم در حال بلعيدن هق هقمي خوب

به خاطر دارم كه پاهايم آن شب ملتمسانه خودش را به زمين چسبانده بود تا من باال نروم، تا من دوباره  خوب

 .باال نروم و به قعر سقوط نكنم

 .چاره اي نداشتم، چاره اي جز آن اتاق لعنتي، آن شب برايم نبود اما

 .كه به اتاق رفتم داخل حمام بود وقتى

ترسيدم اعتراض كند و فرياد بكشد و كل خانه خبردار  .و از اتاق بروم اما ترسيدمسرم زد كه وسايلم را بردارم  به

 .شوند، بعد دوباره معركه اي به پا شود

 .از دعوا و معركه مي ترسيدم راستش

 ...از اينكه .اينكه خانه ام را از دست بدهم از

 :ى آينه با موهايش مشغول بود، گفتحمام كه بيرون آمد، يك نگاه كوتاه خرجم كرد و بعد همان طور كه جلو از

 ؟خوشحال نشدي از اومدنم-

 :جواب دادم آرام

 !سه هفته آخر حتي جواب تلفنامم نمي دادي كه خوشحال شم يهو از اومدمت-

 :زد و گفت پوزخند

 !الهي !چه قدر نگرانم شدي ، آخي-

 :كنار ناخنم را با همه حرصم كشيدم و گفتم پوست

 .ذاشت نگران شمعكس هاي فيس بوكت نمي -

 .دور ناخنم را رنگي كرد و سوزش شديدي احساس مي كردم، اما نه اندازه قلبم خون

 :زد و گفت قهقهه

  ؟حاال چرا اين قدر خيكي شدي-

 .مي دانستم كه وزنم تغييري نكرده است خوب

 :بغض نكردم برعكس سريع و راحت جواب دادم 

 !چون اين طوري خوشگلترم-
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 .ا خورد اما دوباره سعي كرد به لحن پر از تمسخرش ادامه دهدلحظه از جوابم ج يك

 .آره، توي اين خونه خيكي ها بيشتر به چشم ميان-

 .از جايم بلند شدم .زخمي ام را بين مشتم گرفتم و فشردم انگشت

 دقيقا كنارش ايستادم، 

 خواستم چيزي بگويم و ترديد داشتم، مي

؛ قدري كه عقب تر رفتم و خوب دقت كردم و پشت كمرش رد اما وقتي جاي كبودي پشت كتفش را ديدم 

 !ناخن ديدم، مصمم شدم كه بگويم

 :گفتم و

 ؟چرا منو طالق ندادي-

 :را برداشت و بعد از اينكه به خودش پاچيد، سمت من گرفت و با خنده گفت اسپري

 ؟تو چرا طالق نمي گيري-

 :را پس زدم و جدي تر گفتم اسپري

 ؟ مي دوني چي مي خوايدركت نمي كنم، اصال -

داري خودتم بازي مي دي، شايدم البته دارن از راه دور بازيت  !اصال انگار داري بازيم مي دي !بار يه طوري هر

 .ميدن

 !مي دونم خودتم نمي دوني چته و چي مي خواي از زندگي فقط

 .رفت و سوت كشيد عقب

 !كمال هم نشين اثر كرده ها-

 :عصبانيت گفتم با

 !ببسه شها-

 بهونت اينه كه چرا واسه آزاديت رو زدم به حاج امير و نموندم خونه مامانت و اومدم اينجا، اگه

 !ناراحتيت حضور من كنار حاج اميره اگه

 ؟منو مجبور كردي اينجا بمونم چرا

 ؟اگه اين قدر حساسي و ناراحت مي شي، چندين ماه واست مهم نبود كه به زنت اينجا چي داره مي گذره چرا

 ؟؟مگه واسه تو مهم بود-

 ؟من چي ازم بر مي اومد ؟؟؟من-

 !از زنهاي بي عرضه متنفرم-

 .بغضم مجال نداد، لب هايم مي لرزيد ديگر

 !پس  چرا طالق ندادي  اين بي عرضه رو-

 ؟توي بالتكليفي نگهم داشتي چرا

 .كنار زد و سمت تخت رفت، خودش را روي تخت انداخت و پتو را روي خودش كشيد مرا

 آدم سر گاو شيرده رو نمي بره،-
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 .خاموش كن، مي خوام بخوابم المپو

را متوجه نمي شدم اما از توهينش اين قدر ناراحت بودم كه بدون هيچ حرفي وسايلم را برداشتم و  منظورش

 .اتاق را ترك كردم

تم و مي رسد روزي دوباره ساكن اتاق ميهمان عمارت شدم و از اينكه احساس مي كردم اينجا فقط ميهمان هس 

 .ختمير يكه بايد بروم و به جهنم خانه آقاجان برگردم، هزار بار در خودم فرو م

 .روشنايي اتاق  ميهمان هميشه ايراد داشت و المپها مدام چشمك مي زدند سيستم

 .از تاريكي محض مي ترسيدم و تحمل چشمك زدن المپ ها را هم نداشتم

اي ديزاين اتاق ها به ديوار آويخته شده بود، يكي از آن ها را كنار تختم فانوس هاي زينتي بودم كه بر عاشق

 .گذاشتم و وقتي توانستم روشنش كنم احساس خوبي داشتم

شدم و از نوري كه روي ديوار توسط فانوس افتاده بود استفاده كردم و با دست هايم شروع به سايه بازي  كودك

 .كردم

 نسس مورد عالقه ام آري ل زيبا، همان كه در انيميشندست هايم پري دريايي ساختم، پر با

 .پسر ملوان شد و براي بدست آوردن عشقش با جادوگر بدجنس وارد معامله شد عاشق

 .را در ازاى يك جفت پا به جادوگر بخشيد تا بتواند به محبوبش برسد صدايش

دست  بياورد و صدايش را پس مي آيد در كودكي چه قدر برايش خوشحال بودم كه توانست عشقش را ب يادم

 ...بگيرد و روي عرشه با پيراهن سفيد عروسي اش، عشقش را ببوسد

 .كه شدم فهميدم آن انيميشن هم  فقط يكي از دروغ هاي زيباي كودكي بوده است بزرگتر

 نسخه اصلي پري دريايي نوشته هانس كريستين اندرسن را خواندم، وقتي

 .يميشن گذشته بود، ساعت ها براي آريل گريستماينكه سالها از تماشاي آن ان با

 ...اين زمين خاكي كه در راه عشق يهمه پري ها براي

 ...بغض يك بار ديگر سراغ كتاب رفتم و زير نور فانوس شروع به خواندن كردم با

 .....است قيعم يليخ يليو مثل الماس شفاف است، خ يآنجا كه رنگ آب مثل شبق آب انوس،يوسط اق"

اجازه  يپادشاه از پانزده سالگ يبايدختر كوچك و ز .اهاستيپادشاه در يانتهايقلمرو ب ،يآب يايماق دراع در

 .را تماشا كند نيزم يو از دور مردم رو نديبنش ياصخره يدارد رو

*** 

 .شودياو غرق م يآمده، كشت ايبه در حيتفر يروز كه پسر پادشاه برا كي

 .بندديو در جا به او دل م دهديو شاهزاده را نجات م شوديمبه سرعت دست به كار  ييايدر يپر

كه  كنديم اليو خ شناسدياما شاهزاده او را نم كند،يخود شاهزاده را گرفتار م بيبا آواز دلفر زين ييايدر  يپر 

 .استاو را نجات داده  يگريزن د

 يرفته و در ازا ايجادوگر در شياده، پشاهز شيخود و رفتن پ وارياز دست دادن دم  ماه يبرا ييايدر يپر

 چند شرط رشيپذ
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درد  دارد،يكه برم يبازگردد، هر گام ايبه در توانديهرگز نم دهد،يخود را از دست م يصدا ييايدر يكه پر نيا)

 (.دراه رفتن روي چاقو را دارد و اگر نتواند شاهزاده را در سه روز عاشق خود كرده و با او ازدواج كند، خواهد مر

 .كنديانسان عوض م يخود را با پا دم

از درون بدنش، درد  ريآن مانند رد شدن شمش دنيكه نوش كنديم افتيمعجون در كيپس از قبول معامله  يو 

 دارد

 .شوديبه انسان م ليپس از به هوش آمدن تبد يول

 .كنديشده و با او ازدواج م يگريشاهزاده عاشق دختر د اما

 دهنديم يو به او خنجر نديآيدر انتظار مرگ خود نشسته كه خواهرانش نزد او م ياخرهص يرو ييايدر يپر 

شاهزاده را در  ييايدر يكه پر ياند و در صورتگرفته ايخود از جادوگر در يبايبلند و ز يدادن موها يكه در ازا

 .گردديبازم ايشده و به در ييايدر يدوباره پر زديپاهاي خود بر يخواب بكشد و خون او را رو

 .اندازديم ايدر در ،يكشت يو خودش را از رو كنديمعامله را رد م نيا ييايدر يپر

كه  فهمديو م كنديگرم را حس م ديبرود، خورش نيكه از ب نيا يبه جا يول .شوديبه كف م ليتبد يبدن و 

 .روحش اوج گرفته و او حاال دختر هوا شده است

كه  نديگويچند فرشته به استقبالش مي آيند و به او م كند،يت آسمان عروج مبه سم ييايدر يهمچنان كه پر 

 .تالش كرده است يبه دست آوردن روح ابد ياو حاال فرشته شده است چرا كه با تمام وجودش برا

كردن به مدت  يكين يخاطر از خود گذشتگي اش به او فرصت به دست آوردن روح ابدي خودش در ازا به

 ".شوديروز وارد ملكوت خدا م كيتا باالخره  شوديبشر داده مسال به  صديس

 ...صدايش را در ازاي عشق و روح ابدي اش بخشيد، من اما آريل

 همه هويت و شخصيتم را در ازاي هيچ، من

 ....تنها هيچ باخته بودم 

*** 

و ماراتون شده بود، چشم جزوه ها و كتاب هايم روي تخت نشسته بودم و به ساعت كه وارد ميدان مسابقه د بين

دوختم، تا هشت صبح فردا فقط وقت داشتم از پس حجم غول آساي جزواتم بر بيايم و بتوانم نمره معقولى در 

به خودم قول داده بودم اينبار در مقابل  م،از ترم گذشته كه نتوانسته بودم اين واحد را پاس كن .امتحان بگيرم

 .ند شومچشم هاي مهربان اما جدي همسرم سر بل

 :خانم مشغول نظافت هفتگي خانه بود، از بيرون اتاق صدايم زد سميه

 ؟ريحانه خانم-

 :رفتم تا جوابش را بدهم ، جارو برقي به دست لبخند زد و گفت بيرون

 !خسته نباشي خواهر-

 :كشيدم و گفتم پوفي

 من كه كاري نكردم سميه،-

 .خسته نباشي شما
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 :پرسيد نگران

 .مغز من كه نكشيد، همون سيكل رو ولش كردم !لهي درس خيلي سختهبميرم ا ؟تموم نشد-

 :هايم را رو به آسمان گرفتم و با خنده و شوخي گفتم دست

 خدا جون به فريادم برس،-

 !كمك

 :و گفت خنديد

 .وقت صداش اذيتت نكنه هيمي خواستم جارو بزنم،گفتم درس مي خوني -

 ...، بعد خدا قوت ، يكم استراحت كن و يه چيزي بخور-

 :آشپزخانه  رفت و گفت سمت

 پس بيا بشين،-

 رنگ به صورت نداري، ميوه بيارم بخوريم، خودتم

 .بياد خونه باز عصباني مي شه كه هيچي نخوردي از صبح آقا

 :خدا خواسته روي كاناپه پخش شدم و گفتم از

 .اصال يادم ميره گشنم مي شه و فشارم مي افته وقتي استرسم زياده-

 :زخانه گفتآشپ از

 ؟خوب ضعيف مي شي دختر، فردا چه طور مي خواي زنده زا كني-

 :و گفتم خنديدم

 .بذار فعال از پس اين ارشد بر بيام، بعدا واسه زاييدنمم يه كار مي كنم-

 آقام بچه دوست داره، !دير مي شه  !نخير -

 ؟بيني واسه سوگل من چي كار مي كنه نمي

 .تظرف ميوه برگشت و كنارم نشس با

 .اين همه كه فكر آقاتي به فكر منم باش سميه خانم-

 :را گرفت و با خنده گفت دستم

 واال چاره داشتم جات مي زاييدم،-

 .حيف اين يكي رو نمي تونم اما

 .زدم قهقهه

 ؟كاش مي شد، اصال چرا مردها نمي زان-

 .دستش را گاز گرفت گوشه

 فكرشم خنده داره، !واي خاك به سرم-

 .وضعيت مملكت مردهاي بدخت روزي چند بار ميزانتوي اين  اما

 .به آه مبدل شد لبخندم

 ؟جواد آقا  بهتره  راستي-
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 .زد لبخند

 .اگه حاج امير نبود، جواد دق كرده بود توي تخت بيمارستان از درد و غصه من و سوگل !خدا رو شكر-

 !دور از جون-

 :بغض گفت با

 !خدا عزت حاج امير رو هزار برابر كنه-

خدا همين كه جواد عليل رو برده سركار و يه كار بهش داده كه فكر كنه هنوز مفيده و واسه زن و بچه اش  به

 .مي تونه نون در بياره، بزرگترين لطف رو به ما كرده

 اي  از سيبي كه پوست كنده بود، مقابلم گرفت و حرف هايش را ادامه داد؛ تكه

 مي دوني ريحانه خانم،-

 !!چه قدر مرد !مي گم و همش خودمم بهش فكر مي كنم آخه يه آدم چه قدر بزرگشاهده به همه  خدا

 از جريان افتادن و عليل شدن جواد، بعد

 آقا شهاب مارو بيچاره كرد، !از سرش نگذره خدا

 وقت يادم نميره حاج امير كه فهميد چه طور مثل شير جلوشون وايساد، هيچ

 شعري خوند كه هيچ وقت يادم نمي ره، يه

 :كه خوب توپيد تهشم گفت هشب

 مردي نبود فتاده را پاي زدن،"

 "!دست فتاده  اي بگيري مردي گر

 گرفت، نذاشت شرمنده خودمون و آدمها شيم، دستمونو

 ! كه نذاشت توي اوج بدبختي و نداري راه دست دراز كردن رو ياد بگيريم و واسمون عادي شه بي عزتي اين

 !فظ كنيم، كار كنيم، با شرافت روي پاي خودمون وايسيمكمك كرد عزت نفسمون رو ح بهمون

 .قبول نمي كرد بيام واسه نظافت خونتون، كلي التماسش كردم راستش

 :اشكم چكيد و با لبخند گفتم قطره

 .امير يه تيكه از خداست-

 يه تيكه از وجودشو فرستاده روي زمين تا مواظب بنده هاش باشه، خدا

 !وبيش، خيلي مي ترسممي ترسم از اين قدر خ گاهي

 :كرد و او هم ميان گريه گفت بغلم

 ببين كجا چه دست خوبي دادي كه اين شيرمرد قسمتت شده،-

 !خيرشو ببيني انشااهلل

 :كه گذشت، بلند شد و گفت كمي

 .من برم سراغ تراس و اتاق خواب ها، بعدش جارو مي زنم، فعال ميوه ات رو كامل بخور و برو سراغ درست-

دم و با ظرف ميوه به اتاقم برگشتم، حاال با انرژي بيشتر  مي توانستم درس بخوانم، مخصوصا وقتي پيام كر تشكر

 اميررضا را خواندم؛
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 "كلي دعا مي كنم بارون بياد روي سرت گلي "

 

اين شعر را برايم مي خواند و وقتي خيلي خسته بودم اين يك مصرع برايم بارش همه انرژي هاي خوب  هميشه

 .بوددنيا 

غروب بود كه با صداي چند ضربه به در خانه متوجه برگشتش شدم، هر وقت سميه در خانه بود با كليد  نزديك

وارد نمي شد و در مي زد خودم بلند شدم و براي باز كردن در رفتم و با صداي بلند به سميه كه در سرويس 

 :بهداشتي بود گفتم

 .من باز مي كنم سميه جان !حاج اميره-

ا كه باز كردم مثل هميشه دست پر به خانه آمده بود، لبخند زد و من قبل اينكه كيسه ها را از دستش در ر 

 .بگيرم سريع لب هايش را بوسيدم

 !سالم مرد مردا، خوش اومدي-

 .شد و اول با خجالت اطراف را نگاه كرد وارد

 .سالم عليكم حاج خانم ريحان گل مَنگولي-

 .و كيسه ها را گرفتم خنديدم

 .نگران نباش سميه اون وره .باز سرخ شدي از ترس اينكه جلو كسي بوست كنم -

 :زد و بي صدا بغلم كرد و در آغوشم تابم داد و آرام گفت چشمك

 !دورش بگرم چشماش چه خسته است-

 .را روي سينه اش گذاشتم و كمي لوس شدم سرم

 !مرگ بر امتحان-

 !امتحان خر است اصال

 .و نوازشم كرد خنديد

 !مثبت فكر كن باباجان-

 :حرص گفتم با

 ؟!االن كدوم قسمت امتحان مثبته كه من بتونم بهش فكر كنم-

 :و گفت خنديد

 .اين كه بعد امتحان آقاتون قراره بياد دنبالت ببرتت يه جاي خوب-

 :ذوق و هيجان گفتم با

 ؟!!!!نه- 

 :زد و گفت چشمك

 .آره -

 را در جيب شلوارش فرو بردم، دستم

 :ا عقب كشيد با خنده لب گاز گرفت و به سبك عزيزه خاله جان گفتر خودش



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

931 
 

  !حيا كن دختر -

 :و گفتم خنديدم

 .دنبال بليطام توي جيبت !نترس-

 .تكان داد و رفت سر

 امام رضا گفت اگه دختر خوبي بود و امتحانشو خوب داد بيارش،-

 .گفت اگه به شوهرش خيلي محبت كرد بيارش !راستي هان

 .و آرام نيشگونش گرفتم رفتم سمتش

 ؟؟امام رضا گفته يا امير رضا-

 :زد  و ميان خنده هاي شيرينش گفت قهقهه

 .برو درستو بخون، ساكتم خودم مي بندم-

 :سمت اتاق را نگاه كرد و پرسيد بعد

 ؟اين سميه خانم كجاست جدا-

 :آشپزخانه رفتم تا برايش شربت آماده كنم و گفتم سمت

 .توي سرويس بهداشتيه نمي دونم، فكر كنم -

 مرتبه با اين جمله خودم هم لبم را گاز گرفتم، برگشتم و نگاهش كردم ، اخم داشت، يك

 :شدم و گفتم هول

 !به خدا من داشتم درس مي خوندم، اصال يادم رفت -

 :لحن مالمت گر اما مهرباني گفت با

 ؟بابا جان من چند بار گفتم حواست به شخصيت و غرور اين زن باشه -

 بنده خدا كارش نظافت منزل نبوده، اين

 !درست نيست و من دوست ندارم دستشويي خونمو بشوره جوونه،

 .صداش كن بيارش بيرون، من خودم شب مي شورم برو

 :لبم را گاز گرفتم و گفتم شرمنده

 .چشم-

 :اتاقش رفت و گفت سمت

 .چشمت پر نور-

 ته بود و مشغول دوختن دكمه پيراهنش بود ، برايش كه شربت بردم روي تخت  با ركابي سفيدش نشس

 .برايش ضعف رفت و سمتش رفتم و محكم بغلش كردم دلم

 .بده من واست بدوزم !قربونت برم كه با اين دستا تپولت نشستي دكمه مي دوزي-

 :و گفت خنديد

 ؟!نمي دونم چرا اين دكمه وسط همه لباس هام كنده مي شه-

 :مكشيدم روي سينه هايش و گفت دست
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 !بس كه اين ستبره ماشااهلل-

 :را بوسيد  و گفت دستم

 !خوبه نگفتي بس كه تپُلي-

 :كردم به گاز گرفتن آروم بازوهايش و ذوق گفتم شروع

 .تپل خودمي-

مرتبه چشمم به جاي سوختگي روي بازويش افتاد، زخمي كه كمرنگ شده بود اما هنوز براي من و خودش  يك

 ...ياد آورده شبي وحشتناك بود

 :بغض دست كشيدم روي جاي سوختگي ، متوجه حالم شده ، بغلم كرد و پيشاني ام را بوسيد و گفت با

 !خدا تو رو واسم نگه داشت، الهي شكر سالمي-

 با بغض و لبخند شروع كرد با ريتم خواندن؛ بعد

 "!گلي اگه خارى بره باز تو تنت مي مي رم من  كولي"

*** 

پري دريايي ميان اشك هايم خوابم برد و شايد آن شب در اقيانوس آتش داستان  شب زير نور فانوس با قصه آن

 !جديدي به  داستان پرنسس هاي ديزني اضافه مي شد، به نام پرى آتش

ترسو ترين و ضعيف ترين دختر روي زمين كه  !فرق اين قهرمان داستان با بقيه اين بود كه اصال قهرمان نبود اما

 !به گور شودقرار بود در آتش زنده 

عجيبي در خواب داشتم، يك گرماي شديد كه غرق در عرقم كرده بود، كمي كه هوشيار شدم بوي دود  احساس

احساس كردم، اما فكر مي كردم اين هم يكي ديگر از كابوس هاي هر شبم است؛ بي توجه حتي دلم نخواست 

 چشم هايم را باز كنم،

 .شد بي اختيار و يك مرتبه هر دو چشمم باز شدوقتي صداي  جيغ آژير هاي عمارت بلند  اما

 .شعله هاي آتشي كه از فانوس سقوط كرده  زاييده شده بود و  از پرده اتاق باال مي رفت !بود وحشتناك

 !بود، اينكه من زنده بودم عجيب

تم، سعي وحشت زده از جايم برخاس !تر اينكه سيستم هشدار آتش عمارت اين قدر دير به كار افتاده بود عجيب

كردم به كمك بالش آتش را مهار كنم، اما بالش هم در دستم اسير آتش شد ، وحشت زده پرتابش كردم و 

نفت ناچيز فانوس به  پرده و رو  شد،فقط در عرض چند ثانيه آتش دو برابر  !خواستم فرار كنم ، فقط چند ثانيه 

 .لعندتختي و فرش هاي آتش گرفته با سرعت تمام قصد داشتند مرا بب

 .از شدت شوك از كار افتاد، همه عضالتم گرفته بود، وحشت زده گوشه اتاق پناه بردم پاهايم

هياهو و جيغ و فرياد را از بيرون اتاق مي شنيدم، اما خشكم زده بود و زل زده بودم به عكس هاي  صداي

 ...عروسي كه در آتش مي سوخت به تخت دو نفره ام كه غرق آتش بود

 از اينكه در اتاق هم آتش گرفته،غافل بودم  و

 :مرتبه مرگ را در يك قدمي ام ديدم؛ جيغ كشيدم يك

 !شهاب !شهاب  -
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 جيغ و گريه هاي شادي، صداي

 عزيزه خاله جان، الناز،

 هاي منيره و التماس هاي آيجان، ناله

 :اميري كه با صداي لرزان فرياد مي زند حاج

 ؟؟خوبي ؟ريحانه-

  !نترس

 :كشيدم و زير لب ناليدم را در آغوش خودم

 !مي ترسم، خيلي مي ترسم-

 :شهاب را مي شنوم صداي

 .بايد آتش نشاني بياد-

 :حاج امير فرياد

 ؟تا اومدن آتش نشاني وايسيم اون تو بسوزه-

 !كنار ببينم برو

 :التماس مي كند الناز

 .داداش بذار با كپسول خاموش كنيم- 

 :مي كشم جيغ

 !حاج امير-

 :اب مي دهدشهاب جو برعكس

 !هيچي نيست، االن تموم مي شه باباجان، نترس- 

ثانيه بعد در   آتش گرفته را مي بينم كه به زمين افتاده ، داخل كه مي شود از  آستين سوخته اش به  چند

راحتي مي توان فهميد دست هايش چون مواليش علي كه خيبر از جا مي كند ، آتش را زمين زده  است و با 

 .زويش در را زمين انداختهكمك ضربه با

 :دود به اوج خود رسيده است، هول مي شوم سمتش مي روم اما يك مرتبه فرياد مي زند شدت

 !يا ابلفضل-

بينم كه خم شده و محكم به پايم مي زند، تازه متوجه مي شوم  آتش  تا گوشه دامن پيراهنم دويده و در  مي

 .عرض چند ثانيه حاج امير مهارش كرده است

 ...هيچ نمي فهمم و ميان آتش در آغوش اقيانوس كهربايي زندگي سقوط مي كنم رديگ

*** 

هاى حقير از تماشاي خورشيد، محتاج عينك آفتابى هستند و كسى نمي دانست سرزمين منجمد دقايق  چشم

 ...زندگي ام را، خورشيد چشم هايت چه طور گرم كرد و حيات بخشيد

 .تم چند ساعتي از نيمه شب گذشته استرا نگاه نكردم، فقط مي دانس ساعت

 :شماره شهاب را گرفتم، چند بوق طوالني طول كشيد تا با صداي نگران و خواب زده جواب دهد 
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 ؟!الو -

 ؟!شهاب -

 ؟خوبي ؟چي شده-

 :بغض مي گويم با

 ؟شهاب اون فيلمو پيدا نمي كنم، داريش-

 :تعجب مي پرسد با

 ؟چه فيلمي-

 !ههمون كه مي گفتن امير من-

 ؟خوبي ريحانه-

 .هايم يكي پس از ديگري مي چكد اشك

 ؟داريش شهاب-

 ؟بيام ببرمت دكتر  !نه-

 .دكتر حالمو خوب نمي كنه، اون فيلمو مي خوام-

 ؟مي خواي چي كار-

 ؟يادته ؟!يادته تو بازوي امير رو !شهاب -

 :مي كند و من با هق هق ادامه مي دهم مكث

 بازوي امير جاي سوختگي داشت، -

 .مرتيكه با ركابي كنار استخر، بازوش سالمه اون

 .پوف كشيدنش را مي شنوم صداي

 ؟!دنبال چي هستي دختر نصف شب -

 .ماييم كه مي دونيم اون حاج امير نيست مهم

 !نه، نه -

 !بايد اون فيلمو با عكس مكه ي امير بذارم توي صفحه هاي مجازي 

 ؟آخرين حجي كه رفت رو يادته ببين

 !لپارسا همين

 نيازمندو برد، اون عكسش توي يه خبرگزاري با لباس حج كار شد، يهمين كه سالمندا 

 .بازوش و زخمش معلومه اونجا

 :مي گويد كالفه

 !اهلل اكبر -

 .همين كارو مي كنيم .باشه باشه، پيدا مي كنيم 

 !تو فعال برو بخواب، اون با من 

 :مي پرسد بعد
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 ؟اين منيره كجاست-

 !خوابه -

 :مي گويد عصباني

 !بيجا مي كنه تو بيداري، مي خوابه-

 :تعجب گفتم با

 !خوب نمي تونه پا به پاي من بيدار بمونه بيچاره-

 ؟نديدي دكتر گفت اين ماه هاي آخر بايد بيشتر مواظب باشي !بايد بمونه-

 .هايم را پاك مي كنم اشك

 .شهاب قول بده عكسو بدي خبرگزاري ها كار كنن-

 !بايد همه عالم بفهمن اون امير من نيست !ون فيلم فيكهبايد ثابت كنيم ا

 !به علي مي فهن .باشه مي فهمن-

 :را در چهار چوب در ديدم كه خواب آلود نگاهم مي كرد و پرسيد منيره

 ؟چيزي شده خانم-

 :كه صدايش را شنيد، سريع گفت شهاب

  ؟بيدار شد- 

 ! بزن روي پخش !عجب چه

 .ا شنيدمكار را كردم و صدايش ر همين

 !آفرين !منيره خانم-

 ؟نبود چشم و گوش من باشي قرار

 .دستپاچه پشت دستش مي زند و لب گاز مي گيرد منيره

 :جلو مي آيد و با نگراني مي گويد

 !سالم آقا، ببخشيد اصال نفهميدم خانم بيداره-

 :گفتم سريع

 .اري رو كه گفتم بكنول كن تو رو خدا، اگه به فكر من و آرامش من و سالمتيمي، ك !شهاب -

 .آن شب بيدار ماندم و باالخره فيلم را در يكي از صفحه هاي مجازي پيدا كردم تمام

 :با بغض و نفرت يكبار ديگر تماشايش كردم و زير لب بارها گفتم 

 خدا لعنتتون كنه،-

 !موالش علي، جواب ظلم و تهمتاتونو بده

منقلب شدم كه دلم مي خواست خودم و دخترم را هرطور كه  بعد از خواندن نظرهاي مردم زير فيلم آنقدر اما

 ...شده از دنياي اين آدم هاي مدعي قضاوت و بي رحم به يك گوشه امن روزگار ببرم

 !هايم براي اين حد از بي انصافي قيام كرده بودند اشك

 كه مي خواندم، نوشته اند وقتي



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

936 
 

 "تُف توي ريشت"

 

 "تو رو بايد با همون تسبيحت دار زد"

 " مال مردم خور"

 " ؟حاجي چه قدر زدي به جيب"

 "از دماغ زن و بچه ات بيت المال بزنه بيرون"

 "زن باز كثافت متظاهر"

 "پوالي ملت رو دزديدي خرج عرب جماعت مي كني"

 "!ميگن مرده"

 "يه گوله حرومش كردن خالصش كردن !نه بابا كشتنش "

 "گردنوگردن كلفتش رو ببين، تبرم قطع نمي كنه اين "

 "؟حاجي آب جو چند يورو"

 "؟يادتونه حقه باز چه قدر ادعاي مبارزه با مفاسد اقتصادي رو داشت"

 "چه شارالتاني بود خدايي"

همشم الي بدبخت بيچاره ها تبليغ كمك به مستمندين و قشر ضعيف جامعه مي كرد ، خوب هممون رو خر "

 "فرض كرد

 "كل هيكلش شو آف بود"

 "ه زن خودشم رحم نكرده، ميگن اونم با يه بچه ول كرده رفتهبابا اين آشغال ب"

 "؟نشنيدين ميگن پاي زنشم گير بوده"

 " يه راست گور به گور شد اون دنيا وسط جهنم .پوال رو زد به جيب بره اونور آب، الي دخي ها صفا سيتي"

 "من شنيدم خود كشي كرده"

 "؟نه بابا اين جديده"

 "؟حاال كي نفله اش كرد"

 له گرگ ها زدن به همديگه،گ"

 "هاپولي كرد رفت با مافيا زد و بند كرد همونجا خالصش كردن پوالرو

 "؟حاال چرا نعش آشغالشو تحويل دولت نمي دادن"

 " دولت كلي هم خرج كرد جنازه اين مال مردم خور رو بياره ايران ؟اوه نشنيدين"

 حتما دولتم نقشه داشته اين گُه رو ماله بكشه،"

 "همت بوده اينجا با احترام خاكش كننت بگن

 "نه بابا خبر اختالسش رو رسمي اعالم كردن همه جا"

 "؟بچه ها آدرس پيج زنشو كسي داره"

 "ميگن اونم رفته از ايران"
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 .زدم روي قلبم، بي صدا هق هق مي زدم چنگ

 ... به عكس ازدواجم باالي تختم نگاه كردم ، به لبخندش 

 :دام و زير لب مي گفتروز كه در آتليه م همان

 استغفراهلل-

 :و گفتم خنديدم

 ؟تو واسه ژست عاشقانه با زنت، استفغار مي كني-

 :در گوشم گفت آرام

 .به اين خانمه بگو به من دست نزنه -

*** 

 .به صورتش دست مي زد يژست، گاه ميتنظ يمتوجه شدم كه خانم عكاس برا تازه

 :زدم و گفتم قهقهه

 !اميريه دست حالله حاج  -

 .گاز گرفت لب

 محض اينكه عكاس سمتش آمد سرخ شد و سرش به

 ...پايين انداخت را

 !اميرم آخ

  !مردها مرد

 !طور مي توانند اين قدر تو را نشناسند چه

جهاني كه اين قدر تاريك و بي رحم شده است كه باور چون تويي را حماقت مي پندارند، جز تاسف چه  براي

  ؟دارم

ي كه ترجيح مي دهند اين فيلم دروغ را به جاي تمام خدماتت به مملكت و مردم، باور كنند بخل مردمان براي

  !دلم مي سوزد

سرزميني كه اين قدر نامرد از بطن خود زاييده است كه سزاي مردهايي واقعي چون تو، تهمت و افترا مي  براي

 ...شود، بايد خون گريست

 !آن كس كه تو را نشناخت بيچاره

 .كس كه خدا را هم، نشناخت آن بيچاره

 در بغض غربت شبم مي پيچد، كه برايم آن شب بعد نمازت، رو به قبله خواندي صدايت

 آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند"

 و خانمان را چه كند اليو ع فرزند

 يهر دو جهانش بخش يكن وانهيد

 تو هر دو جهان را چه كند يوانهيد
" 
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عا خدا از اين زمين و روزگار و مردمانش به تنگ آمده كه به دورتر هاي آسمان، كوچ فكر مي كنم شايد واق گاهي

 ...كرد

 ...تو را هم براي زمينش حيف مي دانست شايد

 !اميرم آخ

  !اميرم

 !براي زمين زيادي خوب هستي تو

 اما زمين بدون تو،

 ...مرا بدجور زمين گير مي كند

*** 

 .را باالي سرم شنيدم صدايش

  ؟مكنه بهوش نياددكتر م-

 .صداي او بود و به ياد مي آوردم، در دل آتش براي نجاتم نبود، دلم نمي خواست به هوش بيايم وقتي

 .چشم هايم حكم اغما دادم به

 .دكتر را هم مي شنيدم صداي

 .نه، احتماال دچار افت فشار و شوك شديد شدن-

 ؟دود زياد بود، نكنه دچار خفگي، چيزي شده باشه-

 ...شها ريه

 :ميان حرفش با جديت مي گويد دكتر

 !نه آقاي محترم-

 .بود مثل ريه هاي برادرتون، حتما متوجه مي شديم موردي

 ؟!ريه هايش ؟راجع به حاج امير حرف مي زند .عجيب نگران مي شود قلبم

 .دكتر دور تر مي شود اما هنوز مي توانم خوب بشنوم صداي

 .بشونه، اما خوشبختانه به موقع اورژانس رسيدهمشكل عمده ايشونم بيشتر به خاطر قل-

 !سوختگي پاشونم شديد نيست، نگران نباشيد .مشكل جدي نداره خانمتون

 ...نگرانم كه نمي توانم چشم هاي مرده ام را از اشك متوقف كنم آنقدر

 .نوازشي روي پيشاني ام حس مي كنم دست

 .بعد صداي عزيزه خاله جان را مي شنوم 

 ؟باالمتو بيداري -

 !براي تو و اين بخت و اقبالت بميرم

 .چشم هايم را باز مي كنم .ديگر به هق هق افتاده ام حاال

 :صورتم را مي بوسد و با اشك مي گويد .هاي عزيزه خاله جان از شدت گريه ورم كرده است چشم

 !قربان چشمات بشم جيران-
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 :مي كنم ناله

 ؟حاج امير !خاله جان -

 :د و با افسوس مي گويدرا پاك مي كن صورتش

 .بچم روي تخت افتاده اما همش نگران توئه-

 !منم گفته از باالي سرت تكون نخورم به

 ؟حالش چه طوره ؟!حالش-

 .شهاب را مي شنوم صداي

 !زنده است-

 .عزيزه خاله جان سريع جلوي در را نگاه مي كنيم و متوجه مي شويم كه شهاب به اتاق بازگشته است با

 .ردانم اما صداي قدم هايش را مي شنوم كه نزديك مي شودبر مي گ رو

 :بعد به عزيزه خاله جان مي گويد و

 .شما يكم بشين خاله -

  !سر پا سيخ وايسادي خشك مي شي 

 !بايد يه نيزه بديم دستت، بذاريمت جلوي در خونه اونوقت

 :خاله جان با حرص مي گويد عزيزه

 !سر عقل نمياي بچه-

 :م حس مي كنم كه مجبورم مي كند صورتم را بر گردانم، با بغض و خشم مي گويمرا روي صورت دستش

 ؟ناراحتي نسوختم و نمردم ؟چيه -

 .نمي گويد و فقط اخم مي كند و مي بينم كه به سرمم چشم مي دوزد هيچ

 .بيشتر مي شود حرصم

 :با صداي بلندتر مي گويم

 ؟وايساده بودي تماشا كني تا مطمئن شي مردم -

 :خاله جان يك مرتبه مي گويد هعزيز

 !ريحانه -

 !از وقتي اون تو بودي تا همين يكم پيش گريه كرده شوهرت

 .گرفته بود، از بُهت  نمي تونست تكون بخوره پاش

 ...كه آوردت بيرون خودش از حال رفت، شهاب هر دوتون رو حاجي

 :حرف خاله با خشم گفتم ميان

 !لم بزني و آرومم كنيخاله لطفا نخواه با اين حرف ها گو -

 !خندم مي گيره از مسخره بودن زندگيم بيشتر

يك لحظه كه شهاب را نگاه مي كنم، مويرگ هاي خوني سفيدي چشمش كه حسابي در حال جوالن هستند  اما

 :و پلك هاي سرخ و متورمش، كمي دچار ترديدم مي كند اما بعد در دل مي گويم
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 !يچي واسش ارزش نداريهمون كه ه !ريحانه اين همون شهابه "

 !اون كبودي بدنش و عكس هاي فيس بوكش بيُفت ياد

 وقت مي فهمي حتي اشك هاشم، اگه تازه اشكي در كار باشه، اون

 "اشك تمساح  معروفه همون

 :بر مي گرداند و مي گويد رو

 .همه ضعف كرديم .من برم يه چيز بگيرم، بخوريم -

 :نفرت مي گويم با

 !واسه من هيچي نگير-

 :خاله جان مي پرسد عزيزه

 !آقا اميررضام-

 ؟مي شه تا صبح مرخص

 :حال خارج شدن از اتاق مي گويد در

 .نه، زنگ زدم سپهري بياد شما رو با ريحانه ببره خونه -

 مي مونم تا فردا پيش حاجي، من

 .دكتر خودش نظرش چيه ببينم

 :يزه خاله جان، مي پرسمبنشينم و با بغض از عز ميكه مي رود، سعي مي كنم سر جا شهاب

 ؟خيلي حالش بده -

 .آه مي كشد خاله

 ... قلبش -

 كه ناجور سوخت، بازوش

 !روزگار سوزوند اين چند سال قلبشم

 ...رفت

اشك مي ريزم و ياد چشم هاي كهربايي اش در لحظات آخر مي افتم كه چه طور زير نور شعله هاي  دوباره

 ....آتش، كهربايي اش را فرياد مي زد

*** 

 كه مقابل مانيتور نشسته بود، كالفه صندلي اش را عقب راند، دست هايش را پشت سرش قالب كرد،  همانطور

 .كشيد و چشم هايش را محكم روي هم فشرد پوفي

 :نگراني خم شدم تا صفحه مانيتور را ببينم، سريع گفت با

 !خم نشو با اون وضع شكمت -

 :ارش شد و گفتخجالت كمي عقب رفتم، دوباره مشغول ك با

 !كننلينك خبر رو قبول نمي -

 :را در مشتم فشردم  و گفتم تسبيحش
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 .كنناگه خدا بخواد قبول مي -

 :گفتنگاهم كرد و بعد آه كشيد، سرش پايين بود وقتي مي عميق

 !اين مرد از تو چه شيرزني ساخته ريحانه -

 شرم كردم،  دوباره

 بي عرضه،  يپيش بود، ريحانهي چند سال شرمم به خاطر ريحانه اينبار

 ...اي كه وقت گريه، سكوت و تحمل تنها هنرش بود ريحانه

 :يك لحن اميدوار كننده اي گفت با

 يه سري مدارك خوب پيدا كردم ريحانه، -

 .خبر ها هم كه كار بشه، رسوايي بزرگيه واسه اونا كه اين جور اسم و رسم حاجي رو لكه دار كردن اين

 :مخوشحالي گفت با

 .مونهبه قول خودش زمستون باالخره ميره و روسياهي فقط به زغال مي -

كه زنگ خورد، بي اختيار صفحه گوشي اش را نگاه كردم و با ديدن اسم ناظم زاده سريع و با هيجان  تلفنش

 :پرسيدم

 ؟دادستان ؟؟؟ناظم زاده -

 .دمرا به نشانه مثبت تكان داد، با شعف دست هايم را به هم چسبان سرش

  !شهاب -

 .زد و تلفن را جواب داد لبخند

 .الو سالم جناب ناظم زاده -

... 

 ؟تشكر ممنون، احوال شريف -

.... 

 .من شرمنده ام اين دو روز اينقدر مصدع اوقات شريفتون شدم -

... 

 .بزرگواري برادر -

... 

 .بله، بله -

... 

 .نه شخصا پيگير بودم -

... 

 .لطف شماست اگر كه ميسّر بشه كه واقعا -

.... 

  .بله هم بنده و هم همسرشون خواهان پيگيري ويژه هستيم -
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... 

  .اول خدا، بعدم شما -

... 

حقير با شما هم از الطاف  يبله، واقعا تا نباشد ميل حق، برگي نيُفتد از درخت، قطعا ارتباط مجدد بنده -

 .حكمت پرودگاره

 !هايم را بستم، وحشت كرده بودم چشم

  !امير

 !اينجا بود امير

  ! آرامش صدا اين

 !تُن صداي مردانه و صبور اين

 !الفاظ مودبانه و بزرگ منشانه، متعلق به امير بود، نه شهاب اين

 .كه زد مثل كسي كه از خواب پريده باشد، وحشت زده عقب رفتم صدايم

 :را جلوي گوشي گرفته بود و آرام گفت دستش

 .حرف بزنه خواد با خودتآقاي ناظم زاده مي -

 .دهانم را قورت دادم و گوشي را گرفتم آب

 ؟بله-

 .سالم دخترم-

 .سالم-

 ؟حال و احوالت بهتره-

 :به خودم مسلط شدم و بعد از يك نفس عميق گفتم كمي

 .سپاسگزارم، از اون روزهاي اول بهترم-

 .اصلي ما توي پرونده بود يدوني كه بازجويي ها از جمله وظيفهمي ؟خدا رو شكر ، از ما كه ناراحت نيستي-

 .نه، نه اصال، خيلي هم باعث زحمتتون شديم-

 دخترم االن منو به عنوان دادستان پرونده شوهرت نبين، -

 به عنوان يه پدر به سواالي من جواب بده،  االن

 .فقط كمك به شما و اون طفل بي گناهيه كه هنوز به دنيا نيومده نيت

 :گفتم مصمم

  !نه-

 !خوامو بچه ام از شما و هيچ كس ديگه كمك نمي واسه خودم من

 !حق آبروي شوهرم !دنبال احقاق حقم آقاي ناظم زاده من

 !اين همه سال خدمت بي چشم داشتش حق

 !درصد سرمايه و در آمدش سالها وقف بوده يمردي كه س حق
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يد و معلوم نيست چه كسي كه با مفاسد اقتصادي يه تنه جنگيد و حاال همون چيزايي كه به خاطرش جنگ حق

 !باليي سرش اومده رو به خودش نسبت دادن

 .دنبال اينم كه گناهكارهاي واقعي پيدا شن من

 !اين كار آسوني نيست دخترم-

 !منم اصرار ندارم به آسونيش-

 :لحظه مكث كرد و بعد پرسيد چند

 ؟اون روزهاي اول كه حالت خوب نبود، مدعي يه تماس از شوهرت بودي، يادته-

 ؟لهب-

 ؟هنوزم مصري بگي بعد از گم شدنش باهات تماس گرفته ؟حاال چي-

  !من دچار توهم نبودم-

 كرد، مطمئن بودم، موقع هم كه هيچ كس حرفم رو باور نمي همون

 ناشناس داشتم، يروز بعد، من يه تماس از يه شماره سه

  !دادم جواب

  !بود امير

  !بود خودش

دونم شايد مي ترسيد از كرد يا نميعجله داشت انگار، يه چيزي اذيتش مي خيلي نگران بود و خيلي هم صداش

 يه چيزي،

 !بهم گفت برم هزارچم و منتظرش باشم فقط

 :سكوت كرد و بعد آه كشيد دوباره

 !ما تمام تماس هاي اون روزتو كنترل كرديم، شماره ناشناسي پيدا نكرديم !دخترم-

 .كرده بودم بغض

 !من مطمئنم خودش بود-

 ؟تونم روي ادعات حساب كنم، وقتي هنوز حتي باور نكردي امير جبارزاده به رحمت خدا رفتهمن چه طور مي-

 ؟؟ادعاي بي گناهي شوهرتم ناشي از عشق زياد و عدم باور از سمت خودت نيست اين

 :خشم گفتم با

 !نيست !نه -

 ثابت كنيد بي گناهه، فقط

 روز بهتون ثابت ميشه من توهم نزدم، يه

 !ديوانه نيستم و امير من زنده است من

 .روح بيچاره ام را شخم زد سوالش

 ؟كجاست كه وضع زنش واسش مهم نيست ؟اگه زنده است، پس كجاست اين جوون مرد-

  ؟اش مهم نيست بچه
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 ؟پدرش مهم نيست مردن

*** 

گفت، فقط به خودم هايم كه چكيد ، شهاب گوشي را از دستم گرفت، ديگر نشنيدم كه به ناظم زاده چه  اشك

 .كه آمدم، ديدم يك ليوان آب مقابلم گرفته

  !قرار بود حرف مردم نشه سد مسيرمونا !ريحانه خانم- 

 و قرارمون يادت نره، قول

 .اين راه قراره زياد حرف بشنويم توي

 :جرعه آب نوشيدم و بعد از تشكر گفتم چند

 !شهاب -

 .زنده است امير

  :ت و گفتهايش را رو به آسمان گرف دست

 ...ان شاءاهلل -

 :صداي تلفنش كه دوباره بلند شد، سريع گفتم 

  !ناظم زاده است حتما -

 من جواب بدم، معذرت بخوام،  بذار

 كنم،  خدافظي

 ...شد اين طوري بد

 .دو سمت گوشي اش رفتيم، اما با ديدن اسم تارا هر دو به يك اندازه جا خورديم هر

 .كشيدم عقب

 .با تعلل جواب دادتراس رفت و  سمت

 .را مي شنيدم صدايش

 ؟الو -

... 

 !قبرستون-

.... 

 .الزم نكرده -

 .بيشتر شبيه فرياد شده بود صدايش

 .دونم چي واسش خوبهخودم مي !منه يبچه-

... 

 !بذار بهت توهين نكنم-

... 

 !همينو بگو از اول خوب -
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... 

 ؟چه قدر -

... 

 .زياده، ميگم نصفشو بزنن به حسابت-

... 

 .كاري نكن همينم منصرف شم-

... 

 ؟به تو ربطي نداره كه من پوالمو ميدم خيريه، مگه مال باباته كه نگراني- 

... 

 .بيني كه تا حاال نديديبچم غصه بخوره يا يه حرفي بزني بترسونيش، اين بار اون رويي رو  مي !ببين تارا -

... 

 ؟بگيره و ديگه باباي تو نباشه خواد زنمن بود تو مخ بچه كرده بابات مي يعمه -

... 

 ؟ك ي اين قدر شبيه سولماز خانم شدي !هه -

... 

 !!!منه ياون بچه -

 !ذارم ساهي بشه شهاب دومنمي من

 !ذارم جنايتي كه يه عمر ننه ام در حقم كرد رو تو روي بچم پياده كنينمي من

... 

  !بسه -

 نكن، خوب حواستو جمع كن، سفسطه

 !منه خط قرمز ساهيار

 .شكنمكسي كه به بچه ام كوچكترين ضربه اي بزنه رو مي گردن

 :زدم و اشك هايم را پاك كردم و در دل گفتم لبخند

 "خدايا شكرت اين قدر باباي خوبيه"

*** 

كه به خانه رسيديم، تازه  درد سوختگي روى پايم شروع به خودنمايي كرد، كالفه و كم انرژي بودم ، چند  وقتي

تي از سوپ آيجان رو خوردم و با كمك مسكن خوابيدم، با اينكه خوابم سنگين بود، اما با صداي قاشق به سخ

و ميز كنار در همراهش نقش زمين شده  همهيبي از خواب پريدم، شهاب را ديدم كه جلوي در اتاق زمين افتاد

 .است، با وحشت نگاهش كردم

 :و بلند شد و لنگ لنگان سمت تخت آمد و گفتخسته و درمانده بود ، دستش را به ديوار گرفت  صورتش

 .نمي خواستم بيدارت كنم -
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نگفتم و دوباره دراز كشيدم و ملحفه را روي سرم كشيدم ، از تكان كوچك تشك متوجه شدم گوشه تخت  هيچ

 .نشسته است، بعد هم دستش را روي پايم حس كردم

 ؟اين قرص ها چيه خوردي ؟خيلي درد داري ؟ريحانه -

 

 :سرد جواب دادم خيلي

 .مسكنه، مي خوام بخوابم-

 :لحظه مكث كرد و بعد پرسيد چند

 ؟عكسمون رو كي شكستي-

 سوالش جا خورده بودم از

 :سعي كردم بي تفاوت جواب دهم اما

 .خودش افتاد شكست-

 :باز شدن در اتاق، شنيدم كه گفت ينگفت و بلند شد، چند ثانيه بعد، پس از صدا هيچ

 مي شكنه،هيچ چيزي خودش ن-

 بيرونم، من

 .الزم داشتي بگو چيزي

ندادم و وقتي كه خيالم راحت شد رفته است ملحفه را از سرم كشيدم، زل زدم به عكس شكسته، بغض  جوابي

 .ريشه زد در شاهراه گلويم

 :لب زمزمه كردم زير

 راست مي گي، خودش نشكست، تو خيلي تالش كردي"

 "...شكستنش واسه

ن پانسمان پايم آمده بود، تمام آن چند روز را فقط با خواندن كتاب بلندي هاي بادگير براي عوض كرد پرستار

 ...در تختم سپري كرده بودم، بي حوصله بودم و شهاب را هم فقط چند بار ديده بودم و هر بار خيلي كوتاه

 .چشم دوختيمپرستار هنوز تمام نشده بود كه با صداي فرياد هاي حاج امير هر دو با وحشت به هم  كار

 !تمومش كن شهاب الدين"

 !كن تمومش

 كن كه به علي اين بار ديگه كوتاه نميام، تمومش

 ؟ديگه ازم مي خواي چي

 "صفت به آبروم رحم كن بي

 محال بود كه  صاحب اين فرياد ها  صداي هميشه آرام حاج امير باشد، باورش

 .نگراني از اتاق بيرون رفتم با

اده بود و شهاب در سالن پايين سكوت كرده بود ، عزيزه خاله جان بازوي حاج امير را امير طبقه باال ايست حاج

 :گرفته بود و التماس مي كرد
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 !االن سكته مي كني زبونم الل -

 .كن، يه غلطي كرده ول

 :تر فرياد زد بلند

 !د  بسه غلط كردن -

 :از آن طرف با اشاره به من گفت شادي

 !اوضاع خرابه -

 .تماشا مي كردم و واج فقط هاج

 :كه چشمش به من افتاد، انگار يك مرتبه يادش افتاد زبان دارد و بايد جواب دهد شهاب

 !حقمو گرفتم !حقم بوده حاجي -

 ! اصال بريز توي جوب آب !دوست داري بگذر تو

 .اما حقمو به هر قيمتي شده مي گيرم من

 :همان شدت خشم جواب داد با

 ؟چه حقي !بدبخت -

 ؟شرفت ؟ت آبروتبه قيم حقت

 ؟قدر از اون معامله گيرت اومد چه

 .گفتي من چكش رو مي نوشتم مي

 :وقاحت تمام گفت با

 شما پولتو بذار جلوي آينه دوبرابر شه، -

 حروم حالل منم كار نداشته باش، به

 !مي گيرم، حاال اسمشو شما بذار حروم و ربا حقمو

 :كشيد فرياد

 !برو هر جا كه مي خواي، باهاش هر غلطي مي خواي بكن !مال ربا رو توي مال من شريك نكن -

 .باشه حاجي من حروم خور و رباخوار، تو خوبي كه حق همه ما رو يه عمره تنها تنها داري هاپولي مي كني -

 محكم روي صورتش زد، شادي

 :خاله جان فرياد كشيد عزيزه

  ! خجالت بكش -

 عزيزه خاله جان دستش را گرفت؛امير قصد داشت پله ها را پايين برود كه  حاج

 .ولش كن ،ياالن عصباني هست !آقا اميررضام  -

 :گفت كالفه

 !نه خاله جان، ول كن برم پايين ببينم حرف حسابش چيه -

 .يه چاقو بدم دستش بزنه خالص كنه خودشو از اين همه كينه و بدي برم

 اشك مي ريخت و التماس مي كرد؛ شادي
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 !داداش تو رو خدا -

 :از همان پايين گفت شهاب

 !آره بيا پايين و دوباره جلو همه دست روي من بلند كن-

 :امير با عصبانيت گفت حاج

 ...ال اله اال اهلل، شهاب الدين -

 !كن تمومش

 :بچه هاي لجباز جواب مي داد مثل

 ؟تموم نشه چي مي شه حاجي -

 .مي خوام اونو ببينم من

 امير سمت پايين رفت؛ حاج

 !مي دم چي مي شه االن نشونت -

 .كمي عقب رفت ، من و شادي جيغ كشيديم، عزيزه خاله جان خودش را زد شهاب

 حاج امير ميان  پله ها يك مرتبه توقف كرد و سرش را پايين انداخت،  اما

كه دقت كردم بيوك آقا را ديدم كه از اتاقش بيرون آمده بود، همان طور در سكوت روي صندلي  خوب

 تماشا مي كرد،  چرخدارش پسرش را

 :آمد مقابل صندلي چرخدار پدرش زانو زد با بغض گفت باال

 !غلط كردم بابا -

 آقا چشم هايش را بست، بيوك

 .كرد به بوسيدن دست هاي پدرش شروع

 !تو رو علي قسم چشماتو رو من نبند -

 !كردم، غلط كردم غلط

بل پدر معلولش اين چنين تواضع خرج مي كرد آرام و بي صدا از تماشاي كوه قدرت و جذبه اي كه در مقا همه

 ...اشك مي ريختيم ، پايين را كه نگاه كردم ديگر از شهاب خبري نبود

*** 

 :رفت و گفت يتنگ دست، به در خانه توانگر يدرويش“

  .من نيز درويشم ،يكه به درويشان ده يادر راه خدا نذر كرده يمال امشنيده

 :گفت خواجه

 .يستيه ام، تو كور نمن نذر كوران كرد-

 :كرد و گفت يدرويش تامل پس

  .امآمده يرا گذاشته، به خانه چون تو، گدائ ميكر يمنم كه در گاه خدا يقيخواجه، كور حق يا-

 شتافت و هر يخواجه متأثر گشته، از دنبال و .اين را بگفت و روانه شد 

 .دهد، قبول نكرد يبه و يزيكه چ ديكوش چه
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 ديدم چشم هايش پر از اشك بود و بعد پيشاني اش را روي تيغه كتاب گذاشت، را كه بست، كتاب“

 .را روي شانه اش گذاشتم سرم

 

 :غرق بغض بود صدايش؟!امير-

 ؟جان- 

 ؟چرا اينقدر خودتو اذيت مي كني -

 :شانه هايش را حس كردم، من هم پا به پايش گريستم، صدايش پر از درد بود وقتي مي گفت لرزش

 ! من !عي منم ريحانكور واق -

 .كه اون بااليي رو نديدم و رو زدم به بنده اش مني

 :را گرفتم و ناليدم دستش

همون بااليي بهتر از همه مي دونه كه تو واسه نجات خلقش اين كار رو  !تو كه واسه خودت چيزي نخواستي - 

 .كردي

 :فترا باال آورد دست هايش را روي صورتش كشيد و بعد يك آه غليظ گ سرش

 .فردا بهش زنگ مي زنم و مي گم هرچي امروز گفتم و ازش خواستم رو فراموش كنه -

 :دلهره گفتم با

 !اونوقت ديگه خالص شدن از اين بحران فقط كار حضرت فيله -

 "اني ظلمتُ نفسي و اغفرلى "جايش بلند شد، زير لب نجوا كرد از

 .خشمگينم كرد آرامشش

 ؟ار مي كنيتو مي فهمي داري چي ك !!امير -

 ؟؟ذكر مي گي كه خدايا به خودم ظلم كردم و منو ببخش داري

 .به خودش قسم نمي بخشه اگه محض غرورت نخواي كمك واسه نجاتت بگيري !بخشه نمي

 .گاز گرفت لب

 ؟اين حرف چيه دختر -

 !به خودم كردم كه به اون مال مردم خورها رو زدم يظلم رو وقت ؟!تو منو نشناختي ؟غرور

 .هايم را مشت كرده بودم دست

بفهم بايد يه جا  !بفهم امير !همون مال مردم خورها، تو و همه مردم رو مي ذارن زير پاشون و لهتون مي كنن  -

 كوتاه اومد،

 !در ها  بسته شده، همه راه ها كور شده همه

 .را به عادت هميشه اش روي سينه اش كشيد دستش

 .ي گشايدآنجايي كه راهي نيست، خداوند راهي م-

 :فرياد گفتم با

 !راه بازه !خوب نگاه كن  !راه رو باز كرده -
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 !خودتي كه راه صعب العبور و پر از سنگالخ وخار رو به راه راحت ترجيح مي دي فقط

 .نامه خواجه عبداهلل را برداشت و سمت كتاب خانه اش رفت و كتاب را در قفسه جا داد مناجات

 :گفت آرام

 .منمي خوام بحث كني -

 :رفتم ، سعي كردم مستقيم در چشم هايش خيره شوم با اعتراض گفتم كنارش

 ؟منظورت اينه دخالت نكنم و خفه شم ؟نمي خواي -

 .كرد اخم

 !اين مدلي حرف نزن، خوشم نمياد -

 :كشيدم جيغ

 !منم خوشم نمياد كه شوهرم اين طور خودشو گرفتار كنه -

 .عميق كشيد نفس

 .ريحانه، يكم هم من تنها باشم، بعد حرف مي زنيم لطفا يه ليوان آب بخور -

را با كتاب هايش سرگرم كرد ، كوتاه و تند نفس مي كشيدم ، با عصبانيت كتابي كه دستش بود را  خودش

 .گرفتم و روي ميز كوبيدم

 !آب حال منو خوب نمي كنه، آب اين آتيش قلبم رو خاموش نمي كنه -

 : لب با عصبانيت گفت زير

 !كبراهلل ا -

 :خودم نبود، ترسيده بودم پريشان بودم، بي اختيار گفتم دست

 !خدا بزرگترينه -

 .اين بزرگترين بگو كه از اين منجالب نجاتمون بده به

 :با لحن آرام گفت باز

 .درست مي شه -

 .اشاره ام را به نشانه تهديد سمتش گرفتم انگشت

 ... به همون خدا قسم، اگه توافق رو باهاشون بهم بزني -

 :را محكم در هوا گرفت و با تشر گفت انگشتم

 !بسه !قسم نخور -

 خشم صدايش دلم لرزيد، عادت نداشتم به اين نوع برخوردش بغض كرده بودم، از

 .او هنوز عصباني بود اما

 .وقتي مي گم االن وقت بحث نيست، بگو چشم -

 :اعتراض گفتم با

 ... پس كي -

 .با تشر حرفم را قطع كرد دوباره
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 !مي گم كش نده -

 را با حرص از دستش بيرون كشيدم، قصد ترك اتاق را كردم، بغضم در حال انفجار بود، دستم

 :زير لب گفتم 

 !خودخواه -

 ...به اتاق خواب رفتم و در را پشت سرم محكم كوبيدم بعد

 ؟امير  ؟اين اولين قهرمان بود راستي

 ...هم همين بود آخرينش

 ...انچهل وشش دقيقه اي م قهر

 .قدر پشت در اتاق بسته منتظر ماندم تا بيايي و تمام شود اين تبعيد من در خودم چه

 .اي كه اميرش نباشد، تبعيدي محكوم به روز مرگى است ريحانه

قدر گريه كرده بودم كه چشم هايم به سختي باز مي شد، صداي باز شدن در خانه را كه شنيدم، قلب بيچاره  اين

 !ده بود از كار بيُفتدام از وحشت كم مان

 ؟امير من بدون آشتي اين وقت شب كجا مي رفت ؟مي رفت داشت

دير رسيده بودم بدون اينكه بفهمم لباسم مناسب نيست سراسيمه در  !در را باز كردم اما رفته بود  هراسان

 ، مرا كه ديد شوكه شد، آپارتمان را باز كردم و خودم را بيرون انداختم، با سطل زباله كنار آسانسور ايستاده بود

 :نگراني پرسيدم با

 ؟كجا داري ميري ؟كجا-

 .كرد و سمتم آمد اخم

 !يكي مي بينتت ؟اين چه وضعيه كه اومدي از خونه بيرون -

 :ناليدم

 ؟داري ميري -

 :گفت كالفه

 .سطل زباله بو گرفته ، مي برم بيرون -

 .را ملتمسانه گرفتم دستش

 !تو رو خدا نرو !نرو -

 .همينجا، سرايدار مياد مي بره بذارش

را كه ديد سطل را جلوي در گذاشت و همراهم به داخل خانه برگشت، در را كه بست بالفاصله محكم  اضطرابم

 :بغلم كرد، سرم را در سينه اش فشردم و ناليدم

 !تنهام نذار، قول بده نري، هيچ وقت نري -

 :را بوسيد و با بغض گفت سرم

 ؟برمآخه من كجا رو دارم  -

 ؟رفتي امير كجا
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 ؟؟مردهايم، بى من كجا را براي رفتن داشتي مرد

*** 

دانم چه شد كه يك مرتبه خودم را وسط باغ عمارت ديدم، ناخواسته دنبالش آمده بودم، شايد هم نگران  نمي

 شده بودم، در آالچيق نشسته بود و عصبي سيگار دود مي كرد؛

 ديدنم انگار شدت عصبانيتش بيشتر شد، با

 :اينكه من حرفي بزنم با خشم گفت بدون

 ؟فرمايشي داري ؟چيه  -

 :كردم و پرسيدم نگاهش

 ؟چي مي خواي ؟چرا اين بنده خدا رو اين قدر عذاب مي دي  ؟داري چيكار مي كني !شهاب -

 .تحقير نگاهم مي كرد با

 !تو كاري كه به تو مربوط نمي شه دخالت نكن -

 .تر رفتم نزديك

 ...وتا شهاب وجود دارهتوي وجود تو د -

 !يكيش اصال واقعي نيست كه

كه بودم، يه عروسك كوكي داشتم كه وقتي كوكش مي كردم، شروع مي كرد سريع و ديوونه وار به طبل  بچه

 .زدن

 :پوزخند گفت با

 .اتفاقا از اون ميمون طبل زن ها منم داشتم -

  ! نيست شبيه همون عروسك كوكيهمال من ميمون نبود، يه دلقك بود، اون شهابي كه واقعي   -

 .كوك شدي تا اين جوري طبل بزني !كردن  كوكت

 :لحظه مكث كرد، انگار توقع شنيدن چنين جمالتي را نداشت، آن وقت با يك لحن پر از ترديد پرسيد چند

 ؟اون يكي شهاب شبيه چه چيز مسخره ايه اونوقت -

 .دم، چشم در چشمتر رفتم ، حاال دقيقا رو به رويش ايستاده بو جلو

 !شبيه شهابه !اون شهابيه كه من دوستش داشتم !مسخره نيست-

 :ترسيده بود قدري عقب رفت و گفت انگار

 !خيلي دير شده ريحانه -

 .ديگه دنبال چيزي نيستم كه دير و زودش واسم مهم باشه -

 ؟من ديگه واست مهم نيستم -

 .اون عروسك كوكي واسم مهم نيست -

 .نداخته بودرا پايين ا سرش

 ماه هيچي از زندگى ما عادي نبوده، ستيتوي اين ب -

 ...من
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 ...حق داشتم من

 :كردم يك ميخ فوالدي بزرگ در قلبم فرو مي كنند، با دلهره پرسيدم حس

 ؟حق چي -

 :مرتبه رنگ صورتش تغيير كرد و سرخ شد و با خشم گفت يك

 !تو ايراد داري !تو مريضي  -

 يه زن ناقصي، تو

 ال هيچ وقت عاشقم نبودي،اص تو

 .هم منو نمي خواستي تو

عادي حرف مي زد، مثل يك نوار ضبط شده، فقط نگاهش كردم ، طاقت نياورد و سريع رفت ، من اما  غير

 ...ايستادم

 .و رفتنش از خانه را خوب تماشا كردم ايستادم

 خواهد بود، چشم هايم زودتر از خودم متوجه شده بودند  كه فردا روز وحشتناكي انگار

 ...وحشتناك تر از  كابوسي كه شب قبل ديده بودم حتي

 ...كابوس كه شب بود و باران و تاريكي و تنهايي همان

 !يك ريحانه و

 ... ريحانه، وسط يك باغ وحش وحشتناك متروكه، پر از جنازه حيوانات مختلف يك

هاي مرده يك به يك زنده شدند و سمتم  جا كه يك مرتبه  قفل قفس ببر ها  خود به خود باز شد و ببر همان

 !حمله كردند، وحشتناك بود وقتي قطعه قطعه شدن خودم را مي ديدم و نمي مردم

را در ميان دندان هاي تيز يكي از ببرها ديدم ، دست گذاشتم روي حفره عميق روي سينه ام كه جاي قلبم  قلبم

 ...در آن خالي بود

 !ندان هايش تكه تكه كرد و بلعيددر مقابل چشمانم قلبم را با د ببر

*** 

 .ناظم زاده بار ديگر كالفه در اتاق سر چرخاند، بعد دست روي زانويش گذاشت و بلند شد آقاي

 :هم سريع پشت سرش بلند شد ، با نگراني پرسيدم شهاب

 ؟اميدي هست-

 .به جاي او جوابم را داد شهاب

 .نا اميد شيطونه -

 .زاده شقيقه اش را فشرد ناظم

 .روزي كه ما با حكم تفتيش وارد خونه شما شديم، هيج مدركي پيدا نكرديم -

 .توي دفتر كارشون هم كامال پاك سازي شده بوده ، هارد اصلي محل كارشونم اصال پيدا نشد حتي

 :بغض و دلخوري گفتم با

 ؟واسه همين بي مدركي حكم گناهكار بودنش رو صادر كردين -
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 .شرمزده بود كمي

ن توي اين پرونده تنها كسي بودم كه هميشه مي خواستم واقعيت روشن شه و اذهان عمومي هم اين دخترم م -

 .قدر مشوش نباشه و مردم هرچيز كه رخ داده رو بدونن

 .من مطمئنم يكي تمام مدارك رو برده -

 :لحن متفكرانه پرسيد با

 !خوب فكر كن ؟كي دخترم -

و شايد به زور منزلتون رو ترك كرده رو مي توني به من ثابت كه كه معتقدي همسرت بدون نقشه قبلي  اين

 ؟كني

 را نگاه كردم و با نگاهم التماسش كردم كمكم كند؛ شهاب

 :هم شد و بالفاصله جواب داد همين

 !وسايل شخصيش  رو نبرده، حتي بدون كفش با دمپايي رو فرشي خونه رو ترك كرده -

 .نزل نشده كه ايشون رو مجبور به رفتن كنهپس اين يعني اينكه كسي به زور وارد م -

 :گفتم سريع

 ..شايد -

 ...با يه نقشه مجبورش كردن از خونه بره بيرون شايد

 .هم مدارك رو دزديدن بعد

 .دست كشيد بين موهايش شهاب

 ؟جان عزيزت يه راه بذار جلوي پاي ما، جواب دي ان اي كي مياد !برادر -

 :وحشت نگاهش كردم و پرسيدم با

 ؟؟دي ان اي-

 :زاده جواب داد ناظم

 .خون روي وسايلي كه براي شما فرستادن رو براي آزمايش فرستاديم-

 .را روي قلبم گذاشتم، نمي دانستم شهاب كي و چه طور نمونه آزمايش را براي ناظم زاده فرستاده است دستم

 .با شرمندگي نگاهم كرد شهاب

 بايد مطمئن مي شديم-

 :اق را داشت كه گفتزاده قصد ترك ات ناظم

 .نمونه  تاييد شده-

 !امير جبار زاد بوده خون

 .پايم خالي شد و كم مانده بود سقوط كنم كه گوشه ميز را گرفتم زير

 .شهاب با نگراني نگاهم مي كرد 

 :بينم كه او هم نفس در سينه حبس كرده و با بغض مي گويد مي

 ... ممكنه-
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 ...هاون خون مال يه زخم كوچيك باش ممكنه

 :زاده با ترحم نگاهم مي كند و زير لب مي گويد ناظم

 ...ممكنه -

*** 

  .بودم و سردرد هم از اواسط كالس دومم رهايم نكرده بود خسته

 :هدى با نگراني پرسيد .آخر را نماندم كالس

 ؟مگه نه .امروز حالت خيلي بده -

 : خنديدم تلخ

 !يادم مي رهاين قدر  حالم بده كه اين بدي رو گاهي اصال  -

 :نزديك خانه بودم كه به راننده گفتم.طول راه سرم را روي شيشه گذاشتم و چشم هايم را بستم تمام

 ؟چه قدر مي شه.آقا من همين جا پياده مي شم -

 . كرايه را دو برابر گفت،هيچ نگفتم و كيفم را برداشتم  و پياده شدم 

 !نه برگردم مي ترسمكه راه رفتم حس كردم چه قدر از اينكه به خا كمي

 !ترسيدم مي

 !آنكه بدانم چه بر سر ستون هاي سست زندگي ام  آوار شده است مي ترسيدم بي

نشستم ، پيرمردي بي صدا روي نيمكت رو به رو نشسته بود و به  يرا سمت پارك كج كردم و روي نيمكت راهم

 يك گوشه زل زده بود، 

 !غش چه قدر نجيب و آرام بودمرتبه چشم در چشم شديم، چشم هاي بي فرو يك

 !آقاجان 

 !...برايش تنگ شد دلم

 !براي پيرمردي كه مرا با عصا از خانه رانده بود تنگ شده بود دلم

 اختيار لبخند زدم، متوجه شدم با صداي بي جان چيزي مي پرسد، هرچه تالش كردم متوجه نشدم،  بي

 .شدم و كنارش رفتم بلند

 ؟جانم پدر جان -

كمي جا خوردم ، از باالي شيشه هاي ضخيم عينكش نگاهم كرد و  .چروكيده اش دستم را گرفت دست هاي با

 :پرسيد

 ؟تو شمسى -

  !نمي دانم چرا دلم نيامد بگويم نه .چشم هايش يك حسرت و دل تنگي عميق موج مي زد در

 لبخند و بغض سرم را به نشانه مثبت تكان دادم،  با

  آورد؛زد و سريع عينكش را در  لبخند

دستان لرزانش شروع به تميز كردن عينكش با گوشه پيراهنش كرد و بعد دوباره عينك را به چشم زد و با  با

  .ذوق و ولع بيشتري نگاهم كرد
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 .چشم هايش جان گرفته بود انگار

 ؟دختر اوس رضا نميگي اينجا خشك شدم توي سرما -

 ؟؟كه نفهميد اومدي آقات

 :كردم و كنارش نشستم بغض

 .نه نفهميد -

 .كشيد آه

 .آقات اگه مزدمو زياد كنه، نذر كردم بعد از عروسي بريم مشهد پابوس آقا -

 .چكيد اشكم

 .مي ريم -

 .افسوس صدايم زد با

 ؟شمسي -

 .كردم نگاهش

 .هم عميق نگاهم مي كرد او

 :شنيدم زير لب مي گفت .يك مرتبه بلند شد، عصايش را برداشت و چند قدم فاصله گرفت بعد

 .حاال دوتا بچه داري .تو شوهر كردي -

 ...بيشتر شبيه توئه تا باباش ...اولت ديگه مي ره كالس س يُم، اون كوچيكه سير تو سماقيه هم خوشگله بچه

  ...روح اهلل هم زشت نيست البت

 ... خوب تو يه چيز ديگه اي اما

 .فتدور مي شد، صدايش كم رنگ تر مي شد و هق هق من بيشتر اوج مي گر او

صداى تلفنم كه زنگ مي خورد قدري به خودم آمدم ، با ديدن شماره حاج امير جا خوردم و بالفاصله جواب  با

 .صدايش  پر از تشويش بود .دادم

 ؟ريحانه -

 ؟كجايي تو

 :نگراني گفتم با

 ؟سالم چي شده -

 .اولين بار بود كه سالمم به او بي جواب مي ماند اين

  ؟بگو كجايي -

 ...همين پارك خيابون بااليي ام، دارم ميام خونه يتو من ...من -

 !نيا خونه-

 .همون جا، من دارم ميام بمون

 .بودم ترسيده

 !حاج امير من مي ترسم-
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 ؟!شده چي

 .پر از عجز و اضطراب بود صدايش

 .بمون ميام -

 .كه كرد، دل بيچاره ام هزار راه رفت و به بيراه خورد قطع

 .، به خودم كه آمدم مقابل درب عمارت بودمبه حرفش گوش كنم نتوانستم

 .با ديدنم رنگ از رخسارش پر كشيد و هراسان به استقبالم آمد بايرام

 ...حاجي !خانم -

 .اومدن دنبالتون حاجي

 :طور كه داخل مي رفتم گفتم همان

 ؟ديگه چه باليي سرم اومده-

 ...نگفت هيچ

 .نجاتش است، با شهامت سمت ساختمان قدم برداشتمآخرين سرباز جنگ كه مي داند مرگ آخرين راه  شبيه

*** 

 كنند، حتي مو طاليي زيبا هم روي پله نشسته و سرش را باال نمي آورد، گريه مي همه

 دوزم، قدري باالتر ايستاده است، به خوني كه از بيني شهاب جاري شده است چشم مي شهاب

 !به شكم برجسته مو طاليي بعد

 كند و هق هق مي زند، ين نشسته و نفرين ميخاله جان كف زم عزيزه

 !هم پشت ستون پنهان شده و بي صدا مي گريد شادي

 .بيچاره عزاداري كنند يو منيره و الناز هم در آشپزخانه سنگر گرفته اند تا راحت تر براي ريحانه آيجان

 !دانم چه بر سرم  آمده استبهتر از هركس مي من

 :پرسمتلخ مي يكنم و با يك خندهرا نگاه ميكنم، فقط به شكم تانمي گريه

 ؟شهابه يبچه -

 دهد، كس جوابم را نمي هيچ

 كشد،كالفه دست بين موهايش مي شهاب

 :پرسمكنم و از او ميمي نگاهش

 ؟طالق گرفت و سه ماهم صبر كردي واسش -

 سرش را پايين مي اندازد،  شهاب

 :گويدبا نفرت مياما بلند مي شود و مقابلم مي ايستد و  تارا

  ؟چرا ادا در مياري ؟چيه -

 !يه زن موقر و آروم اداي

  ؟كنياز باال نگاه مي چرا

 !تو اول بودي و من خراب زندگيت شدم انگار
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  !از اول حق من بود شهاب

 .مونهمن بود، هميشه  هم مي عاشق

  ؟فكر كردي معشوقه اش ازش حامله شده ؟چيه

 ...خانم خير

 !شهياز زن عقدي و قانون يرسم يبچه، بچه اين

 .كه تو عرضه نداشتي انجام بدي رو من انجام دادم كاري

 كردم كه سرش پايين بود،فقط شهاب را نگاه مي من

 :انگار در روغن داغ افتاده بود، با صداي بلند گفت تارا

  !هرزه -

 ...يه كاري كنم !ميدمكثافتت هم بگو جواب اين دست بلند كردنش روي شوهرمم خوب  ياون معشوقه به

 .كندشهاب صدايش را قطع مي فرياد

 ! بسه تارا-

 :و گفتم خنديدم

  !نه بذار بگه -

 خودشو قانع كنه منم شبيه خودشم،  بذار

 .كه شوهر داشت و چشمش دنبال شوهر ديگري بود خودش

 مصمم جلو رفتم و همه نفرتم را در چشم هايم جمع كردم،   بعد

 تارا گذاشتم،  يشتم بيرون آوردم و روي شانهام را از  انگ  حلقه

 :كه به شهاب چشم دوخته بودم گفتم همانطور

 يه جا خوندم-

 اگر زني مرد شما را دزديد،"

 انتقامي باالتر از اين نيست كه بگذاريد آن مرد را نگه دارد ، هيچ

 "واقعي دزديده نمي شوند مردان

 .خم غرورم را بگيرد، همان طور مستقيم به شهاب نگاه كردمسمت پله ها رفتم، بغض كم مانده بود دو  بعد

  ...مباركت باشه-

 :خاله جان با هق هق گفت عزيزه

 !به زمين گرم بخوري شهاب-

 كنار شهاب گذشتم،  از

اتاق مي رفتم،  در ميان راه چشمم به اتاق ميهمان افتاد كه بعد از آتش سوزي چند كارگر، آن قسمت از  سمت

 .تعمير بودندعمارت مشغول 

 :صداي بلند گفتم با

 ؟اوستا، كار اتاق كي تموم ميشه-
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 .كردندبيچاره كه  مثل تماشاچي مقابل در اتاق خشكشان زده بود، فقط نگاهم مي كارگرهاي

 .فرياد پر از درد و نگراني اش را مي شنوم صداي

 !!!ريحانه-

 

م با ديدن او ديگر طاقت نياورد و مرا خانه خراب نفس نفس زنان و هراسان مقابل در ايستاده بود، بغض برگشتم

 كرد، 

 :هق هقم گفتم ميان

 ...من خوبم حاج امير-

*** 

 ...خوب درك مي كنم كه چه قدر ترسيدن از يك فاجعه، از خود آن فاجعه دردناك تر است حاال

 .حالم بهتر است از همه شب هايي كه شهاب را با زن ديگري تصور مي كردم حاال

زماني كه جاي كبودي و چنگ را روي عضالت مردانه اش ديدم و هزار كابوس براي خودم بافتم، حال از  حتي

 .بهتري دارم

اينكه توانستم تكه هاي شكسته غرور و شخصيتم را در مشتم بگيرم تا در مقابلشان فرو نريزم، حال بهتري  از

 .دارم

 .روزها، تنها هنر و صالحش اشك ها و سكوتش بوداين حال بهترم خيلي عجيب است براي ريحانه اي كه تا دي و

 دلم مي خواهد فيلم سكوت بره ها را دوباره و دوباره ببينم؛ حاال

 : بره هايي كه يك به يك در سكوت سالخى مي شدند، تا جايي كه دكتر لكتر به آن ديالوگ ماندگارش برسد از

 ؟ياون رو از وسط بشكن نكهيرو پاهات تا ا يبكوب يدم دوست دار يچوب رو بهت م كي يچرا وقت يدون يم"

رو خُرد  گريهمد يدر مورد ما هم هست، وقت نيا.ده يكه به تو حس تملك  اون چوب رو م هيزيچ نيچون اول

 .ميحس تملك دار ميكن يم

 "!داره يكشتن چه لذت نيبب

من گرفته و  به آن باليده را  انگشتم را در دهانم فرو ببرم و تمام حس تملكي كه شهاب تا به امروز از وجود بعد

 !باال بياورم

 !اين تفكرات غلط و باورهاي شوم و مسخره، اين سكوت خفت بار و اين ضعف  چندش آور در معده ام نيست !نه

 !...از مغزم باال بياورم بايد

 ؟!بايد پايين بريزم !نه يا

 ؟را چگونه داخل جمجمه ام فرو ببرم انگشتم

 ؟؟حفره چشمانم از

رواني ام، درست مثل يه پروسه هدفمند در حال عاقل كردنم هستند، اما پردازش هويت باخته ام خيلي  افكار

 ...سخت و زمان بر است
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هايم را روي سرم مي گذارم و به در قفل چشم مي دوزم، به اينكه چرا خودم را حبس كرده ام فكر مي  دست

 ! كنم

 ؟اين كه چرا من بايد پنهان شوم به

 ؟؟؟كار شرم آوري شده ام من مرتكب مگر

 .افكارم كمتر مي شود و صداي اطرافم را بيشتر مي شنوم صداي

 .فرياد حاج امير صداي

 !وقيح بي شرافت -

 !بار آخريه كه مي گم بساط هرزگي و اين ننگ رو از اين خونه و از جلوي چشم اين طفل معصوم  بردار و برو اين

مناسب ترين صفات است مرا وادار به قهقهه ي توام با اشك مي  بي شرافت برايش حيشهابي كه صفت وق صداي

 .كند

 ؟؟كجاي دينت و قرآنت نوشته زن دوم گرفتن گناهه -

 ؟!زنا كردم مگه

 !نامه از دكتر معالج زنم دارم من

 !مريضه آقاجان

 !تونه تمكين كنه نمي

 .مشرم جمالتش لبم را چنان گاز مي گيرم كه طعم گس خون را احساس مي كن از

 :غرد يم ريام حاج

 ؟چه طور شد حاال خدا و پيغمبر شناس شدي-

 اگر هم شدي، اينو توي سرت فرو كن كه

 !تنها چيزيه كه سليقه اي نيست دين

 !ناموس يب وزياينجاشو بگي دوست دارم و مي خوام و جاي ديگشو بيخيال پف كه

 :خاله جان با صداي گرفته از فرط گريه اش با نفرت مي گويد عزيزه

 !خجالت بكش !بي حيا-

 ؟بي وجدان تو كي بودي كه از زنت توقع هم داري آخه

 !وقت هم كه بودي، يا مست بودي يا پي كثافت كاري اون

 ؟دختر مردم مريض شد حاال

 .موطاليي زيبا كه در اوج عصبانيت هم زنانه و لوند است صداي

 ؟چيه همه افتادين به جونش-

 !يتيم خونه زدن و كوفت و زهر مار ؟!مه ادعاچي شد اون ه!امير جبارزاده حاج

 !بچه توي شكم من بچه حالل پسر عموته اين

 !طور داري منو اين بچه رو خار مي كني و استرس بهم مي دي اين

 ؟؟فقط از لوطي گري پاشنه كشش رو داري نكنه؟چيه
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 :لب مي گويد شنوم، اما به خوبي تصويرش را مقابل چشمانم حس مي كنم و مطمئنم حاال زير نمي

 "ال اله اال اهلل "

 .صدايش قلبم را آرام مي كند اوج

 

از ديوار  شتريچون بهتر از همه مي دونم شبيه كي هستيد و من از زن بي آبرو، ب!من با شما حرفي ندارم خانم-

 .فرو ريخته مي ترسم

 .كنيد به سالمت؛ اين خونه واسه شماها جايي نداره جمع

 :ه مي گويدشهاب مي خندد و با قهقه

 .نصف اين خونه ماله منه-

 :امير با خشم مي گويد حاج

 .هر وقت ديوار بتوني كشيدي بينش و قرار شد هيچ كس نبينتتون مي تونيد بمونيد -

 :با لحن مظلومانه مي گويد تارا

 !من زنشم -

 !چه قدر اون زنش حق داره منم دارم هر

 :مي گويد وقتي

 .باشه بمونيد -

 .مي ريم ما

 .اما نعره شهاب جانم را مي درد .آرام مي شود قلبم

 ؟!!!كجا -

 ؟منو به چه حقي مي خواي ببري زن

 :به محض ورودم همه ساكت شدند، با جديت و نفرت گفتم .نياوردم، بلند شدم و از اتاق بيرون رفتم تاب

 ؟!زنت -

 ؟مريض و ناقصت زن

 :به اتاقم اشاره مي كند شهاب

 .كنبرو تو لونه ات دخالتم ن -

 .حاج امير ساكتش مي كند تشر

 .درست حرف بزن مرتيكه -

 :هم قدرت مي گيرم و با صالبت مي گويم من

 .همين فردا ازت طالق مي گيرم -

 :زده نگاهم مي كند؛ اما كمي بعد مي خندد و مي گويد بهت

 .نمي دم -

 :ي گيرد و مي پرسددست به ديوار مي گيرد، مقابل چشم هاي من، سريع  و نگران دست او را م تارا
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 ؟عزيزم چيزيت شده -

 :امير با نفرت از كنارش رد مي شود؛ به من نگاه مي كند و بعد رو به شهاب مي گويد حاج

 !مي گيرم -

 :به من اشاره مي كند و مي گويد بعد

 .برو وسايلتو جمع كن باباجان-

 :با صداي بلند مي گويد بعد

 .همه جمع كنيد !!اهل خونه -

 .يم تا تكليف اينجا روشن شهمدت مي ر يه

 :خاله جان با اشك مي گويد عزيزه

 ؟؟چرا نصف اينجا رو زدي به نام اين ضحاك آخه آقا اميررضام -

 :سرم را پايين مي اندازم و مي گويم شرمنده

 .تقصير من بود-

 .شهاب سراسر خشم و آتش شده است نگاه

 :هايش را روي هم مي فشرد و مي گويد دندان

 !مي دم ، يه كار مي كنم هر روز مردنش رو جلوي چشمات ببينيطالقش ن -

 :خشم سمت شهاب برمي گردد و با فرياد مي گويد با

 !بي غيرت- 

 :عقب نشيني مي كند؛ اما قبل اينكه حاج امير جلو برود، بي اختيار بازويش را مي گيرم و مي گويم شهاب

 !خواهش مي كنم حاج امير -

 .ندارهآدم ديگه ارزش هيچي  اين

 :بينم كه تند و عصبي نفس مي كشد و لب هايش كبود شده، با نگراني مي گويم مي

 ...شما -

  .حالتون بده شما

 :با فرياد منيره را صدا مي زنم بعد

 .قرصاي حاجي !منيره -

 .خشمگين تر شده است شهاب

 !تو هنوز زن مني !آشغال -

 :امير سر تاسف تكان مي دهد و مي گويد حاج

 .ه رو شبيه اون كه بغل دستت وايساده نبين، تومني خدا تومن توفيرشونهريحان -

 !دختر مثل برگ گل پاك و نجيبه اين

 :با پوزخند مي گويد شهاب

 !پس خرج كن حاجي -
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 !آزادي  اين برگ گل ببينم چه قدر دست و دلبازي واسه

 !تمام شد

 !ان گيردكه با يك كروات شروع شد با يك معامله هم قرار بود پاي عشقي

 !مرا مي فروخت شهاب

 ...مي فروخت راحت

*** 

 !دست هايم تپل شده بود، شبيه دست هاي تو .دست و پاهاي ورم كرده ام خيره شدم به

 ؟!مي آيد يادت

 !هميشه مي گفتم عاشق حفره هاي خالي روي دستت، دقيق زير هر انگشتم هستم

 .حاال كفش پوشيدن براي من هم سخت شده استزنم كه مثل پاهاي تو،  يزل م ميبرجستگي روي پاها به

لبخندم دخترم انگار مسرور مي شود و با مشت و لگد مي خواهد ابراز خرسندي كند، مامان امروز آش رشته و  با

 ...ختم صلوات برايت نذر كرده

 ندادم ميهمان دعوت كند، اجازه

رش حرفش شده و يك ساعتي مي شود همين اهل خانه هستيم و البته يك مهمان كوچك هم داريم كه با پد 

  .به آغوش من پناه آورده  تا خوابش ببرد

 بغلم كرده و دست هاي كوچكش دور گردنم  آويخته شده،  محكم

 ...پسرك مو طاليي بوي خوبي مي دهد؛ بوي كودكي، بوي بي گناهي اين

 و آيجان و عزيزه خاله جان، مامان

 .هندمدام سر قابلمه آش، تز جديد ارائه مي د 

و حنانه بهم چسبيده اند و پچ پچ مي كنند و مدام مي خندند و سرشان در گوشي است و من خوب مي  شادي

 ...دانم چه كيفي دارد اين يواشكي هاي دخترانه

هم مشغول گفتن مشكالتش، پيرامون طالقش با شهاب است و شهاب مؤقر و آرام، با صبر حرف هايش را  منيره

 .گوش مي دهد

 قرار بود بيايد، كه به خاطر آبله مرغان آلما مجبور شد در خانه بماند،هم  الناز

 :خيلي جدي و تند به او تذكر داد و گفت شهاب

 ممكنه ناقل ويروس باشي، -

 .واسه زن حامله خطرناكه 

  .شد ختم صلواتش را در خانه انجام دهد قرار

ه آرام نمي گرفت و وقتي باالخره از باالي هم كه تا همين يك ساعت پيش، آتش مي سوزاند و يك لحظ ساهيار

 مبل همراه مبل سقوط كرد،

 :صداي فرياد شهاب بلند شد 

 ؟!بچه چرا آروم و قرار نداري -
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 .با اين كه دردش گرفته بود، گريه نكرد طفلك

 :از جايش بلند شد و خيلي بامزه گفت 

  ...اصال نترس شهاب جان، هيچيم نشده -

 ...تر باز شد و شروع كرد به بيشتر گفتنما زبانش بيش يخنده  با

 ...مشاجره اش با پدرش آنقدر شيرين بود كه همه فقط تماشا مي كرديم

 !!شهاب جان-

 .به شما گفتم جلوي دو نفر سر بچه داد نزن من

 .اخم كرده بود شهاب

 !!منم به شما گفتم جايي مي ريم اين قدر اذيت نكن-

 .حواسم به توئه همش

 ؟!يادت رفت -

 !خاله مربي گفت من پسر بچه ام و بايد شيطوني كنم 

 ؟شيطوني نكنم مريض باشم خوبه

 ...مهد كودك رو اصال يادم ننداز،كه هنوز جريان اون مداد تراش يادم نرفته-

 :شد و لب گاز گرفت، مامان با خنده پرسيد سرخ

 ؟!جريان مداد تراش چيه -

 :سريع گفت ساهيار

  .دستم افتاد روي سر آيدين بيچارههيچي، من تراش روميزي از  -

 :با اخم بيشتر گفت شهاب

 ؟؟از دستت افتاد دقيقا روي سر اونكه موهاتو قبلش، واسه مداد شمعي ها كشيده بود -

 نه نه شهاب جان، -

 .من بچه بي ادبي نيستم 

 :با ذوق محكم ساهيار را بغل كرد و گفت حنانه

 !؟چرا اين قدر شيريني!!!الهي قربونت برم-

 :با گاليه گفت شهاب

 !!خودش نيم متره، زبونش چهار متر- 

 .كردم اخم

 !!ا  شهاب اينجور نگو - 

 .خاله جان هم همراهي ام كرد عزيزه

 ... ال حول وال -

 .بچمون خيلي باهوشه !ماشاال

 :محض اينكه گفتم به
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 .مامان من كمرم درد مي كنه، مي رم يكم دراز بكشم -

 :سريع گفت ساهيار

 ؟بيام ريحانه منم -

 :اعتراض كرد شهاب

 !ميري اذيت مي كني -

 :بغض گفت با

 خودت بچه بودي،- 

 ...بچه بد بودي

 :خنده گفتم با

 ....آره خيلي بد بود -

 ...خيلي 

 ...دانم چرا نگاه شهاب پر از غم شد و سريع سرش را پايين انداخت نمي

*** 

 اه لباس هايش،تر از زنى كه همه اميد و حسرت هايش را همر بيچاره

 در چمدان  رفتنش جاي مي دهد، 

 ؟!است كه نمي داند، مقصد خودش و اين چمدان لعنتي اصال كجاست زني

 پدري، يكه مي داند درب  خانه زني

 ...كوچك مادر جايي براي او ندارد يمدت هاست به روى او بسته شده است و سفره 

 .ر را از موهايم باز مي كنم و اينجا جا مي گذارماز شهاب، هيچ با خودم نمي برم، حتى همين كش س 

 ...فر و طاليي  شايد ييموها براي

 .رفتيم ديخر يزن و شوهر ها برا يمي روم به همان روز، كه شايد جزء معدود دفعاتي بود كه باهم مثل همه اما

تزئين شده بود، همان روز كه وسط پاساژ، با ديدن كش سر مخمل كه دور تا دورش با شكوفه ريز سفيد  

 .كودكانه ذوق كردم و آن را برداشتم و نشان شهاب دادم

 !!شهاب -

 .اينو ببين چه قدر مامانيه 

 نگاه كرد، انگار هيچ چيز جذابي در آن مخمل پر شكوفه نديده بود، سرد

 جلو آمد چشم هايش را ريز كرد، 

 :گاهش كرد و گفتبعد يك گيره سر چوبي كار دست را برداشت و چند لحظه اي عميق ن 

 !اين خوشگل تره -

 .نگاهش كردم خوب

 خيلي سنگين بود، 

 ! هم وزنش، هم زيبايي اش، هم قيمتش 
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 :هايم را آويزان كردم و گفتم لب

 !ارزهاصال نمي -

 .اين مخملي خودمو دوست دارم من

 ...را سر جايش گذاشت و اعتراض نكرد و همان را كه مي خواستم برايم خريد گيره

 ما امروز،ا من

آن گيره چوبي فندقي رنگ را بين موهاي طاليي او ديده بودم و فقط يك سوال ذهن بيچاره و ديوانه ام را  

 درگير كرده است،

 گيره اي كه من نخواستم را براي او خريد، "

 "؟مي خواست من هم شبيه گيره سر مخصوص او داشته باشم يا

  ؟چه فرقي مي كرد واقعا

 ؟!ردچه فرقي مي ك ديگر

 .بفرماييد:ضربه به در مي خورد، اشك هايم را پاك كردم و آرام گفتم چند

 .را پشت در شنيدم صدايش

 !!ريحانه خانم -

 ؟!مي شه چند لحظه  

 :قدر حضورش را نياز داشتم ، شالم را روي سرم كشيدم و گفتم چه

 !بفرماييد -

صورتش نمانده بود، حتي لب هايش هم سفيد  اهلل گفت و وارد شد، سرش پايين بود، نگاهش كردم رنگ در يا

 .بود

 چمدانم نگاه كرد، به

 :ديدم كه تسبيحش را در دستش مشت كرد و بعد از يك آه غليظ گفت 

 گفتم يه آپارتمان آماده كنن، -

 .با شادى و خاله اونجا باشيد فعال 

 :اختيار پرسيدم بي

 ؟!شما -

 ؟!پس شما چي 

 :آه كشيد دوباره

 .بيام من صالح نيست-

 .دلهره نگاهش كردم با

 ؟پس كجا مي ريد -

 !همين جا مي مونم با بابا -

 ؟؟اينجا-
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 !!اينا شما رو اين جا سكته مي دن 

 نبايد راحت تسليم شم و اينجا رو بهشون ببخشم، -

 نه به خاطر خودم،  

 !!خاطر حق بقيه خانواده به

 ؟!اين جا مگه ارث مادر شما نيست -

 ؟!رنپس چه حقي بقيه دا 

 !!اين قدر مادي نبايد به همه چيز نگاه كرد، باباجان -

 !اين جا زندگي كردن، حقشونه عمري

 .دلخوشي اون پيرزن اينه كه ده شب محرم، توي اين عمارت مراسم و سياهي امام حسين باشه همه

 .هايم سرازير شد اشك

 حاج امير اين جا رو بهش نده، -

 !!! تو رو خدا 

 .اش و اين آه سومش جگرم را سوزاند كشيد روي سينه دست

 !تو فقط قوي باش -

 !هيچ چيزم نباش نگران

 .همه كارهاتو مي كنه وكيلت

 .خاطر غم او بود كه دلم مي خواست قوي ترين باشم به

 :بغض و لبخند گفتم با

 !!من قوي ام -

 .قول مي دم 

 قرمز و شلوارك گلدارش از شادي وجودش مي گفت، ركابي

 در ايستاده بود و با نفرت نگاه مي كرد، در چهار چوب 

 ترسيده بودم و از ترس من، 

 :حاج امير هم برگشت و پشت سرش را نگاه كرد با ديدنش سريع با اشاره انگشت به سمت ديگر عمارت گفت 

  ! اين سمت نمياي -

 .شهاب دست هايش را مشت كرده بود و با نفرت و عصبي نفس مي كشيد اما

 ...جلو آمد 

 :دانم را كه ديد،خشمش دو برابر شد، لگد محكمي به چمدان زد و گفتچم 

 .مي خوام زنمو ببرم سمت خودم -

 .ترس عقب رفتم با

 .گفت "استغفراهلل  "كه  ديدم

  !برو بيرون !شهاب الدين -
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 .اما زنمم مي برم !مي رم -

 :نفرت گفتم با

 !من با تو هيچ جا نميام -

 :د، وقتي مي گفتهايش را روي هم مي سايي دندان

 ؟چمدون بستي با اين بري !آشغال تو هنوز زن مني -

يك لحظه از پشت چنان يقه شهاب را در مشتش گرفت و او را سمت بيرون كشيد كه  احساس كردم حاال  در

اين قدر خشم و قدرت در دست هايش جمع شده است كه قدرت ويران كردن كل اين عمارت را بر سر شهاب 

 !دارد

 .حسابي شوكه شده بود مثل بچه ها شروع كرد به فرياد كشيدن كه شهاب

 !همين االن ميرم شكايت مي كنم، ميرم مامور ميارم كه داري زن منو مي بري -

 :هق هقم جيغ كشيدم ميان

 !اين قدر زنم زنم نكن -

 ! بي عرضه و مريض به قول خودت يه

 !!!اونه كه اون پايين بچه ات توي شكمشه زنت

 !اگه واسه من غيرت نداشتي و منو معامله كردي، حداقل واسه اون مرد باش !غيرت بي

 !!!باش و نيا اينجا  و جلوي زن حاملت، زنم زنم نكن مرد

 :امير برگشت و با تعجب نگاهم كرد،بيشتر شجاع شدم، بيشتر قوت گرفتم آب دهانم را قورت دادم و گفتم حاج

حاج امير به خاطر من، يه ريال از اموالي كه واسش زحمت كشيده  دمطالقمم ندي همه عمر، بدون اجازه نمي -

 ضمن تمام حق و حقوقم رو مي خوام در !به تو بده

 :بهت درحالي كه حسابي جوش آورده بود گفت با

  .قانون به زن مريض هيچي نميده -

 :قدرت گفتم با

 !من مهريه نمي خوام -

 حجره  اي كه به نامم هست رو من

 !خوام يم

 .خاليش كنن بگو

 ...سمت چمدانم رفتم و خودم را با جمع كردن لباس هايي كه روي زمين پخش شده بود، سرگرم كردم بعد

*** 

 آخرين جمالتى كه از دهان مجرى خبر خارج شد، با

 محكم پرتاب كرد، زيونيشهاب  با نعره كنترل را وسط صفحه تلو 

 .ده و اشك هايم يارى ام نمي دادهمان طور كف زمين زل زده بودم به صفحه ترك خور من
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خاله جان به سينه اش مي كوبيد و به زبان آذري نفرين مي كرد، شادي هق هق زنان به آغوش شهاب  عزيزه

 .پناه برد

 هم ميان گريه، مدام فحش و ناسزا مي گفت،  شهرزاد

 هم حسابي ترسيده بود و با بغض پشت مادرش پنهان شده بود، دختركش

 :، گفتنگاهش كرد شهاب

 هيچي نيست دايي،-

 !بيا اينجا 

او را همراه شادي در آغوشش به تسكين و نوازش ميهمان كرد، عزيزه خاله جان دست هايش را باال برد و رو  بعد

 :به آسمان با هق هق گفت

  !هاى اهلل -

 رو كه اين جور، ييسياه كن اونا رو

 ...بچه منو بدنام كردن 

 .نگران شده بود، صدايم زد شهاب

 ؟!ريحانه-

 را به كمرم گرفتم و بلند شدم و نگاهش كردم، دستم

 :چشم هايش پر از اشك بود وقتي مي گفت 

 شاخ ديو هفت سرم كه باشه، -

 !!شكونمشمن مي  

 .خنديدم تلخ

 من مي دونم، -

 !اينا توطئه جديده 

 !خوان ما رو بترسونن مي

 !خوان جلومونو بگيرن مي

 اين خبر يكي هست، پشت

 كه بعد اين همه مدت كه پرونده بسته شده و مرگ امير رو هم تاييد كردن، يكي 

 وقتي فهميده ما دنبال اثبات 

 م،يش يگناه يب

 مي خواد اول راه زمينمون بزنه، 

 خواد دوباره داغ مردم تازه شه، مي

 داره با سياه نمايي، 

 !كنهيذهن مردم رو از مجرمين واقعي دور م 

 ،خنده ام بيشتر شد بعد
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 :به صفحه تلوزيون نگاه كردم و گفتم 

 ؟!امير من  -

 ؟!امير من مفسد اصلى اقتصاديه 

 !چه قدر مسخره 

 .توي اين كشور تا ابد يه مفسد واقعي رو توي  چارچوبش نشون نمي ده زيونياين تلو آخه

 :اتاقم رفتم و گفتم سمت

 برگرديد عمارت، -

 !تين فقط يكيتون بمونهمن بايد تنها باشم، اگه خيلي هم نگرانم هس 

 اتاق را كه بستم بدون هيچ درنگي سمت زير پيراهنش رفتم، در

 .در آغوشم مچاله اش كردم و با همه وجودم، آخرين ذرات عطرش را با ولع درون ريه هايم فرو بردم 

 !قدر خالي بودم امير چه

 قدر از وقتي تو رفته بودي وجودم را خأل پر كرده بود، چه

 ر چمم، پهلوان هزا 

 .قدر فرياد داشتم كه در مقابل سكوت، دست هايش را به نشانه تسليم باال برده بود چه

 كشيدم و همان طور كه زير پيراهنت در آغوشم بود، دراز

 موبايلم را روي بالشم گذاشتم و صداي موسيقي را زياد كردم و 

 :ناليدم همراهش

 از عاطفه و خشم، يمن خال" 

 تو غرب يشياز خو يخال

 "بودن و نبودن نيو مبهوت، ب جيگ

مردهايم حاال من مثل همان تكه چوب سرگردان در اقيانوسم كه  فقط به اميد رسيدن به جزيره اي به  مرد

 همسفر من نيعشق، آخر" !وسعت مردانگي تو دلخوشم

 .تو ، منو رها كرد مثل

 "من ييدستام مونده و تنها حاال

 م دل كندن نيستم،عشق هم اگر مرا رها كند، من آد نه

 .اگر سهم دست هايم هميشه، تنهايي باشد حتى

 خود مثل تو، ياز من كه ب غيدر يا"

 !شدم گم شدم، تو ظلمت تن گم

 از تو كه مثل عكس عشق، غيدر يا

 !من نهيتو آ يزنيداد م هنوزم

 "..... اه

 ! من از تو، فقط تو را مي خواهم و ديگر هيچ !پيدايم كن  !شدم امير گم
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 !چيخندمون ه چ،يه مونيگر "

 !چيو برندمون ه باخته

 "!چياز اون ه ريآغوش تو مونده، غ تنها

 از تو، غير

 !اصال همه دنيا و كهكشان ها هيچ 

 مثل من تك و تنها يا..يا .. يا"

 كه عمر رفت، ريبگ دستامو

 !چيو آسمون ه نيزم ،ييتو يچ همه

 .همه بود و نبود رم،يم يتو م يب

 دلسرد، ديخورش ياپركن من و  ايب

 مثل قلب چراغ، رم،يميتو م يب

 "... منو از تو جدا كرد يك يتو بود نور

 :هق هق افتاده ام، شيون سر مي دهم به

 "؟؟كي منو از تو جدا كرد ،ينور تو بود "

 شديدي در كمرم حس مي كنم، درد

 و مي رود،انگار يك تبر در كمرم كوبيده مي شود و چند نيزه همزمان در زير شكمم فر 

 مرتبه خيسي شديدي در بسترم احساس مي كنم و درد هر لحظه بيشتر مي شود، يك

 از شدت درد و وحشت، 

 ....فرياد مي كشم 

 !در اوج سمى ترين و كشنده ترين دردهاى عالم هم، براى من پاد زهرى تو

 :شيفت با صداى بلند مي گويد دكتر

 ،بديد همسرش سريع رضايتنامه رو امضا كنه - 

 !!!چرخيده، زايمان خطرناكه بچه

 بدي است، خبر

 :اما من نمي ترسم ، دكتر مي گويد 

 !داد بزن، زور بده -

اما در سكوت همه تالشم را مي كنم و نور اتاق عمل، چه قدر بي رنگ است، وقتي تو آن گوشه به ديوار سبز  من

 .اتاق تكيه زدي و با لبخند مي درخشي و نگاهم مي كني

 ؟!امير آمدي

 ؟باالخره آمدى 

 :دكتر فرياد مي زند 

 دختر بجنب، -
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 !!به خاطر بچه ات 

 دست روي سينه ات مي كشي تو

 :آرام مي گويي و

 .تو مي توني باباجان -

 اختيار بغض مي كنم اسمت را صدا بي

 زنم، يم

 :دكتر مي گويد 

 عيب نداره، -

 .بگيد شوهرش مي تونه بياد داخل كمكش كنه 

 ان با اشك و نگرانى وارد اتاق مي شود،بينم كه مام مي

 :اما من همه نگاهم به توست، به شوهرم، آرام مي گويي 

 !!دخترم خيلى قويه، مثل مامانش -

 .اشك لبخند مي زنم و همه تالشم را براي دخترمان مي كنم با

 گريه هايش يك لحظه، صداي

 بردارم، فقط يك لحظه باعث مي شود از آن گوشه كه تو ايستاده اي چشم 

 در دست هاي دكتر بين زمين و آسمان گريه مي كند، دخترم

 .يك موجود خيس و خونالود عجيب را روي سينه ام مي گذارد 

 !اما رفته اي !خواهم قبل او ، تو را ببينم مي

 مي كنم؛ ناله

 !!!اميررضا -

 .هق هق سر مي دهد مامان

 ...اي بميرم برات، دختر بيچارم -

روع كرده است به چانه ام را ميك زدن، نگاهش مي كنم ، دخترك كچل و صورت گردم را موجود كوچك ش اين

 .خوب نگاه مي كنم

 :باالي سرم با لبخند مي گويد دكتر

 !!ماشاال -

 !هم درشته، هم خيلى قويه 

 هايم مي لرزد، دست

 .چه قدر اين حس عجيب است، با همان دست هاي لرزان دخترم را نوازش مي كنم 

 :يان شيار لب هاي خشكم مي گويماز م و

 خوش اومدي، -

 !!بچه شير ماده من 
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 انگار ضعف، بعد

 ....مرداب مي شود و مرا در خودش مي بلعد و از دنيا مي برد 

*** 

 كرد و ضبط ماشين را خاموش كرد، اخم

 زدم؛ غر

 !!!ا  اميررضا -

 .گاز گرفت لب

 خانمم، -

 .من موسيقي با صداي يه خانم، گوش نمي دم 

 :حرص گفتم با

 !!!اين خواننده اش هفتاد سالشه -

 !قرار بود به اعتقادات هم احترام بذاريم -

 :به سينه رويم را برگرداندم و گفتم دست

 .خوب من شعرشو دوست داشتم -

طور كه رانندگي مي كرد، دستم را گرفت و روي پاي خودش گذاشت و بعد دستش را محكم روي دستم  همان

 .گذاشت

 !!منم دوست دارم، فقط خانومم واسم بخونهخوب  -

 :ذوق نگاهش كردم، لبخند زد و با چشمك  پرسيد با

 ؟مي خوني واسم -

 :اختيار خنديدم و گفتم بي

 ؟اوهوم، جايزه ام چيه -

 .در حد وسعم باشه،هرچى بخواي -

 :شيطنت گفتم با

 ؟!هرچي -

 .را روي چشمش گذاشت دستش

 ...روي چشم -

 م را صاف كردمنشستم و صداي صاف

 :چشم هايم را چند لحظه بستم ، خنديد و گفت و

 !!بخون ديگه ؟؟اي كيوسان شدي چرا باباجان -

 :اعتراض گفتم با

 يكم صبر كن، -

 ...يادم رفته يه جاهاييشو 
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 :قهقهه گفت با

 تو بخون، -

 .اونجاهاشو كه بلد نيستي، موزيكشو بزن 

 در آغوشش رها كردم، هايم را باز كردم و با خنده خودم را چشم

 كرد، شروع كرد به  نوازش بازويم، يم يدستش دورم حلقه شد و همان طور كه با دست ديگرش رانندگ

 .سرم را روي شانه اش گذاشتم و بي اختيار ابيات روي زبانم به رقص در آمدند 

 .از درد دل سپردن شه،يتر از هم يزخم"

 بودم از عشق، در انتظار مردن،  سرخورده

 شكسته از كوله بار غربت، يقامت با

 !ارتيشدم، ز يمرهم راه يجستجو در

 !اديفر يرفتم برا ه،يگر يبرا رفتم

 ".مراد من بود، كعبه تو رو به من داد مرهم

 طواف كعبه قلبم رفته بودم، مرد مردهايم كه تو را براي تسكين همه دردهاي روزگارم يافتم، به

 ...بود خدا تو را براي من سوغات فرستاده 

 :صدايم را لرزاند دستش را گرفتم و بوسيدم وروي صورتم گذاشتم بغض

 !يكه تمام عشق يا ! دهياز خدا رس يا"

 "!يمن، روح كالم عشق يجسم خال در

 قدر بيهوده تنديس زنده بودن تنم را روي كولم به هر سو مي كشيدم، چه

 قبل از  اينكه تو بيايي و من بفهمم سالها بدون روح، 

 .جب مردگي كرده بودمع 

 ،يياير يب نيدر ع ،ييكه همه شفا يا"

 "!ييتو مثل كاهم، تو مثل كهربا شيپ

 مي زنم به چشم هاي باراني كهربايي اش در آينه، زل

 .سرم را مي بوسد و من حاال با اشك هايم موسيقي متن خوبي، براي ابيات پيدا كرده ام 

 بند، يهر ذره از دلم را با حوصله زد "

 .ونديشكسته از تو گرفته پ ينيچ نيا

 اد،يفر يهم صدا يا ه،يگاه گر هيتك يا

 .اسم تازه من، كعبه تو رو به من داد يا

 "!ييشكسته م، اما هنوز طال يزورق من

 پس گرفتن تمام غرور و شخصيت تكه تكه شده ام را مديون تو بودم، باز

 !!!شيرمرد يال طاليي ام  

 ،ييتو ناخدا يوقت ستيمن ن فيطوفان حر "
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 .يياز هر چه بد رها ،يياز شفا باالتر

 .ييخدا ي هيعشق، تو هد يشكل تازه  يا

 .دنيغزل شن يعني دنيتو نفس كش با

 .دنيبال و پر پر يبه اوج قصه ب رفتن

 اد،يفر يهم صدا يا ه،يگاه گر هيتك يا

 ".اسم تازه من،كعبه تو رو به من داد يا

 سونامي دنيا هم، بزرگترين

 واند ذره اي قلبم را بلرزاند،نمي ت 

 !وقتي تو اين طور كشتي وجودم را ناخدايى مي كني 

 يك مرتبه مي ترسم، بعد

 مثل هربار كه هر چه قدر بيشتر مي شناسمت، بيشتر عاشقت مي شوم، 

 ...كه برسد روزي كه نداشته باشمت !بيشتر مي ترسم كه نباشى 

 :ميگو يم رلبيزخودم را تسكين مي دهم و رو به آسمان،  بعد

 !!! خدايا

 مرام تو باز گرفتن هديه ات، در

 !نيست 

*** 

چه قدر دلم مي خواهد تو بيايي، كركره چشمانم را مثل همان  .آرامي با صداي زمزمه وار مردانه مي شنوم الاليي

 !كاسب سر صبح با يا علي  باال بكشي و پر از رزق شود دَخل قلبم

كه  مي شنيدم كسى مي گفت دخلم با خرجم نمي خواند خوب دركش نمي قبل تر  !دانى مرد مردهايم مي

كردم، اما حاال بهتر از همه حسش مي كنم؛ وقتى تو همه وجود من بودي و حاال كنارم نيستي چه قدر فقير 

مي فهمم كه دخلم با  خوبحاال  !شده ام و دخلم خاليست و مردم اين آبادي از من توقع تو بودن را دارند 

نمي خواند؛ برگرد و جواب همه آن ها كه با محبت دست ها و نگاه تو شور زندگي مي گرفتند را خودت خرجم 

 ...بده

هفته پيش كه به  !دانى ديروز از سراي سالمندان زنگ زدند و گفتند سيد ابراهيم به رحمت خدا رفت مي

 :ديدنش رفتم خيلي برايت دل تنگ بود، با بغض گفت

 .اومد با دست هاي خودش ما رو حمام مي كردهر هفته جمعه ها مي  -

 !اينكه اينجا كسي نباشه ما پيرمردهاى از دست و پا افتاده رو بشوره ها ،نه نه

 ...حاج امير صبرش زياد بود اما

 !زورش مثل قلبش ، مثل پرستارا غر نمي زد، آروم  و محتاط بود، كار كردنش درست مثل حرف زدنش مثل

از مال دنيا و عزت و مقام چيزي كم نداري چي حاجت داري كه شستن يه مشت  مي گفتم پسر تو كه بهش

 ؟پيرمرد كه جاشونم كثيف مي كنن شده نذرت
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  : خنديد مي گفت مي

 " سيد ابراهيم  اينجا ميام روح خودمو بشورم"

قبل   شوخى داشتم، گوششو مي گرفتم مي گفتم پدر صلواتى شستن مرده مي گن ثواب داره، تو اومدى باهاش

 ؟مردن ما زرنگي كني اين شبه  مرده ها رو بشورى

 :با اون هيكل خم مي شد دستمو مي بوسيد و مي گفت !بهش عزت بده اين مرد رو خدا

 .سيد شما بركت حياتين -

 ؟يبار پاپيچش شدم گفتم امير بابا راستى راستي مرده هم رفتي شستي يادمه

 :خنديد و گفت بازم

 .اال خانمم مي ترسه، ازم قول گرفته نرممجرد بودم بله؛ اما ح -

آه  .هاى سيد ابراهيم كه تمام شد، اشك هايم را كه ديد انگار پشيمان شد و فكر كرد ناراحتم كرده است حرف

 :كشيد و گفت

 .خدا صبرت بده دخترم، مي دونم خيلى دوستت داشت -

 ! هنوز منم باورم نمي شه اصال

ناشكرى نكنم اما همش مي گم خدا قربون عدلت برم، اما آخه خوش  موندم توي حكمت خدا، مي خوام واال

 ؟اين روا بود كه من  لق لقوى آفتاب لب بوم زنده باشم و اون جوون رعنا اون طور زير خاك !انصاف

 :ميان هق هق گفت بعد

 ...مرگ برازنده اون هيبت نبود -

 !ي ات روز به روز بيشتر مي شودتلفات جاي خال .هم مثل بابا بيوك نبودنت را تاب نياورد سيد

 هاى خانه همه خشك شدند و مردند، گلدان

 !...امير برگرد

 .كه از گوشه چشمم مي چكد باعث مي شود چشم هاي خشكم توان باز شدن پيدا كنند اشكي

 !دنيايي عجيب و رويايي شبيه بهشت چشم باز مي كنم در

 ؟!من مرده ام خدايا

 ...نك هاي رنگانك و دسته گل هاي بزرگسفيد و صورتى پر از بادك اتاق

 ...عروسك هاي پرنسس هاى ديزنى را هم مي بينم انواع

 ...ها و خرگوش هاي سفيد  پشمالو خرس

 ...با صداي كوتاه ناله نوزاد سرم را مي چرخانم .روحم را نوازش مي دهد  يالاليي مردانه ا صداي

 !من خداي

 !صورتى برازنده صورت گرد و سفيدش استمن را شسته اند و چه قدر پيراهن  فرشته

پشت انگشتش را روي گونه دخترم  .را باالي سرمان مي بينم و بي اختيار خودم را كمي جمع مي كنم شهاب

 .مي كشد

 .جانا خانم بيدار شو مامان ريحانه باالخره چشماشو باز كرد !جانا  -
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 :نگاهم مي كند و با لبخند مي پرسد بعد

 ؟خوبي -

 .را وقف دخترم كرده ام نگاهم همه

 :ذوق مي گويم با

 .مي خوام بغلش كنم -

 :جايش بلند مي شود و مي گويد از

 .صبر كن االن پرستار رو صدا مي زنم كمكت كنه -

 :رفتنش مي پرسم قبل

 ؟بقيه كجان ؟بقيه -

 .را در هوا تكان مي دهد دستش

 .ي غر مي زنهگفتن حوصله نداريم، اين دختر كچل كپل ريحانه زياد.رفتن  -

 :بهت و ناراحتي گفتم با

 !مامانم -

 :دستش روى دستگيره بود كه سرش را پايين انداخت و گفت .لبخند زد و سمت در رفت برگشت،

 .قبل از اينكه اين در باز شه بايد يه چيزي بهت بگم -

 :كردم، صدايش غم داشت وقتي كه مي گفت نگاهش

 .اوني كه لياقت تو رو داشت من نبودم -

 !كن ريحان حاللم

 !ريحان

 ...روي يك دست انداز مي افتد و وحشت به جانم قلبم

 !اين طور صدا نكن مرا

 ...كس حق ندارد مرا اين طور صدا كند جز او هيچ

خواهم اعتراض كنم كه در را باز مي كند و يك مرتبه همه اعضاي خانواده با ذوق و سر وصدا وارد مي شوند   مي

 .هوا مي ريزند شادي و حنانه گل در

كل مي كشد ، عزيزه خاله جان ذكر مي گويد،  مامان گريه مي كند و بقيه كف مي زنند و برايم شعر مي  آيجان

 .شيال كوچولوى شهرزاد هم همراه ساهيار با ذوق سمت تخت نوزاد مي دوند .خوانند

 :بيچاره هر چه قدر اعتراض مي كند و مي گويد پرستار

 !ارستانهاينجا بيم؟!چه خبره -

 .هيچ كدام بدهكار نيست گوش

 ...در ميان هياهوي جمعيت ديگر او را نمي بينم!اما نيست شهاب

 ...است رفته

*** 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

978 
 

 ...روزها، تمام راه هاى اين خانه به كنار پنجره ختم مي شود اين

 !هر كارى كه باشم، در نهايت خودم را كنار پنجره مي بينم مشغول

 ؟؟؟ند چرا و كجاشهاب رفته و هيچ كس نمي دا 

 ؟اصال اين رفتن چه قدر طول مي كشد 

موهاي طاليي نازك و كم پشت دختركم كه بيشتر شبيه پرزهاى طاليي جوجه تازه از تخم در آمده است را 

 نوازش مي كنم،

 روي شانه ام است و بعد از دقايق طوالني گريه كردن، باالخره خوابش برده است ، سرش

 ...رخش را تماشا مي كنم را مي چرخانم و نيم سرم

آفتاب هم از پنجره براي تماشاي دخترم سرك كشيده و دامنش را روي صورت برفى دخترم پهن كرده است، با  

 :بغض مي گويم

  ؟مي بيني خورشيد خانم -

  ؟بيني دختركم چه قدر شبيه باباشه مي

 !نگاه كن، حتى دستاشم شبيه باباشه دستاشو

 ...روز مثل باباش، قراره بخشنده ترين دست هاي دنيا باشهاين دست ها هم يه  مطمئنم

 دلم ضعف مي رود براي بيني گردش و بي اختيار بيني اش را ميان لب هايم آرام مي فشرم ، بعد

 ...قوي ترين مسكن اين روزهايم است عطرش

 مامان را از پشت سرم مي شنوم كه مي پرسد؛ صداي

 ؟خوابيد -

 دهم،مي گردم و سر تكان مي  بر

 :گرفتن جانا دستش را جلو مي آورد و مي گويد براي

 بذار ببرم بخوابونمش، -

 !نوزادو زياد بغل كني بد عادت مي شه 

 بغلي مي شه، 

 ....بعدا پدرمونو در مياره 

 را بيشتر به خودم مي فشارم؛ دخترم

 !بذار بغلي شه -

 مامان بذار همه جاي دنيا به من بچسبه، 

 ...بذار نتونه بره 

 :هاي مامان پر مي شود و مي گويد چشم

 اوالد امانته مادر،  -

 ...روي هم بذاري بايد بديش بره چشم

 .باال مي آيد و به چشم هايم تراوش مي كند بغضم
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 !به هيچ كس نمي دمش -

 خواهد با شوخي و لبخند ، غم را دور كند؛ مي

 !خبه خبه -

و بخوايم شوهرشم نديم بايد يه دبه بخريم اين هوا و نگهش واال اين دختر پنج كيلوييت همين جوري پيش بره  

 !!!داريم

 :مي كشم روى پاهاي تپل دخترم و مي گويم دست

 به باباش رفته بچه ام، -

 ...استخون بنديش درشته 

 :حالي كه جانا را از من مي گيرد آرام مي گويد در

 ! واال مامانشم همچين قلمي و باريك نيست -

 نوزاديتو نگاه مي كردم، يشتم عكس هااتفاقا دا ريحانه

 !!مثل جانا تپل مپل بودي 

 خواهم بخندم، مي

 چد؛ياما صدايش در جانم مي پ 

 ريحان گلى ، -

  ؟واسم يه دختر تپلى مياري كي

 ؟و لپ گلي تپلى

 ...مَنگولى گل

 :اينكه مامان اشك هايم را نبيند، كنار پنجره بر مي گردم و مي پرسم براي

 ؟ه جان زنگ نزدعزيزه خال -

 چرا يه ساعت پيش به منيره زنگ زده، -

 !ساهيار اين قدر آتيش سوزونده همه رو كالفه كرده گفته

 و شيال هم برگشتن شمال، شهرزاد

 هم الناز مياد ايران، فردا

 ... تا شنيده زايمان كردي سفرشو كوتاه كرده 

 !اوه چه قدر خبر -

  ...راضيش كرده بود برن سفر، حالش يه كم بهتر شهالناز بعد اين همه وقت، شوهرش  بيچاره

 ! وا -

 .هفته ست رفتن، بعدم ما كه نگفتيم برگردن، خودش بي تابه بياد بچه داداشش رو ببينه دو

 مامان كاش مي گفتيم ساهيار رو بيارن بذارن اينجا، -

 .اون پيرزن اعصاب سر و صدا نداره 

 :با حرص و تعجب مي گويد مامان



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

980 
 

 !رت به اون بزرگي، يه جماعت رو ديوونه كردهتوي عما-

 !اون وقت توي اين آپارتمان ببين مي خواد چي كار كنه 

 نوزاد داريم، بعدم

 خطر داره، 

 !!بچه ست و شيطون پسر

 ...يه باليي سر بچه مياره يهو

 مي كنم؛ اعتراض

 همين ديگه، -

 دلم واسش مي سوزه، 

 اونجا، هم بازي نداره، 

 .ه، حتما خيلي حوصلش سر ميرههم كه رفت شيال

 كمي ترديد مي كند براي گفتن جمله اش،  مامان

 :بعد كمي آرام مي گويد و

 ...شادي مي گفت زنگ بزنيم مادرش بياد چند روز ببرتش -

 :خشم مي گويم با

  ؟؟؟مگه شهاب بچه رو به شماها نسپرده -

 .خواست بسپاره به مادرش حتما خودش اين كارو مي كرد مي

 !يحانه باالخره اين بچه به مادرم نياز دارهر -

 زنم گناه داره، هرچي كه نباشه مادر كه هست، اون

 مادر بدي هم نيست، واال

 !كه دقت مي كنم، مي بينم چه قدر ادب و خوب حرف زدن ياد بچه اش داده اريصحبت هاي ساه به

 ...همه چي فقط خوب حرف زدن نيست -

 ؟!، شهاب مگه واسه تو شوهر خوبي بود كه واسه اون باشهآره اما من به اونم حق ميدم -

 !مي خورم جا

 هاست كسي حتي خودم جرات نكرده ايم به رابطه من و شهاب در گذشته اشاره كنيم، مدت

 ...حالم بد مي شود، از اينكه مامان اين قدر راحت تير كالمش را سمت گذشته ام پرتاب مي كند 

 ود،دست هايم بي اختيار مشت مي ش 

 سعي مي كنم خودم را كنترل كنم، 

 !به ما هيچ ربطي نداره -

تنها چيزي كه به ما ربط داره، اينه كه اون بچه رو باباش امانت گذاشته و تا برگشتن شهاب بايد رسم امانت  

 .داري خوب اجرا شه
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اباني است كه هيچ كس بدون اينكه چيزي بگويد، از اتاق خارج مي شود و من دوباره نگاهم به ابتداي خي مامان

 ...از آن براي من نمي آيد

 ...كس هيچ

*** 

 اينكه امكانات خانه اى كه حاج امير براي اقامت موقت ما فراهم كرده بود، از همه لحاظ كامل بود، با

 اما حال هيچ كس اينجا خوب نبود، 

 ...مانده بود مخصوصا عزيزه خاله جان كه همه فكرش پيش عمارت و بيوك خان و آقا اميررضايش 

 ماندن در خانه را نداشتم، دانشگاه هم نمي رفتم، تاب

 تمام روز، بي هدف خيابان ها را مي گشتم، 

 ...زير پاهايم را نگاه مي كنم 

 ...ديوار ها و بيلبوردها را نگاه مي كنم 

 ...كوچه ها و خيابان ها را جستجو مي كنم 

 !دنبال يك چيز هستم كه خودم نمي دانم چيست 

 !فقط مي دانم، در من چيزي گم شده است و بايد پيدايش كنم 

 ؟!اول خودم را پيدا كنم و بعد شايد اين خودم بداند، من چه چيز را گم كرده ام بايد

 ؟بر سرم آمده بود چه

بر سر من كه گمان مي كردم، تا سر حد مرگ عاشق اولين مرد زندگي ام هستم و حاال اينكه فرزندش در بطن   

 زيبارويم شكل گرفته است،رقيب 

 !به جاى حسادت و نفرت و حتي رقابت تنها يك حس در وجودم هر لحظه پر رنگ تر مي شود 

 ! خواستن حس

 !تالش براي رسيدن به واالترين حد ممكن وجود خودم خواستن 

است، اما مي مدام زنگ مي زند، چند بارى هم به ديدنم آمده با اينكه چشم ها و كالمش سراسر نگراني  مامان

 ...خواهد كه همراهش به خانه برگردم و تا اتمام مراحل طالقم كنار خانواده ام باشم

 من آخرين جمله حاج امير را ديروز، در دفتر وكالت فراموش نمي كنم؛ اما

 !طالق براي تو، حكم اجبار برگشت به اون خونه نيست -

 حكم جدايي تو از ما نيست، طالق

 تيم، كسي كههمه، هنوز خانواد ما

 از خانواده ما جدا شد، 

  !شهابه نه تو 

 كه نه ما ديگه اون رو مي خوايم، كسى

 !نه اون ما رو مي خواد، شهابه 

 صبر كن، يكم
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 ...يه فكر اساسي مي كنيم واسه روزهاي آينده

 خواهم صبر كنم، مي

 .... مي خواهم براي اين آينده قدري صبوري خرج كنم 

زهرا بودم ، قدرى بر سر مزار پدرم نشستم، اما واقعيت اين بود، حاال هم كه بابا فوت  خودم كه آمدم بهشت به

 !توانستم حتي با روحش صحبت كنم يشده بود، من راحت نم

 احساس مي كردم هر لحظه ممكن است روحش ظاهر شود و براي اين طالق شماتتم كند، 

 و بدبختي اش فقط محتاج آغوش پدر است، هر چه بود من دختر بودم و يك دختر در اوج بي كسي اما

 ...ولو كه پدرش زير خروارها خاك خوابيده باشد 

 ...را روي سنگ سرد و سياه مزارش انداختم و با اشك هايم مزار پدرم را شستم خودم

 ...هيچ نتوانستم بگويم اما

 بعد گل پر پر مي كردم ،بر سر مزار  نسيمي كه طوفان بي رحم روزگار، ساعتي

 ...و را در خود بلعيدا 

 قدر دل تنگش بودم، چه

 را كه بلند كردم، در برهوت بهشت زهرا،  سرم

 :وحشت از خودم پرسيدم با

 ؟؟نسيم ديگر  پايان كارش به اينجا رسيده است چند

 زن به جرم زن بودن، چند

 ؟به چند روش دست از دنيا و جوانى شان شستند 

 ، من هم،اگر حاج اميرى در زندگي من نبود شايد

 حاال همين جا، 

 !از بي كسي و بى خانمانى خانه گزيده بودم 

 هر روز، چند بار، مرگ

 ؟!چاره چند زن بيچاره، در دنيا مي شود 

 بهشت زهرا كه بر مي گشتم حالم بدتر از قبل شده بود، از

 ...بر عكس تصورم اصال آرام نشده بودم 

 !حظه مچاله تر مي شدانگار قلب و روحم زير يك دستگاه پ ر س هر ل 

 ...شب شده بود و من هر لحظه استرسم بيشتر مي شد 

 :قدر از متصدي داروخانه خواهش كردم، فقط يك جمله پاسخش بود هرچه

 .خانم، بدون نسخه امكانش نيست -

آرام  اميد شدم و داروخانه را ترك كردم، با خودم فكر كردم سراغ كدام داروخانه مي توانم بروم كه راحت تر نا

 !بخش پيدا كنم

 :كه با صداي يك مرد جوان كه مي گفت 
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  ...وايسين !خانم  !خانم  -

 ، برگشتم

 !شناختمش، همين چند دقيقه پيش اورا پشت پيشخوان داروخانه كنار متصدي ديده بودم 

 :آمد و آرام گفت جلو

 !مي تونم قرص رو بدم بهتون -

 :تعجب پرسيدم با

 ؟واقعا -

 :ن دست كرد و بعد با خجالت گفتاين دست و آ كمي

 فقط زياد نميشه، -

 !بعدم اينكه هر بسته صد تومن 

 !يك بسته قرص از جيب روپوش سپيدش بيرون آورد بعد

بي معطلي، چند اسكناس درشت حتي بيشتر از مبلغ درخواستي اش به او دادم و بعد با خيال راحت از اينكه،  

 ...ه شدمامشب راحت مي توانم بخوابم، راهي خان

ديدن ماشين حاج امير در حياط خانه، هم خوشحال شدم، هم يك حس شرم و ترس هم زمان، در دلم خانه  با

 ...كرد

 به محض اينكه وارد شدم او را پشت در ديدم، 

 ...چشم هايش  نگران بود 

 سالمم را هم قدري سرد جواب داد و بالفاصله ساعت را نگاه كرد، 

 ودش شدم،نزد اما متوجه مقص حرفي

 :خاله جان اما گفت عزيزه

 قيز، حداقل يه خبر بده دير مياي، -

 !كه خاموشه تلفنتم

 خواهي كردم و كيفم را همان جا روى زمين گذاشتم و براي شستن دست و صورتم رفتم، معذرت

 ...در آينه كه خودم را ديدم، دلم براى چشم هاي گود افتاده و قرمزم سوخت 

 !سال پيش فرق داشتم چه قدر با ريحانه دو 

 ...چه قدر پير شده بودم 

 شنيدن صداي زنگ خانه با تعجب بيرون رفتم، با

 :آيجان سريع گفت 

 الناز خانمه، -

 :عزيزه خاله جان لب گاز گرفت و گفت 

  ! آخر صداي شوهرش در مياد -

 فكرش اينجاست، همه
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 ...جاوقت و بي وقت با هر بهونه اي سرشو مي ندازه پايين مياد اين

 امير هيچ نگفت ، حاج

 الناز و آلما هم كه وارد شدند، هنوز ساكت بود ، 

 :الناز با ذوق گفت 

 سالم داداش، -

 .به خدا قند تو دلم آب شد، ماشينتو ديدم 

 :جواب سالمش را داد و گفت آرام

 !من كه ديشب بهت سر زدم -

 خودش را به آغوش اميررضا رسانده بود ،  آلما

 رد و منتظر جواب خواهرش ماند،را بغل ك بچه

 :كنار عزيزه خاله جان نشست و خاله را محكم بغل كرد و گفت الناز

 !وا خوب دل ه ديگه -

 ...زود به زود تنگ مي شه 

 شهاب رو آواره كنه، خدا

 !دلم بدجور خونه مامان وحيد مي گيره 

 !حاج امير باعث شد، سرش را پايين بياندازد اخم

 :فتهمان شدت اخم گ با

 قبل اين اتفاقات، تصميم بر مستقل شدن شما بود، -

 متاسفم كه باز رفتيد خونه مادر همسرت، اما

 ....مستقل واسه خودتون پيدا كنيد يجاي اينكه يه جا هرچند كوچيك، ول

 :با دلخوري گفت الناز

 !!شما كه مي دوني وحيد از اين عرضه ها نداره !واي داداش-

 :شماتت جواب داد با

 ...ه هر مردي، توي دستاي زنشهعرض-

 همين طور ادامه داشت و من اصال رمق ايستادن نداشتم، بحث

 به اتاقم رفتم و با همان لباس ها روي تخت دراز كشيدم و چشم هايم را بستم،

 ...اما همه صداها را به خوبي مي شنيدم

 دقايقي بعد كه شادي به خانه برگشت،

 !رفته بود صداي حاج امير يك طور عجيبي باال

 !انگار تمام حرفهايي كه به من نگفته بود را داشت به شادي با صداي بلند، طوري مي گفت كه من خوب بشنوم

 درسته من اينجا نيستم،-

 !!اما معنيش اين نيست كه اين خونه بزرگتر نداره و هركى به هركى شده 
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 حترام مي ذارم،درسته كه من به شعور و فهم و حق آزادي عمل همتون هميشه ا اينم

  ! هيچ كدومتون اما

مي كنم، هيچ كدومتون حق نداريد يه سري حرمت ها رو زير پا بذاريد و اين پيرزن رو محكوم كنيد، به  تاكيد

 !نگراني و انتظار

 ....آرام و خجالت زده معذرت خواهي كرد و من با بغض پتو را روي سرم كشيدم شادي

 ي شد و بعد چشمانم را طوري محاصره مي كرد،درد شديد از شقيقه هايم شروع م سر

 كه احساس مي كردم هر لحظه ممكن است، 

 !چشم هايم  از شدت درد و فشار خود كُشي كنند و از حدقه بيرون بزنند 

 !تنگي ام هم، هر لحظه بيشتر مي شد، در دلم آشوبي بود وصف نشدني نفس

رتبه طوري خالي مي شد كه استرسم بيشتر و بيشتر مي انگار گالن گالن اسيد روانه معده ام مي شد و يك م 

 !شد

صورتش با آن موهايي مواج طاليي از پشت پلك هايم دور نمي شد، وقتي كه دست به ديوار گرفت و  تصوير

 ...شهاب آن طور نگران خم شد و دست به شكم برجسته اش زد

 بي اختيار صداي خنده هاي شهاب را مي شنوم كه بعد

 :هربانانه مي گويدميان خنده م 

  !پنبه برفي -

 ؟كجايي بچم

 را مي بينم، صورتش

 .كت و شلوار دامادي اش تنش است، كرواتش را محكم مي كند، چرخ مي زند

 ؟چه طوره ريحانه -

 .مي كشد روي صورتم؛ داغي لب هايش را روي گونه هايم حس مي كنم دست

 !من شعر شاعري بلد نيستم -

 !فقط مي دونم، مي خوامت

 ...تر مي روم، اولين بار كه سوار ماشينش شدم دور

 ... اولين بار كه ديدمش ...تر دور

 لبخندش،

 ...كرواتش

 ...!براقش نگاه

 حياط عمارت ايستاده، در

 .برايم دست تكان مي دهد و يكي از همان چشمك هاي غرق شيطنتش را برايم مي فرستد

   ؟مرگم شده است چه

 ...سرد گونه هايمدريا شده است روي بستر  اشك
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 !اين اشك هاي احمق بيشتر از هر وقتي مي ترسم از

 ...اين اشك هايي كه براي تصور او در كنار تاراست از

 ...اين باور است كه او حاال براي تاراست براي

  !شعورم را مي پيچانم گوش

  !جان احمق

 ...!از روز نخست هم متعلق به آن زن مو طاليي بود شهاب

 !بخوابم بايد

  ...من از كابوس هاي بيداري، هميشه زخم خورده ام

كيفم مي گردم تا قرص هايم را پيدا كنم، يادم مي افتد كيفم بيرون اتاق است، هراسان از اتاق بيرون مي  دنبال

 .روم

كنار عزيزه خاله جان نشسته و در حال صحبت هستند، مرا كه مي بيند، مكث مي  .امير هنوز اينجاست حاج

 .بال كيفم مي گردمكند؛ دن

 :خاله جان مي پرسد عزيزه

 ؟چيزي مي خواي دخترم-

 !كيفم، كيفم اينجا بود-

 .دست روي ميز را نشان مي دهد با

اين آلماي شيطون دل و روده كيفتو ريخته بود بيرون، حاجي جمعش كرد، گذاشتش اون باال دست نزنه بهش -

 !ديگه

 ؟؟؟ايش چرا خيال نابودي ام را داردزده به حاج امير نگاه مي كنم، چشم ه وحشت

 :سمت كيف مي روم و آن را بر مي دارم و آرام مي گويم 

 ..شب بخير -

را نمي دهد ، مي خواهم بروم كه حس مي كنم قفل شده ام، دسته كيفم را براي متوقف كردنم نگه  جوابم

 داشته است،

 ...به چشمانش نمي آيد خشم

 ...آيد نمي

 !خدا كه نمي آيد به

 :صدايش هم همين طور وقتي كه مي گويد هب

 !بايد حرف بزنيم -

 :نگراني مي پرسم با

 ؟چي شده ؟حرف-

 :چشم هايش به حياط اشاره مي كند و مي گويد با

 !بيرون -
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 .بلند مي شود عزيزه خاله جان هم نگران شده است بعد

 ؟چيزي شده آقا اميررضام -

 نه خاله جان شما برو بخواب،  -

 !بخير شب

 .حياط كه مي رود تسم

 ..من با چشم هايم بي اختيار به خاله التماس مي كنم 

 خاله جان هم نگران است ،  عزيزه

 :امير كه تعللم را مي بينيد، بر مي گردد و مي گويد حاج

 !منتظرم -

 دنبالش راه مي افتم ،  ناچار

 .حياط كه مي شويم در را مي بندد و سمت نرده ها مي رود وارد

 .ش را روي آن ها تكيه گاه مي كند و نفس عميقي مي كشددو دست هر

 :مي زند صدايم

 !ريحان-

 !شبيه فنر فشرده اي كه رهايش كرده اند، جنون آميز خودش را به در و ديوار سينه ام مي كوبد قلبم

 .مي كنم، چند ثانيه عميق نگاهم مي كند و بعد سرش را پايين مي اندازد نگاهش

 اونا رو توي كيفت ديدم، خيلي تصادفي بود كه -

 !نداشتم كه توهين به حريمت نباشه برشون

  !نداشتم برشون

 !ترسيدم اما

 ؟از اينكه نمي دونم كي شروعشون كردي !دختر ترسيدم

اينكه يه لحظه با خودم فكر كردم نكنه دارم اشتباهي واسه كسي مي جنگم كه خيلي وقته خار و زبون دست  از

 !ده باال و منتظر مرگههاشو به عالمت تسليم بر

 ...چون من ترسيدم

  ... من

 !همه چيمو پاي تو وسط گذاشتم من

 !و اعتبارم فداي يه تار موت مال

 !آبرو و اسم و رسمم حتي

 !دوني حتي به خودم مي گم قلبم و حسم هم پيش مرگش مي

 !اما  من  پاي تو خدامو وسط گذاشتم ... اما

 !كف دستم گرفتم اعتقادمو

 !ه جور شونه خالي كني كه من بمونم و بي خداييمكه ي نشه
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 .به جانم مي افتد وحشت

 !نمي شود گوش هايم درست شنيده اند باورم

 بغض فقط نگاهش مي كنم، با

 :آرام مي گويم و

 !من هيچي از اون قرص ها رو نخوردم ...من -

 .سمتم مي آيد، كف دستش را مقابلم مي گيرد .هم با بغض لبخند مي زند او

 .تعجب نگاهش مي كنم اب

 بعد متوجه منظورش مي شوم، 

 .قرص ها را از كيفم بيرون مي آورم و كف دستش مي گذارم سريع

 !ها را كه در جيبش مي گذارد ، انگار از غم  صدايش كاسته شده است قرص

 !وكيل گفت همه چي واسه طالق به نفعته .فردا جلسه دوم دادگاهه -

 شايش مي كنم و با خودم فكر مي كنم؛و خوب تما كشميعميق م نفس

 ترين و مفلوك ترين معتادهاي دنيا هم، وابسته

 !اگر حاج اميري داشتند، حاال همه جيره مواد مخدرشان را با رضايت كف دست هاي او قرار مي دادند

 .لبخند مي زنم و لبخندم قدري صدادار مي شود بعد

 تعجب نگاهم مي كند و با

 .علت خنده ام را مي پرسد با تنگ كردن چشم هايش

 :خنده مي گويم باهمان

 داشتم فكر مي كردم ،-

 اي يه بار بريد مراكز ترك اعتياد و همين جوري قشنگ حرف بزنيد، هفته

 !اونوقت قول مي دم هيچ معتادي باقي نمونه

 :كشيدم بگويم خجالت

 ".آن وقت يك يكشان به خودت و آرامش   كالمت معتاد مي شوند"

 .لبش را گاز گرفتو  خنديد

 :با كمي اخم گفت

 ؟!مسخره مي كني پدر صلواتي -

 !نه به خدا جدي مي گم-

  هايش را به كمرش زد دست

 :گفت و

 خوب پس حاال كه جدي ميگي،-

 !فردا باهام مياي

 :تعجب پرسيدم با
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 ؟؟كجا -

 چند تا ماشين غذا، -

 !بن، مي بريمآخر هفته ها واسه معتاد هاي بي خانمان كه توي قبر مي خوا 

 :تعجب و ناراحتي گفتم با

 ؟واي توي قبر مي خوابن-

 :ام را كه ديد، گفت ناراحتي

 تموم مي شه همين روزها،-

 .با چند تا خَير جلسه دارم، مي خوايم واسشون چند تا خوابگاه تاسيس كنيم 

 :بغض سرشار از شادي مي گويم با

 !خدا سايتونو از سر دنيا كم نكنه -

 ه با تمام وجود اشك مي ريخت، بى گنا طفلك

 :كردم، گفتمآب را مقابلش گرفتم و در حالي كه موهاي فر و طاليي اش را نوازش مي ليوان

 .ساهيار جانم، عزيزم يه كم آب بخور خاله -

 :هاي كوچكش را مردانه به پيشاني اش زد و گفت دست

  !ريحانه -

 ؟من چي كار كنم آخه

 هق هقش اوج گرفت،  بعد

 :كردم و گفتم بغلش

  ؟دييچرا حرف منو گوش نم-

 ؟من تا حاال بهت دروغ گفتم مگه

 .ناله به گوشي تلفن اشاره كرد با

  ! صدبار زنگ زدم-

  !ميگه آموشه همش

 ...آموشه

 .براي شيرين زباني اش ضعف رفت دلم

 .خوب حتما جاييه كه پريز برق نيست، نتونسته گوشيشو شارژ كنه-

 .بار نگاهم كردبغض و چشم هاي غم با

 ؟شهاب جان نمرده-

 انگار زير يك وزنه يك تني مچاله شد،  قلبم

 .كردم اخم

  !ساهي-

 ؟!چه حرفيه اين
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  كردكس اندازه من معني انتظار و نگراني را درك نمي هيچ

  چه قدر از شهاب عصباني بودم و

 .اين طفل معصوم را هم محكوم به اين درد كرده بود كه

 :گفتمرا بوسيدم و  سرش

  ؟خواي بگم سپهري ببرتت پيش مامانتمي-

  ؟ها

 !دلت تنگ شده حتما

 .را به نشانه مثبت تكان داد سرش

 آره تنگ شده، -

 .اما بهم گفت به حرف شهاب جان بايد گوش كنم، شهاب جان گفته پيش خاله ويزه جان بمونم 

 :تلفظ اسم عزيزه خاله جان خنده ام گرفت و گفتم از

 ؟ي توي عمارت بمونيپس دوست دار -

 :مكث كرد و گفت كمي

 .تونم بمونم و مواظبتون باشماگه تو و بچت تنهايين، مي -

 :و گفتم خنديدم

 ؟خواي مواظبمون باشيخوب چه طور مي -

 :را به حالت تفكر كنار دهانش گذاشت و گفت دستش

 .جنگمممكنه شب ها دزد بياد، من با همشون مي -

 دم، را روي سينه ام فشر سرش

 .كرددست هاي كوچكش آرام آرام دستم را نوازش مي با

 !غصه نخور ريحانه -

 چه طور حجم غصه ام را احساس كرد،  دانمنمي

 :روي موهايش چكيد و گفتم اشكم

 !پيشم بمون ساهيار -

 .قول داد مردانه

 ...مونم، قول شَلَفمي-

 شلفش واقعا شرافتمندانه بود،  قول

 .شدهاي شيرين ساهيار و صورت خندان و دلبرانه دخترم سپري مي سخت، با شيطنت روزهاي

يك ماهه شده بود، اما به قول مامان انگار عالوه بر وزن و قدش، عقل و چشم هايش هم زودتر رشد كرده  تازه

  .بودند

بايي دانستم پيش مرگ  رنگ  كهرخنديد كه نميكرد و آن چنان شيرين ميبا دقت همه جا را نگاه مي دخترم

 ؟طعم عسل لبخندش ياچشم هايش شوم، 
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 خوابش برده بود كه با سر و صداي ساهيار سريع از اتاق بيرون رفتم،  تازه

 حرف زدن با تلفن بود،  مشغول

 كرد،روز بيشتر از ده بار با پدرش صحبت مي هر

 :گفتحرص مي با

 ويزه خيلي پيره، !ببين شهاب جان -

 ...زنهارم، اما باز غر ميذزنه، من احترام ميغر مي همش

 .بيا، ريحانه اينجاست، از خودش بپرس اصال

 :را سمتم گرفت و آرام گفت گوشي

 .كنم، بايد برم پيش خاله ويزه جانميگه اينجا اذيت مي -

 .و گوشي را گرفتم خنديدم

 ؟الو شهاب -

 .خسته بود صدايش

 ؟سالم، خوبي -

 ؟ذاريخوبم، چرا اين قدر سر به سر اين بچه مي -

 ...مشكالت خودت كمه، بچه منم سرت افتاده -

 اين طفلك كاري نداره،  -

 .دستمم هست كمك

 شناسم، اون اعجوبه رو هركي نشناسه، من خوب مي ؟!ساهيار -

 ؟تونه كمك باشهاون مي آخه

 .لبخند ساهيار را نگاه كردم و نوازشش كردم با

 كنه، بله كه كمك مي-

 خونه، ميشب براي جانا الاليي  هر

 كنه،تعريف مي قصه

 خوام جاشو عوض كنم، واسش از اتاقش پوشك مياره، وقت مي هر

 بره توي سطل ميندازه،كثيفو مي پوشك

 ماست دزد نياد، مواظب

 ...خيلي كاراي ديگه اوووف

 :گويدساكت شده است و بعد از چند ثانيه مكث، مي شهاب

 !كاش به من نره -

 .كنمصدايش را خوب حس مي درد

  ؟شهاب -

 ؟بگي كجايي خواينمي
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 ؟بگي كي مياي خواينمي

 ...اگه قرار باشه دست خالي برگردم، ترجيح ميدم هيچ وقت برنگردم -

 :گويمتشر مي با

 گفتن اين حرفم زشته به خدا، !تو بچه داري !خجالت بكش-

  !شهاب برگرد

 پر يا خالي، دست

 كنه،نمي فرقي

 !برگرد

 ...شهاب برگرد؛ طاقت ندونستن و بي خبري و انتظار رو نداره كدوم از ما ديگه هيچ

*** 

 .عضالتم منقبض شده بود و شرم اين اتاق، همراه با سرما به جانم رسوخ كرده بود همه

 :تدكتر پس از معاينه، چند بار سر تاسف تكان داد و شنيدم زير لب گف

 .يخيلي دير اومد -

 .ينگاهش كردم؛ جوان بود، زيبا و قو خوب

 .با همه ظرافتش، استوارى را مي شد در بند بند وجود اين زن ديد 

 .نوشتن گزارش معاينه اش بود و من هم سريع لباس هايم را پوشيدم مشغول

 ...نگاهش را حس كردم و چه قدر از زن بودنم در مقابل چنين زني، شرم داشتم سنگيني

 .اتاق كه بيرون رفتم، نگران پشت در ايستاده بود از

 .مي دانست اين دقايق و اين معاينه، چه قدر برايم عذاب آور خواهد بود انگار

 :كه در دست داشت را برايم باز كرد و مقابلم گرفت و پرسيد ياميوه آب

 ؟خوبي -

 .بغض، سر تكان دادم و آب ميوه را پس زدم با

 .ميل ندارم -

 :كرد اصرار

 .كمفقط يه -

 :جرئه نوشيدم و گفتم چند

 .جااز اينبريم  -

 .كشيد روي صورتش دست

 .بغض نگاهم جا ماند روي انگشتر فيروزه اش 

 :لب تكرار كرد زير

 ...جاريم از اينمي -

 .طوالني، در آغوش مامان، فقط به درياچه خيره شدم دقايق
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 .چه قدر اين درياچه مصنوعي شبيه من بود 

 ...قدر راكد، همان قدر جعلي همان

 :فتنوازشم كرد و گ مامان

 .پاشو بريم -

 .حاج امير خيلي وقته تو ماشين منتظره 

 .خواسترفتن نمي دلم،

 .ترسد، بيشتر به مامان چسبيدمكودكي كه از اتمام روز و شروع سياهي مي مثل

 ؟شهمامان، حاال چي مي -

 .كشيد و چادرش را روي سرش جا به جا كرد آه

 ؟تا سر حد جان، دوست دارم مي دانست كه اين نسيم خوش عطر چادر مشكى اش را،

 .هرچي خدا بخواد-

 .كردمچندم بود كه بغض مي بار

 .كنهحتما آقاجان، تو و حنا رو خيلي اذيت مي-

 .از من كه گذشت، اون طفل معصوم رو بدجور توي اون خونه حبس كرده -

گه تو د، آقاجانت همش ميوقتي اون شهاب از خدا بي خبر اومد راجب تو و حاج امير و طالق، اون حرفها رو ز از

 .هم، جا پاي نسيم گذاشتي

 .عالم و آدم شك داره به

 :هايم را مشت كردم و گفتم دست

 .ذارم باليي كه سر ما آورد رو سر حنا هم بيارهنمي -

 :جايم بلند شدم و گفتم از

 .زود برو خونه مامان -

  !حنانه باش مواظب

يش را پشت سياهي عينك آفتابي پنهان كرده بود و به اتومبيلش كه چرخاندم، وقتي او را ديدم، كهرباها سر،

 .تكيه داده بود

 .ديدم؛ اما حتم داشتم كه نگاهش سمت ماستچشمانش را نمي

 :مصمم تر شدم و زير لب غريدم

 .كنممن زنجير اين اسارت ارثى رو باالخره پاره مي-

 .خواست بلند شود، حس كردم به كمك نياز داردكه مي مامان

 .دستش را گرفتم 

 :بالفاصله پرسيد 

 ؟جلسه  آخر دادگاه كي شده -

 :ماشين حاج امير راه افتادم و گفتم سمت
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 .امروز گزارش پزشك قانوني رو گرفتيم-

 .دَه روز ديگه احتماال

 .تونه توي اين پرونده، عسر و حرج زوجه رو اثبات كنهگه وكيلم مطمئنه كه ميامير مي حاج

 :رسيدبا تعجب پ مامان 

 !؟اين چيه ديگه -

 .ايستادم

 .به درياچه مصنوعي بود و بوي ماندگي اش، برايم مشمئز كننده بود نگاهم

كرد و در اصل، علت حال بدم اين بود كه مادرم هم مثل همين هم اين بوي درياچه نبود كه حالم را بد مي شايد

 .داندرا نمي " عسر و حرج "ديروز خودم و هزاران زن ديگر سرزمينم، حتي معني 

 !حتي اصال تا به حال، به گوشش هم نخورده يا

 :بغض گفتم با

  .زن وجود نداشته باشد يبرا ،يزندگ يكه توان و تحمل ادامه يو مشقت يسخت يعنيعسر و حرج -

 .چكدمي اشكم

 ؟شهدوني شامل چي ميمي !دوني مامانمي-

 زنش رو بذاره و بره؛يه مرد، بدون اينكه واسش مهم باشه، چند ماه  وقتي

 كنه؛مدام مواد مخدر يا مشروبات الكلي مصرف مي وقتي

 مدام با زنش سوء رفتار داره؛ وقتي

 زنه؛مي كتكش

 ده؛اش مي شكنجه

 كنه؛مي زندانيش

 !و اهانت به همسر ييبي اعتنا حتي

 :خشم و بغض بيشتري ادامه مي دهم با

 !ازدواج مجدد-

 .از موارد مهم عسر و حرج باشه تونهيو ارتباط نامشروع هم م ييزناشو يوفادار نبودن به زندگ

 :خندمكنم و تلخ ميهايم را پاك مي اشك

 !تونم بگيرماصال من مدالشو مي ؟من همشو تجربه كردم نييبمي !مامان نييبمي-

 .كندريزد، محكم بغلم ميدر حالي كه اشك مي مامان

 :مكندر گوشش، آرام اما پر تحكم زمزمه مي

 !معني عسر و حرج رو به خواهرم ياد بده مامان-

*** 

 .شديد شده بود طوفان

 .قدر كه يكي از گلدان هاي مورد عالقه اش، از لبه تراس افتاد و خاكش همه جا پخش شد آن
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 .كه آرام گرفت، مثل هميشه، با حوصله و صبر، مشغول شد طوفان

 .حتياط، در آب گذاشتهاي شكسته را جمع كرد و ساقه هاي گل را با ا تكه

 :ناراحتي گفتم با

 .شكسته؛ از ريشه جدا شده-

 .جمع كردن خاك هاي كف تراس بود مشغول

 :با آرامش گفت

 !ده باباجانريشه مي-

 :ى  مورد عالقه اش نگاه كردم و نا اميد گفتم "ديفن باخيا "دوباره به ساقه شكسته

 .فكر نكنم-

 .آخه خيلي داغون شده

 .زد و در حالي كه از كنارم رد شد، پيشاني ام را بوسيد شد و لبخند بلند

 !شهمواظبش باشيم، مي-

 !شد

 .ديفن باخيا ريشه داد 

  !قبل بيشتر از

 .كردهايش دلبري مي جوانه

منتظر بودم سهمش يك گلدان زيبا در تراس، كنار ساير گلدان هايش شود؛ اما يك روز، آن را براي هميشه برد  

 .ياوردشو ديگر هيچ وقت ن

 :با تعجب پرسيدم 

 ؟ديفن باخيا رو كجا بردي -

 :و گفت خنديد

 .ريشه زده بود-

 .وقتش بود ريشه هاش رو از آب بگيرم و يه جاي محكم بكارمش ديگه

 !ترسم امير مي

ترسم كه نكند براي من هم وقتش رسيده بود كنم و ميروزها بيشتر از هميشه، قوت ريشه هايم را حس مي اين

 ...كه

 .با چند ضربه به شانه ام، به خودم مي آيم 

 :گويدبينم كه ابرويش را باال انداخته و ميگردم و خانم جا افتاده اي را ميبر مي 

 .نوبتت شد -

 :گويمدستپاچه مي شوم و رو به مرد جوان منشي  مي كمي

 .من بايد حاج آقا رو همين امروز ببينم -

 :گويدمي كالفه
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 .انمنفر جلوتونن خ يس -

 .دم، فردا و پس فردا بيا باز سر بزن، شايد وقتت شده باشهوقتت رو مي 

 :گويماعتراض مي با

 .روز سومه كه ميام-

 .كنممي خواهش

 .مرتبه با هياهوي مردم، توجهم سمت اتاق حاج آقا ساداتي جلب مي شود يك

 .كس دردي دارد براي گفتنآقا كه از اتاق خارج شده است، جمعيت دنبالش راه افتاده اند و هر حاج

 .گويداز پسر محكوم به اعدامش مي پيرمرد

 .دختر جوان از بدهي اش 

 .از بيماري كودكش مردي

 ...زني از بي خانماني اش 

 .در حال خواهش و تمنا هستند همه

 !آقا ساداتي حاج

 .همان چيزي است كه امير مي گفت شبيه

 "!تاج بندگي بود، نه تاج حكومتيعبايش، لكه سياست نداشت و عمامه اش، شبيه "

 .زدمي لنگ

 .يك پايش را در شلمچه جا گذاشته است دانستممي

 ...گذاردشرافت و غيرتش را هيچ جا و هيچ وقت جا نمي اما

 .دادطمانينه و آرامش، صحبت همه را گوش مي با

 :هر در دستش را باال برد و گفت

 !چشم چشم-

 .خدمت به شما، وظيفه شرعيمه

 .كنمه بدين براي نماز برم؛ بعد ميام انجام وظيفه مياجاز

 .اختيار جلو رفتم بي

 :بعد از چند لحظه مكث، با صداي بلند گفتم

 !حاج آقا سادات-

 :و نگاهم كرد و با آرامش گفت برگشت

 !بعد نماز خواهرم-

 :ندادم و گفتم مجال

 .به من وقت سه روز ديگه رو دادن-

 .رممن فقط امروز رو وقت دا اما

 .صبر كرد و با سكوتش، اجازه داد بيشتر حرف بزنم كمي
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 .من همسر اميررضا جبارزاده ام حاج آقا-

 .كنندبا تعجب نگاهم مي همه

 .بعد زمزمه ها شروع مي شود

 :گويدآقا سادات، دست روي ريش هاي خاكستري اش مي كشد و رو به منشي مي حاج

 .آقا محمد، براي خانم، امروز يه وقت بذار-

 .با نفرت نگاهم مي كنند جمعيت 

 :گويدپيرزن را مي شنوم كه مي صداي

 .چرك و خون شه بزنه از جيگرتون بيرون حق مردم-

 ...گذارم و بعد، يك نفس عميق بي صدارا روي قلبم مي دستم

 ...من هم سمت مسجد راهي مي شوم

*** 

 :از اينكه بنشيند، با احترام به من گفت قبل

 !بفرما خواهرم-

 من براي نشستن نيامده بودم، من اين روزها بيشتر از هر روزي بايد بايستم و ايستايى را تمرين كنم، اما

 :شدم و قرآن روي ميزش را برداشتم و آرام گفتم خم

 .با اجازتون-

 .تعجب نگاهم كرد، زير لب نام خدا را گفتم، قرآن را بوسيدم و بعد بازش كردم با

 م را همراه چشمانم لرزاند،سوره قصص، دل يآيه اولين

 .بغض خواندم با

 فَخَرَجَ م نْهَا خَائ فًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَب ّ نَج ّن ي م نَ الْقَوْم  الظَّال م ينَ،"

 "بخش ييپروردگار  من ، مرا از ستمكاران رها يا :شد، گفت  رونيو نگران از شهر ب ترسان

 .قرآن گذاشتم يدستم را روي همان صفحهكه حاج آقا ساداتي دست روي صورتش كشيد،  ديدم

 .همين قرآن حجت بين من و شما و خداي من و شما حاج آقا-

 .و كمي نگران نگاهم كرد متعجب

 ؟از من چه كاري بر مياد دخترم-

 :گفتم محكم

 .شما اميررضا جبارزاده رو خوب مي شناسيد- 

 گويد،لب ذكر مي زير

 ...خدايش بيامرزد-

 از اين حرفاست، خداش آمرزنده تر -

 !كنيد حاج آقا كمكم

 بين همشون يه راست اومدم سراغ شما، از
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 نفوذ شما نسبت بهشون كمتره،  دونممي

 ديد،يقين دارم شما تنها كسي هستي كه حق رو، محض منفعت خودتون ناحق نشون نمي اما

 ... من

 دنبال يه سري مداركم كه مفقودش كردن،  من

 ك باشه،نفعشون نبود اون مدار به

 ... شما اما

 مدرك زنده ايد،  شما

  !حجت حاضريد شما

 مردم شما رو خيلي قبول دارن، اين

 از همه اون مدارك خبر داشتين، شما

 !شاهد انتقال و واگذاري اون بودجه توسط امير بودين شما

  !كه ميگن دزديده همون

 !كه ميگن اختالس كرده همون

 ر،امشب ميريد منبر مسجد بازا دونممي

 امشب همه هستن، دونممي

 مراسم امشب  مسجد زنده پخش ميشه، زيونياز تلو دونممي

  !آقا سادات حاج

 !جدّت حسين يرو به گلوى بريده تو

 !رو به همين قرآن تو

 !رو اميرالمومنين، قرآن ناطق، قسم تو

 امشب نذار اون منبر فقط محض وعظ و عزاداري باشه، حاجي

  !حق يه مظلوم با شرف باشه اون منبربذار كرسي احقاق  امشب

 .هايش سرخ شده بود و صدايش مي لرزيد چشم

 يه آقايى بود هزار و چهارصد سال پيش هم تنها بود، هم مظلوم،-

  ...رو بريدن سرش

 سر خم نكرد مقابل هيچ ظلمي، چون

 ترسيدن،مباركشم گرفتن اما هنوز مي جان

  !هراسون بودن هنوز

 ن و خودش و خاندانش رو خارجي خطاب كردن، بود كه تهمت زد اين

 فهمم دخترم،امروزت رو مي حال

  .كنيوايسادى باالي تل و غوغاي اون قتلگاه رو تماشا مي تنها

 !حسين رو قبل عاشورا و قتلگاه كشتن -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

999 
 

 ...رو كوفيا خيلي قبل تر كشته بودن حسين

 جايش بلند شد،  از

 :كم گفترا روي شانه اش مرتب كرد و  مح عبايش

 !من اهل كوفه نيستم -

 ...گيردسر جايش قدري با اين جمله آرام مي دلم

*** 

 .قايق كاغذى، هيچ اقيانوسي را در نورديده و هيچ جنگى را نبرده است هيچ

 ...كاغذى، محض آبگير هاي كوچك، صرفا براى يك بازي كوتاه  چند بچه خردسال قايق

 .شتش، سوار يك قايق كاغذي مي شود و تن به اقيانوس زمانه مي سپاردآن كس كه همراه روياها و سرنو بيچاره

 !آن كس بيچاره

 ...حتي اگر قايقش از بهترين و رنگارنگ ترين كاغذ هاي دنيا هم ساخته شده باشد، بيچاره

همه جلسات دادگاه، وكيلم به جاى من شركت كرده بود؛ اما حاال وقتش رسيده بود كه براي اتمامش، خودم  در

 ...با او و گذشته و آينده ام رو به رو شوم

اعتراف كنم از ديدنش حس عجيبي داشتم كه حتي بعد از گذشتن چند سال، هنوز اسم حس آن روزم را  بايد

 .دانمنمي

 .عكس هميشه، صورتش اصالح نشده بود بر

 .از ما رسيده بود زودتر

 .وقتى كه وارد شدم، چند ثانيه فقط نگاهم كرد

 .نشسته بود، سرش را پايين انداخت و با برگه هايي كه در دستش بود، خودش را مشغول كرد همان طور كه

 .جا كنار در ايستادامير همان حاج

 .دورترين نقطه اتاق دفترخانه از او، ايستادم در

 .وكيلم با دفتردار، مشغول صحبت بود

 .دوباره سرش را باال آورد و نگاهم كرد

 .عكس، مستقيم به چشم هايش خيره شدماز نگاهش فرار نكردم و بر

 .چشم هايش را فشرد و بعد، دستش را روي پيشاني اش گذاشت

 .پريشاني، از صورت و رفتارش كامال مشهود بود

 .پرسدشدم وكيل، با چشم هايش از حاج امير چيزي مي متوجه

 .كنداو با حركت سر، انگار اذن صادر مي و

 :رد و مقابل شهاب گرفت و محترمانه گفتپاكت كوچكى از كيفش بيرون آو وكيل

 .ست آقاي جبار زادهآماده-

 .طور كه تلخ، نيشخند زد؛ پاك را گرفت و باز كرد همان

 .يك چك شدم متوجه
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 .دلخوري حاج امير را نگاه كردم با

 .را پايين انداخت سرش

 .چك را در جيبش گذاشت و رو به من، سر تاسف تكان داد شهاب

 .مم اوج گرفت و با عصبانيت اتاق را ترك كردماين حركتش، خش با

 :وكيل با تعجب دنبالم دويد و صدايم زد

 !خانم ارجمند-

 .دو پله بيشتر نرفته بودم، كه با تحكم صدايش، ايستادم هنوز

 ؟بازم فرار-

 .هايم را مشت كردم و باال رفتم دست

 ؟گفت، حاج امير بودمرد كه اين چنين با طعنه از فرار مي اين

 .به رويش ايستادم ور

 .دو خشمگين بوديم هر

 !ديگفتي بهش هيچي نمي !شما به من دروغ گفتي-

 ؟چك چيه اون

 ؟چقدره

 ؟چند فروخت منو

 :را نزديك بيني اش گرفت و با جديت گفت انگشتش

 !هيس يواش -

 .گرفته بود بغضم

جور هويتم رو زير سوال دي، اينچرا وقتي خودت بهم عزت نفس و غرور رو ياد دا ؟كنيدچرا منو تحقير مي -

 ؟مي بري

 .ش رسيدبه خواسته !بيخود نبود راضي شد بياد واسه طالق پس

 :را در دستش مشت كرد و همان دستش را روي سينه اش كشيد و بعد  نفس عميق گفت تسبيحش

 !اهلل اكبر -

 ؟كي از من دروغ شنيدي دختر

 .چي واسه طالق، به نفع تو بود همه

 !اش رو داد، جرمش محرز شد هيضرب و شتم و آثار زخم هات كه پزشك قانوني تاييداثبات  بعد 

 ؟چرا بايد دور از جونت، تو رو وقتي حكم خدا و  قانون آزاد اعالم كردن، بخرم من

 ؟پس اون چك چيه -

 !چيزي بهش ندادم، سهمش از عمارت رو خريدم -

 :تعجب گفتم با

 ؟چه طور راضي شد ؟؟چي-
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 ؟ي كه خودتون بهش دادين رو بايد بابتش پول بدينچرا مال اصال

 :لحن آرام تري گفت با

 .گماگه عصباني نشي، بهت مي-

 .مظلوميت نگاهش كردم با

 :تسبيحش را مقابلم گرفت و هم زمان گفت

 ؟مگه خودت ازم نخواستي عمارت رو بهش ندم-

 ؟سوختتو هم مثل من دلت واسه اهل خونه و وابستگيشون به عمارت نمي مگه

 ؟نگفتي يادگار مادرم رو از دست ندم مگه

 .منم همين كار رو كردم خوب

 ؟حاال چه اشكال داره دو برابر يا سه برابر قيمت واقعيش بپردازم

 .را گرفتم و در مشتم فشردم تسبيح

 .انرژي خوبي از اين كار نصيبم شد

 :زير لب گفتم 

 ؟ديدين منو فروخته -

 :تممكث كردم و بعد، مصمم گف كمي

 !اصال به درك كه فروخته -

 

 :كرد و گفت اخم

 !گيريم كه اون فروشنده باباجان -

 !خريدار نيستم من

 .اش برايم توهين آميز بود جمله

 .با اخم و تعجب نگاهش كردم 

 :سرش را پايين انداخت و گفت 

 ؟تونم بخرمچه طور چيزي كه قيمتش هزار برابر ثروت همه دنياست رو من  ناچيز مي -

 ...روي لب هايم، همراه يك قطره اشك از چشمانم زاييده شد لبخند

 .داخل اتاق برگشتيم، متوجه حال شهاب شدم وقتي

 .گيردهر وقت عصبي است، با انگشت هايش روي پايش ضرب مي دانستممي

 :با يك لحن بي حوصله گفت دفتردار

 .ست خانمهمه چي آماده-

 .بيا بشين وقت تنگه 

 :دادم و گفتمديوار تكيه  به

 .منم آماده ام-
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 !به نشستن نيست، بفرماييد الزم

قايق كاغذي براق، تازه اول راه بود كه با چند موج كوچك، مچاله شد و مرگ روي آب، قسمتش شد و حاال  اين

 .من  سرنشين، گرفتار اقيانوس ندانستن هاي سخت شده بودم

 !كندمي نگاهم

 .چشم هايش سرخ مي شود 

 !ترسممي  من

 .دهندها شهادت مي شاهد

 !امير ديگر در اتاق نيست حاج

 .بيشتر مي ترسم من

 .«ال ق  ٔ  زَوْجًَُ مُوكِّلى ريحانه ط» :خواندمي مرد

 همين راحتي، وكيل مي شود تا ريحانه، زوجه شهاب الدين جبار زاده را طالق دهد به

همين نگاهش، به من قدرت مي دهد تا با  كند وكند، اما بعد، با نفرت و طلبكارانه نگاهم ميبغض مي شهاب

 .صالبت بيشترى پاى برگه ها را امضا بزنم

*** 

 .هق هق، از جايم بلند شدم و شروع به كف زدن كردم ميان

 .را بغل كرده بود زيونيريخت، صفحه تلوهم همانطور كه اشك مي شادي

 :سوت كشيد حنانه

 !گل كاشتي !دمت گرم حاجي-

 .هايش سمت آسمان براي شكر پروردگارش باال رفته بودخاله جان، دست  عزيزه

 .كرد، گرفتمدخترم را از بغل مامان كه مثل هميشه بي صدا گريه مي

 .ديدن مادر ديوانه اش، لبخند زد با

 .فشردمش و همان طور كه در آغوشم بود، چرخيدم محكم

 ؟!ديدي !ديدي !جانا -

 !ايران امشب شنيدن كل

 .بابات بي گناهه شنيدن

 !؟قطع كردن برنامه رو ديدي

 ؟ديدي نذاشتن حاجي حرفشو كامل بزنه 

  !ترسيدن يعني

 !شيمداريم موفق مي يعني

 .كنديك گوشه با تعجب مرا نگاه مي ساهيار

 .كنمنشينم و آغوشم را برايش باز مي مي

 .معطلي خودش را به من مي رساند بي
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 .بوسمسرش را مي

 ؟كن، يادته ساهي ديشب بهت گفتم واسم دعا -

سر جواب مثبت داد و بعد دست هاي كوچكش را به حالت قنوت گرفت و شروع كرد زير لب، چند كلمه بي  با

 .معني گفتن

 :خنده و تعجب پرسيدم با

 ؟گيچي داري مي -

 :هايش را بست و گفت چشم

 .كنهشهاب جان، اين طوري دعا مي-

 .هايش را گرفتم و بوسيدم دست

 ؟كنيداري عربي دعا مي مثال !قربونت بشم -

 .سر جواب مثبت داد با

 .برايش بيش از حد ضعف رفت دلم

 :پرسيدم

 ؟ديشب واسم خيلي دعا كردي-

 :هايش را از هم باز كرد و با هيجان گفت دست

 .آره اين قدر دعا كردم-

 :خاله جان گفت عزيزه

  ؟واسه منم دعا كردي !واي چقدر زياد باالم-

 :گفتهايش را تنگ كرد و  چشم

 !تو خيلى پيري !ويزه-

 .اول بقيه رو دعا كنم بذار

 .خنديدند همه

 :عزيزه خاله جان با خنده گفت

 ؟كنيحاال چه دعايي منو مي-

 :كرد گفتبا شيطنت، در حالي كه شادي را نگاه مي ساهيار

 !گه دعا كنمهمون كه شادي همش مي-

 :سرخ شد و با خنده گفت شادي

 .نگيا !رازه -

 :نه باال انداخت و گفتشا ساهيار

 .گمنه مال تو رو نمي-

 .گم، خدا يه شوهر خوب بهش بدهرو مي ويزه

 .با صداي بلند خنديد حنانه
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 ؟به اين بچه هم گفتي دعا كنه شوهر گيرت بياد !واي شادي -

 :لب گاز گرفت و به حنانه گفت مامان

 !زشته - 

 :كه خجالت زده بود، گفت شادي

 .عاش گيراستگفتم دل بچه پاكه، د-

 :خواست نگاه ها را از روي شادي بردارد، گفتخاله جان كه مي عزيزه

 ؟شهحاال باالم، من شوهر كنم برم، تو دلت واسم تنگ نمي-

 :با شيطنت گفت ساهيار

 .شهنه نمي-

 .گم منو ببر ويزه رو ببينمهم به شهاب جان مي بشه

 .زنيديگه غر نمي عوضش

 !بگي باالم مواظب باش هي

 ...نكن صدا

 ...اذيت نكن 

 :خاله جان، انگشت اشاره اش را در هوا تكان داد و گفت عزيزه

 .گهش چيا كه به من نميهان صبر كن اين شهاب بياد، بهش بگم اين بچه-

 .بغض كرد و ترس در صورتش مشهود شد طفلك

 .سريع سمت عزيزه خاله جان رفت و او را بغل كرد و تند تند بوسيد

 ؟ببخشيد باشه !شوهر نهاصال  !نه-

 .صداي زنگ تلفنم، سريع از جايم بلند شدم با

 .هنوز آثار شادي در چهره و صدايم مشهود بود

 :با ديدن اسم شهاب روي صفحه گوشي ام، سريع پاسخ دادم

 !الو شهاب-

 .سالم-

 ؟سالم خوبي-

 !عالي ام ؟!خوب-

 !كنه كردم ساداتي اين جور غوغااصال فكرشم نمي !دختر تركوندي

 !دوني چه آشوبي شدهنمي واي

 .فهمنتا شاهد و برنامه ديگه اين مدلي جور كنيم، مردم اصل ماجرا رو مي چند

 :آه و لبخند گفتم با

 .مونهماه هيچ وقت پشت ابر باقي نمي-

 :كمي مكث گفت با
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 !ماه كه آره -

  !اما حاجي، خورشيده

 .بشهتونه مانع تابيدن نورش تاريكي و سياهي نمي هيچ

 !هيچي

*** 

 :اينكه همه حواسش به لپ تاپش بود، به محض تمام شدن جمله ام، عينكش را در آورد و خيلى جدي گفت با

 !نه-

 .را داشتم و براي خودم، در ذهنم، يك ليست جواب پيدا كرده بودم "نه  "قبل، توقع شنيدن اين  از

 :دلخورى گفتم با

 !رده امياين به من حس اعتماد به نفس مي-

 !كه تو هميشه منو تشويق كردي داشته باشم؛ اعتماد به نفس چيزي

 :كشيد روى صورتش و گفت دست

 .خانمم امشب خسته ام-

 .دم فردا راجبش مفصل حرف بزنيمقول مي

 :برگرداندم و گفتم رو

 !حرف بزني !حرف بزنيم نه-

 .مثل هميشه يه جور قانعم كني كه نتونم چيزي بگم و

 .يه دادعقب رفت و تك كمي

 .باشه، تو بگو و منو قانع كن-

 :تر رفتم و گفتمزده شدم و نزديك ذوق

 .شماين پهلو ها نباشه ها، كلى از هيكل خودم راضي مي- 

 .شمگيرم، خوشحال مياعتماد به نفس مي

 :پهلوهايم را گرفتم و با تمام قدرت كشيدم و گفتم بعد

 !خيلي زشته !ببين-

 .گرفتي كشيدي كش اومداصال تقصير توئه اين قدر 

 .هايش را ريز كرد و آرام روي دستم زد چشم

 .به دستگيره هاي من كاري نداشته باش !دست نزن-

 :حرص گفتم با

 !جدي ام !امير-

 :به سينه، كمي نگاهم كرد و گفت دست

 !من با اصل قضيه مشكل ندارم عزيزم-

 .حق دارى بدنت رو اونجور كه دوست داري، بخواي !اوكى
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 .حق نداري به خودت آسيب بزني اما

 !جراحي خطرناكه، عوارضشم باالست اون

 .بره، اما بي خطرهكم زمان ميورزش كني، يه تونيمي

 .كه در مقابل منطق و آرامشش كم آورده بودم، جوش مي آوردمآرام بود و من از اين او

 .كشههزار سال طول مي !خوامنمي-

 .كنه، نتيجه خوبي نخواهد ديدالش و فداكاري نميآدمي كه صبر نداره، واسه هدفش، ت-

 .گرفتممتودم را بايد به كار مي آخرين

 .لب هايم را جمع كردم و با همان حالت بغض، بلند شدم و روى پايش نشستم 

 :را گرفتم و سرم را روي شانه اش گذاشتم و مظلومانه گفتم دستش

 .عملش بيهوشي نداره-

 !نيم ساعته 

 .ي فقطاونم با بي حس 

 ...جاشونو سميرا رفتن، ديگه ببين اين فيروزه

 .را آرام روي دهانم گذاشت دستش

 .خواد از مسائل خصوصي ناموس مردم به من بگينمي !هيس ريحان-

 :شكايت گفتم با

 ؟ايرادش چيه !وا- 

 .ايرادش اينه شايد راضي نباشن يه مرد بدونه -

 .منم دوست ندارم بشنوم 

 :نش حلقه كردم و لبم را نزديك لبش كردم و با لحن كودكانه گفتمرا دور گرد دستانم

 !باباجان همين يه دونه رو انجام بدم-

 .تحقيق كردم !عوارضش باالست-

 .دم هيچي نشهقول مي-

 .هايم را روي گردنش گذاشتم، هيچ نگفت لب

 :بوسيدم، گفتمهمان طور كه گردنش را مي

 .ورمدونم تو دلت نمياد من غصه بخمن مي-

 .شهبياي كلينيك و دكترش رو ببيني، مطمئنم خيالت راحت مي تازه

 !خيلي حرفه ايه واي

 .كه نمونه كارشو ديدم گممي

 .گيره از دست اين پهلوها توي آينهميام، عوضش ديگه حرصم نمي رممي

 !پيشرفت كرده واسه همين ديگه علم

  !واي فكرشو كن !تراشي، توي يه ساعت پيكر
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 ؟يوونه است چند سال بره ورزشآدم د مگه

 .داد، مسرور بودمكه بدون هيچ حرفي، فقط  گوش مياين از

 .به خيال خودم، موفق شده بودم موافقتش را جلب كنم 

 :كشيدم، گفتمرا محكم بوسيدم و همان طور كه دست روي سينه اش مي لبش

 .دم زود خوب شمقول مي-

 .ديگه راجب هيكلم غر نزنم بعدشم

 ؟مير جونما قبول

 .كردرا باال انداخته بود و يك طور خاص نگاهم مي ابرويش

 :دلبرانه گفتم

 ؟گه قبولاين چشم ها داره مي-

 :تكان داد و خيلي جدي و محكم گفت سر

 !خير-

 .فكرش بيا بيرون از

 .بذارم همچين باليي سر خودت بياري محاله

 .خوردم جا

 :با بغض و اعتراض، صدايش زدم

 !!!!اميررضا-

 .را محكم روي سينه اش فشرد سرم

 .هرچه تقال كردم، بي فايده بود

 :تحكم گفت با

 .آروم بگير !هيس-

 :حرص، بازويش را نيشگون گرفتم و گفتم با

 !خيلي بدي، خيلي- 

 .اشك هايم شروع به سرازير شدن كرد بعد

 .را نوازش كرد و سعي كرد با سكوت و تاب دادنم در آغوشش، آرامم كند سرم

 .شدمبار آرام نميمن اين اما

 ...كردم كه فردا ساعت نُه، وقت گرفته ام تاوقتي به اين فكر مي 

*** 

 :كه گفت وقتى

 .زيارت قبول-

حل شد در بخاري كه از دهانش خارج شد و با خودم فكر كردم اين سرما كم مي آورد در مقابل هرم  نگاهم

 . وجودش
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 :بيشتر پيچيدم و در حالي كه كنار باغچه مي نشستم گفتم گلدار امانت امامزاده را دور خودم چادر

 ممنون،-

 .شما هم قبول زيارت

اينكه يك اور كت بلند طوسى به تن داشت، به عادت هميشه اش دست هايش را در جيب شلوارش فرو برد و  با

 :همان طور كه به گنبد بارگاه امامزاده چشم دوخته بود گفت

 رين قسمتهاي تهرانه،اينجا تقريبا  جزو مرتفع ت -

 حال خوبي داره، يه

 .اوقات خلوته و بيشتر محلي ها براي زيارت ميان اكثر

 نگاهم به گوشه جلد قرمز شناسنامه ام بود كه از جيب كيفم بيرون زده بود،

 ...اي كه حاال يك مهر بزرگ تحت عنوان طالق داشت، دسته كيفم را در مشتم فشردم شناسنامه

 بغضم را بلعيدم و

 :و گفتم

 خوش به حال اين امامزاده، اينجا حالش خوبه-

 .خبر از بدي حال آدم ها كه اون پايينند نداره و

 .كشيد روي سينه اش و بعد آه غليظش بخار شد و در هوا رقصيد دست

 .غربت و تنهايي توي ارتفاع دردش خيلى بيشتره-

 مانم روي پاهايم سقوط كنند؛را پايين انداختم و اين باعث شد دو قطره اشك محصور چش سرم

 :هايم لرزيد وقتي مي گفتم لب

 ...حس مي كردم مي ميرم-

 !با خودم فكر مي كردم اگه امروز برسه مي ميرم همش

 ... كه من يه زن مطلقه باشم و امروزي

 هقم اجازه نداد ادامه جمله ام را بگويم، هق

 :بيرون آورد و مقابلم گرفت، گفت فاصله كنارم نشست و بعد از اينكه يك دستمال از جيبش با

 .حتي اگه واقعا قرار بود بميري هم بايد اين راه رو مي اومدي-

 :حرفش حسابي جا خورده بودم، با تعجب نگاهش كردم، كوتاه نگاهم كرد و بعد خيلي جدي گفت از

 .يه جا خوندم كه ارزش يه روز آزاد  زندگي كردن بهتر از يه عمر بردگيه-

كنم در آن دقايق از اين جمله اش ناراحت شدم، شايد هم توقع نداشتم اين قدر صريح به بردگي ام اعتراف  بايد

 .اشاره كند

 جواني با يك جعبه خرما نزديك شد و در حال تعارف زير چشمي نگاهمان مي كرد، خانم

 : از اينكه يك خرما برداشت خيلي موجه گفت بعد

 .قبول باشه خواهر- 

 :دادم و گفتم اما سرم را تكان من
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 .من نمي خوام، ممنون -

 :اميررضا يك خرماي ديگر برداشت و گفت اما

 .من براشون بر مي دارم، بعدا مي خورن-

 :جوان با لبخند گفت خانم

 .خيرات مادرمه-

 :هم مهربانانه جواب داد اميررضا

 خدا رحمتشون كنه،-

 !به روحشون ان شاءاهلل برسه

 :شده بود وقتي كه مي گفتجوان نگاهش به من دوخته  خانم

 .ممنون، خدا براي هم نگهتون داره-

زده سرم را پايين انداختم، خانم جوان كه رفت انگار او هم كه شرمزده بود، قصد داشت مسير فكري هر  خجالت

 دويمان را تغيير بدهد

 .موضوع خوبي را انتخاب نكرد اما

 ؟راستي-

 كردم، مشخص بود كه در گفتن مردد بود، نگاهش

 :كمكش كنم كه گفتم خواستم

 ؟چيزي مي خوايد بهم بگيد ؟بله -

 :خرماهاي كف دستش چشم دوخته بود و گفت به

 .بذار اول فاتحه اين بنده خدا رو بخونم-

 !كردم و در اين فاصله خوب نگاهش كردم، عربي را يك طور خاص ادا مي كرد، شبيه ريا اصال نبود صبر

 .واز بخوانداز زبان خدا خيال داشت آ انگار

 :نگاهم كرد و گفت بعد

 ...منيره پيشت مي مونه-

و خواهرت هم قول ميدم يه كار كنم تند بهت سر بزنن يا سعي مي كنم كاري كنم بيان باهم زندگي  مامانت

 .كنين

 :بهت نگاهش كردم و پرسيدم با

 ؟كجا-

 .را پايين انداخت سرش

 .توي همين خونه اي كه هستي-

 :بغض گفتم با

 ...پس-

 ...پس
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 ؟ميرن عمارت بقيه

 .گفت "ال اله اال اهلل  "لب  زير

 تو هم مي توني هر وقت خواستي بياي اونجا،-

 .ميايم ديدنت ماهم

 .خنديدم و اشكم چكيد تلخ

 ؟يعني من ديگه عضو اين ما نيستم ؟ما-

 ...مگه

 ؟خودتون نگفتين همتون هميشه خانوادم هستين مگه

 :زد صدايم

 !ريحان-

 :با عصبانيت گفتم شدم و بلند

 !من به خونه اي كه شما بهم بدين احتياج ندارم-

 :شد و گفت بلند

 .اون خونه با سود حاصل از حجره واست خريده شده-

 :هقم بند نمي آمد وقتي كه مي گفتم هق

 ...نمي خوام-

 !هيچي نمي خوام

 .هم راهم نده ميرم توي خيابون، ميرم اصال كمپ زن هاي بي سر پرست آقاجانم

 :شده بود با خشم گفت عصبي

 !چه قدر حالم بهم مي خوره از صفت بي سرپرست پشت واژه مقدس  زن-

 ؟هر زن بدون مرد بي سرپرست و بدبخت مي شه يعني

 ؟عرضه زندگي كردن و موفق شدن نداره يعني

 كالم اهلل گفته كجاي

 ؟بدون مرد يعني هيچي زن

 ...ه خدامنفور ترين حالل توي درگا !طالق منفوره بله

  ؟چرا چيزي كه ميگن عرش خدا رو مي لرزونه، خدا حرامش نكرده دختر جان !چرا وجود داره اما

 !به خودش قسم،  وقتي به يه زن مثل تو اين قدر ظلم مي شه، درگاهش بيشتر مي لرزه چون

 !خوب نيست، اما يه جاهايي تنها راه حله طالق

 !ن حال و روزت از اينكه بدسرپرست باشي بهترهبه قول خودت امروز بى سرپرستي پس بدو اگه

 !به خودت بيا االنم

 دوست ندارم تو توي عمارت و پيش خانوادمون نباشي، منم

 ؟به نظر خودت تو وضعيت امروز من و خودت درسته اما
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 ؟صالحه به

 :هايم را پاك كردم و گفتم اشك

 ؟يم رو بگيرينگاه هاي امروز شهاب و متلك هاي هميشه اش باعث شد اين تصم-

 :گفت مصمم

 !تو باعث شدي !نه-

 !كه با از دست دادن موجودي مثل شهاب احساس بدبختي و بي سرپرستي مي كني تويي

 !ياد بگيري  براي تو و خوشبختيت فقط خود  تو  كافيه و بس بايد

 !يياد بگيري واسه ايستادن نبايد همش چنگ بندازي به اين و اون تا بتوني روي پات باش بايد

 :كامال بند آمده بود و فقط نگاهش مي كردم، سمت در خروجي امامزاده اشاره كرد و گفت زبانم

 بريم، بقيه اش رو هم توي راه بهت ميگم،-

 ؟كار، مي خوام بدونم كجا دوست داري كار كني راجب

 :زده بود با تعجب پرسيدم خشكم

 ؟بايد برم سر كار -

 :باال انداخت و گفت شانه

 بموني خونه و عايده حجره رو ماه به ماه بگيريمي توني  -

 اينبار جاي تكيه كردن به آدما به پولت تكيه كني، و

دست بزني به زانوت بگي ياعلي، بايد ياد بگيرم چه طور گليم خودم رو از آب بيرون بكشم و  !توني هم نه مي

 .و لذت ببرم از مفيد بودن توي اين جامعه اندازه يه قدم براي خودم و مردم كاري كنم و مفيد باشم

*** 

 منبرها و فرصت هاي سخنراني در هر مكان عمومي از آن شب به بعد از حاج آقا ساداتي گرفته شد، تمام

ها و كمپين هاي دخترهاي بي خانمان و يتيم ها و فقراي تحت پوشش اميررضا هم  در جهت دفاع از او  اعتراض

 بي نتيجه ماند،

بي ثمر نبود، به چند مدرك خوب دست پيدا كرده بودم و مي دانستم روز احقاق  تالش هايش هم چندان اما

 حق نزديك است،

 همه راه ها و شواهد به عيوض زاده ختم مي شد، انتهاي

 ! رانتي كه در سيستم داشت و تمام پرونده هاي فساد مالي اش به

اشته شده بود و تعداد آدم هاي رده اينكه چه طور  بر پولشويي و تجارت هاي غير قانوني اش سرپوش گذ به

 .كه از او حمايت مي كردند زياد بود ييباال

 داشتم اين اواخر امير عليه يك يكشان مدارك زيادي جمع كرده بود و باعث نگرانيشان شده بود، حتم

 نوبت سراغشان مي رفتم، به

 .در دفترهاي خصوصي آن چناني شان .مساجد و ادارات دولتي در

 .مهم مقابل پاركينك خانه شبيه قصرش مقابل اتومبيل لوكسش ايستادم و تمام حرف هايم را زد يك مورد حتى
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ساهيار روز به روز بيشتر بهانه  پدرش را مي گرفت، حتي اين اواخر شدت تب هايش زياد شده بود و دكتر  اما

 .معتقد بود از دوري پدرش است

هيار طفلك هم سرش را روي پايم گذاشته بود و به خواب رفته را در آغوشم تاب مي دادم  تا بخوابد، سا دخترم

 .بود

روز را راه رفته بودم و به اين در و آن در زده بودم ، جانان هم بي تابي مي كرد و نمي خوابيد ، ناچار منيره  تمام

 را صدا زدم

 اما جواب نداد و مجبور شدم چند بار ديگر صدايش بزنم، ،

 د تلفن در دستش بود و رنگ صورتش مثل ديوار اتاق سفيد شده بود،كه از اتاق بيرون آم وقتي

 :شدم و پرسيدم نگران

 ؟چيزي شده -

گريه زد و سمتم آمد، از صداي گريه اش ساهيار هم از خواب پريد، منيره بغلم كرده بود و هاي هاي گريه  زير

 !مي كرد، ترسيده بودم

 ...طاقت يك خبر بد ديگر را نداشتم ! نه

 :شم جدايش كردم و گفتمآغو از

 !نگو منيره، هيچ خبر بدي رو نگو-

 :همان لحظه زنگ خورد ، فيروزه  بود، آن وقت شب تماسش نگرانم كرد سريع جواب دادم تلفنم

 ؟الو فيروزه -

 .صدايش مشخص بود كه حسابي گريه كرده است از

 !از اولشم مي دونستم ؟ديدي ؟ديدي ريحانه-

 :ترديد پرسيدم با

 ؟چيو  -

 .كرده بود تعجب

 ؟اخبار ساعت  ده رو نديدي - 

 ؟نه چي شده -

 :گريه زد و گفت زير

 ...واي ريحانه -

 !واي

 :منيره چشم دوختم آرام بر سر خودش ميزد و گريه مي كردو زير لب مي گفت به

 .زيونيمامانم مي گفت همه ديدنش توي تلو- 

 :صداي بلند گفتم با

 ؟چي شده-
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 :ميان گريه گفت فيروزه

 !پسر عموي عوضي شوهرت !شهاب رو نشون داد !شهاب -

 كه بهت گفتم بهش اعتماد نكن، همون

 !داشته از مرز فرار مي كرده كه گرفتنش ريحانه

 !اش رو ديدم مصاحبه

 اعتراف كرد مسبب همه چي  خودش بوده، پشت همه اين جريانات خودش بوده، همونجا

 ...حتي

 ...حتي

 :چند لحظه مكث گفت بعد

 !تي به قتل حاج اميرم اعتراف كردح-

 ؟گم شد ايران نبود ييادته اين عوضي اون تاريخ كه حاج ريحانه

 !اعتراف كرد از روي كينه قديمي گلوله رو هم خودش زده كثافت

 دهان بزرگ شير درنده اي مي شود كه خيال بلعيدنم را دارد، ميبرا زمين

 .بغض و ترس مرا نگاه مي كندخشك شده روي صورت پسرك مو فرفري كه با  نگاهم

*** 

فكر مي كنم از آسمان به تعداد همه انسان ها ريسماني آويزان است، ريسمانى كه دستورالعملش را خيلى  گاهى

 از ما نمي دانيم،

كه دور گردن خودمان آويخته ايم و هر روز شبيه محكومين به اعدام با اين طناب دور گردن دست و پا  ريسمانى

 .و اين نمردن، مرگش بيشتر از هر مرگي است ميمي ميرمي زنيم و ن

وقت بود ريسمان را از دور گردنم باز كرده بودم، اما هنوز نابلد بودم و نمي دانستم چه طور بايد به وسيله  خيلي

 ...آن خودم را از زمين مرگى نجات دهم

 .اما هنوز اين بهت لعنتي تمام نشده بودروزى بود از خودم، از شهر و از همه آن اتفاق ها فرار كرده بودم،  چند

گهواره چوبي دخترم را در ايوان تكان مي دهم و تمام حواسم به پسرك مو طاليي است كه دنبال اردك ها مي 

 .دود و مستانه و كودكانه قهقهه سر مي دهد

م گرفته يك جوجه اردك به چنگ مي آورد و همان طور كه با دو دست كوچكش جوجه اردك را محك باالخره

 :بود، سمتم برگشت و گفت

 .بيا، واسه ژانا گرفتم باهاش بازي كنه !ريحانه -

چشم هايش عجيب شبيه پدرش شده بود، مثل همان شب كه توله سگ  كوچكش را در ويال بغل كرده بود  برق

  .و نشانم مي داد

 .را خفه كردم و سعي كردم بخندم اشكم

 بيدار شد باهاش بازي كنه، يآره قربونت بشم، بيارش تو كه وقت -

 .درد نكنه ، بيا بريم يه ليوان شير باهم بخوريم دستت
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 :دلخوري  شيريني در حالي كه سمتم مي آمد گفت با

 .بدمزه است، مي خورم چون مي خوام قدم برسه به شهاب جان -

  .آخ از شهاب جان  اين طفل معصوم كه به هيچ كداممان رحم نكرد !جان شهاب

 :اهيار مقابل آينه در حال بازي  با موهايش است و با ذوق مي گويدكه س هربار

 .اين جوريش كنم شبيه شهاب جان مي شم -

از جا كنده مي شود و دلم مي خواد محكم بغلش كنم و از بطن اين آرزويش نجاتش دهم و اجازه ندهم  قلبم

 .ر مي كندبخواهد شبيه مردي باشد كه اين طور با آينده خودش و طفل معصومش قما

را ديگر دنبال نمي كنم، ديگر برايم ارزش ندارد، مردم فهميده اند اشتباه كرده اند و حاال در شبكه هاي  اخبار

اجتماعي  رسم مرده پرستى را خوب به جا مي آورند و كسي را كه تا همين چندي پيش خائن و دزد خطاب مي 

 . كردند، اسطوره مي دانند

اصه هاي بد هنري هستند كه با هر ساز ناكوك هم به زشت ترين حالت ممكن فهميده ام اين مردم رق من

 .همانند مليجك به رقص در مي آيند

 .مردمي كه ايستادن را خيلي وقت است فراموش كرده اند، ديگر اهميتي ندارد نظر

ده را اهريمن ديوان عدالت، صداي فلش دوربين هاي عكاساني بود كه اين بار آمده بودند شهاب جبارزا سمفوني

 اصلي فساد اين سرزمين معرفي كنند

همچنان تالش كنند با نور زياد اين دوربين ها و صداي بوق بلند كرنا، مردم را كور و كر كنند تا بيشتر دور  و

آتش جهلشان بچرخند و آداب رقص حماقت به جا بياورند و هربار يك قرباني به خدايان غفلت و بالهت خود 

 .تقديم كنند

ها عالوه بر دست هايش، پاهايش را هم احاطه كرده بود و چه قدر مسخره بود اين چنين حفاظت از  يرزنج

 !زنداني كه خودش با سر سمت مرگ و بدنامي اش يورش برده بود

ديالوگ هايش در دادگاه  را آن چنان هنرمندانه ادا كرد كه همه باور كردند شهاب جبار زاده به اندازه  آخرين

 .لي بيشتر از كافي، انگيزه براي همه جرم ها و حتي قتل پسر عمويش داشته استكافي و خي

 باور كردند او از كودكي به پسرعمويش حسادت داشته و باور داشته  كه حقش را خورده است، همه

 :بغض كرد و به من نگاه كرد و گفت وقتي

سرعمويي كه ادعاي برادريتون رو داره با زنم رو ازم گرفت، شماها پ !همه چيمو ازم گرفت، آخريشم زنم بود -

 ؟زني كه عاشقشين ازدواج كنه چي كار مي كنيد

 " !بابت اين جمله ها و وقاحتم مرا ببخش "باور كردند، اما من در چشم هاي اشك آلودش خواندم همه

 :براي بار چندم پرسيد قاضي

قتول ، بي گناهي اميررضا جبارزاده رو اثبات آقاي جبارزاده تمام مدارك  ارائه شده توسط خود شما  و همسر م -

مي كنه، قبول كه بدون اسم شما و اعتراف شما اين مدارك هيچ ارزشي نداشت، اما سوال اصلي اينجاست، اون 

 ؟پول ها كجاست

 .شما مسببش بودين، بايد اون سرمايه رو به كشور برگردونين اگه
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بلند شدم و چادرم را روي سرم مرتب كردم و با صداي رسا  را پايين انداخت و باز هم هيچ نگفت از جايم سرش

 :در سكوت دادگاه گفتم

 .عالوه بر اون سرمايه، بايد پيكر شوهر من كه ادعا مي كنن كشتن رو برگردونن -

 ...و دوباره نگاهم كرد و بعد سرش را پايين انداخت برگشت

 مامورها خواستم اجازه دهند با او حرف بزنم، راهروي دادگاه براي دقايقي كوتاه با خواهش و اصرار از در

 .مي كرد امتناع

 :رفتم يقه اش را در مشتم گرفتم و گفتم جلو

 !طفل معصومي يتو همه زندگي اون بچه -

 !احمقي خيلي خيلي

 ...وقتي برگرده و بفهمه همچين كاري كردي  امير

 :را با هق هقش  قطع كرد و فرياد زد حرفم

 حانه،حاجي زنده نيست ري -

 !بيشتر از هر وقت حتم دارم مرده حاال

 اگه زنده بود نمي ذاشت من تا اينجا پيش برم، كه

 !اگه زنده بود نمي ذاشت من به جرم كشتنش برم باالي دار حاجي

 ...مرده ريحانه حاجي

 !امروز اگه همه چيو گردن نمي گرفتم، بي گناهي حاج امير ثابت نمي شد من

 !رده باشم، فقط يه كارخوام يه كاري واسش ك مي

 !سبك شم، سبك برم اون ور پيشش بعدم

 :مي ريخت وقتي مي گفت اشك

  !دلم واسش تنگ شده ريحانه -

 "شهاب الدين "هزار بار به مرگ محكوم شم، فقط يه بار ديگه اخم كنه؛ صدام كنه حاضرم

داقل خنديدنش رو ببينم، باباجان همه كثافت كاري هاي دنيا رو يه تنه گردن بگيرم تا بتونم اون ور ح حاضرم

 .گفتنش رو بشنوم

 .اش را رها كردم، اشك هايم چكيد يقه

 .هنوزم همه تصميمات احمقانه است !هنوز احمقي ...خيلي احمقي شهاب-

 :ناليدم و با التماس گفتم بعد

 ؟بيا بگو چي مي دوني كه پنهان كردنش اين قدر واست سخته كه مرگ وبدنامي رو ترجيح ميدي-

 ...شهاب بيا بگو ؟پشت همه ايناست كي

 !به خاطر پسرت بگو بيا

 :برگرداند و به مامور گفت رو

 .بريم- 
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 :ضجه گفتم با

 ...دلم خوش بود حاال كه من واسه پسرت مادري مي كنم تو هم توي نبود باباي  دخترم واسش-

 ... ين دست هاي دنياستهقم اجازه نداد جمله ام را كامل كنم و من حاال دست هايم كوتاه تر  هق

*** 

شدت درد و تب با وجود مسكن هايي كه دكتر تجويز كرده بود هم نمي توانستم بخوابم و از اينكه بخواهم ناله  از

 كنم خجالت مي كشيدم،

 .خودم كه به احمقانه ترين حالت ممكن سر خودم و همسرم را كاله گذاشته بودم شرمنده بودم از

آن دقايق فراموش نمي كنم، با وجود اينكه به خاطر پنهان كاري ام و انجام سرخودانه  وقت چهره اش را  در هيچ

 .آن جراحي حسابي مغموم و عصبي بود ، اما سكوت را انتخاب كرد

كه منتظر فرياد و شماتتش بودم، اما تازيانه سكوتش بيشتر درد داشت؛ مخصوصا وقتي كه دقيقا مثل  هرچند

اصال چيزي كه فكر مي كردم نشد و در عوض جاي لوله هاي ساكشن در پهلويم  پيش بيني اش، نتيجه جراحي

و بوي  زننده عفونتي بود  مدچار عفونت شد و تخليه عفونت  خيلي دردناك بود و دردناك تر، شكل  زشت زخ

 .كه هربار شرمسار ترم مي كرد

همه كار كرد كه سريع بهبودي ام را به مثل يك همراه و پرستار خوب در سكوت تمام آن روزها كنارم بود و  امير

 .دست بياورم

به خاطر دارم بيشتر از يك ماه از حماقتم مي گذشت ، مامان در آشپزخانه مشغول بود و امير هم اخبار  خوب

 گوش مي داد و من در اتاق  بودم،

 :كه به مامان گفت شنيدم

 !مرضيه خانم به خدا داري خيلي خودتو توي زحمت ميندازي-

 :با همان عشق هميشگي نسبت به دامادش گفت نماما

 غذاي خونگي مي خوريد، ستميكه من ن يهفته ا هي نياين جور خيالم راحته ا ؟نه واال چه زحمتي-

 .وقت بذاري توي آشپزخونه ستيالزم ن گهيهم با وجود اين همه كار، د شما

 اق بيرون رفتم،طور كه دستم به پهلويم بود، از جايم بلند شدم و آرام از ات همان

  .دوخت زيونيچند ثانيه كوتاه نگاهم كرد و بعد نگاهش را به صفحه تلو فقط

 :آشپزخانه رفتم و گفتم سمت

 .ديگه خوب شدم مامان، خودم از پسش بر ميام-

 :براي بار هزارم نگاه سرزنشگرش را نثارم كرد و سر تاسف تكان داد و نچ نچ كنان گفت مامان

 ؟تر تو با خودت كردياين كار بود آخه دخ-

 :بيشتر از سرزنش هاي مامان عاصي بودم، با صداي بلند گفتم يبودم از سكوت امير ول كالفه

 !بسه !بسه ديگه مامان- 

 .مياي اينجا كمك من كني مثال، به جاش اعصابمو به هم مي ريزي هربار

 .اين قدر محكم و با صالبت بود كه سريع ساكت شدم صدايش
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 !صحبت كن با مادرت درست-

و با بغض نگاهش كردم، ابروانش در هم گره خورده بود، اشك هايم مي خواستند براي آشتي وساطت  برگشتم

 كنند،

 :بيچارگي گفتم با

 درد كشيدم، شرمنده شدم، -

 ؟تنبيه نشدم ؟خوردم، نداشتن صداتو و مهربونيتو تجربه كردم، بس نيست غصه

 :اتاق خواب رفت و گفت سمت

 من ميرم دوش بگيرم، مرضيه خانم-

 .زنگ خورد احتماال عزيزه خاله جانه، لطفا جواب بدين نگران نشه تلفن

 كه رفت خودم را روي كاناپه پرت كردم و با صداي بلند زار زدم، وقتي

 .سريع كنارم آمد و بغلم كرد مامان

 ...صبر داشته باش -

 به غرورش برخورده، بدجور خورد شده، مَرده،

 سر اين جريان و صدمه خورد، بدبخت مادر مرده پا به پات درد كشيد،هم ترسيد  خيلي

 نداشته باش كه توقع

 .روي هم بذاري همه چي خوب شه چشم

 :طور كه سرم در سينه مامان بود ناليدم همان

 من مي ميرم مامان، من بي صداش مي ميرم، -

 !بدون امير مي ميرم من

*** 

سالمندان مشغول شده بودم، با اينكه مسئوليتم در دفتر مدير مجموعه بود؛ اعتراف كنم از وقتي كه در خانه  بايد

اما تمام وقتم را همراه سالمندان ساختمان صرف انتظار براي جمعه اي مي كردم كه حتم داشتم حاج امير مي 

 . آيد

جود اصرار هاي بيش اما هرچه كه بود در آن چند ماه باعث شده بود من با و !بود يا غرور يا شرم ، نمي دانم قهر

از حد عزيزه خاله جان و بقيه اعضاي خانواده از رفتن به عمارت سر باز بزنم ، شايد هم منتظر بودم كه يك بار 

 حاج امير دعوتم كند يا بخواهد، 

 .نگفت، هيچ وقت نگفت و جز در وقت ضرورت آن هم  با يك تماس تلفني كوتاه  جوياي احوالم نمي شد اما

مي شد كه من مرتفع ترين قله بي كسي را فتح كرده ام و حاال بر اوج اورست،  تنهايي پرچم به كم باورم  كم

 :دست گرفته ام و فرياد مي زنم

 آهاي مردم، يك نفر اينجا غرق مي شود در تنهايي اش،"

 ...فريادش نرسيد به

 ...را نگيريد دستانش
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 ...آغوش نشويد برايش

 " قهرمان تنهايي خودش باشد بگذاريد

بي بي گوشه چارقد سفيدش را گره مي زند و به زبان آذري به من مي گويد پرده را كنار بزنم، مي دانم  شاجان

 :منتظر است، با لبخند پرده را كنار مي زنم و مي گويم

 ؟شاجان چي قايم كردي گوشه چارقدت  -

 :مي گويدطور كه سعي مي كند دندان هاي مصنوعي اش را در دهانش جا به جا كند،  همان

 .واسه كيهانه -

كيهاني كه همه فقط اسمش را شنيده اند و مي دانند تنها پسر شاجان است و تمام اين نه سال حتي  !؟كيهان

 !يك بار هم به ديدنش نيامده است ، همه مي دانند جز خود شاجان

ي پراكنده و بدون هر جمعه حاج امير، كيهان شاجان مي شود، ساعت ها كنارش مي نشيند و به صحبت ها چون

 فعل  يك پيرزن دچار آلزايمر گوش مي دهد،

 .را مي بوسد و قول مي دهد كه هفته بعد زودتر بيايد سرش

امير هزار بار خاطرات تكراري سرهنگ را شنيده است، اما هربار با چنان هيجاني گوش مي دهد كه  حاج

 .ش در ارتش مي گويدسرهنگ نود ساله مثل يك جوان پر شور و با هيجان از افتخارات

 :اردشيرخوش صدا عباس قادري مي خواند، حاج امير برايش با دو دست بشكن مي زند و همراهش مي خواند بابا

 ...لب كارون-

 ...گلبارون چه

 ...چند دقيقه بعد كنار سيد اسماعيل ندبه جمعه مي خواند و

قدري از او پشت پلك هايم ذخيره داشته ديگر  يمن اين قدر تماشايش مي كنم كه تمام روزهايم تا جمعه و

 .باشم

*** 

سرخ سرخ بود، شبيه آتشى بزرگ، عجيب اين بود كه شعله هاي اين آتش سرخ، به جاي حرارت ، سرما  آسمان

 !مي زاييد

 انگار دنيا در حال جان دادن بود و هر لحظه بيشتر شبيه م يّتي بي جان و سرمازده مي شد، 

م و براي بار چندم، آن روز خودم را سرزنش كردم كه چرا دستكش هايم را فراموش هايم را به هم ساييد دست

 كرده بودم، اينقدر دست هايم بر اثر سرما بي حس شده بود كه به سختى كليد را از داخل كيفم پيدا كردم،

، مقابل بعد از گذشت چند ماه هنوز بين اين سه كليد جديد گيج بودم و اصال از هم تشخيصشان نمي دادم  

 درب، در حال امتحان كليد ها بودم كه با صداي ناشناسي برگشتم؛

 ؟خانم جبارزاده -

 !وقت بود، كسي اين طور صدايم نزده بود خيلي

 :و دنبال صاحب صدا گشتم، مرد قد كوتاه ميانسال كه دوباره مرا اين طور خطاب مي كند برگشتم

 ؟خوبيد خانم جبارزاده -
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 .ين خونه كلنگي خاليه، بغل خونههستم، صاحب هم شاهرودي

 :احترام سالم دادم و گفتم با

 ؟بله، بفرماييد از من كاري بر مياد-

 راستش خواستم خبر بدم از فردا براي تخريب ميان، سر و صدا احتماال زياده، اذيت ميشيد،-

 خواستم معذرت بخوام،  پيشاپيش

 .م عذرخواهي كنماين ملك براي جناب جبار زاده ست، شخصا مي خواست گفتن

 .خواهش مي كنم، انشاءاهلل به سالمتي ساخته شه-

 مرد همچنان به من و ساختمان بود؛ نگاه

 ؟ملك شما هم خوش موقعيته، قصد ساخت نداريد-

 :سر جواب منفي دادم، اين بار سنگيني نگاهش مجبورم كرد رويم را برگردانم و بگويم با

 .با اجازتون، روز بخير-

 :سريع گفت اما

 !جسارت نباشه-

 كردم؛ مكث

 ؟بله -

  ...شما -

 ؟نيهمسر جناب جبارزاده هست شما

 !قدر جواب اين سوال سخت بود و من چه قدر مردها را نابلد بودم چه

 :كمي تعلل جواب دادم با

 .نه-

يك نه، شبيه يك يخ شكن بزرگ عمل كرد و همه يخ هايش يك مرتبه فرو ريخت و يك لبخند نه  همين

 !ترم، روي لبش نقش بستچندان مح

 !گويا اينجا تنهاييد ؟از اقوامشون هستين-

 :جديت تمام گفتم با

 ؟علت سواالتتون رو مي شه بدونم-

 :خودش را جمع كرد و گفت كمي

باالخره همسايه ايم، خواستم بيشتر همو بشناسيم، راستي من توي ساختمون ياس همين سفيد نبش كوچه -

 ... سرايدار بگيد فعال ساكنم، كاري داشتيد به

  ؟نه، مي خوايد شمارمو بدم يا

 :را در قفل چرخاندم و سريع گفتم كليد

  نه ممنون -

 .نگهدار خدا
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 كه شدم و در را بستم، ديگر دلم نمي خواست تا قيامت حتي يك بار ديگر چشم هايم آن مرد را ببيند، وارد

ها، براي زناني با موقعيت من، خيلي بيشتر از آنچه واقعيت اين بود، در جامعه امروز از اين يك جفت چشم  اما

 ...كه تصور مي كردم، شده بود

نوع فوبيا، نسبت به برخورد و نزديك شدن به همه مردها در وجودم شكل گرفته بود ، يك بدبيني آزار  يك

 !دهنده

 .نسبت به آنان كه شايد اصال نيت سويي نداشتند حتي

القم، جز هدي نگفته بودم و ترجيحم اين بود، همه جا حلقه دستم باشد و دانشگاه به هيچ كس از موضوع ط در

 .همه گمان كنند متاهلم

 :كه تمام شد، قبل از خداحافظي يك بار ديگر از هدي پرسيدم كالس

 ؟برسونمت -

 :و گفت خنديد

 نه صبر مي كنم كالس بابا تموم شه، باهم بريم،  -

 .خريمروز مادر، قراره باهم بريم هديه ب واسه

 !كرده بودم فراموش

 !مناسبت ها برايم رنگ باخته بود تمام

 اصال از اول هم، رنگ چنداني نداشت، شايد

چند سال يك بار بابا هديه براي مامان، يكي از وسايل خانه را مي خريد و مامان بيچاره چه قدر تشكر مي  مثال

بود، شايد هم حق داشت، چون هيچ وقت من را كرد و شهابى كه هيچ وقت روز زن را به من، حتي تبريك نگفته 

 .به عنوان همسرش نديده بود

خودم كه آمدم در حال خريدن عطر بودم، يادم مي آمد تنها ادكلن مامان همان عطر قديمي خريد بازارش  به

 بود، كه سال ها در كمد خاك مي خورد، بعد در مغازه ها چرخيدم و چرخيدم،

 ديه خريدم،زن عمو و خانم جان هم ه براي

 عزيزه خاله جان و آيجان هم همين طور، براي

 يدلم خواست قشنگترين شال مغازه را براي شادي بخرم و اولين سالى كه زن خطاب مي شود را با همه  بعد

 .عشقم، به او تبريك بگويم

م اذان كه بدهند بيشتر از نيم ساعت بود كه در كوچه  منتظر بودم و از ماشين بيرون نيامده بودم ، مي دانست 

 آقاجان براي نماز مي رود،

از بعد مراسم نسيم ديگر نديده بودمش،  !طور هم شد، عصا زنان از در خارج شد، چه قدر پير تر شده بود همان

 خميده تر راه مي رفت، يك لحظه دلم خواست پياده شوم و سمتش بدوم و محكم بغلش كنم،

 ...و فقط مسبب رنجشش خواهد شدمي دانستم اين آغوش و ديدار من فقط  اما

 .رفتنش كه مطمئن شدم، جرات پيدا كردم زنگ خانه پدري ام را بفشرم از
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جان كه فهميد من پشت در هستم، كمي مكث كرد، اما بدون هيچ حرفي دكمه گشايش در را برايم فشرد  خانم

 .و اين در برايم باز شد

 !دمكه شدم بالفاصله صداي خنده هاي نسيم را شني وارد

 ...خانه خالي بود و انگار هزار سال بود هيچ ماهي، در خود نديده بود حوض

 را ديدم، كه آن طرف حياط مشغول شستن پژوي متاليكش بود، بابا

 :كه مدام مي گفت همان

 " ...مرضيه اين رنگش خيلي كم بود، شانس آورديم بهم اين رنگيشو دادن"

 سان از پله ها پايين مي آمد؛صداي مامان از آن دنيا خارج شدم، هرا با

 !ريحانه -

 ؟اينجا چي كار مي كني تو

جواني و  ياين قدر جوابش سخت بود كه يك دختر در سخت ترين و تنها ترين روزها ؟چه كار مي كردم اينجا

 ؟زندگي اش در خانه پدري و نزد خانواده اش، چه كار مي كند

 :لبخند و بغض گفتم با

 ...روزت مبارك مامان -

 جان را باالي تراس ديدم، موهاي سپيدش را ديگر حنا نزده بود، نمخا

 .هم ديگر نمي كشيد سرمه

 ...با غم نگاهم مي كرد 

 سرش عمه زري و نفيسه از خانه بيرون آمدند، پشت

رفت براي پسرك شيرين عمه ام كه چه قدر بزرگ شده بود و چهره بامزه فرزند نفيسه كه انگار دقيقا خود  دلم

 !ود، در ابعاد كوچكترسعيد ب

فرق كرده بود، خيلي وزن زياد كرده بود، سنش هم به خاطر وزن و مدل لباس و رنگ مو و آرايشش باال  نفيسه

 ...رفته بود و خيلي شبيه زن عمو زينت شده بود

 !زن عمو آخ

 !تنگ شده بود، براي موهاي هميشه مش كرده و جيرينگ جيرينگ النگوهايت و حتي طعنه هايت دلم

پيرزن كه موهايش اين چنين سفيد شده است و چنين نامرتب لباس پوشيده و با يك خنده از سر جنون و  اين

 ...گردن كج و رفتار نابالغ و كودكانه، يادگار پر پر شدن نسيمش است

 دانم چه قدر گذشته بود، اما از هم سير نمي شديم، نمي

 ...غض داشتيم كه تمام نشدني بودجا در حياط نشسته بوديم و اين قدر حرف و ب همان

هم كه از مدرسه برگشت و مرا در خانه ديد، اين قدر ناباورانه خوشحالي مي كرد كه تنهاآرزويم اين بود،  حنانه

 ...فقط يك شب، فقط يك شب بتوانم بار ديگر طعم داشتن خانواده را بچشم

 :را نگاه كردم و گفتم ساعتم

 !برم تا آقاجون نيومده -
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 :ان با بغض گفتج خانم

 ...هنوز شوكه است، باورش نمي شه بي اذنش، طالق گرفتي -

 :در چشم هايم جمع شد و گفتم اشك

 !خيلي قبل تر از طالق اومدم اينجا كه بفهمه اوضاعم و بدبختيم چيه، اما منو زد و بيرونم كرد -

 ؟جرات داشتم بيام ديگه

 :د و دست هاي مامانم را مي گيرد و مي گويدعمو قهقهه مي زند و بعد يك مرتبه ساكت مي شو زن

 !مرضي مرضي ، نسيمم طالق مي خواد -

 ..طالق بَده، گوش نميده ميگم

 :به مادرش نگاه مي كند و آه مي كشد، مامان مي خواهد جو را عوض كند، با لبخند مي گويد نفيسه

 راستي عموت تا يكي دو ماه ديگه آزاد مي شه،-

 ...ايت پسره رو گرفتخير بده وكيلشو، رض خدا

 :هم پشت سرش مي گويد حنانه

 ...يه خبر خوب ديگه، نفيسه بازم داره ني ني مياره -

 :فرزندش هنوز خيلي كوچك بود، با خجالت گفت !تعجب به نفيسه نگاه كردم  با

 !تقصير اين سعيده، همش ميگه هم پسر مي خوام، هم دختر - 

 :هم سريع گفت عمه

 اشه مرد پابند تر ميشه، نمي ره سراغ زن ديگه،هرچي بچه بيشتر ب - 

 !!من بدبخت رو بگو نمي دونم چرا ديگه هركار مي كنم، حامله نمي شم، انگار يكه زام 

 :را هم با تعجب نگاه كردم و گفتم عمه

 ؟يعني اگه منم بچه داشتم، شوهرم پا بند مي شد و نمي رفت با يه زن و بچه توي شكمش بياد  !عمه  -

 :كه كمي خجالت كشيده بود گفت  عمه

 !نداشتم عمه جون، اما خوب مردا همشون همينن ديگه يمنظور بد -

 ؟اينا رو ولش كن، از خودت بگو چي كارا مي كني اصال

 هيچي درس مي خونم، -

 يكار ميرم، اين قدر دورم كار و مشغله ريخته كه گاهي وقت نمي كنم به هيچي فكر كنم، اما وسط همه  سر

 ...دل تنگي چيزي نيست كه از ياد آدم بره، دلم واستون تند تند، تنگ مي شه نا،يا

 جان دل نگران است و مدام در خانه را نگاه مي كند، خانم

 :متوجه حالش مي شوم و بلند مي شوم و مي گويم 

 ...خوب من برم، تا دير نشده -

 :با ناراحتي مي گويد حنانه

 ؟بازم مياي آجي -

 بوسمش؛ مي كنم و مي بغلش
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 اين دفعه، شما بيايد -

  ...باهم همه

 :جان با تعجب مي گويد خانم

 ؟آقاجان بفهمه چي -

 :بوسمش و مي گويم مي

 !شما نگي، اونقدر پير شده كه يه ساعت نبودن اهل خونه رو متوجه نشه -

شمش، كه تمام بار، آنقدر محكم در آغوش مي ك نيدوباره بابت هديه اش تشكر مي كند و من براي آخر مامان

 ...وجودم تسكين پيدا كند

خاله جان هنوز دلخور بود و با من كمي سنگين برخورد مي كرد ، بار چندم بود كه بغلش كردم و  عزيزه

 :بوسيدمش، شادي هم به كمكم آمد و گفت

 ...خاله تو كه كينه اي نبودي، مگه دلت واسش تنگ نشده بود، ببين اومد ديگه -

 و بعد در حالي كه چشم هايش را جمع مي كرد، بغضش باز شد و زير گريه زد، چشمي نگاهم كرد زير

 سرش آيجان هم، هق هق را شروع كرد، پشت

 :خاله جان ميان گريه با سوز مي گفت عزيزه

 !صبح تا شب به خودم ميگم اين دختر را من بدبخت كردم -

م، كاش آقا اميررضامو راضي مي كردم حرف زبانم را مار مي زد و براي اون حرمله خواستگاريت نمي كرد كاش

 ....دلشو بگه

 .....باالم، چه قدر شما دوتا سوختيد آخ

 مي خواند و آيجان بيشتر شور مي گرفت، او

 :خاله جان را بغل كردم و با بغض و خنده گفتم عزيزه

د كه مُردم باال قبرم خاله جان، اين طور واسم روضه مي خونيد و عزاداري مي كنيد با آيجان، به خيالم ميا -

 !نشستيد

 شد و محكم به پهلويم زد؛ ساكت

 !گاز بگير زبونتو، قيز -

 :فشردمش و بوسيدمش بيشتر

 دلم لك زده بود واسه قيز گفتنت، -

 ؟كوفته مي پزي واسم

 :با ذوق گفت آيجان

 ؟برم موادشو بذارم  -

 :خاله جان نگاهي كرد و گفت عزيزه

 مي كنم، موادشو بذار خودم ميام درست-

 !!شه يتو كوفته ات، آش م مال
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 :آيجان با دلخوري گفت 

 !دستت درد نكنه خواهر -

 ...بعد يه عمر گدايي، ديگه شب جمعه از يادم نمي ره 

 :و گفتم خنديدم

 !خوب آيجان خاله راست ميگه، هميشه يادت ميره كوفته ها رو قبل اين كه بندازي توي آب، فحش بدي -

 :تقهقهه زد و گف شادي

 !يعني هالك اين آيين باستاني كوفته ام -

 :جديت گفتم با

 !بيين شادي اين يه قانونه، قبل اينكه هر كوفته رو بندازي توي آب، بايد همه اجدادشو به فحش بكشي-

بعد در آشپزخانه، با هر كوفته اي كه روانه قابلمه مي شد، آن قدر مي خنديديم كه اشك كل صورتمان را  ساعتي

 ....مي شست

 !با حرص شوهر و خانواده شوهر كوفته اش را فحش مي داد منيره

 :با ناز و ادا به كوفته اش مي گفت شادي

 !گوگول ذليل مرده -

 !نبينم وا بريا 

 !!گيساتو مي كَنم، اگه شل بشي 

 :با حرص كوفته اش را مي فشرد و فحشش مي داد آيجان

  !كپك اوغلى -

 :رد و مي گفتخاله جان به ما نگاه مي ك عزيزه

 ؟؟همه فحش ها كه تمام شد، من چي بگم آخه -

 :با قهقهه گفت شادي

 !!فحش ناموسي، از اون كش دارا -

 :خاله جان لبش را گاز گرفت، از خنده ريسه رفتم و گفتم عزيزه

 !خوار مادرشو، باهم يكي كن خاله-

مقابلم ديدم، كه ميان چهار چوب در ميان قهقهه هايم، همين كه چرخيدم، يك جفت چشم كهربايي را در  بعد

 ...با غم و لبخند تماشايمان مي كرد

*** 

 .و پايم را گم كرده بودم دست

بار براي قدري كفر، با چشمانش تباني كرده بود و شالم را روي سرم بكشم، اما دست هاي من، اين خواستممي

 .هر دو، تشنه عصيان بودند

ه با احترام ايستادند و سالم دادند و جواب سالم يك يكمان را داد و كه متوجه حضورش شدند، مثل هميش بقيه

 :كرد، پرسيدبعد با خنده، در حالى كه قابلمه را نگاه مي



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

1025 
 

 ؟گردان مطبخ در حال انجام چه عملياتي هستن -

 :داد، گفتخاله جان روي صندلي نشست و در حالي كه با خنده سر تكان مي عزيزه

 .ذاشتمتم ميهيچي باالم، كوفته داش -

 :امير با تعجب نگاه كرد و پرسيد حاج

 ؟دسته جمعي -

 .منيره و شادي به هم نگاه كرديم و ريز خنديديم با

 .هايش را تنگ كرد و همين، باعث شد من با صداي بلند و راحت تر بخندم چشم

 :سرم، شادي هم خنديد و ميان خنده گفت پشت

 .كرديم كه وا نرنهي قابلمه ميداشتيم كوفته ها رو با فحش و تهديد را -

 :هم سريع گفتم من

 !گه اين يه رسمهعزيزه خاله جان مي-

 :هايش قدري گشاد شد و يك نگاه ديگر به قابلمه انداخت و با همان چهره متعجب گفت چشم

 ؟كردين بهتر نبودنازش مي-

 ؟!خواستين سفت بمونهبا محبت ازش مي 

 :زدم و گفتم قهقهه

 .كردشد بيشتر خودشو ول ميمي نه اونوقت لوس-

 :قدري اخم گفت با

 .شهبا فحش و تهديد، حتي اگه سر جاشم بمونه، خوشمزه نمي -

 :تنها كوفته باقي مانده در ظرف را مقابل امير گرفت و گفت آيجان

 .بوسهآقا اين آخريش دست شما رو مي -

 .با تعجب نگاه كرد دوباره

 .ويقش كرديمهم كف زديم و براي اين كار تش ما

 :امتناع كرد و گفت

 .دستمامو نشستم .تازه رسيدم-

 :خواهش گفتم با

 .دستاتونو همين جا بشوريد -

 .آخري رو با ناز و نوازش بفرستيد توي قابلمه اين

 .كرد و همه با شوق نگاهش كرديم قبول

 . گفتباال زدن آستين هايش و شستن دست هايش، با دقت كوفته را برداشت و بسم اهلل بعد 

 :با لحن بامزه اي گفت

 ...ببين دختر خوب-

 :اعتراض گفتم با
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 ؟چرا كوفته دختره !!!ا -

 :و گفت خنديد

 !كوفت هه .چون ه  تانيث داره -

 :بدجنسي جواب دادم با

 .شه همون كوفت  خودمونپس يعني مذكرش مي !آهان -

 .و سر تكان داد خنديد

 .يه چيز تو همين مايه ها-

 :ته گفترو به كوف بعد

 !اصال كاري به جنسيتت ندارم فرزندم -

 خواد خوشگل و قشنگ بري اون تو،مي دلم

 .و محكم و خوشمزه بياي بيرون سربلند

 !برم قربونش

 ؟؟چرا دلم خواست كوفته باشم ؟به كوفته هم يك لحظه حسادت كردم چرا

 :دوباره با بسم اهلل، كوفته را داخل قابلمه رها كرد و گفت بعد

 .زنيداجر ن-

 .اين كه من انداختم، نشونه داره، از همه بزرگتره 

 .حال خوبي داشتم در عمارتي كه ديگر شهابي نداشت چه

 .در كنار تك تك اعضا خانواده 

 .بيوك آقا كه بيدار شد، از ديدنم خيلي خوشحال شد 

همه خوشحال بوديم، كه امير به مناسبت روز زن، يك جعبه بزرگ شيريني خامه اي خريده بود و اين قدر  حاج

 .اصال متوجه تمام شدن كل جعبه نشديم

فقط يك رولت كوچك، ته جعبه باقي مانده بود كه وقتي تصميم گرفتم سهم من باشد، هم زمان دست حاج  

 .امير هم سمت جعبه آمد

 :اول خجالت كشيدم، اما وقتي با شيطنت خنديد و گفت 

 !تو زياد خوردي، اين سهم منه-

 :تعجب گفتمحرص و  با

 .من فقط چهار تا خوردم -

 :را برداشت و با لذت در هوا نگاهش كرد و گفت رولت

 .بيشترش ضرر داره- 

 .رسي سر كارشب سنگين بخوابي، فردا دير مي 

 حرص بيشتر، دستم را سمت رولت بردم؛ با

 .دستش را بيشتر باال برد اما
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 :عصبانيت گفتم با

 ؟خودتون چي-

 .اي خوردين ده تا نون خامه فقط

 :شكمش نگاه كرد و گفت به

 گناه من نيست، !اين كار دله-

 !دله تقصير

 :ام اوج گرفت و وسط خنده، با يك لحن مظلومانه گفتم خنده

 .من رولت دوست دارم- 

 :هايش را تنگ كرد و گفت چشم

 .كنمباشه نصفش مي -

 .ت بهم بديشرطي كه موقع شام، از سهم كوفته به

 :نچ نچي كرد و گفت خاله جان عزيزه

 .كوفته زياد گذاشتيم !اي واي آقا امير رضام -

 .چيز قشنگ بود همه

 .لحظه به لحظه هم قشنگ تر مي شد 

 .امير براي همه، هديه روز زن خريده بود حاج

 .هديه من را از كارگاهش برايم آورد اما

بود و خيلي زيبا، روي آن حك انگشتر دست ساز فوق العاده، كه سنگ عقيق سرخش را خودش تراشيده  يك

 اهلل()حسبي :شده بود

 .همان متني كه روي يكي از انگشتر هاي خودش حك شده بود دقيقا

 .شوق و شعف، انگشتر را نگاه كردم با

 .دادركاب هم تاريخ ساخت انگشتر را حك كرده بود  و تاريخ سه روز پيش را نشان مي داخل

 :تشكر كردم و گفتم

 .ش دارمخيلي خيلي دوست-

 .هميشه هنرتون حرف نداره مثل

 :هايش را روي هم فشرد و گفت پلك

 .خواستم بيارمش آسايشگاهمي-

 .چه خوب شد كه خودت اومدي 

 .هم شدم و كمي شرم كردمنگاه هاي معني دار و پر از ذوق عزيزه خاله جان و آيجان به متوجه

 :كشيد، گفتامير در حالي كه دست روي سينه اش مي حاج

 .پنج شنبه قبل نماز رفتم شاه عبدالعظيم -

 .توي صحن نشستم واسه حكاكيش جاهمون
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 .دم اذان تموم شده بود تا

 :پرسيد شادي

 .اين نوشته روي انگشتر خودتونم هست-

 :حرفش گفتم دييهم در تا من

 .آره منم ديدم -

 :كشيد و به انگشتر خودش چشم دوخت و گفت آه

 !حسبي اهلل -

 .كندكفايت ميما را  خداوند

بغض كرده بودم و به پله هايي خيره شده بودم كه روزي، انتهاي اين پله ها، به اتاق مشتركم  با مردي مي  من

 ...رسيد كه ديگر هيچ وقت نبود

 :لب با بغض اما پر قدرت تكرار كردم زير

 .كندخداوند ما را كفايت مي -

*** 

 :رت غرق خواب دخترم در كالسكه اش و زير لب زمزمه كردمبه نوشته انگشترم چشم دوختم و بعد به صو اول

 " حسبي اهلل "

 .بلند شدم و با صداي بلند ساهيار را صدا زدم كه با شور، براي بار صدم در حال باال رفتن از سرسره بود بعد

 :باالي سرسره با اشاره عدد يك را نشان داد و با خواهش گفت از

 .ريحانه فقط يكي ديگه-

 :كه پايين آمد دوان دوان خودش را كنار ما رساند و در حال مرتب كردن پتوي جانا گفت سرسره از

 !اي بابا هوا سرده، بچه سرما نخوره -

 :لبخند، مردانگي كوچكش را نگاه كردم و گفتم با

 ؟قواليي كه بهم داديو يادت كه نرفته !ساهي -

 :سر جواب مثبت داد و گفت با

 ...همش يادمه، خيالت راحت -

 .زندان كه رسيديم يك لحظه پاهايم سست شد، ترديد وجودم را گرفت مقابل

 :برگشت و با غم نگاهم كرد و پرسيد سپهري

 ؟خواي من بچه ها رو نگه دارم شما بريآبجي، مي -

 :ساهيار نگاه كردم كه از پنجره به ديوار هاي مرتفع زندان چشم دوخته بود و يك مرتبه پرسيد به

 ؟اينجا زندانه-

 ؟كردمخدايا اشتباه مي !فرو ريخت قلبم

 ؟كردماينكه شهاب را از باالي صخره مرگ پايين بكشم، داشتم اين بچه را قرباني مي براي
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شهاب را منصرف كنم، به قيمت اينكه اين بچه تا قيامت تصوير پدرش را با موهاي تراشيده و دست  خواستممي

 ؟هاي بسته و لباس زندان ببيند

 :نوازش كردم و گفتم را موهايش

 .گردماينجا پيش عمو بمون، من زود بر مي -

 :كه خيالش راحت شده بود لبخند رضايت زد، اما طفل معصوم با تعجب و بغض گفت سپهري

 !بريم شهاب جان رو ببينمگفتي مي -

ر نتوانم هر ماندم، بغضم در مقابل چشم هاي معصومش آنچنان رسوايم مي كرد كه ديگيك لحظه بيشتر مي اگر

 ....روز با وعده ديدار شهاب جانش آرامش كنم، سريع پياده شدم و سمت ساختمان دويدم

 :كرد اما وقتي پرسيدساهيار با مالقاتم موافقت نشد، رييس زندان آقاي بادينلو محترمانه برخورد مي بدون

 ؟خانم، اصال چرا اين قدر اصرار داريد قاتل شوهرتونو ببينيد -

 !كه دست شماست نوشته مالقات زنداني با فرزندحكمي  توي

 ...شيداقوام درجه يك محسوب نمي شما

 :نياوردم و با خشم گفتم تاب

 .پس درست نيست اينقدر راحت قاتل خطابش كنيد !هنوز حكم تاييد جرم ايشون نيومده -

 :باال انداخت و گفت شانه

 دولتي سنگيني داره، ايشون زنداني معمولي نيست سركار خانم، پرونده هاي  -

 .شوهرتونم كه فاكتور بگيريم، مدارك ساير جرماشون مُحرزه قتل

 :گفتم عاجزانه

 .من بايد ببينمش -

 :دلسوزانه نگاهم كرد و گفت اينبار

 !كنهببينيد حتي اگه منم بخوام قانون شكني كنم و اجازه بدم، حتم دارم خودش قبول نمي -

 زنه،كسي حرف نمي با بازپرس كه اونم اجباره با جز

 كنه،وقتي وكيلش براي مالقاتش مياد از ديدنش امتناع مي حتي

 ...آدم بريده، نميشه واسش كاري كرد اين

 :لرزيد و ناليدم صدايم

 !بچه اش خيلي كوچيكه -

 بهش وابسته است، خيلي

 بچه بدون باباش تلف ميشه، اين

 !كنم كمكم كنيدمي خواهش

 :تاثر بلند شد و گفت با

 ؟از دست من چه كاري بر مياد -

 من ميرم، ميرم بچشو ميارم، -
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 هم به عنوان رييس زندان، شما

 .كنم بدون دستبند، بدون اون لباسافقط تمنا مي !اون وقت مجبوره كه بياد !رو احضار كنيد اتاقتون زنداني

 :گفتمكردم وقتي ميسختي بغضم را مهار مي به

 كنه،باش اينجا كار ميبهش ميگم با !خيلي بچه باهوشيه -

 !روخدا كمكم كنيد تو

 اش رو ببينه شايد منصرف شه، از اين باليي كه داره سر خودش مياره، بچه

 ...بى گناهه شهاب

كنيد يه بي گناه رو سر عقل بيارم، بتونيم اون گناهكاراي لعنتي كه دارن صاف صاف اون بيرون راه ميرن  كمكم

 .رو پيدا كنيم

ند، شايد اين كارش باعث مي شد بعدا در دردسر بدي بيُفتد، اما وجدان و رحم و شفقتش  مخالفت ك نتوانست

 .مانع رعايت قانون هايش شد

زير چادرم قايم شده بود، انگار سنگيني فضا را حس كرده بود و به خاطر همين ساكت و با اضطراب از   ساهيار

 .كردزير چادر من، اتاق را تماشا مي

 :ورده بودند، آقاي بادينلو همان طور كه پشت ميزش نشسته بود، با محبت صدايش زدشهاب را نيا هنوز

 ؟خوب اسمت چي بود شاه پسر -

 .مرا نگاه كرد و جواب نداد ساهيار

 :كردم و گفتم نوازشش

 .ايشون دوست بابات هستن، زشته پسرم جواب آقا رو بده -

 :و خيلي بامزه گفت سريع

 .آقا ساهيار جبارزاده -

 :بادينلو خنديد و گفت يآقا

 ؟خوب آقا ساهيار چند سالته -

 :لب هايش را با حالت عصبانيت جمع كرد و با حرص مرا نگاه كرد و بعد گفت ساهيار

 ؟خواد بگه چه شعري بلدي عمو جونحتما بعدشم مي -

اتاق راه افتاده بود  كم كم يخ ساهيار باز شد و حاال راحت دور .حتي من هم نتوانستم خنده ام را مهار كنم ديگر

 .پرسيدو همه چيز را بررسي مي كرد و سوال مي

با دقت عكس  .به عكس شمايل زيباي حضرت ابوالفضل كه يك تابلو فرش نفيس زيبا روي ديوار بود رسيد نوبت

 :را نگاه كرد و گفت

 .من اين آقا رو مي شناسم، شهاب جان بهم گفته -

 :بادينلو با تشويق گفت آقاي

 ؟دونين به تو، حاال قصه اش رو ميآفري -

 :را مردانه تكان داد و گفت سرش
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 .بله -

 :با لحن كودكانه اي پرسيد بعد

 .اينجاش زخمه ؟سرشم دشمنا خوني كردن -

 :بادينلو بلند شد و كنارش مقابل عكس ايستاد و گفت آقاي

 .بله همونا كه دستشون رو قطع كردن -

 :با وحشت و بهت پرسيد ساهيار

 ؟؟؟؟چرا ؟!!تشودس -

 ؟مگه نگفتي قصه اش رو بلدي -

 :با بغض عكس را نگاه كرد و گفت ساهيار

 !شهاب جان قصه اش رو اين طوري به من نگفته -

 .به حال غم كودكي اش سوخت دلم

 :پرسديم ستد،يا يو همانطور كه رو به تابلو م كنديبادينلو بغلش م آقاي

 ؟قصه اي كه تو بلدي چيه-

 :كرد و بعد همانجا را بوسيد و گفتكوچكش زخم پيشاني عكس را نوازش ميدست هاي  با

 دونم اين عمو يه داداش داشته خيلي خوب بوده، قهرمان بوده ، داداششو خيلي دوست داشته،من مي-

 .دشمنا اذيتش كنن ذاشتهنمي

 .شوند كشم تا حجاب اشك هايمكند و من چادرم را روي صورتم ميبا بهت نگاه مي بادينلو

گردم بعد ورود يك سرباز ، شهاب بدون دستبند و لباس صداي چند ضربه به در به خودم مي آيم سريع بر مي با

 .هاي زندان وارد اتاق مي شود

 ديدن ما بهت زده است و خشكش زده است، از

 .و سمت پدرش مي دود پرديم نييپا نلويباد يبا يك شور غير قابل وصف از بغل آقا ساهيار

 .شهاااااااب جان -

  .هنوز شوكه است، همان جا روي دو زانو مي نشيند شهاب

و پسر آنچنان در هم تنيده اند و صورت به صورت هم  مي سايند كه قلب من هر لحظه بيشتر مچاله مي  پدر

 .شود

 .كشددست هاي كوچكش را روي سر تراشيده پدرش مي ساهيار

 ؟چرا كچل شدي !شهاب جان -

 گذاشت،كنم، شهابي كه براي آراستن موهاي مشكي و براقش ساعت ها وقت ميميبغض نگاهش  با

 ؟؟چه به روز  روز و شب هايش آورد روزگار

 :بادينلو جواب مي دهد آقاي

 .زنن پسرمسر  كار جديد همه موهاشونو مي -

 :گويدكشد بين موهاي خودش و ميدست مي ساهيار
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 ينا رو،شهاب جان بيا منم ببر آناشگاه بزنم ا-

 .فكر كنم مو بهم نمياد اصال

 :پرسدكشد و ميبا ترس و نگراني دست روي گونه پدرش مي بعد

 ؟كنيگريه مي-

 :گويدكند و مياشك آلود به من نگاه مي شهاب

 !التماست كردم با من اينكارو نكني-

 .براي نجات خودش بايد جمالتم درد داشته باشد !قدري بي رحم باشم بايد

 ...ديگه از پس دوتا بچه بر نميام !ببرمش پيش تارا  خواممي-

 .... كندبهت و نگراني نگاهم مي با

*** 

 .را باز كردم و چند دانه ريز برف، سهم دست هايم شد مشتم

 .اين برف تازه، اين نو رسيده سپيد شب زمستاني را دوست داشتم من

 .ر يقه ام پنهان كردم تا كمي گرم شوميقه پيراهن بافتني ام را باال تر كشيدم و بيني ام را زي

 .حتي براي زمستان باغ  عمارت تنگ شده بود دلم

 .بينمرا كنار بايرام در اتاقك نگهباني مي سپهري

 .دهمبا لبخند برايم دست تكان مي دهد و من هر دو دستم را برايش تكان مي 

 .شگي اش در بيايدبايرام هم امشب تصميم گرفته است از الك سكوت و انزواي همي حتي

 :گويدكند و ميپنجره را باز مي 

 !بفرما چاي !خانم -

 .نمي آيد پيشنهادش را رد كنم دلم

كرد خوب به خاطر داشتم زمستان پارسال، اكثر شب ها، آتش كوچكي راه مي انداخت و چاي ذغالي درست مي 

ن اتاقك كوچك ميهمانش مي شدند و كه وارد عمارت شود، همراه سپهري، در آو حاج امير، هميشه قبل اين

 .خوردندچاي ذغالي مي

 .چاي ريخت و سپهري قندان پر از نقل را مقابلم گرفت بايرام

 :با ذوق پرسيدم 

 .گمتبريك مي !راستي شنيدم قراره دوباره بابا شيد -

 .از طرف من به خانومتونم تبريك بگيد 

 .كندمتانت هميشگي اش تشكر مي با

 ؟كنم چرا امشب حاج امير، سپهري را مرخص نكرده استشود، با خودم فكر مي كه تمام مي چاي

 !چند دقيقه بعد، علتش را مي فهمم كه

 :پرسدبا لبخند به جمع ما مي پيوندد و بايرام مي وقتي

 ؟حاجي چاي بريزم -
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 :دهدمي جواب

 .وقت زياده-

 .زنممي شينم يه استكان لب سوزبچه ها رو راه بندازيم، ميام مي بذار

 :گويدبينم كه حاضر و آماده، از عمارت بيرون مي آيد و ميمنيره را مي بعد

 !ريحانه خانم من آماده ام -

 .زنمغم عالم در دلم سرازير مي شود و بي اختيار، به حاج امير زل مي همه

 .راندشرم دارد از تصميمي كه گرفته است و اين در مرامش نيست كه ميهمان از خانه اش ب انگار

 .كنمگيرد، جمع ميكند و دست كودكش را ميغرورم را مثل مادري كه چادرش را جمع مي 

 :گويمروم و ميگيرم و سمت منيره ميدست خودم را مي 

 .آره خيلي دير شده -

 .كنمداند با چه بغض خنده نمايي با اهل خانه خداحافظي ميفقط خدا مي و

 .الي پله ها مي شودقبل رفتن، آخرين نگاهم روانه با و

 :گويممرتبه طوري كه مشخص است با او، با خودم، با گذشته ام، با امشب لج كرده ام؛ مي يك

 ؟شه من يه دقيقه برم باالمي -

 .كندخاله جان با تعجب نگاهم مي عزيزه

 .كند كه به حاج امير خبر دهدبا چشم و ابرو به شادي حالي مي آيجان

 .سيدن او، يك سر به گذشته ام بزنم و حال خودم را بسنجمخواهم قبل راما من مي 

 .كنمدوباره سوالم را تكرار مي پس

 :گويدعزيزه خاله جان به ناچار مي 

 .خونه خودته دخترم -

 .كنم و سريع باال مي رومنمي درنگ

 .اين وحشتناك است كه آخر پله ها، صدايش را مي شنوم 

 .دو شلوار دامادي اش را به تن دار كت

 ؟پنبه برفي اومدي -

 .چرخانممي سر

 :گويدروي نرده ها با همان استايل هميشگي اش نشسته و با خنده كج مي

 !تپل شديا-

 .لباس ورزشي به تن دارد باراين

 .مثل همان وقت ها كه از باشگاه مي آمد 

 .حوصله خونه و آدماشو ندارم ؟ريحانه بريم شام بيرون -

 .شومدهم و وارد اتاق ميانگشت، در نيمه باز را هول ميسمت اتاق مي روم با سر  

 !است عجيب
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 !دهد، بوي عطر شهابهنوز همان عطر را مي 

 .عكس هاى ما، همه چيز سرجاي خودش است جز

 !حتي رو تختي سفيد گيپورمان

 .رودكه شهاب شاكي بود مرواريدهاش، به تنش فرو مي همان

 ...ميبينمش دوباره

 .با خشم روي تختعريان و  باراين

 .زندمي فرياد

 .از ناكامي اش و عدم همكاري ام در رابطه، شاكي است

 گردم؛مي بر

 .بينماما او را روي مبل مي 

خواب بينم كه با موهاي طاليي و ف رَش، خوب به رسوم تختبار، در كنارش زني ديگر را ميدوباره برهنه، اما اين 

 .تسلط دارد

 .اختيار عقب مي روم بي

 .فشرم تا مانع بغضم شومدو دستم را روي دهانم مي هر

 .كند و زمين مي زنددست هاي قدرتمندي مي شود كه بختك گذشته را از روي سينه ام بلند مي صدايش،

 .گن درست نيست مرده رو زياد بيرون خاك نگه داشتهميشه مي-

 !حقم هست حرف

 .خاك، نهايت چند روز قابل نگه داشتنه رونيمرده ب 

 .گندهشه و ميكنه، منفجر ميگيره، باد ميتعفن مي بوي

 !شهزنه و هر دقيقه زشت تر ميكرم مي بعد

 !رو بايد دفن كرد ريحان مرده

 !كن گذشته ات رو دفن

 !خوب، چه بد، بسپارش به همون گذشته چه

دستي بكشي روي سنگ  نداره حتي اگه گاهي دلت بخواد بياي باال، سر قبر اين گذشته فاتحه اي بخوني؛ عيب

 مزارش؛ حتي واسش اشك بريزى،

 .نذار جنازه روي خاك بمونه اما

 !نذار

 هايم را پاك نكردم؛ اشك

 .زل زدم در چشم هايش 

 .حتي چند قدم نزديكش رفتم كه باعث شد سرش را پايين بياندازد

 :دلخوري و بغض گفتم با

 .ه اين طوري منو طرد كنيلعنت به اون گذشته، به اون جنازه كه حاال باعث شد - 
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 .سرش را باال آورد سريع

 .با بهت نگاهم كرد 

 ؟من طردت كردم ؟من-

 .هايم را پاك كردم و تلخ خنديدم اشك

 .چهار ماهه جز جمعه ها، اونم از صدقه سر سالمنداي آسايشگاه، نديدمت-

 !كوتاه هربار

 .تونم بمونمجا نميكه حاليم كردي اين امشبم

 !نوازيت حاج اميرازمهمون  ممنون

 .بار او جلو آمد اين

 .شالم را گرفت و باال آورد و اشك هاي دوباره زاييده ام را با همان گوشه شالم، از روي صورتم زدود گوشه

 .اوج غم، دلم يك مرتبه از هيجان و اضطراب و شادي، لبريز شد در

 :لحن مهرباني گفت با

ْ وَ مَا صَبرُْْكَ إ لَّا ب اللَّ -  .ه وَ اصْبرْ 

 .كلي عالمت سوال در چشمانم، نگاهش كردم با

 .خواهمزد و دانست معني آيه را مي لبخند

 :در حال جلو كشيدن شالم روي سرم، گفت باراين

 .ديو صبر كن در هر آنچه كه به تو رس-

 !خدا قيصبر تو، مگر به توف ستين 

 .اختيار لبخند زدم بي

 .س دنيا بوددست هايش روي سرم، لذت بخش ترين ح حركت

 .خدا در حال نوازش سرم بود گويي

 :يك اخم شيرين گفت با

 !مي رسه وقتش-

 .زمستون باشه كه به بهار برسيم بايد

 .كه سختي زمستون رو نكشيده، بهارشم موندگار نيست باغي

بهار  قرص مي شود و حاال بيشتر از هر فصل، عاشق زمستاني ام كه بايد بيشتر مراقبش باشم تا بهتر به دلم

 ...برسم

*** 

 :بغض و دلخوري اما صداي آرام، طوري كه ساهيار نشنود، گفت با

 !!تو بهم قول داده بودي ريحانه-

 .به ساهيار بود كه از همان فاصله هم تمام حواسش به پدرش بود نگاهم

 :لب گفتم زير
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 ...مالقات با وكيلت رو قبول كن-

 را به نشانه امتناع تكان داد؛ سرش

 .و انتخاب كردممن راهم-

 بادينلو كه متوجه حساسيت موقعيت شد آقاي

 .با سوال هاي متفاوت، مشغول سرگرم كردن ساهيار شد

 :كه راحت شد با جديت و محكم گفتم خيالم

  ؟امير كي از اينكه تو بيوفتي ته چاله نكبت راضي مي شد-

 !تباهاتتو  در حقش رو جبران كنيبا توّهم اين مي خواي از خودت قهرمان بسازي و به خيال خودت اش كه

 ؟كي با اين حجم از جهل موافق بود امير

 كه گناه يه سري الشخور رو گردن بگيري اسمش رشادت نيست، اين

 !!!زانو زدنه اسمش

 !زدي، خم شدي كفش اونا رو ليس بزني زانو

هايي مثل تو با شست راست،توي اين كشور بچرخن و روز به روز، يقه هاشون بهشون تنگ شه كه احمق  راست

 و شوى مغزي،

 ؟!گناه اونا را گردن بگيرن

 نگاهم كرد، فقط

 ...بعد تلخ و كوتاه خنديد

 !منم بى گناه نيستم -

 !مرتبه قلبم آژير خطر كشيد يك

 رش را پايين انداخت و ادامه داد؛كردم س نگاهش

 !گناه كار اصلي منم ريحانه -

 كه همه چيو شروع كرد، اوني

 !من بودم 

 ؟شب كه قسم خوردم نابودش كنم رو يادت رفته ونا

 ...چيز از اون شب شروع شد همه

 :حرفش، با خشم و نفرت گفتم ميان

 !تو يه پسر بچه احمق بودي كه پاي هيچ كدوم از قول و قسم هات نبودي-

 !!مي خواي باور كنم به عربده كشيدنت حاال

 ؟؟؟از سر مستي خيلي پايبند بودي تازه اونم

 :كيد و گفتچ اشكش

 !مستم بودم !بچه بودم- 

 ...اما
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 :اشك هايش بيشتر شد وقتي كه مي گفت شدت

 اما اون شب فهميدم عاشقت شدم-

 ...زني كه توي مشتم بود و راحت از دستش داده بودم عاشق

 ...زده عقب رفتم بهت

 :سر تاسف تكان مي داد و مي گفت

 !به خاطر تو بود ريحانه-

 ...عيوض زاده به خاطر تو، رفتم سراغ

 خواستم باور كنم، نمي

 .سعي كردم خودم را كنترل كنم

 !بس كن شهاب-

 !بس كن 

 ...كه بعد ازدواج من و امير خيلي اذيت كردي رو با چشمام ديدم ايني

 ...و نامرديات كارشكني

 !!!پا انداختنات رو همه ديديم زير

 ! كندي و رفتي اينكه چه طور از مال و دارايي امير بيشتر از حقت هم حتي

 !! چيزايي كه با چشم خودم ديدم ؟رو االن داري اعتراف مي كني اينا

 هيچ وقت به اين فكر كردي، -

  ؟چه طور و با حمايت كي اين قدر يهو باال رفتم 

 ؟!جايگاه و اون ثروت از كجا اومد اون

 :خنديدم و گفتم عصبي

 !تو با عيوض زاده بودي !قبول-

 !تازه اي نيست چيز

 مثل همين االن، !بدترين راه رو انتخاب مي كردي يشههم

 به من بگو اون مداركي كه دونه دونه گشتيم و باهم بهش رسيديم رو، اما

 اگه نيتت از اول كتمان بود،

 ؟چرا كمك كردي پيدا كنم

 اگرم قصد اعتراف داشتي،

 ؟چرا اين همه عالمت سوال توش هستخوب 

 ...رفتم جلو

 :ل زدم و گفتممستقيم به چشم هايش ز

 ؟اون پوال كجاست -

 اگه نيتت اعترافه، چرا
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 ؟شريكات رو معرفي نمي كني 

 :با نيشخند تلخي پرسيدم بعد

 ؟!دار و ندارت رو چوب حراج زدي به كي دادي شهاب-

 كه اون قدر پول باال كشيده بودي، تو

 ترانزيتم فروختى، ؟!چه نيازي بود هرچي داري بفروشي

 ؟سرمايتو به كي دادي

 :ساهيار نگاه كرد و گفت به

 !تارا !به مادر  پسرم-

 خوردم، جا

 ...چند ثانيه چيزي براي گفتن نداشتم، كلمات را گم كرده بودم

 ؟چرا-

 اگه واسه مادري كردن براي پسرت،

 بهش حق الزحمه دادي،

 ؟چرا هراس داري بچه ات رو ببرم پيشش

 :غم به پسرش زل زده بود، وقتي مي گفت با

 !ر پسرمبه خاط-

 هرچي خواست دادم كه از پسرم دور بمونه،

 !!!مادريشو خريدم حق

 :هايم را مشت كردم و گفتم دست

 !همه عمرت كاسب و دالل بودي-

 بدون، ولي

 يه چيزايي رو نه ميشه فروخت،

 ! نه ميشه خريد

 .اينو توي سرت فرو كن

 :رو به ساهيار با صداي بلند گفتم بعد

 ؟بريم ساهي-

 ...رتهمنتظ مامانت

 شكنجه براي شهاب بيچاره كه عالوه بر زندان، بدترين

 در بند خيلي ها بود همين جمله بود،

 !!مي دانستم گاهي براي اعتراف، شكنجه الزم است اما

 !كه به قيمت نجات جانش، تمام مي شد اعترافي

 كرد؛ ناله



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

1039 
 

 با من اين كارو نكن، -

 !!!جان  جاناتت

 :گفتم و با بغض نگاهش كردم و برگشتم

 !حق اميرم با ناحقى در حق يكى ديگه، محق بشه نذارم، جان   جانانم رو قسم خوردم،-

 ...على يا

*** 

 عجيبي داشتم، حال

 متشكل از انواع حس ها بود، كه

با ياد آوري اين كه چه طور نزديكم شد و شالم را روي سرم جا به جا كرد در اعماق وجودم چنان قند مي  گاه

 ي كه زير لب زمزمه وار مي خواندمله مي كردند كه بي تاب مي شدم و لبخند زنان و در حالسابيدند و هله

 !يآشـنا خوش آمـد يبه كلبه ام از راه دور ا"

 !يگل به هم ره باد صبـا خوش آمـد يبو چـون

 و گل شهر و ده و صحرا بود اهيكه پر گ اكنـون

 !يآهو صحـرا توام به شهر ما خوش آمد يا

 يـوازش صدها دل شكستـه ان هيما تو

 !يدلشكسته ها خوش آمد يخوش خبر به سو يا

 لوح خاطر نقش طرب زن بـر

 گذشته گـريروزگار اندوه و محنـت د چون

 عشـق سوزان ـنينكـن از ا منعم

 مــرا آب از سر گذشته، گريد؟ يدو رنگ يك تا

 "لـوح خاطـر نقــش طـرب زن بـر

 ...مستانه  به رقص در مي آمدم و روسري ام را اتو ميزدم و روپوش

يك مرتبه در انتهاي احساساتم درست مثل حس تلخ و آزار دهنده آخرين دانه بادام يك تلخي بي رحم حس  اما

 .مي كردم

مرتبه مشامم پر مي شد از عطر مردي كه با قساوت تمام جواني و آرزوهايم را زير پاي غول  هوس و  يك

 .غرايضش پايمال كرد

پيش مي رفتم، قدري عذاب وجدان هم يقه ام را مي گرفت، عذاب وجدان از اينكه چرا پاي معامله اي تر كه  بعد

 .را صرفا به خاطر رسيدن به نداشته ها و آرزوها و محدوديت هايم امضا كردم كه از آن چندان مطمئن نبودم

 كردم كه من هم  زندگي و ب درك ميكه قدري از ريحانه آن روزها عاقل تر و پخته تر شده بودم، خو حاال

 ! نجات آن زندگي را بلد نبودم و شايد هم نخواستم كه بلد باشم
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دلم مي خواست منيره بيدار  .كه تمام شد  كتابم را برداشتم و كنار پنجره به تماشاي رقص برف نشستم  كارهايم

ي كرد ، اما دلم نيامد بود و يك ليوان از آن دم نوش هاي آرامش بخش داغ مخصوص خودش را برايم درست م

 .بيدارش كنم و به يك چاي كيسه اي اكتفا كردم

جمالت كتاب را مي خواندم، بيشتر نمي فهميدم و فقط و فقط صدايش و كلمات امشبش برايم  تكرار مي  هرچه

 .شد و به يك لبخند گرم در سرماي شب روي لب هايم تبديل مي شد

 شد، رعد زديك مرتبه  نمي دانم چرا آسمان حسود  اما

 !تگرگ شد برفش

 رعد، جيغ كشيد در خانه و من از جايم پريدم؛ صداي

 .زنگ خانه آن هم ساعت دو و نيمه شب، همان رعدي بود كه من دُچار  توهمش شده بودم صداي

 هم از خواب پريده بود و هراسان از اتاقش بيرون آمد، زنگ دوباره جيغ كشيد، منيره

 :م باشم، با خنده گفتمكردم و سعي كردم آرا نگاهش

 .رو بگم "؟يعني كي مي تونه باشه اين وقت شب "جا داره كه ديالوگ تكراريه-

سمت آيفون رفت و با ترديد و نگراني گوشي را برداشت و پرسيد چه كسي پشت در است، اما صداي فرياد  منيره

 .دندآن قدر بلند بود كه پنجره هاي خانه بيشتر از گوشي آن را به من مي رسان

 ...ريحانهههههههههه -

اين فرياد ها را خوب مي شناختم ، دستم را روي دهانم گذاشتم و عقب رفتم، منيره گوشي را گذاشت و با  خشم

 :چشم هاي گشاد شده ناليد

 !آقا شهابه-

 همديگر را نگاه مي كرديم و صداي فرياد ها مدام بيشتر مي شد، فقط

 :مي زد را روي زنگ گذاشته بود و فرياد دستش

 !!!باز كن در رو-

 !!!منم !!!ريحانه

 :بغض خنديدم و زير لب گفتم با

 !چه با افتخارم مي گه منم-

 ؟اين منم چه خيري ديدم از

 :با ترس گفت منيره

 ؟چي كار كنيم خانم-

 :را پاك كردم و گفتم اشكم

 برو بخواب، !هيچي-

 .تاين قدر من بودنش رو داد بزنه كه بفهمه نيم منم نيس بذار

 ...آبرومون !اما خانم همسايه ها-

 :را قطع كردم و گفتم حرفش
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 آبرو رو خدا مي ده به بنده اش، -

 .از خدا بي خبر نمي تونه چيزي كه خدا به آدم داده رو بگيره يه

 را به زور راضي كردم به اتاقش برود، منيره

مشت و لگد هايش به در را خوب مي فرياد هايش و  يهم دست هايم را روي گوش هايم گذاشتم، اما صدا خودم

 شنيدم،

كردم، اما با صداي شكستن شيشه، هم زمان با منيره جيغ كشيديم، محكم بغلم كرده بود ، خيلي مي  مقاومت

 .ترسيد

 :كرد ناله

 ؟خانم زنگ بزنيم پليس-

 اعتراض همسايه ها را مي شنيدم،  صداي

بزرگي كه پرتاب كرده بود و شيشه را شكسته بود را  را سر كردم و كنار پنجره رفتم ، خم شدم و سنگ شالم

 .برداشتم

 توان و جراتم  را در مشتم گرفتم  تا بتوانم از پنجره بيرون را نگاه كنم، همه

آدم دور تا دورش جمع شده بودند ، انگار حضورم را كنار پنجره حس كرد و باال را نگاه كرد، در همان  كلي

 ي اش كامال مشهود بود،تاريكي هم وخامت حال و پريشان

 :ديدنم دوباره فرياد كشيد با

 !بيا بيرون -

 :فريادش ناله وار شد وقتي كه مي گفت بعد

 !تو رو خدا فقط يه دقيقه-

 :را در مشتم بيشتر فشردم و در حالي كه قصد خروج از خانه را داشتم، به منيره گفتم سنگ

 .زنگ بزن حاج امير-

 :را گرفت و التماسم كرد دستم

 .معلومه مسته، يه باليي سرتون مياره !نرو خانم-

 :خنديدم و گفت تلخ

 !ديگه چه باليي مونده سرم نياره -

 !آب گذشتم، توي آتيشم سوختم از

 .مرده دوباره نمي ميره منيره يه

 .در حياط قبل از اينكه در را به رويش باز كنم چند نفس عميق كشيدم پشت

*** 

سرزنش گر همسايه ها و اعتراض هايشان وقتي متفرق مي شدند درد آن شب را بعد در را باز كردم، نگاه  و

 .بيشتر مي كرد

 :نمي كردم، در حالي كه به سمت ديگري چشم دوخته بودم پرسيدم نگاهش
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 ؟اينجا چي كار مي كني -

 ؟؟مي خواي چي

 :يد گفتمقدمي نزديكم شد را حس كردم، سنگي كه در دست داشتم را باال گرفتم و با تهد اينكه

 .همونجا حرفتو بزن !جلو نمياي-

لحظه فقط نگاهش كردم، چشم هايش همان شهابي بود كه هر شب از آسمان بر زمين كوچكم كوبيده مي  يك

 .شد و تمام محصوالتم را آتش ميزد

 :ديآمد ونال جلو

 !ريحانه-

 .را بيشتر باال بردم سنگ

 مي زنم، به خدا مي زنم اگه-

 !يقدم ديگه جلو بيا يه

تر شد، عطرش با بوي الكل دهانش بيني ام را  كيرا جلو آورد، سنگ را از دست لرزانم گرفت و نزد دستش

 !حتي از خودم ...سوزاند ، ترسيده بودم، از همه

 لرزيدم، مي

 :با نفرت گفتم

 .حرفتو بزن  و برو -

 :خنديد و گفت كج

 ؟واسه چي در رو واسم باز كردي -

 !ودم كه احساس مي كردم اين كارم عين شجاعت است، بيزار شدمخودم متنفر شدم، از خ از

  وقت ها با ادعاي شجاعت احمق ترين بزدل بعضي

 .مي شويم دنيا

 :هايم را روي هم ساييدم و گفتم دندان

 .دلم واست سوخت چون مستي زنگ نزدم پليس بياد ببرتت !گورتو گم كن -

 :كه اشكش چكيد و گفت ديدم

 ؟سوزهدلت هنوز واسم مي -

 :سنگدلي گفتم با

 .تو ترحم انگيز ترين موجود دنيايي-

 :ديگر به وضوح هق هق مي زد و مي گفت حاال

 !پشيمونم ريحانه-

 .واست تنگ شده، خيلي تنگ شده دلم

اصال نفهميدم چگونه و با چه قدرتي آن طور با  ...هايش را باز كرد و براي يك آغوش جلو آمد ، نفهميدم دست

 :او را از خودم دور كردم، خم شده بود و با ناله مي گفت لگدي حرفه اي
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 ؟چرا اين قدر وحشي شدي -

 :بستن در اقدام كردم و گفتم براي

 .نزديك من نشو -

خواستم در را ببندم كه ماهرانه و با يك حركت خودش را در حياط انداخت و مانع شد، خواستم جيغ بكشم  مي

 كه دست روي دهانم گذاشت،

 پا مي زدم بي فايده بود، دست و هرچه

 :هايش را كنار گوشم چسباند و بعد يك بوسه گفت لب

 .بذار حرف بزنم -

 :شهاب فرياد زد د،يروي تراس با وحشت جيغ مي كش منيره

 .صداتو خفه كن تا گردنشو نشكستم -

 اي نداشتم جز تحمل شنيدن حرف هايش، چاره

 :مي ريخت و مي گفت اشك

 !اما من نديدمش !حانهبچم به دنيا اومده ري -

 خوام ببينمش، نمي

 !حالم خوب نيست چون

 !خودمو گم كردم، توي نبودنت، توي نداشتنت چون

 ...نمي تونم باور كنم اوني كه مال من بوده رو از دست دادم چون

 !مدام و مكرر !خيلى زياد  ! گفت

 !حرفي از عشق نزد اما

 از وابستگي و حس تملكش گفت، فقط

 .از دست دادن معتقد نيستاينكه به  از

 :را كه از جلوي دهانم برداشت، به سختي نفس مي كشيدم، بريده بريده گفتم دستش

 ...واسم مهم نيست چي مي خواي شهاب -

 !مهم نيست ديگه

 !حاال خودم مي دونم چي مي خوام چون

 ...اولش اشتباه بود تو رو خواستن، واسم اشتباه بود از

 !برو

 !سراغ زندگيت برو

 ! زنت راغس

 !بچه بي گناهت اون

 .يك پسر بچه پا كوبيد مثل

 .من بدون تو هيچي رو نمي خوام ؟تو چي -
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 .زنانه ام دوباره جهل كلمات را راهي زبانم مي كرد حسادت

 !خيلي باحال بود !هه -

 ؟!خدا رو مي خواي هم خرما رو هم

 ؟؟ناقصتومدي سراغ زن چاق مريض و عروسك مو طالييت هنوز سير نشده ا از

 :ناليد

 تو برگرد، من همه چيو درستش مي كنم، !تو برگرد ريحانه-

 با آقاجان و عموتم صحبت كردم، رفتم

 .مي خوان كه برگردي اونام

 :نفرت جيغ كشيدم با

 !اونا غلط كردن با تو -

 !زندگي منه نه هيچ خر ديگه اي اين

 !برو گمشو از خونه من بيرون بيا

 !زنت مستيت رو هم ببر واسه بد

 .را گرفت بازويم

 .مي خوام زنم باشي، مي خوام رجوع كني -

 :گفتم كالفه

 !!!!عجب رويي داري تو -

*** 

قهوه اي كه پيش خدمت آورد را هم همانطور داغ سر كشيد ، لرزش دست هايش هر لحظه بيشتر شدت  دومين

 مي گرفت، به ناخن هايش دقت كردم،

خته بود ، درست به نامرتبي آرايش چشم هايش  كه  همه سياهي  اش روي ناخن هايش نا مرتب بود و ري الك

 .زير چشمش ريخته بود

 :نگاهم شد و با يك لبخند تلخ گفت متوجه

 ؟خيلي فرق كردم- 

 :نگاهش كردم و نشانه منفي سرم را تكان دادم و گفتم بيشتر

 .نه،  از نظر من هيچ فرقي نكردي -

 :از كيفم بيرون آوردم و روي ميز سمتش هول دادم و گفتمهايش از تعجب گرد شد، پوشه را  چشم

 .مادري كه بچه اش رو امروز فروخت، با زني كه ديروز  به زندگي يه نفر  چوب حراج  زد هيچ فرقي نداره -

مي زند و سيگارش را از كيفش بيرون مي كشد و با همان دست هاي لرزان روشن مي كند و نيم نگاهي  نيشخند

 .ندازدبه پوشه مي ا

 ؟اينا چيه -

 ؟مي خوام بخونيشون و تو بهم بگي چيه - 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

1045 
 

 ؟اب طناب دار رو واسش گردن گرفتهبهم بگي اون چيه يا كيه كه شه تو

در حالي كه از پنجره كافه به ماشين سپهري نگاه مي كنم و مي دانم ساهيار چه قدر بي گناه و معصومانه   بعد

 :آنجا به خواب رفته است، ادامه مي دهم

بچه اي كه تو بهتر از  !؟اون چيه كه شهاب به خاطرش حتي فكر بي پدري و بيچارگي بچه اش هم نيست-

 !هركس مي دوني چه قدر عاشقشه

 عميقي به سيگارش مي زند و قهقهه مي زند، پك

 .كه همه با تعجب نگاهمان مي كنند طوري

 :با بغض و صداي لرزان مي گويد بعد

 !س نمي تونه بشهشهاب جز خودش  عاشق هيچ ك-

 !اصال لياقت عشق رو نداره  شهاب

 !من نپرس چي تو سرشه و چي مي خواد از

 جواب اين سوال رو قول مي دم حتي خودش نمي دونه، چون

 انتقام از حاجيتون رو مي خواست، !يه احمقه كه وقتي با تو بود ، منو مي خواست اون

 ...وقتي با من بود ، تو رو مي خواست  

 انتقام از حاجيتون رو مي خواست، بازم ولي

 اش رو مي خواست، اما ثروت و قدرت هم مي خواست، بچه

 .از حاجيتونم باز مي خواست انتقام

 !شايد بهش رسيده، شايد !تنها جمله مشترك همه عمرش همين بوده  !كن نگاه

 همون پسر بچه تير كمون به دستيه كه از گنجشك  بازي لذت مي بره، شهاب

 !بزنه بندازه، دوباره پرش بده و بعد دوباره بزنه اينكه از

 .را در جايش مچاله كرد و بلند شد سيگار

 !بپا دوباره نزندت -

 برود كه مچ دستش را محكم گرفتم، خواست

 .را تا زدم و در كيفش گذاشتم و بعد بلند شدم پوشه

 :خيره نگاهش كردم و گفتم !در چشم  چشم

 !ي بينم كه مي دونم، نمي تونه طناب رو دور گردن اون آدم زخمي بيينهتوي اين چشما هنوز يه چيزي م-

 شهاب تير خورده ، نشسته يه گوشه تا با درد و آروم آروم جون بده، !تارا

 و تو دو تا راه داريم، يا اون تير رو در بياريم و زخمشو عالج كنيم و نذاريم از خون ريزي بميره، من

 .عذاب رو واسش تموم كنيم تير خالص رو بزنيم و درد و يا

 :حال رفتن گفتم در

 !حاال انتخاب با خودته-

 !يه بار اون مدارك رو خوب بخون، فقط يه بار فقط
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*** 

 .خواست باور كند، اين كه در من حتى فكر كردن به با او بودن ممنوع و جرم اعالم شده است نمي

     دم و چسبيدم به سينه اشرا گرفت و با قدرت طورى پيچاند كه به ناچار چرخي بازويم

 .هاي مست و داغش صورتم را مي سوزاند و حالم را هر لحظه بدتر مي كرد نفس

 :خشم گفت با

 .برگرد و اين مسخره بازيو تموم كن-

 .را در كلماتم مشت كردم و به صورتش كوبيدم نفرتم

 .واين به قول تو مسخره بازي شرافت داره به كل اون روزهاي مسخره  ي با ت-

 :را بيشتر مي فشرد و من از شدت درد ناله مي كنم دستم

حق و حقوقتم كه دادم، خودت خوب مي دوني بدون من نمي توني هيچ كاري كني؛ تو اين قدر بي عرضه اي  -

  كه اين دستت به اون دستت ميگه گوه نخور

 ؟ور مي خواي يه عمر تنها بگذرونىط چه

 :زدم و گفتم قهقهه

 ! نفسي داريعجب اعتماد به  -

 ؟كي گفته قراره تنها بگذرونم بعدم

با قدرت و خشم لب هايم را ميان دندان هايش فشرد؛ !شده بود، از هميشه ترسناك تر و بي رحم تر ترسناك

 :رهايم كه كرد بي اختيار عوق زدم و گفتم

 !رواني حال بهم زن ولم كن -

 :ي شدهايش هر لحظه بيشتر شبيه دو تنور شعله ور سوزان م چشم

 .هنوز عاشقمي ريحانه -

 :زدم به چشم هايش و گفتم زل

 !زيادى خوردى از مستى رد كردى به توهم رسيدى -

 :كردم تا رهايم كند اما محكم تر بغلم كرد و گفت تقال

 !بر مي گردي، يعني برت مي گردونم -

 ؟!تو واقعا خجالت نمي كشي -

 ؟كجا برگردم من

 ؟مگه من رفتم كه برگردم اصال

 .سي هوا و هوس و عشقت برو بچسب تا ته بهشون ديگه فتير

 .واست خونه مي گيرم-

 .زدم قهقهه

 ؟نه بابا چرا خرج و زحمت اضافه-

 !ميام با زنت با هم يه جا صميمانه زندگي مي كنيم
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 :گفت عاجزانه

 ؟مگه تنها مرد دو زنه دنيا منم  -

 !داشته باشى اصال مي توني سه تا يا چهار تا يا حتي چهل تا !نه  -

 .من فقط تو رو مي خوام -

 .و البته تارا و بچه ات -

 .برگرد ريحانه، من همه چيو درست مي كنم -

 :فرياد گفتم با

 ؟چه طور درست مي كني-

 ؟!طالقش مي دي

 :لرزيد وقتي مي گفت صدايش

 !نمي تونم -

 :همه نفرتم گفتم با

 !چه قدر چندش آور شدي-

 .آمد منيره سريع سمت در دويد اما با فرياد شهاب ميخكوب شد زنگ خانه كه به صدا در صداي

 .نفس هاي پشت اين در را خوب مي شناسم من

 :فرياد زد شهاب

 .دست به اون در نمي زني -

 :به در مي كوبد و صدايم مي زند محكم

 !ريحان -

 :مي كشم جيغ

 !اين ديوونه اينجاست -

 .شهاب سريع دستش را روي دهانم مي گذارد اما

 !هاي نگرانش در اين بدترين و مهلك ترين دقايق  زندگي ام عجب آرام بخش قوي است فرياد

 !باز كن اين درو !شهاب الدين-

 .رو از اين بدتر نكن اوضاع

 :با بغض شبيه پسر بچه اي كه آخرين امتحانش  را هم تجديد آورده فرياد مي زند شهاب

 ؟واسه چي اومدي-

 ؟تو چه اصال به

 .م حرف بزنمبا زن اومدم

دندان هايم را ناجي اسارتم در ميان .كنم يمرتبه در خودم يك قدرت عجيب و غير قابل تصور احساس م يك

حصار دستانش مي كنم و چنان در گوشتش فرو مي كنم كه  همراه با فريادش طعم گس خون در دهانم 

 .احساس مي كنم
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در برود و آن را براي ناجي همه عمرم بگشايد و چه  كرده و همان ثانيه كوتاه كافي است تا منيره سمت رهايم

 يقدر دلم مي سوزد براي پسرك كاراكتر هميشه خاكستري اين روايت كه دستش را با بهت گرفته و باورش نم

  ...نمانده است يباق حانهيقطره از ر كي يحت گرياو د يشود كه برا

هاي پشت بام و باالي نرده هاي محافظ دور حياط وارد سپهري و چند مرد ديگر را ديدم كه از راه پله  بالفاصله

 .شدند

با نگراني نگاهم كرد، منتظر بودم سمتم  !آنچنان آشفته بود كه حتي دكمه هاي پيراهنش را نبسته بود ظاهرش

 بيايد ، منتظر بودم حق شهاب را با يك مشت محكم در صورتش بدهد،

 .فت و دستش را گرفتبر خالف همه تصورم سمت آن پسر بچه زخمي ر اما

 !گريه مي كرد و با اشك هايش انگار خيال داشت چقولى مرا بكند شهاب

 :نفرت به من نگاه كرد و گفت با

 !وحشي -

 :امير لبش را گاز گرفت و گفت حاج

 !بسه ديگه -

 :به سپهري و بقيه مردهايش اشاره كرد و گفت بعد

 .يس زنگ نزده باشهبريد بيرون حواستون باشه كسي از همسايه ها به پل-

 :رو به منيره گفت بعد

 ؟باند داري توي خونه-

 :با تعجب به من نگاه كرد، من هم با حرص گفتم منيره

 .واسه اين هيچي نداريم-

 .و يك طور عميق نگاهم كرد برگشت

 :دستش را از دست حاج امير بيرون كشيد و گفت شهاب

 .بهش بگو برگرده -

 :نگار اصال صدايش را نشنيده است ، بازويش را گرفت و گفتامير طوري رفتار كرد كه ا حاج

 .سپهري مي رسونتت خونت-

 :بي توجهي شهاب را عصبي تر كرد و با صداي بلند تري گفت اين

 !مي خوام برگرده-

 :كالفه گفت اينبار

 .باشه برو هر وقت حالت طبيعي بود  بيا مثل بچه آدم حرف بزن خواسته ات رو بهش بگو-

 :ردم و با اعتراض گفتمنياو تاب

 ؟!چي چي بياد خواستشو بگه-

 .ديگه نمي خوام ريختشو ببينم من
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 :گفت و بعد با آرامش گفت "اهلل اكبر "عميق كشيد، زير لب  نفس

 !االن هرچي بگى كمتر مي فهمه-

 .مسته

 :هايم چكيد و گفتم اشك

 !كاش بميره -

از در  .ن بردند، براي نرفتن تقال مي كرد و فرياد مي زدكمك سپهري و مرد ديگر شهاب را به زور سمت ماشي به

كه خارج شد من هم سريع سمت خانه رفتم، دلخور بودم، از حاج امير بيشتر از همه اتفاق هاي امشب دلخور 

 .بودم

 قدر با حرص سمت پله ها رفتم كه  با برخورد به همان پله اول تعادلم را از دست دادم و افتادم؛ سريع سمتم اين

 .دويد؛ بغضم تركيد و با حرص دمپايي ام را روي هوا سمت ديوار پرت كردم

 .داد و با نگراني كنارم  نشست جاخالي

 :از بيرون صداي فرياد هاي شهاب را مي شنيدم، دست هايم را روي گوش هايم گذاشتم و فرياد زدم هنوز

 ...ازش متنفرم -

 :هق مي زنم و دوباره ميان گريه مي گويم هق

 ...از خدا هم .همه چي متنفرم از-

 .را روي دهانم مي گذارد و شوك اين حركت باعث مي شود ساكت شوم دستش

 ...نزديك حسش مي كنم  تا حدي كه يك لحظه احساس مي كنم شايد دچار توهم شده ام خيلي

 انگار قرار است پايان اين شب يك طور شيرين تري تمام شود، !نه اما

 حلقه شود وطور كه دستش دورم  اين

آغوشش را باالخره خودش با كمال ميل برايم بگشايد، سرم را با دست ديگرش روي سينه ستبرش  دروازه

 ...بگذارد

همان جا كه قلبش كمي كند اما مردانه و محكم در سينه اش مي كوبد،بعد بازويم را نوازش كند سرم را  درست

 :ببوسد و بگويد

 !كفر نگيا گلى-

ر دچار هيجان شده است كه مي خواهد از ميان استخوان هاي دنده ام خودش را شرحه قلبم اين قد بيچاره

 .شرحه كند و بيرون بريزد

 ...مي شوم، حرارت حتي از گوش ها و چشم ها و حفره هاي بيني ام بيرون مي زند داغ

 ؟!صداي دنيا را ديگر نمي شنوم چرا

ال جعبه جواهر شده ام كه با موزيك كوكي خودش شبيه همان عروسك بالرين كريستال روي صفحه موزيك چرا

 ؟!مستانه و بي خيال دنيا مي رقصد

 !اسانس چرمي خاصش روي سينه و  مچ دستش كه حاال مشغول نوازش گونه ام است بيداد مي كند عطر

 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

1050 
 

 ؟چرا دلم مي خواهد اسب باشم خدايا

 !كشميك اسب آزاد در دشت روي پاهايم بايستم و شادي ام را فرياد ب مثل

عمر اين شادي چندان طول نمي كشد، پسرك عاصي امشب از دست سپهري و چند مرد قوي هيكل توانسته  اما

فرار كند و هراسان خودش را دوباره داخل خانه مي اندازد ، اما با ديدن ما خشكش مي زند ، برق چشم هاي 

 !مشكي اش خيال تير بارانمان را دارد

 امير برمي دارم، ترس سرم را از روي سينه حاج با

 .او هم دست كمي از من ندارد حال

 ...جهنمي خيال خوب تمام شدن نداشت شب

همان شبي كه سال ها بعد شهاب در حضور پسرش در زندان اعتراف كرد از همان شب شروع به اساسي ترين  

 ...انتقام زندگي اش كرد

*** 

 :چادرم را محكم گرفته و با اعتراض مي گويد  ساهيار

 ؟گفتم يا نگفتم !مي رم مهد كودك من بهت گفتم ن !انهريح-

 :مي كنم خنده ام را مهار كنم و جدي بگويم سعي

 .منم بهت گفتم چند روز امتحاني مي ري، اگه خوب نبود و دليل داشتي واسه خوب نبودنش اونوقت نمي ري-

 .بر مي گرداند و خيال دارد سمت ماشين برگردد رو

 !خانم جانمبيا بريم خونه ريحانه -

 .خونه تنهاست بچه

 :را گرفتم و گفتم دستش

 .خاله مرضيه پيش جاناست، نگران نباش-

 .كرد و دست هاي كوچكش را عاصي در هوا تكان داد مقاومت

 .دلش براي من تنگ مي شه، من بمونم مهد كودك گ رگه مي كنه-

 !دك كلي قصه بگهنه گريه نمي كنه، منتظر مي مونه  كه داداشش بياد واسش از مهد كو-

از چند دقيقه بحث طوالني باالخره راضي شد ، وقتي كه داخل مهد كودك رفت، آخرين نگاهش شبيه  بعد

 .آخرين نگاه پدرش بود در آخرين مالقات زندان، همان قدر نگران، همان قدر غمگين و پر از حرف

نگران اين امانتي باهوش و شيرين سفارش هاي الزم را به مربى اش كردم اما دست خودم نبود، عجيب  تمام

 .زبان بودم

تاخير به دفتر آقاي ناظم زاده رسيدم، جلسه اش شروع شده بود و تا اتمام جلسه مجبور بودم آن جا انتظار  با

بكشم، يادم آمد كه قرار بود با وكيل پرونده امير رضا تماس بگيرم ، از صبح چند بار تماس گرفته بود و اين قدر 

تماس بگيرم يك مرتبه دلم براي جانا شور زد،  استمكه نتوانسته بودم صحبت كنم، اما وقتي مي خو درگير بودم

صبح كه از خانه بيرون مي آمدم زياد حال نداشت و مامان معتقد بود به خاطر آشى كه ديشب خورده ام شيرم 

 .نفخ داشته و بچه بيچاره دل درد شده است
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طمئن شدم حالش بهتر است و خوابيده است خيالم راحت شد، اما با ياد زدم و حالش را پرسيدم، وقتي م زنگ

آوري ماجراى رفتن حنانه براي ادامه تحصيل به خارج از كشور دوباره ته دلم خالي مي شود، ياد امير مي افتم 

به  كند و بعد به ايران برگردد و حصيلكه معتقد بود حنانه با اين هوش و استعداد بايد در يك كالج خوب ت

كشورش خدمت كند، به اينكه با چه مشقتي راضي ام كرده بود به تحمل چند سال جدايي از خواهر و مادرم، به 

 :خاطر امير لبخند مي زنم و پشت تلفن مي گويم

 ؟حاال چند ماهي مونده مادر من نگران چي هستي-

 .تم، اين همه آدم دور و برمهچون اونجا بچه تنهاست من كه تنها نيس !تو مي ري كه حنا تنها نباشه بعدم

فقط خدا مي داند كه از وقتي امير و آغوشش را ندارم تنهايي قدر مطلق مرا گرفته است و كمرم خم شد زير  اما

 ...سنگيني معادالت نبودنش

اين روزها در انجمن حمايت از ترنسكشوال هاي ايراني اين قدر فعاليت مي كند كه كمتر همديگر را مي   شادي

، اما  يادم مي افتد ديشب به او قول دادم براي شركت در سخنرانى اش حتما بروم اما طول كشيدن جلسه بينيم

 .ناظم زاده حسابي كالفه ام كرده است

 :بار چندم از منشي مي پرسم براي

 ؟يد چه قدر طول مي كشهخانم نمي دون -

 .هم پشت چشم نازك مي كند او

 ؟من از كجا بدونم خانم- 

 دايي از پشت سرم  مي شنوم،مرتبه ص يك

 .و با صالبت گرم

 .حداقل مي تونيد زنگ بزنيد به جناب ناظم زاده  واطالع بدين خانم منتظره-

 !را در دهانم حس مي كنم و جرات برگشتن ندارم قلبم

 !عطرش !صدايش خدايا

*** 

 خيابان آب مي شود،از ميان ابرهاى سياه سرك كشيده و كم كم برف هاى روى درختان و يخ هاى  خورشيد

دانم اين سرما و برف و يخبندان الزم بود تا براي  همه فصل هاي  بعدي زندگي ام، آب كه منشا حيات است  مي

 .ذخيره شود

ديگر نيامد، آن قدر نيامد كه آمدنش هم در حال فراموش شدن بود، مقاله ام در دانشگاه با استقبال غير  شهاب

 .وقتش بود كه قدري در پله هاي آسمان خراش زندگي بنشينم و استراحت كنم قابل انتظارى مواجه شد و حاال

مامان زنگ زدم وتا با يك بهانه  پنهاني دوباره زن هاي اهل خانه را جمع كند و قدري مثل گذشته از بودن  به

 .كنار هم لذت ببريم

 :از تصميمم استقبال كرد و با ذوق گفت مامان

 !يمحيف نمي شه اينجا قرار بذار-

 .آش رشته مي ذاشتم، دور هم مي خورديم وگرنه
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 :گفتم سريع

 .خوب بيايد خونه من ، دوباره بگيد روضه اي چيزي دعوتين- 

اوا نه مادر، شوهر عمه ات رو كه مي شناسي، به زور اجازه مي ده جايي بره، حاال بيچاره بايد بره يك دو روز -

 .تموم التماس شوهره رو كنه

 :يك مرتبه گفت بعد

 .هان فهميدم، مي گم زري اصال آش بذاره، مي ريم اونجا-

 .فكر خوبيه، فقط روزشو بهم بگو كه من فردا و پس فردا آفم، از شنبه آسايشگاه خيلي كار سرم مي ريزه-

كرد و قرار شد زود خبر دهد، با ذوق از اولين مغازه اي كه سر راهم بود يك جفت شمعدان  كريستال  قطع

ستم عمه تا چه حد ديوانه كريستال است، دلم مي خواست براي خانه اش چشم روشني كه خريدم، مي دان

 .دوست داشته باشد ببرم

به خاطر دارم كه آن شب با چه ذوقي شمعدان ها را با وسواس كادوپيچ كردم ، شوميز و شلوار صدري ام  خوب

 .را اتو زدم و آماده پشت در آويزان كردم

لم افتاد كه تازه خريده بودم و هنوز استفاده نكرده بودم، با ذوق آن را هم داخل يك مرتبه چشمم به شا بعد

 .پاكت گذاشتم تا به نفيسه هديه دهم

دفترچه يادداشتم هم نوشتم كه فردا از داروخانه براي خانم جان قرص ويتامين  به قول خودش خارجكي  در

 .بخرم

ه نخواستنش از جانب شوهرش مار شده بود و داخل مشغول حرف زدن با تلفن بود و مثل هميشه غص منيره

 .گلويش چنبره زده بود و طفلك با بغض و ناله گاليه هايش را مي گفت

  دلم دعا كردم در

 "خدايا براي هيچ زني نخواه اسير خواستن كسي بشه كه نمي خوادش"

 مسواك مي زدم كه تلفنم زنگ خورد، با ديدن شماره مامان با ذوق جواب دادم، 

 .غم صدايش ذوقم را سوزاند ماا

بهونه   هيمن حنا رو از مدرسه بر مي دارم، ميام به  ؟ريحانه ، مادر چيزه، مي گم چه كاريه دور هم جمع شيم-

 اي اونجا،

 .زنگ بزن عزيزه خانم اينا هم بيان اصال

 :ترديد پرسيدم با

 ؟چي شده مامان-

 مي خواست تماس را زودتر تمام كند، دلش

 .و و نفيسه و خانم جان كه در حال حرف زدن باهم بودند را هم از پشت خط مي شنيدمزن عم صداي

 جواب درست و حسابي به سوال هايم نمي داد، مامان

 :كردم اصرار

 ؟منو نمي خوان مامان ؟نمي خوان دور هم جمع شيم -



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

1053 
 

 .مرتبه بغضش تركيد يك

 !پير شدم دختر، پيرم كردين-

 ؟مي خواي از زندگي چي

 ؟هرت پشيمون شد اومد سراغت دست رد زدي به سينششو چرا

 ؟م عين من بي سر و صاحابي خوب شدتو ه حاال

 .هايم از بهت و بغض توان پلك زدن نداشت چشم

 ؟كي باز شست و شوى مغزيت داده ؟چي مي گي مامان -

 .شهاب دوبار اومد اونجا همتونو خام كرد خوب

 :گريه گفت با

 برو بخواب دختر،-

 .ال درست و حسابي ندارمامشب ح من

قدر صدايش كردم ديگر جواب نداد ، مثل هميشه كه يادش مي رفت دكمه قطع تماس تلفن را بزند اين  هرچه

 بار هم يادش رفته بود،

 ...هم كار خدا بود كه من با گوش هاي خودم بشنوم شايد

 هق هق مي زد، مادرم

 ي معني را تكرار مي كرد و كل مي كشيد،جان شماتتش مي كرد، زن عمو جمالت تكراري  و ب خانم

 .نفيسه تير آخر را خوب جايي هدف گرفت اما

 ...زن عمو مرضيه ناراحت شدي، مي دونم -

 !اما عمه هم حق داره خوب، شوهرش جوونه 

 توي اين دوره زمونه همه از زن بيوه مي ترسن، واال

 ...ريحانه هم جوونه و بي شوهر باالخره

 !جلد خودشو و شوهراي ما بره شايد شيطون توي يهو

 !كله تاس شوهر عمه ام با عادت دست در بيني اش كردن مقابل چشمم ظاهر شد تصوير

 .سعيد بي دست و پا كه هيچ مردانگي در حركاتش هيچ وقت حس نكرده بودم بعد

واستم بغض كردم، خواستم جيغ بكشم و يك يكشان را فحش بدهم ، بعد حالت تهوع شديد گرفتم، مي خ اول

 ...همه خويشاوندم را از حافظه ام باال بيارم

بعد يك مرتبه زير لب بي اختيار آيه صبري كه حاج امير خوانده بود را زمزمه كردم و لبخند روي لب هايم  اما

 .نشست

را قطع كردم، نفس عميق كشيدم و به اين فكر كردم كه فردا حتما به عمارت بروم و اين كه  چه خوب شد  تلفن

 !يز و شلوار صدري ام را اتو زدمشوم

 .شال جديدم را از پاكت در مي آورم و سر مي كنم حتما

 .هاي پاياني كارم در آسايشگاه بود كه  صداي ماشين و بعد خوش آمد گفتن نگهبان را شنيدم ساعت
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ي زد ، بي اختيار از پنجره اتاق بيرون را نگاه كردم، ماشين حاج امير بود، اين روزها بيشتر به آسايشگاه سر م 

خودم را در آينه نگاه كردم و مقنعه ام را روي سرم مرتب كردم و سريع عطرم را از كيفم در آوردم و مچ هايم را 

 به آن آغشته كردم ، مشغول  تكاندن خاك مانتويم بودم

 .صدايش را در راهرو شنيدم كه

 .سالم عليكم استاد شجاعيان با صفا-

ناختم، از مديران مهم دانشگاهي بود و  مي دانستم چند دقيقه پيش در دفتر مدير شجاعيان را خوب مي ش آقاي

 .آسايشگاه كه عموي بزرگش است، حضور داشته است

 :شجاعيان هم با استقبال گفت آقاي

 عليك السالم جبارزاده بزرگ، -

 !روز به روز رستم تر مي شي برادر ماشاال

 شود تا در را باز كنم، در رفتم و منتظر ماندم حرفشان تمام كنار

 صحبتشان قدري طول كشيد اما

 :جايي رسيد كه آقاي شجاعيان درخواستش را اين طور  بيان كرد تا

 .خوب شد ديدمت، مي خواستم بهت زنگ بزنم -

 !خيره انشاهلل -

 !كاري كه با تو بشه انجامش داد قطعا خيره ؟خير كه مگه مي شه نباشه -

 :امير خنديد و گفت حاج

 !ريم بشينيم دفتر،  پش روى پا خيرات نكن مشتيب -

 :شجاعيان هم خنديد و ميان خنده اش گفت آقاي

عيال ساعت گذاشته، تا يه ساعت ديگه نرم خونه نفسمو قطع مي  !اي بابا من كه مثل تو بي سر عايله نيستم-

 كنه؛

 .جا قولشو ازت مي گيرم، مفصلش رو بعدا واست توضيح مي دم همين

 !مدر خدمت -

 يه همايش بزرگ كشوري قراره به مناسبت روز ميالد كريمه معصومه توي دانشگاه تهران برگزار شه، -

 .سرپرستيش رو به تيم ما سپردن !مراسم مهميه خيلي

 .خدا قوت پيشاپيش !به به-

 .بله از خدا قوت، از بنده خدا هم مدد-

 ؟كاري ازم بر مياد-

 .اصال همه كارا از دست خودت بر مياد-

 !چاكرتم-
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آقايي ، سروري، حاجي جان راستش خيلي باال و پايين كرديم، همه جوره سنجيديم، زحمت سخنراني اصلي -

 .مراسم هم با خودت

 ؟مشتي من چرا !اهلل اكبر-

 واال هم چهره شناخته شده دانشگاهيي هستي،-

 مردم دوستت دارند، هم

 .اين زمينه ها نيست رو دست تو توي ياينكه خودت و ما مي دونيم كه كس هم

 .اختيار داري، اما اجازه بده بيشتر فكر كنيم، بگرديم حتما از من مناسب تر هست-

نه نيار توي كار خير حاجي جان كه خانم فاطمه معصومه گمونم انگشت گذاشته روي خودت و اين وظيفه -

 .سنگيني مي كنه روي دوش خودت

 .مكث كرد وصدايش يك بغض خاص داشت قدري

 .اليق لطف و كرم خانم نيستممن -

 .هستي، اگه يه نفر باشه كه اليق باشه تويي-

 :ترديد پرسيد با

 ؟متن پيش نويس كه آماده نكرديد-

 .نه، تمامش پاي خودت-

 ؟هرچي باشه-

 :شجاعيان لختي مكث كرد و بعد گفت آقاي

 مراسم براي دخترهاي جوون و والدينيه كه صاحب دختر هستن، -

 .كرامت دختربزرگداشت  براي

در دلم مي سابيدند و فقط خدا مي دانست از اين كه امير قبول كرد، من چه قدر بيشتر از همه خوشحال  قند

 .بودم

 .زد و وقتي وارد اتاق شد، با ديدنم لبخند زد و سالمم را مثل هميشه مهربان جواب داد در

 :گفتم سريع

 .فكر نمي كردم امروز بيايد -

 :و گفتهايش را تنگ كرد  چشم

 ؟برم باباجان يمي خوا -

 :شدم و گفتم هول

 ؟نه واسه چي !نه -

 :لبخند سمت پنجره رفت و بعد از گشودنش گفت با

 ؟آلرژيت عود كرده -

 :تعجب پرسيدم با

 .ديشب تا صبح عطسه كردم و بينيم خاريد ؟منيره گفت -
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 :نشانه منفي سر تكان داد و گفت به

 ؟مگه منير راپورتچى منه  -

 .ينيت فهميدمب از

 .و بيني ام را ماليدم خنديدم

 .شبيه گوجه قلمبه و قرمز شده -

 :كرد و گفت اخم

 .بدتر مي شي ؟باباجان با اين آلرژي آخه اين قدر عطر چرا زدي -

 .كشيدم و دست و پايم را گم كردم خجالت

 ...نه نه، نمي زنم -

 ... يعني

 .همين االن زدم ...چيزه

 :رفت و در حال ريخت چاي گفتدستگاه چايي ساز   سمت

 ...عطر نزدتم قبول داريم -

 ؟اصال ريحان گلى مگه عطر خودش بسش نيست 

 .يك طور شيرين كودكانه از يك سرسره بزرگ سر خورد و مستانه قهقهه زد قلبم

همايش چند طبقه بزرگ  مملو از جمعيت بود، هيجان سالن به قدري بود كه بي اختيار دچار استرس  سالن

 .ه بودمشد

 .حسابي برنامه ريزي شده بود مراسم

بچه ها با صورت هاي نقاشي شده در كنار مادر هاي جوانشان نشسته بودند و تعداد دختر هاي نوجوان و  دختر

 .جوان هم زياد بود

هاي مهمي در همايش شركت داشتند و خيلي از آن ها را مي شناختم، در رديف اول برايم يك صندلي در  آدم

 .فته بودند و نزديك بودن به سن بيشتر دچار هيجانم مي كردنظر گر

به قسمت سخنراني كه رسيد حاج امير با كت و شلوار مشكى و پيراهن سفيد پشت تريبون حاضر شد ،   مراسم

اين قدر حضورش براي من و سايرين پر شكوه بود كه از هيجان جمعيت  نفس من در سينه ام حبس شده بود، 

 :كه كنارم نشسته بود به همكارش آرام گفت خانم دكتر مسني

 .اين  همونه كه گير داده به اتاق بازرگاني ها -

حرفهايشان نمي شدم و همه فكرم روي متن سخنراني حاج امير و صالبت صداي گرم و آرام بخشش بود،  متوجه

 :وقتي كه با اقتدار از روي  برگه متنش مي خواند
" 

ها از ترس پنهان زن :ندراليسندرم س»در كتاب  «نگيكولت داول»بار  نيترا نخس «ندراليسندرم س» عبارت

 به زنان …و  يكيزيف ،يعاطف ،يمال ينداشتن استقالل و وابستگ يبه معن ندراليسندرم س .كار بردبه« استقالل

از راه برسد و  ديبا اسب سف ياكه منتظرند شاهزاده كندياشاره م يمشكل به زنان ناي .است مردان
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چون از  رند،يقرار بگ گرانيد تيچتر حما ريطور ناخودآگاه دوست دارند، زبه يدرواقع برخ !شان كندخوشبخت

   .ترسنديشدن ممستقل

و  يابيناعادالنه، به كام يخبريو ب يكه پس از گمنام شودياطالق م يبه شخص «ندراليس»واژه  يطور كل به

 وجود دارد، "ندراليسندروم س» اي «ندراليعقده س»به عنوان  يمبحث يدر علم روانشناس .رسديم يسرشناس

امروزه  تواندياست كه البته م«  با اسب سم طال ياشهزاده»مبتاليان به اين سندروم در قالب ازدواج با   يآرزو

هوسش  ايببرد كه در آنجا هر چه بخواهند  شانيبسته به شهر آرزوهاهم باشد و آنان را چشم متيقگران لياتومب

 .باشد ارشانيرا كرده باشند، در اخت

 زانيچه م التشيتحص ؟چندسالش است سوارنيماش ايشاهزاده اسب  نيندارند كه ا يعارضه كار نيبه ا انيمبتال

خود  يليهمسرش به مطالعات تحص دهدياجازه م ايدارد  تيصالح ياز نظر اخالق ؟انداش چگونهخانواده ؟است

 نيبر ا اي دانديدوطرفه م يك قرارداد اجتماعيازدواج را  ايآ ؟ستيخانواده و ازدواج چ نظرش درباره ؟ادامه دهد

 .زديريپول م يزن يبه پا يباور است كه وقت

 ؟شوديشده سلب م يداريحق هر نوع اعتراض از جنس خر بيترت نيو به ا خردياو را م قتيدر حق 

آنها قرارداد  يبرا .يتفاهم روح طورنيهم ست؛ياصال الزم ن يتفاهم فرهنگ «ندراليسندروم س»به  انيمبتال يبرا

از  ندراليچطور سندرم س نكهيا فيدر توص ياديز ليدال.شوديو فروش شمرده م ديقرارداد خر يازدواج، نوع

دوران  تيدر ترب شهيمسئله ر نيباور دارند ا ياديز يعده .وجود دارد افته،يراه  يواقع يايداستان به دن يايدن

پس كودك  .دوست دارند نه آنچه كه هستند دهند،يكه انجام م ييخاطر كارهاها را بهها بچهآدم .دارد يككود

پدرومادر  كند،يم هيگر يادختربچه يوقت .است شدندييتأ يبرا ييهاو نشانه گرانيدنبال واكنش دبه وستهيپ

ها دختربچه يوقت .نداشته باشند ياينگران نيها چندر مورد پسربچه ديشا يكودك دارند؛ ول كردنبر آرام يسع

يم رونيها بدرمقابل ،پسربچه .مناكيزمان نگران و بپدرومادرها خوشحالند، اما هم كنند،يم يتاتيشروع به تات

است كه دخترها  نيجامعه ا جيرا اورب .شونديهم م قيكارشان تشو نيا يو برا كننديرا كشف م ايدن روند،

از  ياريبس .رنديگيقرار م يو كالم يكيزيف تيو حما قيدخترها كمتر مورد تشو .سرها هستندتر از پشكننده

اما  .ترسنديم نند،يبب بيآس ييآنها در هنگام ماجراجو نكهيشان هستند و از انگران دختران وستهيپدرومادرها پ

 !و پسر هم ندارد رسرشكستنك دارد، دخت يباز

كم به آنچه جامعه از آنها انتظار دارد، دوران دخترها كم نيدر ا .ها استد انساندر رش ياتيح يبلوغ دوران دوران

 يهيما نكهيخاطر انهفته به يشكلدخترها به  .رونديم شيشدن پ ندراليس يبه سو شتريو ب شونديم ليتبد

 يها كمتر برادختر .كنديم تيرا تقو ندراليسسندرم  نيو ا شوند؛يم قيآرامش و لذت مردها هستند، تشو

 و عزت نفس آنها به واكنش شونديوابسته م گرانيبه د شتريو ب شتريدرعوض، ب شوند؛يم قيبودن تشومستقل

  .كنديم دايپ يبستگ گرانيد

در ذهن  يتفكر نيچن جاديچقدر در ا نيپرسش كه والد نيشناس( در پاسخ به ا)جامعه هاليوك رايسم دكتر

از  دهيبه دل نشسته و به ارث رس يهاعقده ليتحم لياز ما به دل يليخ» :ديگويدخترانشان نقش دارند،  م

است  يانتظار يجوان نيدر سن انماندختر يو پژمردگ يافسردگ ليدل .مياموضوع را تجربه كرده نيمادرانمان ا

 .ميابه وجود آورده شانيبرا ينگرندهيمن و شما بدون آ ميبهتر بگو ايكه جامعه 
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 ياستعداد ذات يشان كه به اقتضاسرنوشت نييخودشان در تع ديكه با ييهاانسان ياست ما برابد  يليخ نيا

مختلف  يهاهيها در بستر سرماكه ارزش ميكنيگاه فراموش م .ميكنيدخالت م رند،يبگ ميتامل كنند و تصم

 «.ميشويا و احساسات مهارزش يريگدر شكل يدارند و ما عنصر مزاحم يمتفاوت يهاگونه يو فرهنگ ياجتماع

 كيكه مستعد رشد  يهموار ريخودخواهانه ما، مس يدهگاه جهت» :معتقد است نيشناس همچنجامعه نيا

است كه از باور آغاز  يبيآس نيو ا كنديها دور از منطق مو انتظارات  فرسنگ يانسان است را منجر به خاموش

 ديكه ما ام شوديمنجر م ينبه خرد شدن دخترا يزندگ يهاحكمت نيتر رحميبا ب ييارويو با رو شوديم

 «.ميااز آنها داشته يسازندگ

 بتيبخت خوب نص كيانشاءاهلل »و « !يانشاءاهلل عروس شو»مثل  ياز مادران با جمالت يليخ» :ادامه داد او

 !ياباعرضهچه دختر  مييدختران بگو فياما چه خوب است در تعر كننديم ريخ يدخترانشان دعا يبرا« .شود

قابل اعتماد  ريغ يبا ساختارها ابلهكه مق رنديبگ ادي ديدختران ما با !يچه دختر باهوش ايچه دختر مهربان 

 «.دارند ازيهم  ن يبلكه به هوش و زرنگ طلبد؛ينم ييبايجامعه فقط ز

كه  شونديباور بزرگ م نيا ادخترها ب .به مردها وابسته باشند ديتا باور كنند با دارديزنان را وا م وستهيپ جامعه

در  يسوسك .باشند ينگران زندگ ديبا يمرد نيمناسب كنارشان باشد و بدون چن يمرد ديبهتر با يزندگ يبرا

تا پدر از راه برسد و كلك سوسك را  كنديم وروجخودش را جمع زنانغيو مادر ج شوديم انيآشپزخانه نما

شان هستند و قرار است از آنها در نگهبان يهيكه مردها شوال آموزنديدخترها م ييرفتارها نيبكند؛ با وجود چن

 !ترسناك و خطرناك محافظت كنند يزهايبرابر چ

را  شانيمردها هوا يوقت كننديزنان گمان م .است يريپذ تيفرار از مسئول ينشانه نيهمچن ندراليس سندرم

را  زيچو همه رسدياز راه م يمرد يها هستند؛ روزر يكيزيو ف ياحساس ،يمال تيدارند، آنها از هرگونه مسئول

 !ستين شيب ياليخ نيا .باشند يزينگران چ ست،يالزم ن گريو د دهديسروسامان م

 اعتماد ت،يدر كسب موفق يمشكل اساس .شوديترس سركوب م ليها به دلزن يطلبكه جاه شوديم دهيد اريبس

به انجام رساندن كارها ندارند،  يبرا يبه نفس كاف ه اعتمادك يزنان .است نييو عزت نفس پا نييبه نفس پا

 .بگذارند دانيندارند كه پا به م يليتما ،باشد گرفتن كارها وجود داشتهعهدهبه يبرا يگريكس د يمعموال وقت

 .ستنديمطمئن ن شانيهاميدارند و نسبت به تصم ديشان تردزنان در مورد اقدامات نيا

 .در كنارشان هستند يمرد ازمندين يخوشبخت يكه برا دهديها مباور را به زن نيس ابه نف اعتماد كمبود

جامعه به ما  .است يتيترب يهاو روش ياجتماع يهنجارها ندراليسندرم س يريگدر شكل يبدبختانه عنصر اصل

 وستهيها پزن نيرابناب .قدرتمندترند امرده نيهاست، بنابراتر از انتخاب زنكه انتخاب مردها مهم آموزديم

 .ندارند شانيهاييبه توانا يو اعتماد كننديبودن ماحساس كوچك

 ؟ميمقابله كن ندراليچطور با سندرم س 

ها موجودات زن رنديبگ اديكه  يفرزندان تيترب شود؛يفرزندان شروع م تياز ترب ندراليبا سندرم س مقابله

ها به بچه ديبا .ندارند ازين يشدن به كسخوشبخت يو برا نديآيبرم يهر كار يهستند كه از عهده يچندوجه

دخترها را از  .از آن بهره گرفت ديشدن دست آمد، بااستقالل ارزشمند است و چنانچه فرصت مستقل دياموزيب
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 گرانيبه د يشان بدون وابستگدنبال رفع مشكالتباشند و در گام نخست به ريپذتيمسئول د،يكن قيتشو يكودك

 .ستين ديسوار بر اسب سف ياشاهزاده يمتفاوت است و لزوما به معن يهر كس يبرا يخوشبخت يعنام .باشند

 كيها را تحرزن« دهندهو مرد نجات ريپذبيدخترك آس»و باور  چرخديم دشيسف راهنيهنوز هم با پ ندراليس

باشد هم  بايهم ز يزن شودينم .ترسندياز گربه م اياحمق هستند  كنند،يهنوز هم دخترها وانمود م .كنديم

ها حسادت زن !هادوست دارند نه زن مردهاو باهوش را نه  بايزن ز ؟باشد يگريبدون د يكي ديچرا با ؟باهوش

 .دهنديادامه م گرانيجلب نظر د يبرا گريكدي كردنارزشيها همچنان به بزن .ديو مردها احساس تهد كننديم

  .تالش كند اشياثبات زنانگ يبرا شتريب ديتر باشد، باموفق يهرچه زن ايگو

 !پاكدامن و بانوان هميشه سر افراز سرزمينم دختران

شما را سوار بر اسب  يكس چيه .دهديرخ نم يواقع يها در زندگخوش داستان انياست كه پا نيا قتيحق

خود شما  دپوشيسف يشاهزاده د؛يهست تانيشما خودتان مسئول خوشبخت .كنديدور نم هاياز سخت دشيسف

 .ديرا بساز تانيو زندگ ديزيخبر .گرانيو حس د ديينه از تأ رد،يگيم شهيعشق به خود از درون انسان ر .ديهست

به اشخاص، افكار  ياز وابستگ ييرها يبرا يو راه ديرا اصالح كن تانينهاد يهاباورها و ارزش ديتوانيتنها شما م

 .ديابيآنها ب يهاو واكنش

*** 

 ياستعداد ذات يشان كه به اقتضاسرنوشت نييخودشان در تع ديكه با ييهاانسان يبد است ما برا يليخ نيا"

مختلف  يهاهيها در بستر سرماكه ارزش ميكنيگاه فراموش م .ميكنيدخالت م رند،يبگ ميتامل كنند و تصم

 «.ميشويها و احساسات مارزش يريگلدر شك يدارند و ما عنصر مزاحم يمتفاوت يهاگونه يو فرهنگ ياجتماع

 كيكه مستعد رشد  يهموار ريخودخواهانه ما، مس يدهگاه جهت» :معتقد است نيشناس همچنجامعه نيا

است كه از باور آغاز  يبيآس نيو ا كنديها دور از منطق مو انتظارات  فرسنگ يانسان است را منجر به خاموش

 ديكه ما ام شوديمنجر م ينبه خرد شدن دخترا يزندگ يهاكمتح نيتر رحميبا ب ييارويو با رو شوديم

 «.ميااز آنها داشته يسازندگ

 بتيبخت خوب نص كيانشاءاهلل »و « !يانشاءاهلل عروس شو»مثل  ياز مادران با جمالت يليخ» :ادامه داد او

 !ياچه دختر باعرضه مييدختران بگو فياما چه خوب است در تعر كننديم ريخ يدخترانشان دعا يبرا« .شود

قابل اعتماد  ريغ يبا ساختارها ابلهكه مق رنديبگ ادي ديدختران ما با !يچه دختر باهوش ايچه دختر مهربان 

 «.دارند ازيهم  ن يبلكه به هوش و زرنگ طلبد؛ينم ييبايجامعه فقط ز

كه  شونديباور بزرگ م نيدخترها با ا .به مردها وابسته باشند ديتا باور كنند با دارديزنان را وا م وستهيپ جامعه

در  يسوسك .باشند ينگران زندگ ديبا يمرد نيمناسب كنارشان باشد و بدون چن يمرد ديبهتر با يزندگ يبرا

تا پدر از راه برسد و كلك سوسك را  كنديم وروجخودش را جمع زنانغيو مادر ج شوديم انيآشپزخانه نما

شان هستند و قرار است از آنها در نگهبان يهيكه مردها شوال آموزنديخترها مد ييرفتارها نيبكند؛ با وجود چن

 !ترسناك و خطرناك محافظت كنند يزهايبرابر چ
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را  شانيمردها هوا يوقت كننديزنان گمان م .است يريپذ تيفرار از مسئول ينشانه نيهمچن ندراليس سندرم

را  زيچو همه رسدياز راه م يمرد يرها هستند؛ روز يكيزيفو  ياحساس ،يمال تيدارند، آنها از هرگونه مسئول

 !ستين شيب ياليخ نيا .باشند يزينگران چ ست،يالزم ن گريو د دهديسروسامان م

 اعتماد ت،يدر كسب موفق يمشكل اساس .شوديترس سركوب م ليها به دلزن يطلبكه جاه شوديم دهيد اريبس

به انجام رساندن كارها ندارند،  يبرا يبه نفس كاف كه اعتماد يزنان .است نييو عزت نفس پا نييبه نفس پا

 .بگذارند دانيندارند كه پا به م يليتما ،باشد گرفتن كارها وجود داشتهعهدهبه يبرا يگريكس د يمعموال وقت

 .ستنديمطمئن ن شانيهاميدارند و نسبت به تصم ديشان تردزنان در مورد اقدامات نيا

 .در كنارشان هستند يمرد ازمندين يخوشبخت يكه برا دهديها مباور را به زن نيبه نفس ا داعتما كمبود

جامعه به ما  .است يتيترب يهاو روش ياجتماع يهنجارها ندراليسندرم س يريگدر شكل يبدبختانه عنصر اصل

 وستهيها پزن نيبنابرا .ندقدرتمندتر امرده نيهاست، بنابراتر از انتخاب زنكه انتخاب مردها مهم آموزديم

 .ندارند شانيهاييبه توانا يو اعتماد كننديبودن ماحساس كوچك

 ؟ميمقابله كن ندراليچطور با سندرم س 

ها موجودات زن رنديبگ اديكه  يفرزندان تيترب شود؛يفرزندان شروع م تياز ترب ندراليبا سندرم س مقابله

ها به بچه ديبا .ندارند ازين يشدن به كسخوشبخت يو برا نديآيمبر يهر كار يهستند كه از عهده يچندوجه

دخترها را از  .از آن بهره گرفت ديشدن دست آمد، بااستقالل ارزشمند است و چنانچه فرصت مستقل دياموزيب

 گرانيبه د يشان بدون وابستگدنبال رفع مشكالتباشند و در گام نخست به ريپذتيمسئول د،يكن قيتشو يكودك

 .ستين ديسوار بر اسب سف ياشاهزاده يمتفاوت است و لزوما به معن يهر كس يبرا يخوشبخت يمعنا .باشند

 كيها را تحرزن« دهندهو مرد نجات ريپذبيدخترك آس»و باور  چرخديم دشيسف راهنيهنوز هم با پ ندراليس 

باشد هم  بايهم ز يزن شودينم .ترسندياز گربه م اياحمق هستند  كنند،يهنوز هم دخترها وانمود م .كنديم

ها حسادت زن !هادوست دارند نه زن مردهاو باهوش را نه  بايزن ز ؟باشد يگريبدون د يكي ديچرا با ؟باهوش

 .دهنديادامه م گرانيجلب نظر د يبرا گريكدي كردنارزشيها همچنان به بزن .ديو مردها احساس تهد كننديم

  .تالش كند اشياثبات زنانگ يبرا شتريب دياشد، باتر بموفق يهرچه زن ايگو

 !پاكدامن و بانوان هميشه سر افراز سرزمينم دختران

شما را سوار بر اسب  يكس چيه .دهديرخ نم يواقع يها در زندگخوش داستان انياست كه پا نيا قتيحق

خود شما  دپوشيسف يزادهشاه د؛يهست تانيشما خودتان مسئول خوشبخت .كنديدور نم هاياز سخت دشيسف

 .ديرا بساز تانيو زندگ ديزيخبر .گرانيو حس د ديينه از تأ رد،يگيم شهيعشق به خود از درون انسان ر .ديهست

به اشخاص، افكار  ياز وابستگ ييرها يبرا يو راه ديرا اصالح كن تانينهاد يهاباورها و ارزش ديتوانيتنها شما م

 ".ديابيآنها ب يهاو واكنش

 .كسى كه بعد از اتمام سخنرانى اش ايستاد و شروع به كف زدن كرد من بودم اولين

مثل هميشه متواضع رفتار  .كل سالن يك دست ايستادند و از صميم قلب و با همه باورشان تشويقش كردند بعد

ز كف كرد دست بر سينه اش گذاشت و به احترام جمع خم شد مجرى به استقبالش رفت و همان طور كه هنو

 :ميزد گفت
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 .جناب جبارزاده  الحق يكي از بهترين متن هايي بود كه مي تونست براي جامعه بانوان سرزمينم مثمر ثمر باشه-

تشكر كرد و با فروتنى سن را ترك كرد، اشك شوقم را پاك كردم  آه كشيدم و افسوس خوردم كه چرا  دوباره

 !شما مبتاليان حاد سندرم سيندرال هستيد زودتر كسي نبود به دخترهاى خاندان ارجمند بگويد

فرق ما با سيندرال اين بود كه به جاي گم كردن و از دست دادن لنگه  كفش ، قلبمان ، هويتمان ، غرورمان  فقط

 حتي جانمان را از دست داده بوديم،

 خون بود براي نسيمي كه خاك، خانه اش شد و كنار اسمش كلمه زنده ياد جا خوش كرد؛ دلم

 ؟ياد هزند

 ؟از مرگ مي توانست زنده ياد باشدكه تمام دقايق و ثانيه هاى زنده بودنش مرده بود، بعد  دخترى

 نفيسه اي كه روي خاك بود، براي

  مرده بود و بدترين قسمت مرگش هم اين بود كه خودش از اين مرگ غافل بود و اما

 روز زير خروارها خاك اعتقادات و سنت ها روحش مي گنديد، هر

 ...خورده مي شد كرم

 .مي شد متالشي

دغدغه اش اين بود كه كدام برند از شوينده، كف زمين خانه اش را بيشتر برق مي اندازد يا پرده اش را  تمام

 .سفيد تر مي كند

 !گرد و خاك ميزهاي خانه اش بود و از خاك خوردن باورها و اعتقادات پوسيده اش خبر نداشت فكر

اما اينكه مثل مامان ترشى انداختن  !هنر و آشپزى و بهداشت هم ذاتا اصال بد نيستبودن يك نعمت است،  زن

 ...اول پاييز

 كردن سبزي قرمه مرغوب،  بيشتر از عطر پيراهنت و رنگ موهايت مهم باشد، سرخ

 !است دردناك

كريستال هاى بودن و زنانگى خوب است، اما اينكه مثل زن عمو زينت و عمه اهميت مقدار طالها و تعداد  زن

 ويترينت از تعداد كتاب هايي كه خوانده اي مهم تر باشد،

 .است احمقانه

 متراژ خانه و منطقه سكونتت  را مدام با ديگرى قياس كنى، اينكه

مهم باشد فرش زير پايت دست بافت فالن شهر است و هزينه سفر  به شهرهاي كشورت را اسراف بداني  اينكه

 .جهل محض است

به آخر ماه و اسكناس هاى شوهرت باشد و براي خريد كوچكترين مايحتاج شخصي ات، محتاج  نگاهت اينكه

 !مردت باشى تحقير آميز است

الناز هم فكر مي كنم، به زنى كه تمام افتخارش جبارزاده بودنش شده بود و اين قدر در اعماق  اين نام غرق  به

او كلبه اي ساخته است و شايد تنهايي اين كلبه عذابش شده بود كه فراموش كرده بود، مردى در ساحل به اسم 

 !دهد
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به همه زن هاي سرزمينم فكر مي كنم، به زن هايي كه صبح تا شب غرق روزمرگى و كار طاقت فرساى خانه  من

 دارى شده اند

 حتى سالهاست خودشان نيز فراموش كرده اند، و

 از كدبانو بودن، قبل

 .بانو باشند بايد

*** 

 :زمان كه برش دوم پيتزا را بر مي داشتم، گفتم ذوق  هم با

 واي اصال هر يه جمله اش يه كتاب بود،-

 .خيلي تحت تاثير قرار گرفته بودن، خيليا داشتن گريه مي كردن جمعيت

 .صندلي اش تكيه داده بود و  مهره هاى تسبيحش را پايين مي انداخت به

 !الهى شكر -

بتوانم سريع تر حرف بزنم، تازه متوجه شدم كه خودش از خوردن خيلي  را در دهانم تند تند جويدم تا لقمه

 سريع عقب كشيده است،

 :تعجب پرسيدم با

 ؟سير شدين -

 :زد و آرام گفت لبخند

 .تو حرف مي زني همه حواسم به حرفات باشه، نه خوردن يمي خوام وقت -

يايي آرام با فضاي دنج رستوران كه دكور آهنگ رمانتيك ايتال .همراه يك حس زيبا در كنج دلم خانه كرد شرم

 .چوبي و كالسيكي داشت،  با حال دلم عجيب همخواني داشت

 :پايين بود، با شرم گفتم سرم

 ؟خيلي دارم پر حرفي مي كنم -

 :و گفت خنديد

 !نه باباجان - 

 ؟بگه بهتر و قشنگتر از تو كي

 .ات خوشي ات صاعقه مي شوندبه همان ها كه يك مرتبه وسط لحظ !به خاطره هاي سياه لعنت

اين قدر  "پاگشاى اقوام مادرى شهاب را به ياد آوردم كه وسط جمعيت با بي احترامي و كالفگي گفت ميهمانى

 ".فك زدى سر همه رفت، فكر فك خودت نيستي فكر مغز ديگران باش

روي غرورم كاشته خنده معنادار سولماز خانم و زن صاحب خانه نمك بيشتري روي زخمي شد كه شهاب  بعد

 .بود

 .گرفت، آن قدر كه ديگر اشتهايم كور شد و بي اختيار اشكم چكيد بغضم

 :شد و پرسيد نگران

 ؟چت شد يه هو ؟ريحان -
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را تكان دادم، لب هايم را جمع كردم، به اشك هايم التماس كردم آرام باشند، اما آن ها هم فهميده بودند  سرم

 .جاري شدنشان وجود نداردكه جايي امن تر از نزد او براي 

 ...مي خواستند رود خروشاني شوند تا به درياي قلب او عظيمت كنند

شد و صندلي اش را كمي نزديكتر كشيد و بعد يك دستمال برداشت و اشك هايم را پاك كرد در آخر هم  بلند

 .نوبت لبم شد

 :و گفت خنديد

 .سسي بود -

 :چند لحظه با مهرباني نگاهم كرد و گفت بعد

 ؟دوست داري بهم بگي چي شده -

اما غرورم نگذاشت، اما شيريني آن لحظات اجازه نداد، دلم نخواست حالوت اين روزها را با مرور  !داشتم دوست

 تلخي گذشته از بين ببرم،

 .بهانه آبرو دار تري گشتم دنبال

 ....آقاجانم -

 مامان و حنا رو منع كرده از خونه بيرون برن، آقاجانم،

 ...تي بفهمه با من تلفني حرف مي زنند، بيچارشون مي كنهح گفته

 .حنا رو مي گيره، مامانمم مي ندازه بيرون يسرپرست گفته

 .هم ضعيفن، سريع مي ترسن اونا

 :دست كشيد روي ريش هايش و زير لب گفت كالفه

 "ال اله اال اهلل" -

 :منتظر ماند بيشتر بگويم ، بيني ام را باال كشيدم و گفتم بعد

 .از وقتي شهاب رفته اونجا و گفته كه مي خواد من رجوع كنم و من قبول نمي كنم آتيشيشون كرده-

 .خانم جانم چند بار واسطه شد، زنگ زد گفت برگرد حتي

مي گه خرجتو مي ده، سقف و پناهم مي ده، جنايت نكرده كه تو مريض بودي، بهش نمي تونستي بچه  بهم

 .بدي، رفته زن گرفته

 !رو كه نمي شه حروم كنيم خدا حالل

 .همش مي گن شهاب خيلي مرده كه مي خواد برگردي و سرپرستت شه تازه

 :بيشتر شد وقتي مي گفتم بغضم

 ميگن طالق گرفتم خونه مجردي دارم كه آزاد باشم، !ميگن زير سرم بلند شده !عمه ميگه پشتم كلي حرفه -

 ...همه مي ترسن شوهراشونو ميگه

 .اال آورد و نگذاشت حرفم را تمام كنمرا با خشم ب دستش

 ! لعنت به جهل اين جماعت !اهلل اكبر-

 :بلند شد و كتش را برداشت و گفت بعد
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 .پاشو باباجان، پاشو بريم ببينم حرف حساب اينا چيه-

 :ترس پرسيدم با

 ؟مي ريم خونه آقاجانم-

 :مرا هم از روي صندلى برداشت و گفت كيف

 .مي ريم دنبال حقت -

 ...حقي كه دست هاي او ناجي اش باشد !قى بودح چه

*** 

 .آدم، آيه اى است نازل شده بر برهوت دنيا هر

 .كافيست هر يك از ما، تفسير آيه خود را بدانيم فقط

 .گيريمكه صدايش كنيم، سر به آسمان نميبراي اين ديگر

 ...را  مي شنويمكه الزم باشد صدايش كنيم، صدايش گذاريم و قبل از ايندست روى قلب مي

بار، ذكر ياهو داشت و در زير نور روى قلبش بود و نگاه من رد انگشتر عقيقش را گرفته بود كه اين دستش

 :زدخورشيد، فرياد مي

 ...جاستاو همين منزل

در او، دنبال خدايم بگردم و دور تا دورش چنان بگردم كه با طواف عشق، از حصر محروميت مُحرم  خواستممي

 ....ارج شومشدن خ

 .عميق كشيد و لبخند زد نفس

 ؟منتظر چى وايساديم بابا جان -

 .اين پا و آن پا كردم و من هم لبخند زدم قدرى

 ؟دونيد از چى استرس دارممي-

 :تنگ كردن چشم هايش پرسيد با

 ؟از چى-

 :را روي سرم مرتب كردم و گفتم شالم

 .كه استرس ندارماز اين-

و روي شانه اش انداخت و چند قدم كه جلو رفت، برگشت و كمى نگاهم كرد و يك  را از ماشين برداشت كتش

 :مرتبه گفت

 .تونه قلم بزنهصورت زنى كه ترس هاش رو كنار گذاشته، خارق العاده ترين پُرتره ايه كه يه نقاش مي -

 .راه افتاد بعد

 !جا ميخكوب مانده بودماما من هنوز همان

 .كردم و چه قدر براى خودم خوشحال بودمميخودم جمله اش را تكرار  با

 !بعد شجاع تر سمت خانه اي كه روزي خانه پدري من هم بود، قدم برداشتم

 .شناختبا ديدن حاج امير، سر از پا نمي آقاجان
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ديدم آقاجان چاي مي ريزد و از خانم جان در بستر بود و بر عكس همه سالهاي عمرم، اين اولين بار بود كه مي

 .كندن پذيرايي ميميهما

 :رضا با احترام، از خانم جان پرسيد امير

 .شاءاهلل مادر جانبال دور باشه ان-

 :جان آه كشيد و با ناله گفت خانم

 .پيرى همش بالست -

 :يك قهقهه مصنوعي مي زند و مي گويد آقاجان

 .كنه حاج امير جاناين عيال ما، از وقتي به جا خوابيده، غر غر زياد مي-

 .حواس و نگاهم به در بسته خانه بود كه هر لحظه منتظر بودم باز شود و مادرم و حنانه را ببينم تمام

 :قندان را جلوي امير رضا گذاشت و بعد با اشاره چشمش به من گفت آقاجان

 .چاييت سرد نشه دخترم -

 .قدر مهرباني اش زوار درفته و نخ نما شده بود چه

 .وشيدحاج امير با صبر چايش را هم ن 

 .آن قدر كه آقاجان باالخره صبرش تمام شد و خودش باالخره بحث را باز كرد 

 .راستش خيلى وقته منتظرتون بوديم خودتون وساطت كنيد اين قائله ختم به خير شه -

 :داد، پرسيدامير استكانش را داخل نعلبكي گذاشت و همان طور كه تكيه مي حاج

 ؟كدوم قائله حاج آقا -

 .گيردلرزانش را با يك حالت تحقير آميزي سمت من مي دست آقاجان

 .همين جُعَلق بازيا اين جوونا-

 :از سرفه اي كوتاه گفت بعد

 .منظورتون رو متوجه نمي شم-

 .كندكالفه مي شود و دوباره مرا نگاه مي آقاجان

 .همين طالق و طالق بازيا -

 :همان آرامش قبل جواب داد با

 .اتفاقا ختم به خيرم شد !اون قائله كه تموم شد- 

 .كندبا تعجب به خانم جان نگاه مي آقاجان

 :پرسدكند و ميجان مرا نگاه مي خانم

 .كار خوبى كردى !خدا رو شكر ؟از خر شيطون اومدي پايين-

 .گرفتيقدرم سختش نبايد مي اين

 .خواهر خدا بيامرز منم چهل سال با هوو زندگي كرد

 :گويمحرص مي با
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تا دم مرگ، شوهرش اژدر پاسبون رو واسه هوو سرش آوردن،  ؟رتون كه هزارجور مريضي داشتهمون خواه-

 !كردلعن و نفرين مي

 :گويدبا خشم مي آقاجان

 .حرمت ما رو نداري، حرمت حاج امير رو داشته باش !خجالت بكش -

 .خواهد آرام باشمامير با اشاره دست از من مي حاج

 :و با لحن محتاطانه مي پرسدبعد خودش قدري جلو مي رود  

 ؟چرا اصرار دارين ريحانه به اون زندگي برگرده-

 .خواهد دست هايم را روي گوش هايم بگذارم تا هيچ يك از حرف هاي آقاجان را ديگر نشنوممي دلم

 .گاهي محكوم به شنيدن هستي و چاره اي جز اين نداري اما

 :گويدبا كمي فكر مي آقاجان

 !نه توي اين دوره زمونه خراب، صالح نيستيه زن، تنها بمو-

 :گويدامير خيلي ريلكس مي حاج

 !موافقم-

 .دوره زمونه رو ما آدماش خيلي خراب كرديم

 .فقط جسارتا، يه سوال دارم

 !مرضيه خانم عروستونم، يه زن تنهاست

 .چه طوره موافقت كنيد از اين تنهايي و به قول خودتون بي سايه سرى در بياد

 .زندكشد و سيلي به صورت خودش ميجان هيم مي خانم

 .صورت آقاجان غرق خشم مي شود

 ؟!گي حاج اميرچي مي-

 :گويدامير خيلي شمرده مي حاج

 .كنمحرف خودتون رو تكرار مي !گمچيز تازه اي نمي-

 :گويدگيرد و ميهر دو دستش را محكم به عصايش مي آقاجان

 .مرضيه عروس ماست-

 !بيامرزمه جواد خدا ناموس

 :گويدامير هم در حال بلند شدن مي حاج

 .ذارم برگردهحتي اگه بخوادم، من نمي !گرده حاج آقاريحانه به اون زندگي بر نمي-

 :گويدجان سريع مي خانم

 !از شما بعيده پشت اين بي آبرويي باشيد !؟اين حرفها چيه -

 .ددهجواب خانم جان را بدهم كه بغضم اجازه نمي خواهممي

 :رضا در حال پوشيدن كتش مي گويد امير

 .ذارهاسمش رو هركس، بنا به تفكر و وجدان خودش، يه چيز مي-
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 گه احترام به تصميم آدم ها براي زندگي شخصيشون؛مي يكي

 !ذاره حمايت از بي آبروييهم مثل شما، اسمشو مي ديگري

 .مهم اينه من تا تهش، پشتش هستم .مهم نيست اسمش

 .اره درسش رو تموم كنه؛ چون لياقت و استعدادش رو دارهقر ريحانه

 گيرههر تصميمي كه دوست داشته باشه و صالح بدونه، خودش واسه ادامه روند زندگيش مي بعدم

 .كنممنم هر طوريه حمايتش مي و

كنم و تذكر كه قانوني اقدام بشه، احترام ها رو حفظ تون هم اومدم قبل اينزنداني كردن عروستون و نوه راجب

بدم و ازتون بخوام كه بپذيريد براي رسيدن به هدفتون و اجبار دختري كه همه زندگي مشتركش زجر كشيده، 

 .بدترين و پست ترين روش رو انتخاب كردين

 .به شدن عصبي است آقاجان

 :گويدگيرد و مينوك عصايش را سمت ما مي

 !م راه نميدممن زن بيوه توي خونه-

 .مون گرفت، برگردهوقت سر و سا هر

 !سر چشم قدمش

 :گويدحاج امير قدري عصبي است وقتي مي صداي

 !؟فروشه كه بره بگيره و برگردهمگه سر و سامون رو بقالي سر كوچه مي-

كه پر و بالتون رو واسه گنجشكى كه توي بارون و طوفان بوده باز كنيد و بهش يه پناه گرم و امن بدين، اين جاي

 ؟دش طعمه عقاب شهفرستيداريد مي

 .جان، نگاهش به من سراسر نفرت شده است خانم

 .پشتتون حرف و حديث زياده-

 ...گفت كهشهابم مي خود

 .جمله حاج امير، حرف خانم جان نيمه كاره باقي مي ماند با

 !هرچى گفته راست گفته -

 .ستن مي شومكنند و من در عمق اين جمله، غرق ندانجان و آقاجان، با وحشت نگاه مي خانم

 :گويدامير با اشاره به من مي حاج

 .برو باال مادر و خواهرت رو ببين-

 :گويدرفتن مرددم كه خيلي جدي تر مي براي

 !د  ياال !؟مگه دل تنگشون نبودي-

 ...جا مي ماندكنم و سريع باال مي روم و قلبم با همه نگراني هايش، آننمي صبر

  .دكه برگشتم در حياط منتظر بو وقتى

 امير  نيم ساعت پيش نبود، حاج

 كند، هايش كامال كبود شده بود و انگار براي اداي هر كدام از حروف كلمات جان مي لب
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  .سالم مامان و حنانه را با احترام جواب داد اما

 كرد،جان يك طور خاص نگاهم مي خانم

 .هم ساكت شده بود آقاجان

 ستاد، رب چند ثانيه اياز خداحافظي جلوي د بعد

 .بايد هرچه سريعتر بروم، مامان و حنانه را براي بار آخر بوسيدم و راه افتادم فهميدم

 .از اينكه ماشين را روشن كند، ديدم كه يك قرص از جيب كتش بيرون آورد و خورد قبل

 :نگراني پرسيدم با

 ؟حالتون بد شده ؟عصبي شدين -

ستن كمربندش ناتوان شده و دستش انگار باال نمي آيد، بيشتر سر جواب منفي داد، اما وقتي ديدم حتي براي ب با

 .نگران شدم

 !حاج امير -

 ؟خوايد زنگ بزنيم سپهري بيادمي خوب نيستيد، شما

 :حال باز و بسته كردن همه انگشت هايش گفت در

 !دستم حس نداره انگار -

 ...بودم ترسيده

 .كردجودم اذيتم مياين ترس براي سالمتي او، ترس  نبودن او، هميشه در و

 !تو رو خدا بريم دكتر-

 :حال باز كردن درب  ماشين گفت در

  .ريم باباجانمي -

 .كه پياده شد، دست هايش را در هواي آزاد باز كرد و چند نفس عميق كشيد ديدم

 .خواست پياده شوم و كنارش باشم، اما به تصميمش احترام گذاشتماينكه دلم مي با

 .سوار شد، حالش بهتر بوددقيقه بعد كه  چند

 :كمربندش را ببندد، كه پيش دستي كردم و من جلو رفتم و گفتم خواستمي

 .اجازه بدين -

بستن كمربندش شدم، تا جاي ممكن به صندلي اش تكيه داده بود، صداي نفس هايش را به وضوح  مشغول

 .شنيدممي

يك كمربند  يخواست بستن سادهرده بود و دلم مياولين بار بود در همه زندگي ام، شيطنت زنانه ام گل ك اين

  !را اين قدر طول بدهم و اين قدر نزديكش باشم

 .خوردمكردم، هم حرص مياين همه حيا و متانتش، هم كيف مي از

 :كه تمام شد، همان طور كه صورتم در نزديك ترين حد فاصل با صورتش بود با طنازي گفتم كارم

  ! حاج اميرمن لولو خورخوره نيستم  -

 كه نشستم شنيدم كه نفس حبس شده اش را رها كرد، بي اختيار قهقهه زدم، سرجايم
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 .اخم نگاهم كرد و بعد او هم نتوانست خنده اش را كنترل كند با

 :تكان داد و گفت سر

 ...استغفراهلل -

 :هايم را باال بردم و اداي خون آشام در آوردم و گفتم دست

 .با من استغفار كنيد، قول ميدم  تالفي كنم يه بار ديگه در مواجهه-

 و راه افتاد،  خنديد

 .حالش كمي بهتر شده بود انگار

 كند،كه از زمان حركتمان گذشت متوجه شدم كه زير چشمي نگاهم مي كمي

 :پرسيدم

 ؟خوايد بگيدشما چيزي مي -

 :گفت آرام

 ...آره -

 .ون حرص بخوريمخوام امروز بيشتر از اين هر دومنمي !اما االن نه 

 :خنده گفتم با

 خواد، اما به نظرم شما زيادي شوكه شدين از پيشنهاد آقاجون،اتفاقا منم دلم نمي -

 .قدر ها هم ترسناك نبوده اون

 :تعجب و وحشت نگاهم كرد و گفت با

 ؟!دونيتو مي -

 .باال انداختم و به خيابان چشم دوختم شانه

 كنم،مي شد بگيد نه قبول نمي -

 .اگه سختتونه من ميگم يا

خواستم غرورم را در مقابل مردي و اتفاقي حفظ كنم كه همه اميد آن روزهايم بود آه داشتم، از اينكه مي بغض

 :كشيدم و گفتم

 حدس زدنش كار سختي نيست، -

 .بهتون پيشنهاد داده با نوه بيوه مريضش ازدواج كنيد حتما

 .شوكه ام كرد پاسخش

  !نه -

  !قدر خوب نبوداين  !نبود اين

 !خوب نبود اصال

 :تعجب نگاهش كردم و پرسيدم با

 ؟پس چي -

 :گفتكرد وقتي مينمي نگاهم
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 ...گفتم روزمونو خراب نكنيم - 

*** 

 .را روي قلبم گذاشتم؛نفسم در سينه ام حبس شده بود؛ جرات نداشتم برگردم و پشت سرم را نگاه كنم دستم

 .است منشى ناظم زاده هم متوجه حالم شده

 :پرسد مي

 ؟حالتون خوبه خانم  - 

 .بار ديگر آن صدا رعشه به جانم مي اندازد يك

 .لطفا بشينيد اگه خوب نيستيد !خانم جبارزاده-

كابوس هاى شيرينم از همين جا است، كابوس هايي كه تا قبل از اينكه نمود پيدا كنند واقعيت ندارند،  شروع

 ...مي شوم تبديل به يك كابوس هولناك و مهلك مي شوند رويايي شيرين هستند و وقتي كه بيدار

 .مردي كه صدايش شبيه تو بود يا عطر تو را داشت مثل

 .مرد ديگري در پياده رو كه شبيه پيراهن تو را به تن داشت يا

امامزاده وقتي كه به ضريح دخيل بسته ام يك لحظه در قسمت مردانه چشمم به دستي مي افتد كه شبيه  در

 !و و مزين به تسبيحي شبيه توستدست ت

 !شينش را شبيه تو تلفظ مي كند يمي فهمم مجرى برنامه صبح گاه تازه

 .بچه كوچكى كه در پارك  دنبال مرد بادكنك فروش مي دود، شبيه تو مي دود پسر

 !عالم براي من شبيه تو شده اند و اما تو نيستند همه

ردميل جنايتكارى بر من مي گذرند و من فقط مي دوم و اما هرچه تمام وجودم مي دوم؛ اين روزها كه شبيه ت با

قدر پشتم را نگاه مي كنم مي بينم هنوز سر جاي اولم هستم و فقط به نفس نفس افتاده ام و تمام بدنم خيس 

 .از عرق راهي است كه مرا به هيچ جا نمي رساند

 .جاناست كه تمام حواسش به اتاق استامروز نوبت دوم واكسن  دخترم است، دكتر  در حال حرف زدن با 

 ؟ماشاال دختر تپلو تو چرا هر بار مياي تپل تر مي شي -

 ...مامامت خسته مي شه تو رو بغل مي كنه ؟بايد بديم رژيمت

 !آخ موهاشو بيين طال خانم آخ

 ؟!به كي رفتي اين قدر عسل شدي تو

شان را براي واكسن زدن آورده اند و مرد جوان اما همه نگاهم به خانواده جوان سه نفره اي است كه دختر من

 :براي دخترك مي خواند

 يه دختر دارم شاه نداره -

 ...داره ماه نداره صورتي

 :مي كشم روي صورت دخترم و با بغض در گوشش آرام نجوا مي كنم دست

 ...بابا همين جاست-

 زود برمي گرده؛ بابا
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 .قول مي دم دخترم بهت

اين موجود معصوم باعث  مي شود كه وقتي خانه برسم متوجه شوم ميهمان دارم و شايد همين قول من به  و

 .اين ميهمان براي كمك آمده است

 از ديدنش خوشحال مي شوم، .با آرامش در آغوشش به خواب رفته است  پسرش

 !ديدن زني كه روزگاري بزرگترين كابوس زندگي ام بود از

ي برد و من هم بعد از اينكه جانا را در تختش مي گذارم براي ميزباني كمك مي كند، ساهيار را به اتاق م منيره

 .به سالن برمي گردم

 هميشه نيست، تاراي

 !انگار تاراي هيچ وقت نيست اصال

 ...با همين چند پيش كه ديدمش هم فرق دارد حتي

 يغ كرده است؛را تا جاى ممكن  محكم بسته است و فر و طنازى اين موها را از چشم  ديگران در موهايش

اين قدر بي رنگ است كه براي لحظه اي نگرانش مي شوم و لرزش دست ها و سپيدي لب هايش مرا  صورتش

 .مي ترساند

 :شربت مقابلش اشاره مي كنم و مي گويم به

 .فكر كنم فشارت پايينه لطفا يه كم بخور -

 .يك لبخند بغض آلود ليوان را برمي دارد و چند جرعه مي نوشد با

 :رتبه و بي مقدمه مي گويدم يك

 .شهاب به خيال خودش داره براي همه ما يه كارى مي كنه -

 :منظورش نمي شوم و خودش اين را متوجه مي شود كه اين طور ادامه مي دهد متوجه

 هر بچه اي قبل از اينكه معني عشق به جنس مخالف رو بفهمه عشق مادر رو مي چشه،- 

 .از باشهاگه اون مادر زني مثل سولم حتي

 ...هميشه عقب موند، هميشه يا ازش گرفتن يا از دست داد شهاب

 ... رو مادرش

 ...منو

 ...رو تو

 !همه مهم تر حاجيش رو از

شاكي بودم و فكر مي كردم به خاطر اينكه بچه اش مادري مثل من نداشته باشه و مادرش توي دردسر  ازش

 ونده رو بهم مي ده،نيفته داره بذل و بخشش مي كنه و هرچي كه واسش م

 اين مدت خيلي فكر كردم، تمام اون مداركي كه تو و شهاب جمع كردين رو خوندم، اما

 ...بيشترشو از حفظ بودم البته

 .بايد خيلي چيزا رو توي ذهنم دوباره مرور مي كردم كه بفهمم كجاي كار ايستادم ولي

 .ن خودش مي دهداره به همه ما اون چيزي كه مي خوايم رو با فدا كرد شهاب
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 .من ثروت مي ده، چيزي كه هميشه مي گفت تنها عامل خوشحاليمه به

 ...رو ازم مي گيره چون مي دونست زندگي خودم و اون بچه رو بلد نيستم خوب بسازم ساهيار

 هميشه بهش مي گفتم اشتباه كردم بچه دار شدم، چون

 .جلوي خيلي از آزادي هامو مي گيره بچه

 ...مي ده و يه خانواده خوب، يه امنيتساهيار تو رو  به

 !تو چيزي رو مي ده كه همه اين دوسال واسش جنگيدي، اثبات بي گناهى شوهرت به

 ...حاجيش آرامش زن و بچه اش رو مي خواد بده به

 !خيال خودش مي خواد با بي آبرويي خودش آبرو واسش بخره به

 يه نفر رو نبايد اين وسط فراموش كنيم، اما

 !كه اصال ازش خبري نيستنفر  يه

 ؟كجاست ريحانه سولماز

 ؟وقتي بچه اش ممكنه هر لحظه به اعدام محكوم شه كجاست 

 ؟يا بهتره بگم چي داده ؟خواد بدهبه مادرش چي مي  شهاب

 :وجودم سرشار از خواستن مي شود براي شنيدن ادامه حرف هايش، به همين خاطر مي پرسم تمام

 ؟تو اومدي چي بگي -

 ش بلند شد، همان پرونده را از كيفش بيرون كشيد و روي ميز گذاشت،جاي از

 :و با يك آه گفت ديروي صورتش دست كش بعد

 .هنوزم من تنها كسي هستم كه شهاب رو خوب مي شناسه -

قدر كه مي دونم از رنگ بنفش متنفره، مي دونم چه قدر عاشق مادرشه، چيزي كه حتي واسه شماها  اون

 !هتصورشم خنده دار

 :پرونده روي ميز اشاره مي كند به

چند تا سند و برگه هم امانت گذاشتم ، واسه پسرمه، به شهاب بگو اندازه كفايت براي خروج از كشور و يه  -

البته فكر مي كنم اون قدر حقم بود كه برداشتم، بقيه اش هم واسه پسرمون  .زندگي كوچيك اون طرف برداشتم

 .گذاشتم

 سرمون بلد بودم مادري كنم،همين قدر براي پ من

 .بگو ببينم تو چه قدر عرضه پدري داري بهش

 :رفتن مي كند كه سراسيمه بلند مي شوم و بازويش را مي گيرم قصد

 ؟خواهش مي كنم واضح تر بهم بگو چرا مي خواستي من بدونم شهاب عاشق مادرشه !تارا -

 .فهمم يمن هيچ وقت  علتش را نمنگاهم مي كند، انگار در صورتم دنبال چيزي است كه  دقيق

 :دستگيره در را پايين مي فشرد و مي گويد بعد

 اون پرونده ناقص بود، -

 !كاملش كردم، بخون واست
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 :بغض قبل رفتن مي گويد با

 ...مواظب پسرم باش -

 .اوج مي گيرد براي آخرين جمله قبل رفتنش بغض

 ...مواظب شهاب باش -

 .وار سراغ پرونده مي روم كه مي رود بي درنگ و ديوانه او

 !چيزي كه توجهم را جلب مي كند چند عكس است، عكس هايي كه باورش برايم محال است اولين

 !!خانم با پيراهن عروس در كنار عيوض زاده ى داماد روى عرشه كشتى سولماز

عجيب و شك بر در بهت و ناباوري ام كه كپي سند ازدواج سولماز و عيوض زاده مهر اثبات اين وصلت  هنوز

 ...انگيز مي شود

*** 

 .فكر مي كردم وحشتناك ترين نوع زنده بودن، زندگي در قبر و در جوار مرگ است هميشه

كه حاج امير براي سر زدن به قبر خواب ها مي رفت و به من پيشنهاد مي داد همراهش بروم با يك بهانه  هربار

 .از رفتن فرار مي كردم

قدر سعي كردم مامان علت گريه اش را بگويد بي ثمر بود و او فقط مدام از خدا و جمعه پاي تلفن هرچه  غروب

تقدير شكايت مي كرد و دوباره از همان خدا تقاضاي كمك مي كرد، كالفه شده بودم ، سقف و ديوار هاي خانه 

 ! انگار خيال داشتند روي سرم خراب شوند

وشي ام ديدم اجازه ندادم به زنگ دوم برسد و سريع هميشه به موقع زنگ زد، اسمش را كه روي صفحه گ مثل

 .جواب دادم

 ؟الو  - 

 .مثل هميشه ارمغانش آرامش بود و آرامش صدايش

 .سالم باباجان -

 ؟چه حالي در

طور كه مي گفت باباجان در چه حالي، همه وجودم فقط اين را مي خواست كه جز جز حالم را برايش بگويم  اين

 از اينكه احمق و ضعيف به نظر برسم ، بدون ترس از قضاوت ترس

 .از اينكه مبادا فكر كند چه موجود غرغرو و حوصله سر برى هستم ترس

  !غروب جمعه ...در چه حالم !هيچي !سالم -

 !هوار شده رو در و ديوار چيكه مي كنه روي سرم غم

 :خالف تصورم قهقهه مي زند و مي گويد بر

 .ه داشت سقف عمارت به اون بزرگي رو آوار مي كرد روي سرماز من ك .حاال خوبه چيكه مي كنه -

 :تعجب پرسيدم با

 ؟!شما چرا -

 ...جمعه است ديگه به قول خودت -
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حيف دارم مي رم جايي كه زياد دوست نداري وگرنه مي اومدم نجاتت مي دادم از سقفي كه غم چيكه مي كنه 

 !ازش

 ؟كجا مي ريد-

 .مي رم سراغ چند تا قبر خواب-

 :حرص گفتم با

 ؟واسه وحشتناك كردن جمعه نداشتيدواي حاج امير راه بهتري -

 :خنده گفت با

 . از يه پيرمرد توقع راهكارها و برنامه هاي  مفرح و شاد نبايد داشت ريحان گلى-

 نزديك خونتم، االنم

 .آش دوغ گذاشته بود گفتم واست بذاره بيارم آيجان

 :ذوق گفتم با

 ؟ميايد اينجا -

 .اباجان يه توك پا بيا دم در بگيرآره ب-

مرتبه به خودم آمدم و ديدم امشب دلم مي خواهد كنارش باشم، هرجا كه باشد، حتي در دل قبرستان و  يك

 :براي همين سريع گفتم .كنار قبر خواب ها

 ؟ياممي شه صبر كنيد حاضر شم منم ب-

 :بود تعجب كرده است، اما فقط گفت معلوم

 .لباس گرم بپوش فقط-

با  .كه افتاديم متوجه شدم تنها نيست و چند ماشين از جوان هاي جهادى هم پشت سرش در حركت هستند راه

 :تلفن كه حرف مي زد توجهم جلب شد وقتي مي گفت

 .به بچه ها بسپار فقط بچه ها و زن هاى سالم رو سوار كنن واسه اسكان-

 هم خودشون رو نشون ندن اول

 .من نرفتم و خبر ندادم تا

 :قطع كردن تلفنش پرسيدم بعد

 ؟زن هاي سالم-

 :كه حواسش به تاريكي اتوبان بود گفت همانطور

 .اونايي كه معتاد نيستن-

 ؟پس معتادها چي-

 .زن يا مرد فرق نداره، فقط هركدوم كه تصميم به ترك دارن باهام ميان-

 .م شودبرايم مهم شده بود كه بدانم انتهاي اين جمعه به كجا قرار است خت خيلي

*** 
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مشغول  اي يكيدر تار .خورنديقبر سر م كيهر كدام به داخل  .اندها برگشتههوا تاريك شده است و گورخواب

 يبه يك ، بنرها كي .و هوا سرد است نيسكوت گورستان سنگ  !دانمينم كنند،يبه چه فكر م اي شونديمواد م

  .شوديم دهيكش رهاگو يته روسوخ مهين يهاچوب مندرس و تخته يهاپاره، تكه پتو

 !.كننديم يمرگ را زندگ آنها

 :امير  همان طور كه از دور به قبرها خيره شده بود گفت حاج

 انيكه پا ييهاشدن توي گوركردن آتش و گرمدرست يبرا گردنيدنبال چوب م شه،يكه هوا سرد م يليخ-

كه توي قبر نشسته ،  ييهاخواباه زن، مرد و بچه  كارتنها شده سرآغاز و سرپن نيا يهمه، اما برا يبرا  هيزندگ

   .خوابنيم

و  كيتار يهااتاق نيناخوانده ا يهااز ميهمان يكيرا  نيا «شهينم دايپ زدن،شيآت يچوب هم برا نجايا گهيد»

 !ديگويم كيبار

 !با ظاهري كه از مرگ هم مرده تر است مردي

و اين را فقط بايد چشم ها ببينند تا قدري قابل  كننديم يهار نفر زندگهم سه تا چ ينفر و گاه كيهر گور  در

 !باور باشند

اختيار به حاج امير چسبيدم، چندمين آه غليظي بود كه از سينه اش  تبديل به بخار و راهي فضاي قبرستان  بي

 !مي شد

 طرف تر چند خانواده براي فاتحه  باالي سر مزار عزيزشان جمع شده اند، آن

از  ياگوشه يجواني با ظاهر مندرس را مي بينم كه از دورتر  سمت قبر  خواب ها مي آيد، از سر كنجكاو دمر

خواب درون آن چه خبر است؛ ناگهان با هجوم كارتن نديتا بب زندياز گورها را كنار م يكي يرو شدهدهيكش يپتو

اند، سرش را از چرا خوابش را بر هم زده كهنيز ايكي از آن ها  ناراحت ا .شوديكه در گور خوابند مواجه م ييها

 يكيكه همان نزد يگريخواب دكارتن  .فرد كنجكاو را دور كند كنديم يو با اشاره دست سع آورديم رونيقبر ب

را از محل  بهيتا آن غر ديآيم .گردديسرعت به سمت گورها برمصحنه به نيا دنيزدن است با ددر حال قدم

خواندن  يكه برا ياز مردم يشتريتوجه تعداد ب د،يآيم شيپ نشانيكه ب يجنگ لفظ .دور كند شانيزندگ

به دست  يچند نفر گوش رد،يگيباال م شانيدعوا .كنديسمت جلب م نياند را به افاتحه به گورستان آمده

 : جوان معتاد فرياد مي زند  .شونديمشغول عكس گرفتن م

 «؟هم عكس گرفتن داره يگه بدبختم .ريآقا، عكس نگ ريعكس نگ»

 .كشديسرعت خودش را باال مبه يو مرد شوديشده، كنار زده م دهيها كشاز گور گريد يكي يكه رو يديسف بنر

كرده  يبه زخم بزرگ ليرا برده و تبد اشينيب يسرما پوست رو .رسديسال م يبه س يسختسن و سالش به

 كنديبه اطرافش نگاه م .كشديم نييگوشش پا يرا رو اشيمشك ينكاله بافت يهالبه شود،يسردش م .است

آمدن از  رونيب ياندام كمك كند كه پشت سرش براتا به زن الغر شوديخم م .«ستين يامنه، خبر» :ديگويم

 .كنديگور تالش م

 :ير لب مي گويماينكه حاج امير از آن فاصله فقط ايستاده و بي هيچ حركتي فقط تماشا مي كند متعجبم، ز از

 !حس مي كنم تب دارم و اينا فقط يه كابوس سياهه كه حاصل تبه -
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 .بينم كه يقه اوركتش را باال مي كشد و سر افسوس تكان مي دهد و هيچ نمي گويد مي

به  توجهيتر، مردم بطرفآن يكم .مراسم آن خانواده داغدار هم تمام شده .شونديكم مردم پراكنده م كم

 .كننديم ميرا با هم تقس شانراتيكنار مزار اموات خودشان خ گورخوابان،

 يزنخسته از پرسه .شوديم دايپ هاخوابكارتنهيكم سر و كله بقكم .چديپيتالوت قرآن در گورستان م  يصدا

 جانياتا  رونديم  تيجمع انيو به م كشنديرا با خود م ياكج شده، توبره يو سرها دهيخم يهاروزانه، با قامت

بچه در دستشان  كيكه دست  يخصوص زنانبه .زنان است شتريانتخابشان ب .شود دشانيعا يزيچ ،يهم پول

 جوابيب تياكثر« .دينون به من بد هيپول » :نديگويو م دهنديجان بچه را قسم م .كننديدست دراز م .است

 :ديگوياز مردها م يكي .شونديرد م

 «ن دارم، بيا بهت بدمپول ندارم اما تو ماشين نو»

 معتاد شروع به فحش دادن مي كند و از خير نان مي گذرد و سمت قبر خالي اش مي رود،  مرد

 امير كه چند قدم جلو مي رود از وحشت تنهايي سريع پشت سرش مي دوم، حاج

 :اضطرابم مي شود، مي ايستد و مي پرسد متوجه

 ؟مي خواي برگردي تو ماشين -

 نفي تكان مي دهم،را به نشانه م سرم

كتش را در مي آورد و روي شانه ام مي اندازد و بعد خم مي شود و دكمه هايش را  برايم مي بندد  تازه به  وقتي

 .خودم مي آيم و متوجه مي شوم كه شدت سرما دندان هايم به هم مي خورد

 خوش كتش در فضاي خفه اين برهوت مرگ زده تسكينم مي دهد، عطر

 :ي گويممي كنم و م تشكر

 ؟قراره چي كار كنيم -

 :مي كشد روي سينه اش و مي گويد دست

 غذا و لباس و پتو واسشون آورديم، -

 ها و بچه ها رو با خودمون مي بريم پناهگاه، زن

 .بين معتادها هم، اونا كه تصميم به ترك مي گيرن رو با خودمون مي بريم موسسه خيريه ترك اعتياد از

 :بينم كه از يكي از قبرها بيرون مي پرد، وحشت زده مي گويم پسر بچه كوچك را مي يك

 !بچه هم هست !واي  -

 .صدايش پر از غم مي شود لحن

 .معتاد به دنيا اومده !معتاده !ده سالشه -

 .دختر چهارده ساله هم هست كه پدرش به زور زن و دخترش رو معتاد كرده يه

 ؟آخه چرا ؟!زور به -

 :وه غيرت شانه هايش تكيده مي شود، وقتي مي گويدمي كشد و انگار اين ك آه

 .واسه اينكه از درد خماري راحت تن بفروشن و خرج عمل خودشون و اونو در بيارن -

 :راه مي افتد و مي گويد بعد
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 !اينجا با همه وحشت و دردش يه حُسن داره !نترس -

 :مكث مي كند و اين طور جمله اش را كامل مي كند كمي

 .اينجا كسي چيزي واسه از دست دادن  و به دست آوردن نداره كه  نقش بازي كنه حسنش اينه، -

كمال تعجب مي بينم كه وقتي نزديك تر به قبرها مي شود، همان پسر بچه با ديدنش ذوق زده فرياد سر مي  در

 :دهد

 !حاج امير اومده !حاج امير  -

 .وماز قبر هايشان سر بيرون مي آورند، من كمي عقب مي ر همه

 انگار در حال تماشاي يك فيلم وحشتناك از روز رستاخيز هستم، !من  خداي

خدا تسبيح فيروزه اي اش را گردنش انداخته و اور كت طوسي اش را هم به من   !كه خدا به زمين مي آيد روزي

ت بخشيده و به پاس حضورش روي زمين مرده ها تك تك از قبر ها بر مي خيزند و مسخ شده به اميد دس

 .هايش سمت او راه مي افتند

 نمي روم، فقط تماشا مي كنم كه چه طور دست روي سر پسر بچه مي كشد، جلو

 طور با مهر و احترام با تك تكشان برخورد مي كند، چه

سنگيني نگاه زني سمت خودم مي شوم، از ظاهرش مشخص است كه سالهاست اسير افيون است، حاج  متوجه

 :مي كند و با مهرباني مي پرسد امير بر مي گردد و نگاهم

 ؟نمياي ريحان خانم -

 توجه همه سمتم جلب شده است ، نگاه هايشان مشتاق و پر از سوال است، حاال

مي روم ، به آرامي سالم مي دهم، مي بينم كه همان زن با خنده معنا داري به پهلوي پيرزن كناري اش مي  جلو

 .زند و جواب سالمم را مي دهد

 :و به يك مرد مسن مي گويدامير ر حاج

 ؟راهي نشده باشي با خودم راهي شيقرار بود اين هفته كه اومدم و با عزرائيل  !مهندس -

مرد ميانسال الغري است، كه يك عينك شكسته بزرگ روي چشم هايش جا خوش كرده، پك عميقي  مهندس

 :به سيگارش مي زند و مي گويد

 .بذار بي وفا نباشم و منتظرش باشم -

 :امير سمت مردي كمي جوان تر بر مي گردد و مي گويد اجح

 .حميد شنيدم حالت خيلي بد شده-

 :سر تكان مي دهدو با ناله مي گويد حميد

 .منتظر بودم تشريف بياري حاجي -

 :بعد رو به زن مي گويد 

 ؟مشما چه طور آمنه خان -

 .ايش مي گذاردهنوز با مي خندد و دندان هاي زرد و سياهش را بيشتر به نم آمنه

 !اگه كمپ نباشه ميام-
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 .پدر آدمو در ميارن بس كه كتكمون مي زنن اونجا

 :امير مي گويد حاج

 نه، گفتم كه موسسه خيريه خصوصيه، كسي رو نه به زور مي بريم، نه كتك مي زنيم، -

 .ايماگه بفهميم طرف قصد ترك نداره و واسه جاي خواب و غذا اومده، عذرشو بالفاصله مي خو فقط

 :معنا دار مي گويد مهندس

 !تركم كرديم !گيريم كه خوبه - 

 ما درد بي جا و مكاني و بى پوليه، درد

 .كنيم، باز بايد بيايم همينجا بخوابيم و زندگي كنيم تركم

 :امير مصمم مي گويد حاج

 .ترك كن، كار و سقف زندگيت با من !از شما كه تحصيل كرده اي بعيده مهندس -

اينكه همراه حاج امير دور آتش همراه  قبر  !ته و حاال حال خودم براي خودم هم عجيب استساعت گذش يك

 .خواب ها نشسته ام و از همان غذايي مي خورم كه تيم جهادي براي معتادها توزيع كرده است

 .حاج امير كه بي هيچ ادعا و تكلفي، به تك تك حرفهاي آن ها گوش مي دهد و هم سفره شان مي شود مثل

 :مدام با من شوخي مي كند، چشمك مي زند و مي پرسد آمنه

 ؟چه نسبتي با حاجي ما داري شيطون - 

 .مي توانم خجالت بكشم و با لبخند جوابش را بدهم فقط

بساط چاي را راه مي اندازد و  حاال تيم جهادي همراه پسرك و مادرش داخل  ماشين ها  برگشته اند و  مهندس

 .وطلب ترك  آماده اندبراي بردن معتادان دا

 :امير همان طور كه چاي مي نوشد رو به مرد مسن كه در حال چرت زدن است، مي گويد حاج

 !واسمون امشب شاهنامه خواني نكرديا !انوشيروان -

 :آه مي كشد و مي گويد انوشيروان

 .جون نفس كشيدنم ندارم حاجي-

 :پرت مي كند و مي گويد كه كنار آمنه نشسته است، دمپايي اش را سمت او پيرزني

 .كوفتت شه كه تنها تنها، كشيدي-

 امير واسطه مي شود، حاج

 :با كمي تشر مي گويد

   !پري   باجى !ا  -

 :سريع خودش را جمع مي كند ، حميد هم براي عوض كردن بحث مي گويد پري

 .حاجي خودت امشب واسمون بخون-

مير را براي خواندن تشويق مي كنند، به من نگاه مي كند و با هم شروع مي كنند كف زدند و با ذوق حاج ا همه

من دلم مي خواهد سالها به چشم هايش خيره بمانم، وقتي اين طور رنگ كهربايي اش در آتش خواستني تر 

 ...شده است
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 :را سر مي كشد و مي گويد چايش

 ؟چي بخونم-

 :جواب مي دهد مهندس

 .رو باهاش بيشتر آتيش مي زدي همون كه هميشه اينجا، اين جيگر سوخته ما -

 :كف مي زند و بعد دست مرا مي گيرد و نوازش مي كند و با ذوق مي گويد آمنه

 .نه نه شاد بخونيم، حاال كه ديگه اصل جنس پيدا شده -

بي پروايي مي خواهد، خودم را بيشتر به او مي چسبانم، متوجه مي شوم كه در جمع معذب مي شود، كنار  دلم

 :يمگوشش مي گو

 .مي خوام همون هميشگي رو منم بشنوم -

*** 

 .را پايين انداخت ، آه كشيد و همان طور كه روي ريش هاي نرمش دست مي كشيد به آتش زل زد سرش

 ... همه جمع دور آتش خيال باران شدن داشتيم براي خاموشي اين آتشبلكه كه شروع كرد نه تنها من  وقتي

 تو يتو ، آرزو يرو ادي به ش كو ه  گفتم بَرَم ز دل"

 تو يرو اديتو ،  يخنده گفتا نرنجم از خلق و خو به

  ؟يخود بر كه افكن ث يحد ،يچو بركن ز من دل يول

 "؟يساغر وفا از چه بشكن ،يمن يوصله  يكجا رو هر

 را وقتي مي خواند، "هركجا روي وصله منى " قسمت

ار آن شب تمام كائنات عالم در حال اجابت اين قدر مستقيم نگاهم كرد كه احساس كردم جز من و حض آن

 ...حاجتند

 يه  مه دگرگرفته ر ،يسر رهيگذشتم از او به خ"

 يه مه دگرگرفته ر ،يسر رهياز او به خ گذشتم

 دلم يدلم، گَرَم  برود آشنا يچه كنم با خطا كنون

 " ؟دلم يدلم، گَرَم  برود آشنا يچه كنم با خطا كنون

انه و معصومانه به خطاي دلش كه گذشتن از عشقش بود در درگاه عشق معترف مي شود، اين چنين عاجز وقتي

شايد همين خطا، شايد همين گذشتن، شايد همين  .دلم از هر زمان ديگري بيشتر مي خواهد كه فرياد كنم

 .نداشتنت براي حال امروزم، براي پروانه شدنم الزم بود

 .ي الزم بود كه ديرتر شمع پر فروغش را بيابدپروانه اي اسير تاريكي بي هيچ نور براي

 دگر يه او، نه راه دگر، دگر نكنم، خطابه جز ر"

 "دگر يه او، نه راه دگر، دگر نكنم، خطاجز ر به

زير سقف آسمان قول دادي ديگر گذشته را تكرار  نكني، قول دادي جز راه عشق راه  ديگري را  !دادي امير قول

 !م تو را هيچ وقت فراموش نشود و من روي قولت حساب كرده امنپيمايى ، قول دادي ياد

 يالينخفته ام به خ"
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 پزد دل من يكه م ياليام به خ نخفته

 صد شبه دارم خمار

 "؟صد شبه دارم، شرابخانه كجاست خمار

 !قلب توست مومن خدا شرابخانه

چ كس نيست، حتي اگر يك بار جا كه هزار بنده را از خمره نابت مست مي كني و ترك اين خمار كار هي آن

 .اندازه لب تر كردني از آن چشيده باشد

هاي خودش پر شده است و من چه قدر دلم مي خواهد خجالت نكشم و در دل اين قبرستان با صداي  چشم

 .بلند گريه كنم و بخندم

 :نگاهش را روي ما دوخته است وقتي مي گويد مهندس

 .صدات اون سوز گذشته رو نداره !نه -

 :با شيطنت به بازويم مي زند و مي گويد منهآ

 .يار در خانه و ما گرد جهان مي گرديم-

حرف هايشان را نمي شنونم چون مشغول شنيدن كلماتي كه از چشم هايش براي من ساطع مي شود  ادامه

 .هستم، بدون اينكه لب باز كند فقط نگاهم مي كند؛ من هم نگاهش مي كنم

 : گويد مي

 ؟در دوستت دارممي داني چه ق -

 :گويم مي

 .من دوست داشتنت را از اصول دين بر قلبم خوانده بودم يحتي اگر دوستم هم نداشت -

 :پرسم مي

 ؟وقتش رسيده است -

 :مي دهد جواب

 ...وقتش دست من و تو نيست -

وب حرف دل راه بازگشت شبيه دو نفر شده بوديم كه براي بار اول با هم يك جا تنها شده اند و هر كدام خ در

 ديگرى را مي دانند؛

 .اين حرف ها بين آن ها شرم شيريني شده است و

 ...من عاشق حرف زدن اين شير طاليي هستم .خواهم حرف بزنم كه حرف بزند مي

 ...مي گما -

 :فكر است اما يك مرتبه سريع مي گويد غرق

 ؟جونم -

ر كه هم او از گفتنش و هم من از شنيدنش گفتنش را بار اولي است كه مي گويد، آن قد "جونم  "مدل  اين

 .خجالت زده مي شويم

 :را پايين مي اندازم و من من كنان مي گويم سرم
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 ...امشب-

 ...خيلياشون حاضر شدن واسه ترك بيان امشب

 !هربار اين طوري باشه ديگه كسي قبر خواب نمي مونه يعني

 :مي كشد و مي گويد آه

 .كاش اين طور بود -

 :رسمتعجب مي پ با

 ؟!چرا - 

 ؟اين طور نيست چرا

 !چون هربار كه برمي گردم يه تعداد آدم جديد اونجا مي بينم -

 :ناراحتي گفتم با

 ...پس تموم نمي شن -

 ...ريشه كن نمي شه !سياهي !بدبختي  !نميشه تموم

 ؟ش مي كنيم وقتي حريفشون نمي شيمپس چرا اين قدر تال اصال

 .غيرتش بايد كاري كنهچون هركس به اندازه شرافت و -

چند تا پلنگ  بودن، يا شايدم ماده شير ، درست اينشو يادم   .وقت پيش يه مستند حيات وحش مي ديدم چند

 نيست،

 زدن يه گله گاو ميش وحشي ، از قضا يكيشون رو دوره كردن و خيال داشتن تيكه تيكه اش كنن؛ 

 !برگشتن !هشون رو نگرفتن برنصحنه تاثير گذاري بود، بقيه گله گاو ميش ها را خيلي

 .و به هر قيمتي بود اون عضو گله اشون رو نجات دادن برگشتن

خودم فكر كردم چه قدر مسخره است كه تو دنياي ما آدم ها بعضي وقت ها كلمه حيوان فحش محسوب مي  با

 ! شه

 كه به هم نوعش تعرض نمي كنه و به حق خودش قانع است ، حيواني

 بدطينتي رو بلد نيست، اصال بدخواهي و يا

حتي اگه مثل شير و پلنگ و هر حيوون درنده اي ديگه از روي اقتضاي طبيعت و محض ادامه حياتش شكار  يا

 مي كنه اندازه حق خودش اين كار رو انجام مي ده؛

 ... وقت چي مي شه كه ما آدميم و گاهي سير نمي شيم از اون

 :خنديد و گفت را با يك استغفراهلل قطع كرد، و بعد حرفش

 !باز رفتم باالي منبر -

 :و گفتم خنديدم

 .احساس مي كنم حرفاتونو كمه يه بار بشنوم .بعضي وقت ها دلم مي خواد صداتونو ضبط كنم -

 .تكان داد و چشم تنگ كرد سر

 :را پايين انداختم و گفتم سرم
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 .من خيلي مونده تا بخوام فلسفه خيلي چيزا رو بفهمم تا به شما برسم-

 !من يه بنده سر تا پا تقصيرشم باباجان-

 :بغض گفتم با

 .من ولي از شما بهتر روي زمينش نديدم-

 :لب دوباره استغفار كرد و من با ذوق و افتخار بيشتري گفتم زير

 !به خدا جدي مي گم-

 ؟يه سوال بپرسم حاال

 :را تكان مي دهد و هم زمان مي گويد سرش

 .شما ده تا بپرس- 

 ؟وري مي تونم بفهمم كار درست چيهيد چه طمي شه بهم بگ-

 :تعجب مي گويد با

 .باباجان من خودم كار نادرست زياد توي پروندم دارم-

 :كشيدم و گفتم آه

 .نه اندازه من-

 .خداوند الرحم و الراحمينه-

چه  ...اغيدلم مي خواد يه عالمتي، يه چر ...بله اينو شما هميشه مي گيد منم بهش ايمان دارم؛ اما مي دونيد-

 .طور بگم، يه جور نقشه راهي چيزي داشته باشم

طور كه همه حواسش به رانندگي اش بود ديدم كه چشم هايش را تنگ كرد و در آينه ماشين دقيق شد،  همان

 .نور شديد داخل ماشين افتاده بود

نارش سبقت سرعتش را كم كرد و ماشين را سمت راست هدايت كرد ، يك  نيسان آبي با سرعت از ك كمي

 .گرفت

 : لبخند گفت با

 .بفرما داداش كل اتوبان در اختيار  شما-

 : و گفتم خنديدم

 .نورش داشت كورمون مي كرد-

 .حتما عجله داشت بنده خدا-

 :مكث كرد و چند ثانيه نگاهم كرد و گفت بعد

 . ببخشيد حواسم رفت سمت  آقاي راننده بي صبر نيسان آبي رنگ-

 :و گفتم خنديدم

 ؟شنيديد چي گفتم.هش مي كنمخوا-

 :را كشيد و بعد گفت "بله  "يك لحن خاص كلمه  با

 !مگه مي شه شما حرف بزني من نشنوم ريحان گلى خانم -
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 .شدم و دوباره دلم لبالب پر شد از خوشحالى كه روزگار در اين سال ها از من دريغ كرده بود سرخ

 .برد كه اين قدر با دقت نگاهم مي كرداو هم از تماشاي من در اين حالت لذت مي   انگار

 :شيطنت گفتم با

 !حاج امير لطفا اون طرف-

 :هول شد بيشتر خنده ام گرفت و گفتم وقتي

 ! بديد به اتوبان !حواس و چشماتون رو مي گم -

 .كرد و سر تكان داد اخم

 .پدر صلواتي-

 :به سينه نشستم و گفتم دست

 .به رانندگيتونه واسم حرف بزنيد، از اون حرف خوشگل ها خوب حاال كه مثل يه پسر خوب حواستون -

 !سوالي هم كه لحظات قبل مطرح كردم بفرماييد جواب

 :هايش را باال برد و گفت دست

 ! چشم -

 :تكان دادم و با فخر گفتم سر

 .خواهش مي كنم-

 :ثانيه در سكوت گذشت و بعد اين طور ادامه داد چند

 يه گروهي بودم كه كارهايي مددكارانه داوطلبانه انجام مي دادنحدود ده دوازده سال پيش عضو  -

 .يكي از اين كارها گرفتن رضايت از خانواده مقتول براي محكومين به اعدام بود كه

خيلي باالست، هر كدوم يه كتاب طوالني مي شه ازشون نوشت؛ اما توي همه اين سال ها يكيش هيچ  تعدادشون

 .وقت يادم نرفت

جوون كامال بي گناهش توي يه درگيري كشته شده بود، قاتل هم يه جوون هم سن پسرش بود كه  مادر كه  يه

 .تحت تاثير محيط  و جو زندگيش و كله شقي و شايد هم تربيت بدش توي اون دعوا پسر اين خانم رو كشته بود

واسم عجيب بود، يه  خيلي .مادرش رضايت داد .بچه اين خانواده هم همون پسري بود كه كشته شده بود تنها

 .جورايي  فقط دلم مي خواست بدونم چي مي شه كه يه مادر  مي تونه قاتل تنها بچه اش رو ببخشه

 .ازش سوال كردم ، خوب يادمه خانم آرومي بود، خيلي هم ظاهر ساده اي داشت رفتم

 بودم بگه دلم واسه جوونيش سوخت، دلم واسه مادرش سوخت، منتظر

 .وضشو از خدا بگيرمبگه بخشيدم كه ع يا

 ...دنبال يه همچين جواب هايي بودم...نميدونم

 !جوابش بدجور تكونم داد، جوابش كوتاه بود، يك جمله ساده و كوتاه اما همه اين سال ها شده چراغ راهم  اما

 !تنها الگوي تصميم گيريم

 ؟دوني چي گفت ريحان مي

  "!ديدم  اين جوري خدا راضي تره " : گفت
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يه زن ساده بدون حتي تحصيالت دانشگاهي تا كجا رسيده كه اين جوابش براي گذشت از قاتل  ! اكبر اهلل

 ؟فرزندش مي شه

قصاص رو حقش گذاشته، توي سوره قصاص، همون جا كه حكم قتل رو مشخص كرده بعدش آيه داريم كه  خدا

 !مفهومش اين مي شه جاي بخشش هم هست

  !راضي نه !ضى ترهزن فهميده بود كه خدا اين طور را اون

 !!ترررر راضى

 !هميشه ملكه ذهنمه اين

خدا چه طور  !هاي امير":بخوام هر حرفي بزنم هر تصميمي بگيرم هر قدمي بردارم از خودم مي پرسم  هرجا

 "؟راضي تره

 .به لطف خودش اين مالك تشخيص هم توي قلب هممون قرار داده الحمداهلل

ال استثناء هممون مي فهميم خدا چه طور راضي تره اگه به قلبمون رجوع نخوايم خودمون رو گول بزنيم، ب اگه

 !كنيم

 :كه كرد و اشك هايم را كه ديد چشم هايش پر شد نگاهم

 ؟تو ميگي خدا چه طور راضي تره -

 .سمتش رفت ، عقب نرفت، استغفار نگفت  دستانم

احت تر تسبيحش را از گردنش بيرون شد چه مي خواهم، سرش را خم كرد و تسليم خواسته ام شد تا ر متوجه

 .بياورم

 :بوييدمش و بوسيدمش و گفتم .حاال در دستان من بود  تسبيح

 .من فقط مي دونم خدا عشق رو دوست داره -

*** 

 .كه حرف مي زد دلم مي خواست چشم هايم را ببندم و فقط صورت او را تصور كنم وقتي

 :مراه حركت سر گفتچاي مقابلم را بيشتر سمتم هول داد و ه فنجان

 .خانم جبارزاده بفرماييد، سرد مي شه -

 .اين طور خانم جبارزاده صدايم مي كرد، ناخود آگاه به همان خاطره ها پر مي كشيدم وقتي

 .كه در پارك دنبالش مي دويدم و به او كه قدم هاي بلند و عصبي بر مي داشت، نمي رسيدم وقتي

 :س نفس زنان با صداي بلند گفتمكم آوردم و توقف كردم و نف باالخره

 ! حاج امير وايسا !آهاي-

و با اخم نگاهم كرد، دست خودم نبود، از تصور اتفاقي كه چند دقيقه پيش افتاده بود نمي توانستم  برگشت

 نخندم؛

 .كه خنديدم بيشتر اخم كرد و دوباره به راهش ادامه داد وقتي

 :گفتم ملتمسانه

 .مي تونمتو رو خدا وايسا، من ديگه ن-
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 :طور كه با سرعت مي رفت و سويي شرت ورزشي اش را در مي آورد گفت همان

 .مي خوام چند دور ديگه بدوئم دور پارك، يا بيا يا برو خونه -

 :گاليه گفتم با

 .خسته ام ؟؟!پياده تا خونه برم ؟؟!پياده -

 .كه نداد، با حرص لبه باغچه نشستم جواب

 .نتظر ماندم كه وقتي يك دور كامل بدود، دوباره همينجا ببينمشكه در حال دويدن است ، م ديدم

 دقيقه بعد  ديدمش كه دوان دوان از دور مي آمد، چند

 جايم بلند شدم و برايش دست تكان دادم؛ از

 .زد و با كمي بدجنسي از كنارم رد شد لبخند

 :حرص فرياد زدم با

 ؟چند دور ديگه مونده -

 كه شانه باال انداخت ديدم

 دوباره رفت، و

سرگرم  يطور كيحرص به تكه سنگ جلوي پايم لگد زدم و دوباره سر جايم برگشتم و سعي كردم خودم را  با

 .كنم، اما بي اختيار با تصور صداي خودم پشت ميكروفون اصلى پارك به خنده افتادم

 .قدر آن روزها كودك بيچاره درونم شاد و آزاد كودكي مي كرد چه

رار بود دو ضلع مخالف پارك را بدويم اما من در ميانه راه متوجه شدم اصال حواسم نبوده است به پيشنهاد من ق 

 و  مسير را اشتباه دويده ام،

 پارك آن قدر بود كه هرچه بيشتر دنبالش گشتم بيشتر گم شدم، وسعت

 .ه اتاق مديريت ببردآن جايي كه گوشي، همراه هيچ كداممان نبود، مجبور شدم از نگهبان پارك بخواهم مرا ب از

 :حراست با تعجب نگاهم كرد و پرسيد كارمند

 ؟شما  خودت گم شدي خانم-

 :و گفتم خنديدم

 ؟، مي شه كمكم كنيدمن االن همسرمو  گم كردم !آدما توي هر سني ممكنه گم شن -

 :باالي عينك گردش نگاهم كرد و متفكرانه پرسيد از

 ؟اختالل حواس دارن -

 :گفتم كالفه

 ؟ه صداشون بزنيميش -

 را برداشت و قبل از روشن كردنش با ترديد ميكروفون

 :گفت

 ؟چي بگم آخه خانم -

 :رفتم و سريع ميكروفون را گرفتم و گفتم جلو
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 .اصال بديد خودم ميگم-

 .بيچاره هول شد و مي خواست ميكروفون را پس بگيرد اما اصرار من و شرمش مانع شد مرد

 :ميكروفون گفتمبعد از روشن كردن  بالفاصله

 شنوندگان عزيز صدايي كه هم اكنون مي شنويد صداي يك زن بينواست كه همسرش را گم كرده است، -

 آبي نفتي ديده شده است، ...ببخشيد اصالح مي كنم !آخرين بار با لباس ورزشي سورمه اي  نامبرده

 .رم مي باشدوهشت ساله،  در ابعاد صد ونودو پنج سانتي متر در صدو سه كيلوگ يس وي

 :حراست با ترس و تعجب گفت مامور

 ؟چي داري ميگي خانم -

 :خواهش و آرام گفتم با

 !تو رو خدا يه لحظه -

 :در ميكروفون ادامه دادم بعد

 !آقاي جبارزاده لطفا خودتو تسليم اتاق مديريت كن-

 وقت چهره اش را وقتي وارد دفتر مديريت شد فراموش نمي كنم، هيچ

 :نگهبان اول مانع شد و پرسيد  .ن در نيمه گشوده نگاهش مي كردماز  بي پنهاني

 ؟ببخشيد آقا شما -

 :رفت، طوري كه نگهبان خوب بتواند او را ببيند، بعد پرسيد عقب

 ؟شناختي برادر -

 :خنديد و گفت نگهبان

 !هان همون آقايي كه گم شده -

 :احترام گفت با

 ؟ه خانم ارجمند رو صدا كنيد لطفامي ش -

 اينكه نگهبان چيزي بگويد، لقب

 :رفتم و با لبخند گفتم بيرون

 .سالم عزيزم -

 از نگهبان تشكر كردم و بيرون رفتم، بعد

 يك كلمه هم حرف نزده بود، به نگهبان دست داد و بعد تشكر خداحافظي كرد، كمي كه دورتر شديم هنوز

 .و با اخم نگاهم كرد برگشت

 ؟اين چه كاريه !!!ريحان -

 :و دست هايم را بين موهايش فرو بردم و گفتم برگشتم

 !من يه ديوونه ام خوب -

 ضمن، دوست دارم جاي خانم ارجمند بهم بگي در

 ...جبارزاده خانم
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 !چه كيفي داره خانم آقاي جبارزاده شدن واي

 طور كه با اخم و سرعت از كنارم رد مي شد، همان

 :گفت

 .قط يه اسم خانوادگي از خودتمردي به اونه كه به زنت اقتدار بدي، نه ف -

 :دويدم و گفتم دنبالش

 .تو بهم همه چي دادي -

 .و چشمك  زد و بعد شروع به دويدن كرد برگشت

 :اين افكار بودم كه دوباره صدايم زد در

 ؟خانم جبارزاده شما حالتون خوبه -

 :را از روي لب هايم جمع كردم و گفتم لبخندم

زه شبيه حاج اميره، هربار  شما حرف مي زنيد، بي اختيار چرخ مي زنم وسط ببخشيد، صداي شما بيش از اندا -

 .خاطره هام

 :را پايين انداخت و گفت سرش

 !واقعا متاسفم -

 :و با كمي خشم گفتم سريع

 ؟چرا متاسف -

 ...همين كه صدام شما رو ياد اون مرحوم -

 .حرفش پريدم، دلم نمي خواست اين جمله را هرگز بشنوم ميان

 ؟دارك رو خونديد كميسرم -

 :عقب رفت و نفس عميقي كشيد و گفت كمي

 !به آقاي ناظم زاده هم زمان استخدامم عرض كردم -

 .همكاري شهاب جبارزاده كارمون خيلي سخت مي شه بدون

 :گفتم هراسان

 ؟سخت يا غير ممكن -

 .از نظر من غير ممكني وجود نداره خانم -

 !هادت شهاب الزم نيست واسه اثبات جرائم محمود عيوض زادهپس باهم هم عقيده ايم، اصال ش - 

 .به اندازه كافي هست مدارك

خودتونم مي دونيد كه دست هاي پشت پرده  زياده و شايد اون فقط  !عيوض زاده يك از هزار  اين پرونده است -

 يه مهره اجرايي بوده باشه،

 .شما معتقديد همسر سابقشم شريك اين پرونده است البته

 !من به اون دست هاي پشت پرده االن كار ندارم !بله و به اين قضيه ايمان دارم  - 

 ؟مهره اجراييه چرا دستگير نمي شهاينه اون مجرم با اين پرونده سنگين كه اثبات مي كنه به قول شما  حرفم
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 :تاسف تكان داد و گفت سر

 .چون همه جرماشو شهاب جبارزاده قبول كرده -

 :تمو عصبي گف كالفه

 !من به شما اين همه دليل و مدرك دادم كه اون فقط داره از مادرش دفاع مي كنه -

 :بين موهايش كشيد و گفت دست

 دادگاه همچين دليلي رو به اين راحتيا قبول نمي كنه سركار خانم، -

 !ضمن بايد بگم يكي از ادعاهاش مبني بر مجرم بودنش اثبات شده در

با شوهرتون روز حادثه تماس گرفته شده و توسط اون تماس از خونه بيرون و سيم كارتي كه باهاش  گوشي

 ...شهاب جبارزاده اون سيم كارت و گوشي رو تحويل دادگاه داده !كشيده شده، پيدا شده

 .اعتراف كرده با نقشه و همكاري اون امير رضا جبارزاده رو  فريب دادن و از منزل بيرون آوردن و ربودن و

*** 

 :از اينكه با شرم چك را گرفت و در جيب كوچك كيفش گذاشت، گفت بعد نفيسه

 .خواستم توي اين وضعيت  خودت، اسباب زحمت بشمخدا خيرت بده، به خدا نمي -

 .كرد و در حال بازي با روسري ام بوددر آغوشم تقال مي جانا

 :مكردم روسري ام را روي سرم محكم نگه دارم، با خنده گفتحالي كه سعي مي در

 ؟ول كن اين حرفارو، نمياي باال -

 .سوزونهوروجك هنوز هيچي نشده داره آتيش مي اين

 .جانا را گرفت و بوسيد دست

  .دختر طاليي !اذيت نكن مامانتو -

 :هم جانا را بوسيدم و از زبان او گفتم خودم

 .خاله دختر خوبي ام، فقط يه كم ماشاالم باشه انرژيم زياده -

 .كردن حرف بي نتيجه بود و نفيسه دوباره به همان موضوع برگشت براي منحرف تالشم

 ميگم ريحانه، به جون بچه هام، سعيد كه روپا شه كار و بارش بگيره، زود پس ميدم، -

 ... خدا اون خدابيامرزو هم رحمت كنه نور به ايشاال

 :را روي دهانش گذاشتم و گفتم دستم

 ب پولم من عجله اي ندارم،خدا هممون رو رحمت كنه، دختر عمو راج -

هاي بلوكه شدمون به لطف خدا داره باز ميشه، تو بيشتر از پس دادن اين پول يه كم بيشتر فكر خودت و  حساب

 !زندگي و اون شوهر بنده خدات باش

جان، چشم و هم چشمي با جاري و خواهر شوهر و دختر خاله و همسايه، توي هر چيزي حتي بچه  نفيسه

 ؟خدا وكيليزاييدن درسته 

 ؟كنه فرش زير پاي فالني دست بافت  فالن شهره و مال تو پايين ترفرقي مي چه

 ؟فرش آرامشتون رو تضمين كرد اون
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خوام بهت بگم همه اينا كه واست مهمه اگه يه روز، فقط يه روز بدون خوام نصيحتت كنم، فقط مينمي من

 ؟شوهرت، بدون باباي بچه هات باشه ارزش داره

  ؟ده خدا همين طوري بي جهت توي اين سن سكته كردهبن اون

 .كشيد و اشكش را از گوشه چشمش پاك كرد آه

داد،  برايم عجيب بود همه رقابت و زائد صورت و ابروهاي نامرتبش ظاهرش را آشفته تر نشان مي موهاي

 .شدحسادتش با زن هاي ديگر حتي ذره اي مربوط به ظاهر و شخصيت خودش نمي

تر كه فكر كردم متوجه شدم زناني كه او با آن ها در گودال رقابت افتاده است، همه از همين قشر  عميق بعد

هستند، زناني كه هر روز كريستال ها و دكور منزلشان تازه و به روز مي شود اما حتي يك كتاب در طول 

 !زندگيشان نخوانده اند

ريال هاي دست  چندم تركي مي چرخد و تمام كه باالترين موضوع قابل بحثشان حول خيانت هاي س زناني

 تفريحشان غيبت و رقابت ناسالم با يكديگر است،

 .هايي كه  به كف بيني و آينه بيني  بيشتر از خود باوري و تالش اعتقاد دارند زن

 :بعد از خداحافظي با يك آه غليظ گفت نفيسه

 ريحانه خوش به حالت كه بلد بودي خودتو نجات بدي، -

دا شوهر خوب قسمتت كرد، حاج امير عمرش كوتاه بود، اما توي همون فرصت كم دستت رو گرفت و خ هرچند

 از دست خودت نجاتت داد،

 !كه حاج امير ندارن همه

 :توانستم اجازه بدهم بدون اينكه جواب حرفش را بشنود برود، دستش را گرفتم و گفتمرفت، نميمي داشت

 !ينكه خدامو بخوام بشناسم خودمو بشناسماون به من ياد داد حتي قبل از ا -

 !كه من االن دارم بهت ميگم نفيسه چيزي

 .كه خالق امير و اميرهاست اينجاست اوني

 .را گرفتم و روي قلب خودش گذاشتم و ادامه دادم دستش

  !همين جاست !ببين -

  !جنس همين جاست اصل

 !حاج امير نباش واسه نجات خودت دنبال

 كمك بخواه اون پرده تار و خاك گرفته جلوي چشماتو برداره،  اون كمك بخواه، از

 وقتي درست خودتو شناختي و باور كردي، اونوقت

 !هم ميشي يه حاج امير روي زمين تو

 .تونه  نه تنها دست خودش بلكه دست خيلي ها رو بگيرهحاج امير كه مي يه

 .شودكند و جمله آخرش اين ميبهت و بغض نگاهم مي با

  !ديگه ريحانه نيستيتو  -

  !خود حاج اميري تو
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 ...قرآن كه خودشي به

 !نفيسه اولين كسي نيست كه اين جمله را طي دو سالى كه كنارم نبوده است در مورد من گفته است 

 ...خواهمدانم كه من  چون موالنا بدون شمس ، شمس شدن و موالنا شدن را نميخودم خوب مي اما

*** 

 .خيلى از حكايت ها و خيال پردازى هاى عاشقانه شده است يمع، اسطورهپروانه و ش  داستان

سوزد، آب چرخد و شمعى كه عاشقانه به پايش ميپروانه اى كه مدهوش نور شمع مي شود و گ رد آن مي داستان

عدم و شود و سهم شمع، بيچاره از عشق، بالهاى سوخته مي يرود و در نهايت سهم پروانهشود و به زوال ميمي

 !خاموشي

عجيب و غريب كه قرن هاست  يكنم، من حتم دارم رسالتى پشت اين واژهمن طور ديگرى به عشق نگاه مي اما

 !نسل هاى كره زمين در جريان بوده است، وجود دارد يميان قلب همه

من قانع كه عشق، رقص مستانه و بي خبري گ رد نور شمع باشد و انتهايش زوال عاشق و معشوق، براى  اين

 !كننده نيست

 نهايت است، عشق

 ...زوال نيست اتمامش

 .هرچه قدر هم كه تلخ باشد، سوختن بالهايت  نيست اتمامش

 .ايمان دارم آدم عاشق كه مي شود، تازه بال در مي آورد و پرواز مي آموزد من

كند و يت را كور ميبيني الزم نيست عاشق آن باشي كه نورش چشم هاعشق است كه به خودت مي آيي و مي با

 .به سوختن بالهايت مي انجامد

 عشق  واقعي، همان بصيرت است و ارمغانش بينايي است،  نور

  .بينيقدر خوش مي درخشد كه تو نه تنها دنيا، بلكه واقعيات عالم معنا را هم به وضوح مي اين

 .كند، عشق ساختنت مي آموزدتو را تشويق به سوختن نمي عشق

از شاخصه هاى اصلى عشق بوده است، اما من معتقدم اگر قرار است شمع شوي، بسوزي  و  هميشه ايثار،

خاموش شوى، بايد در جهت رشد و تعالى پروانه ات باشد، نه صرفا براى رقصى با چشم هاى بسته و بال هاى 

 ...سوخته

ت و پايم را گم كردم چند سطر از دست نوشته هايش در آن صفحه باقى بود كه با حضورش يك مرتبه دس هنوز

 .و سريع دفتر را بستم

 .هم از ديدن من در اين ساعت از روز، آن هم در حجره همان قدر متعجب بود او

 :از اين كه سالمم را پاسخ داد، دست هاي خاكي اش را تكاند و گفت بعد

 .يه آب بزنم به دست و صورتم االن ميام -

 رفت،در حالي كه سمت سرويس بهداشتي مي بعد

 :را صدا زد و شنيدم كه آرام گفت شاگردش

 !عبداهلل جان، بپر شيخ السالمى لقمه و جوجه با استخون و مخلفات بگير بيار -
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 خودتم هرچى دوست دارى سفارش بده، واسه

 .بجنب كه كوچيكه بزرگه رو قورت داد فقط

 .ريزه ميزه بامزه با يك خنده شيرين چشم گفت و مثل فرفره دويد عبداهلل

 زد،گشت، وقتي  با دست هاي خيسش موهايش را باال ميسرويس كه بر مي از

 .خواست همانجا از او يك عكس بگيرم و براي هميشه آن عكس را داشته باشممي دلم

 .شد و مژه هايش تر و پر رنگ، بيش از حد خواستني بودموهاي خيسش آن طور باال زده مي وقتي

 :ر صندلي من نشست و در حال خشك كردن صورتش با دستمال گفتاهلل گويان روي راحتي چرمي كنا يا

 ؟خيره ؟اين طرفا باباجان -

 !شد از اين حجم جذابيت و مردانگي در يك صورت كامال معمولىكردم، نگاهم سير نميمي نگاهش

تكه و مردانگي  تنها به  عضالت شش "اتوبان هاي اصلى شهر بنويسم  يكاش مي توانستم در بيلبورد همه آخ

 قامت رعنا نيست،

 !بوي عطر تلخ و ته ريش هم نيست مردانگي

 زاويه هاي درشت و تراشيده جذاب،  حتي

 رنگي و مشكي  خشن هم نماد يك مرد واقعى نيست، چشمان

  "واقعى در عين معمولى بودن هم، مردانگي را خوب بلد هستند مردان

كردن بارهاى انبار، خودش همراه  يد براي خالهمين امروز، وقتي رسيدم و در حجره نبود و گفتن مثل

 .كارگرهايش رفته است؛ فهميدم من براي ستاندن عدالت جاي خوبي آمده ام

 :را جلوي صورتم تكان داد و با تعجب و نگراني پرسيد دستش

 ؟خير نيست كه نميگي -

 :اختيار و سريع گفتم بي

 !دهدخير در همان چيزي است كه رخ مي -

  .ادم داديدخودتون ي اينو

 :خنديد و گفت شيرين

 !صحيح، خوب پس مي شنوم اين خير رو -

 :اين دست و آن دست كردم و گفتم كمي

 !خبر دارم شرط آقاجونم چي بوده -

گرفت، خيلي جا خورد، اما خيلي سريع به حالت اولش بازگشت و در حالي كه كاسه شكالت را سمتم مي كمي

 :عادى پرسيد

 ؟از كي شنيدي -

 .برداشتم و ديدم كه خودش هم شروع به خوردن كرد تىشكال

 :دادم پاسخ

 .مامانم -
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 :را باال انداخت و گفت ابرويش

 ؟ميشه منم بدونم -

 :حرص گفتم با

 ؟؟؟دونيديعني شما نمي -

 :سر جواب منفي داد و گفت با

 !دونماونى كه مامانت بهت گفته رو نمي -

 :تمرا پايين انداختم و با قدري شرم گف سرم

 .مامان گفت حرف اينه كه عقد بيوك آقا بشه -

 :نگاهم كرد، چند لحظه مكث كرد و بعد خيلي جدي گفت مستقيم

 .البته بعد از مشورت با پدرم !منه ياين خواسته !اين شرط آقاجانت نيست -

 .تعجب و دلخوري نگاهش كردم با

  ؟چي -

 ؟!چي يعني

 .اكبر گفت كشيد روي ريش هاي نرمش و زير لب اهلل دست

 :صداي بلندتري پرسيدم با

  ؟براي چي -

 ؟حرف مسخره از كجا در اومده اين

 ؟شرط آقاجانم چي بوده اصال

 :كه نداد عصبي كاسه شكالت را روي ميز كمي كوبيدم و گفتم جواب

 !زنم اميردارم باهات حرف مي -

اوج خشم، با چاشني شرم، فوق العاده برايم كردم، بايد اعتراف كنم در اولين بار بود كه اين طور صدايش مي اين

 .جذاب و خوشايند بود

 :مالمت گري روي صورتش نشست، لب گاز گرفت و گفت اخم

 !خواي بشكونشاصال  يواش كوبيديش، مي !داد بزن -

 .خواى پاشو بزنمي نه، يا

 :تعجب گفتم با

 ؟چييعني  -

 :همان اخم و تشر گفت با

 با صداي بلند و زور  نيست كه ميشه به خواستمون برسيم، يعني اينكه ياد بگير، فقط  -

 !شهاب الدين مثل

اسم هنوز برايم يك حس عجيب توام با شرم و نفرت و ترس همراه داشت، از اينكه مرا با او قياس مي كرد  اين

 .شرمنده بودم اما هنوز عصبي بودم
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 ؟اينه چون زنم حق ندارم داد بزنممنظورتون  -

 :بان شد و گفتصورتش مهر قدري

 !كنيكنم معصوميت صورتتو ريحان، وقتى اين طور طغيان ميگم مي -

 ...كه براي من توى هر حالتي خوشگلي هرچند

 !!!!!!!بنگ بيگ

 خورم بيگ بنگ يا همان انفجار بزرگ در قلب من بيچاره رخ داد، خدا كه قسم مي به

 وجودم متحول شد، عالم

 ...شدم داغ

 شدم، سرد

 م،فرو ريخت 

 آباد شدم، 

 شدم،  مست

 ...شدم هوشيار

 !كردمخورم حتي يك لحظه هم براي تشكر با يك بوسه از او درنگ نمياگر عبداهلل نرسيده بود، قسم مي كه

 .در سينه حبس بود نفسم

 .او هم از بازگشت سريع عبداهلل راضي نبود انگار

 :جديت پرسيد با

 ؟كو غذا پسر- 

 :زنان گفت سراسيمه و نفس نفس عبداهلل

 ... حاجي -

 ...لقمه

 ؟اش تموم شده، برم مسلم لقمه

 :كمي سرزنش گفت با

 ؟دي، واسه چي اين همه راه برگشتيزخوب زنگ مي-

 .ببخشيد گوشيم جا موند انبار-

 .عيب نداره فداي سرت، برو همونو بگير-

 :رو به من پرسيد بعد

 ؟ني فقط جوجه اينجا رو دوست داريمطمئ- 

  !خوردم جا

 دانست، اينكه خوب مي از

 اينكه شايد در جمع فقط يكبار راجع به رستوران هاي بازار و غذايش صحبت كرده بودم،  از

 .او خوب مرا از حفظ شده بود اما
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 :سر گفتم با

 ...بله، مرسي -

 .كه رفت، خودش بلند شد و برايم يك ليوان آب ريخت عبداهلل

 .به آتش كشيده استفهميده بود چه طور همه وجودم را  انگار

 كرد، را با ولع مي نوشيدم و او هم با ولع مرا تماشا مي آب

 !كه از او غير قابل باور و در عين حال بسيار جذاب بود چيزي

 :مرتبه گفت يك

ببين حاجى اين طالق باعث شده مردم به چشم بد ما رو نگاه كنن، بگن " :عين جمله ها آقاجانت اين بود -

 داشتن كه جبارزاده ها دخترشون رو پس دادن، يببين چه ايراد

 كه حرف و حديث ناجور راجب شما زياده بعدم

 حفظ آبروي ما و راحت شدن خيال همه براي

 "ياي نيست جز اينكه حنانه رو عقد كن چاره

 :زده ايستادم و جيغ كشيدم وحشت

 ؟؟؟؟؟چي -

 :تكرد بنشينم، گفآستينم را گرفت و در حالي كه مجبورم مي گوشه

  !بابا بشين -

 ...كه نگرفتم

 :كمي حرص گفتم با

 ؟كنيداري شوخي مي -

 :و گفت خنديد

  ...نه واال -

  !اينا حاصل تفكرات پدر بزرگته همه

 :بغض گفتم با

  !خيلي مسخره است -

 ؟!تونن اين قدر بي رحم باشن كه بخوان خواهر بيچاره منو به عقد شما در بيارنطور مي چه

 :كرد و گفت اخم

 ؟به عقد من در بياد بيچاره ميشه يعني هر كي -

 :حرص گفتم با

  !شوخي نكن حاج امير -

 ...اينه شما خيلي بزرگتري منظورم

 :خنديد و گفت دوباره

 ؟هيكلمو ميگي -
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 :نخندم و گفتم نتوانستم

 ...هم سن، هم هيكل-

 :هايش را يك طور خواستني خمار كرد و گفت چشم

 !از تو هم خيلى بزرگترم -

 :شرم سرم را پايين انداختم و من من كنان گفتم با

 ... چيزه-

  ...نه

 ...يعني

  ... گممي

 .اين طوري ... نه

 :را گم كرده بودم با كلى سعي توانستم بگويم كلمات

 ؟خوب قراره چي بشه حاال-

 .آن روز واقعا قصد كشتنم را داشت  انگار

 :كرد گفتهمان طور كه مستقيم نگاه مي باز

 !خوام در دهن مردم رو ببندميم -

 :ترس پرسيدم با

 ؟چه طورى -

 :آمد گوشه شالم را گرفت و گفت جلو

 جريان عقد سوري مامانتو واست توضيح ميدم كه قراره چي بشه، -

 !فقط به خودمون فكر كن ريحان االن

 .شروع به لرزيدن كرده بود، جرات نداشتم سرم را باال بياورم بدنم

 ...زير چانه ام، سوزاندم انگشت شصتش گرمي

را باال آورد و در حالي كه به چشمانم چشم دوخته بود، قدري بي رحمانه شعري را هجي كرد كه نماد  صورتم

 .همه حس دروني اش بود

 من با تو بهشتي شدنم در خطر افتاد، -

  .بزن اين جان و به دوزخ بكشانم آتش

  ...لرزيدهايم مي لب

 .تناكي بودعجب حس شيرين  وحش !عشق

 .شبيه هيچ كدام از حس هايي كه تا به آن لحظه تجربه كرده بودم نبود عشق

 :چكيد و گفتم اشكم

 ...عشق نهايت است، اتمامش زوال نيست -

 :هايش خنديد و گفت چشم
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  ؟پايه اي بريم به مردم مژدگونى بديم -

  ...دمتون گرم، باريكال بگيم

  !آفرين

 ...ون راست بودباشيد، حرف و حديثات خوشحال

 نويسم، حس آن لحظاتم هيچ نمي از

 توانم در قالب كلمات، آن وسعت عجيب انواع حس ها را بگنجانم، كه نمي زيرا

  .دانم زيباترين لحظات عمرم را تجربه كردممي فقط

 !نوزادي بودم كه از رحم سياه دنيا با دست هاي او متولد شدم من

 .گر متولد شدمخدا قسم من آن لحظه يكبار دي به

 خواستم موافقتم را اعالم كنم،  هايم را محكم روي هم فشردم و اين طور مي چشم

 :معترضانه گفت اما

 .قطعي بده كه بدونم حالله و اذنشو دارم يبله - 

 :تعجب گفتم با

 ؟اذن چي -

 :جدي تكرار كرد كمي

 ؟؟؟؟بله -

 :و شتابزده و كمي ترسيده گفتم سريع

 ...بله -

 ...له شد اذن اولين بوسه كوتاه اما پر مهرش روي پيشاني اماين ب و

 ....بوسه اي كه مسبب جويبار اشك از چشم هاي هردويمان شد همان

*** 

 .رسيديم، مامان حالش خوب نبود و طاقت نداشت در ماشين بماند زودتر

 :پياده كه شد، سپهري با نگراني نگاهم كرد و گفت 

 .گيرمآب ميوه ميحال  مادر خوب نيست، ميرم  -

 .مامان به ديواري تكيه زده بود و چشم دوخته بود به تابلوى دفتر ازدواج.كردم و پياده شدم تشكر

 :ديدم كه كالفه چادرش را روي سرش جا به جا كرد و با يك آه غليظ گفت 

 !خدا ببخشدم -

 .صبح، بار  چندم بود كه اين جمله را تكرار كرده بود از

 :گوشه روسري اش، اشكش را پاك كرد؛ ديگر طاقت نياوردم و كالفه گفتمكه ديدم با  وقتي

 ؟؟خدا چيو ببخشه !مامان - 

 ؟كه داري خودتو بعد يه عمر اسارت نجات ميدي اين

 ؟كه داري دخترت رو از زير بار زور و جهل يه پيرمرد نجات ميدى اين
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 !!!وقتي نمي بخشه كه واسه نجاتت بتوني و كاري نكنى خدا

 :كان داد و بعد كف دست هاي خشكش را روى صورتش كشيد و گفتت سر

 ؟اگه اون طور كه حاج امير مي گه نشه، چى -

 !يه راه ديگه پيدا مي كنيم -

اين ازدواجم صوريه، بعدش مي تونيم با اثبات كارهاى آقاجان حزانت حنا رو  .اين وكيل كارش حرف نداره مامان

 !بگيريم

 !قه كيفري دارهعمو هم كه ساب !پيرن اونا

 !پس قطعا حزانت با خودته .هم كه قراره سند و در آمد خوبى داشته باشي تو

 !نظر  خود  حنا هم واسه دادگاه مهمه، چون سنش به يه حدي رسيده بعدم

 .امير فكر همه جا رو كرده حاج

 !وصلت با يه بچه امروز حاج امير بود كه راضي نشد به !بذار زندگى اين طفل معصوم رو نجات بديم مامان

 ؟كجا معلوم فردا روزى آقاجان يه نفر ديگه رو پيدا نكنه از

 :حاج امير را كه از دورتر ديدم، با لبخند صورت مادرم را بوسيدم و بعد از نوازشش گفتم ماشين

 !قراره روزهاى خوبمون برسه -

 !باش روح بابا هم راضيه مطمئن

لبخند سرش را به نشانه سالم تكان مي داد و من به اين سالم عجيب  حاج امير پياده شده بود و او هم با حاال

 ....اميدوار بودم

*** 

 !ماه ديگر گذشت و حتى يك روز براى من بدون تالش نگذشت چهار

 !با يك دنيا اميد و اطمينان تالش

 !راهم ايمان داشتم و به پايان اين راه، اميدوار و به پرودگار، يقين  مطلق به

  .رسيدم با خنده هاي دختركم و شيرين زبانى هاي ساهيار برطرف مي شدروزم وقتى به خانه مي خستگى تمام

چه خوب رسم  ياين كه دختركم شبيه تو مي خندد و ساهياري كه حتي تو را يكبار نديده است، ول به

 !هاي كوچكش عجب خواستني استعموزادگي به جا مي آورد و مردانگى

  .م به خانه نگذشته بود، كه تلفنم زنگ خورديك ساعت از برگشتن هنوز

 :عوض كردن پوشك جانا در اتاق بودم، با صداي بلند گفتم مشغول

 ؟منيره جان دستم بنده، ميشه لطفا جواب بدى -

ديدم خبري از منيره نشد و تلفن همچنان زنگ مي خورد، بلند شدم و سريع دست هايم را شستم و سمت  وقتي

 .ر ساكت شده بودرفتم كه ديگ ياگوشي

 :سريع تماس گرفتم و او هم كه انگار خيلى منتظر بود، سريع پاسخ داد .شماره كُميسر روى گوشى بود 

 ؟خانم جبارزاده !الو-

 .سالم كُميسر، ببخشيد دستم بند بود-
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 !بايد صحبت كنيم-

 ؟نگران شدم، چيزى شده-

 ؟تونم ببينمتونمي-

 !ويش، سرك كشيدنشروع كرد به هزار راه  پر از تش دلم

به سمت صدا برگشتم، طفلك با شلوار خيس مقابل درب ايستاده بود و با گريه مي  .ساهيار قلبم را لرزاند گريه

 :گفت

 !شهاب جانم رو غوله داشت مي خورد -

 .كُميسر سريع خداحافظي كردم و به كمك طفل وحشت زده شتافتم با

 :زده گفت خجالت

 !من ديگه مرد نيستم -

 !يش كردم توي جامچون ج 

 :كردم و با قربان صدقه حمام بردمش و همان طور كه مي شستمش ناله مي كرد نوازشش

 ؟خوابم واقعى كه نمي شه -

 :را بوسيدم و پرسيدم سرش

 ؟چي بود خوابت مو فرفري خوشگلم -

 :بغض گفت با

 !يه غول زشت داشت شهاب جان رو مي خورد-

 .زشت را من هم همين حوالى احساسش مي كنم كردم ، نتوانستم بگويم آن غول سكوت

منيره كه با گريه و جيغ هاي جانا تازه بيدار شده بود در حالى كه جانا را در بغل تكان مي داد، جلوي در حمام 

 :آمد و گفت

 !چرا اين قدر خوابم سنگينه آخه !سياه خواب برم الهي !واي خانمم-

 :ا اعتراض شيريني رو به منيره گفتب اريرا دور ساهيار مي پيچيدم كه ساه حوله

 !!!!منيره-

 !زشته ببينه من جيش كردم !رو ببر جانا

  .ساعت بيشتر طول كشيد تا دو فرشته كوچكم در آغوشم بخوابند يك

 .ها را به منيره سپردم و با عجله سمت محل قرار با كميسر شتافتم بچه

*** 

 :با صداى بلند گفت كيسه بزرگ پر از ظرف غذا را روي ميز گذاشت و چند

  .بيايد نهار آوردم !آهاي اهل خونه - 

 ...دلم رفت براي شيطنت صورت معصومش .يك چشمك يواشكى به من زد بعد

 .يك به يك از اتاق ها بيرون آمدند همه

 :زودتر از همه سمتش دويد و با ذوق گفت حنانه
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 !از ما كار مي كشيد كه تلف مي شديم يكم ديرتر اومده بودي مامان اين قدر توى گشنگي !واى داداش -

 :دستمال به دست، با همان شرم هميشگي اش گفت مامان

 !همه زحمت  ما افتاده روي دوش شما -

 :رضا لب گاز مي گيرد و مي گويد امير

 !رحمتيد خانم -

 .سفره را پهن مي كنيم يكمك آيجان و منيره و شاد به

كه با نگاه اخم آلود و اشاره مامان به گردنم و يقه كمي بازم، تازه  هنوز روسرى را باالي سرم جمع كرده ام، من

متوجه موضوع مي شوم و وقتى مي بينم كه حاج امير هم متوجه اشاره و حرص خوردن مامان شده است، نمي 

 !قهقهه مي زنم ارياخت يتوانم جلوي خنده ام را بگيرم و ب

 در خانه جديد  مادرم، قهقهه

 !ام، عجب دل نشين استنجات خانواده آزادى مادرم، در در

 .را مي بينم كه سر به زير انداخته و قرمز شده و ريز مي خندد امير

 :با اخم نگاهم مي كند، بغلش مي كنم و مي گويم مامام

  ؟قربونت برم، چته مرضيه خانم -

 !ديگه بخند

 !چه خونه خوشگلى دارى ببين

 !هزندگي بدون غرغر و كنترل، چه قدر خوب ببين

 :به حاج امير نگاه مي كنم و با خنده مي گويم بعد

 !بيا هميشه دلت پسر مي خواست - 

  !يزن يه آقايي شدي كه بدون چك و چونه، مادر يه همچين شاخ شمشادى شد حاال

 !خوبه، دهن پر كنه ييه ذره زيادى گندست ول البته

 :ا سرزنش به من مي گويدمي خندند، مامان با خجالت به صورت خودش سيلي مي زند و ب همه

 ؟دختر تو چرا اين قدر بى حيا شدى -

 !بكش خجالت

 !ندارم خجالت بكشم دوست

 !ام از شرم هاى شرم آور عاصي

 !زوري و خفه كننده يخجالت كشيدن ها از

 :خنده بيشتر ادامه مي دهم با

 ؟اصال اين داماد بي ذوق كجاست حاج امير -

 ؟؟وي شرايط سخت، باباتون مامانم رو تنها بذارهاين جوري به شما زن داديم كه ت ما

 !پروا و از ته دل مي خنديديم، همه چيز يك طور رويايي پيش مي رفت بى
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خودش هم همراه ما مشغول تميز كردن خانه شده بود، از هر فرصتى براي عاشقانه هاى يواشكى استفاده مي  

 .كرديم

خودم قند در دهانش گذاشتم، با چشم هايش تشكر كرد،  كه سيني چاي را آورد دست هايش كثيف بود، منيره

با هم شيشه ها را تميز مي كرديم و من روى شيشه برايش با كف قلب مي كشيدم و او در عين شرم معصومانه 

 !مردانه اش، دست روي سينه اش مي كشيد و تشكر مي كرد

 .مي دادهم هربار از راه مي رسيد و نسبت به پوشش من با اشاره تذكر  مامان

تكاندن دودكش بودم كه با سقوط تل بزرگي از دوده و آشغال وحشت زده جيغ كشيدم، امير خودش را  مشغول

سريع رساند و دوست داشتني ترين سوسك دنيا، از ميان دوده و آشغال ها خودنمايي كرد و باعث شد كه من به 

 .بهانه ترس از يك سوسك، در آغوشش پناه بگيرم

 .جالت زده نمي دانست بايد چكار كندشوكه و خ بيچاره

مامان را آن لحظات هرگز فراموش نمي كنم، كه اگر دستش باز بود، قطعا با نيشگون همه جانم را كبود مي  نگاه

 !كرد

 :با خجالت قدري عقب رفت و گفت اميررضا

 !االن درستش مي كنم-

ك انداز آن را برداشت و همان طور كه سمت بودم كه سوسك را بكشد ، اما با احتياط تمام با جارو و خا منتظر

 :پنجره مي برد با او حرف مي زد

 ؟!قول دادى !قول بده ديگه اين ورا نياي .بيين خاله سوسكه، اينجا خونه مرضيه خانمه -

 !عجب خانم فهيمي هستى !آفرين 

 .با آرامش سوسك را لبه بيروني پنجره رها كرد بعد

 :با اعتراض گفت شادي

 !كشتيش، باز ميادا داداش مي -

 :كرد و گفت اخم

  ؟واسه چي بكشيم زبون بسته رو  -

 !رو خوش نمياد بابا جان خدا

 و انسانيت حتي براى موجودي كه از نظر خيلي ها چندش آورترين موجودات است،  ترحم

 ...از كسي چون امير بر مي آمد و بس فقط

 :دستم را گرفت و با عصبانيت گفت مامان

 !ون اتاق كمك كن كمدها رو بچينمبيا بريم ا -

 دانستم كمد بهانه است، با خنده دنبالش راه افتادم، مي

و امير را نگاه كردم كه با خنده يواشكي سر تكان مي داد و دستش را طورى روي گردنش مي كشيد كه   برگشتم

 !يعني نشان مي داد، كه قرار است مامان سرم را ببرد

 :حالي كه بازويم را مي فشرد، گفت مامان در .اتاق كه رسيديم به
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  ؟كنيذليل نشى چرا همچين مي -

 ؟؟؟رو خوردي حيا رو قى كردي آبرو

 :وجودم مرا به طغيانى شيريني دعوت مي كرد، با صداي خيلي بلند گفتم همه

 !آخه خيلى دوستش دارم !دوستش دارم مامان -

 .قطع كنددوباره به صورت خودش مي زند، مي خواهد صدايم را  مامان

 !دختر خجالت بكش !واي خاك به سرم -

 :من بلندتر فرياد مي زنم اما

 !دوست داشتن خجالت نداره -

 ...و منيره و شادي و حنانه حاال مقابل در اتاق ايستاده اند، با بغض و لبخند و ذوق مرا نگاه مي كنند آيجان

*** 

  !بيچاره ام را در تاريكي شب از من بربايد شدت پيدا كرده بود، باد همه زورش را مي زد كه چتر باران

 .تالش و نبرد براي حفظ چتر و چادرم با باد بودم در

با ديدن اين صحنه سريع از ماشين پياده شد و به كمكم شتافت، تشكر كردم و تا سوار شدن همراهي ام  كميسر

 .كرد

 .مايي كردمان خودنباران و جير جير برف پاك كن ها، بين سكوت چند ثانيه صداى

طور كه  بي حركت و ساكن در خلوت كوچه، در اتومبيل نشسته بوديم، كميسر شروع كرد به ضرب  همان

 .انگار داشت به اين فكر مي كرد چه طور سر صحبت را باز كند .گرفتن با انگشت هايش روى فرمان

 :كمكش كنم و پرسيدم خواستم

 ؟اتفاق بدى افتاده -

 .كشيد را پايين انداخت و پوف سرش

سمت مردى دويد كه يك كيسه پالستيكي  باالي سرش گرفته بود و زير باران، سمت انتهاي كوچه مي  نگاهش

 :آرام گفت .دويد

 !يهو چقدر بارون شديد شد -

 :ترديد پرسيدم با

 ؟شما براي گفتن اين حرف تا اينجا نيومدين، درسته -

 :را از من گرفته بود، وقتي مي گفت رويش

 !جبار زاده اومده، فردا ابالغ مي شه حكم شهاب -

 !قلبم را به وضوح احساس مي كنم آماسيدن

 قلبم كه يك مرتبه فرياد مي كند بيچاره

 " ؟!مگر من چه قدر توان دارم !بس است بي انصاف ها !بس است ديگر"

 :با صداي لرزان مي پرسم .مي لرزد، اما گريه نمي كنم فكم

 ؟!اعدام -
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 .سرش پايين است هنوز

قوه قضاييه وعده برخورد قاطع و سريع و بدون اغماض با اخاللگران نظام ارزي و بانكي كشور رو داده، پرونده  -

  !سنگين 

في االرض از طريق تشكيل شبكه فساد، اخالل تو نظام اقتصادي و ارزي و پولي كشور، با انجام معامالت  افساد

 !سكه و كاال، جرم كمى نيست غيرقانوني و غيرمجاز و قاچاق عمده و كالن ارز و

 :مكث كرد و بعد سرش را باال آورد و گفت كمي

 !از اعتراف به قتلش هم كه ديگه خودتون خبر دارين -

 !وار با تمام غمم خنديدم ديوانه

 ؟اونوقت همه اينا رو شهاب به تنهايي انجام داده -

 ؟معلوم نيست، اون پوال كجاست حتي

 :تاسف تكان داد و گفت سر

 وني كه داره به شهاب جبارزاده براي نابودي خودش كمك مي كنه،ا -

 !خيلي دليل و شواهد محكمي در اختيارش گذاشته كه ثابت كنه مهره اصلى اين شبكه خودشه

 :آسمانى كه امشب ديوانه وار مي باريد، نگريستم و زير لب گفتم به

 !سر بى گناه باالى دار نمي ره -

 :ين گونه داداينكه كميسر جوابم را ا با

 ؟از اول تاريخ و آفرينش مي خواي واست مثال بزنم، خون چه قدر آدم بى گناه ريخته شده -

 !هابيل شروع شد از

 !من هنوز نگاهم به آسمان است و روى صحبتم با پروردگار اما

 " !خدايا به بچه اش رحم كن "

*** 

 .بي او بود، اعالم كرده بودم  نمك گير عشق شده بودم كه  حكم حرام بر هر لحظه اى كه طوري

 .را خالصه كرده بودم در معصوميت چشم هايش دنيا

 .گفترا در بي قراري صدايش مي يافتم، وقتي آن طور با شور و شرم از عشق مي قرارم

 .كردخالصه شده بود در همان چند ثانيه نگاه  پر مهرش كه باباجان خطابم مي آرزوهايم

 !ده بوديك طور عجيب، زيبا ش دنيا

 .دانستم هدي مثل هميشه در حياط دانشكده منتظرم استامتحانم كه تمام شد، مي آخرين

 :سرعت خودم را به او رساندم و با شوق جزوه هايم را در كيفش گذاشتم و گفتم به

 .همش مال خودت، ديگه مارو به خير و اين واحد رو به سالمت !بيا دختر  استاد -

 ؟ع طرح اين سواال اين قدر بدجنس ميشيبه باباتم بگو چرا موق 

 .و باهم به سمت در خروجي راه افتاديم خنديد

 :كرد؛ پرسيدكه چادرش را روي سرش مرتب مي همانطور
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 ؟ميري خونه يا سركار -

 .كشيدم و مقنعه ام را جلوي صورت پايين كشيدم پوف

 .خوام بخوابم، تعطيل تعطيلم امروزفقط مي -

 .رفتيمويزان شده بودم و مقنعه ام، جلوي چشم هايم را گرفته بود؛ جلو ميطور كه به او آ همان

  :داد و گفت هولم

 .خوري به در و ديواراالن مي !واي ديوونه -

 .ندادم و بيشتر خنديدم اهميت

 .خنده بوديم كه متوجه شدم همزمان با اتمام خنده اش ايستاد غرق

 :پهلويش زدم و گفتم به

 .بند نيار، حركت كنراه رو  !هي خانم -

 :داد و آرام گفت تكانم

 ؟كنهاين اينجا چي كار مي -

 .دلم پاره شد، با وحشت مقنعه ام را باال زدم بند

 .دست به سينه كنار ماشينش ايستاده بود و يك طور عجيب به من زل زده بود .فقط چند قدم فاصله داشتيم 

 .ترساندكه حسابي مرا مي طوري

 .همان شهابي كه هيچ چيز از او بعيد نبود .ذشته بودهمان شهاب گ نگاهش

 .اختيار چند قدم عقب رفتم بي

 .خواستم داخل دانشگاه برگردممي .كه پوزخند زد ديدم

 :هدي را گرفتم و گفتم دست

 !بيا بريم -

 .طوري اسمم را فرياد زد كه توجه همه جلب شد اما

 !ريحانه -

  .لرزيد بدنم

 .ر اين مرد در زندگي من بودتنها ارمغان حضو شرمندگي

 نكردم و به راهم ادامه دادم، توجه

 :زندمتوجه شدم كه جلو تر آمده و با صداي بلند تري فرياد مي اما

 .وايسا كارت دارم -

 .هست يادر اين موقعيت، مستعد هر گونه آبروريزي دانستممي

 .كرديك دستگاه پرس، مچاله ميدانشگاهي هايم و حراست  دانشگاه، كل وجودم را، همچون نگاه هم

 .سرعت سمتش رفتم با

 نزديكش كه رسيدم .او كمي عقب نشيني كرد حاال

 :اما با خشم گفتم آرام
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 !گورتو گم كن -

 !داد، اما ديگر براي من هيچ بود و تنها هيچهمان بوي هميشه را مي .شهاب بود همان

 .را محكم گرفت و سمت ماشين كشيد دستم

 :ست ديگرم را گرفت و گفتوحشت زده د هدي

 .به خدا االن ميگم حراست آدمت كنه .ولش كن !هي -

 :گويدوقاحت به هدي مي با

 !تو خفه شو -

 :گويمكنم، براي راحت كردن خيال هدي مينمي مقاومت

 .نگران نباش، زود ميام -

 .باالجبار و براي حفظ آبرويم در دانشگاه، با شهاب همراه مي شوم بعد

اشك هايش، حتي اعترافاتش، اين قدر برايم تكراري شده است؛ كه هيچ تاثيري روي احساسم  هايش، حرف

 .ندارد

 .تمام عواطفم نسبت به اين بشر منجمد شده است مطمئم

 :كندگذارد و ناله ميگيرد و سرش را روي دستم ميوقتي در ماشين با هق هق دستم را مي حتي

 يه فرصت ديگه بهم بده، -

 !مبچه بود من

 :پرسدكنم كه با وحشت و بهت، يك مرتبه ميسرد نگاهش مي آنقدر

 ؟تو ديگه هيچ حسي به من نداري -

 :گويمدهم و ميرا به نشانه منفي تكان مي سرم

 !فقط يه جمله دارم بهت بگم .بهت احترام گذاشتم، اومدم حرفاتو گوش دادم -

 !رن رد ميشن؛ هيچ فرقي نداريواسه من، با اين عابراي ناشناس كه از كنارمون دا تو

 .دست و پا نزن زيادي

 !قلب  من، واسه تو، ساحل امني وجود نداره توي

 .گيردپياده شدن دارم كه دستم را دوباره محكم مي خيال

 ذارم اون به مرادش برسه،نمي !ذارم ريحانه نمي -

 !ذارمهر قيمتي كه شده نمي به

دوم تا خيالم راحت ماشين خارج مي شوم و با آخرين توان، آنقدر مي كشم و ازنفرت دستم را از دستش مي با

 !شود به خيابان هاي امن  بدون  شهاب رسيده ام

كشد تا جواب دهد و فقط خدا كمي طول مي .گيرمگوشي ام را در مي آوردم و بالفاصله شماره اش را مي بعد

 .آيند داند با هر بوق كشدار، ضربان قلب  من هم، چقدر كش ميمي

 !سالم باباجان -

 :كنمكنم و صدايش ميمي بغض
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 !امير -

 :پرسدنگران مي .كندصدايم را حس مي بغض

 ؟چي شده !جان امير -

 .چكدمي اشكم

 ؟!ميشه بيام حجره ببينمت -

 .هنوز نگران است اما قصد آرام كردنم را دارد صدايش

 چند تا نفس عميق بكش باباجان، -

 .خودم ميام پيشتبهم بگو كجايي،  بعدم

 :گويمهايم سرعت گرفته اند وقتي مي اشك

 .دونمدونم كجام اصال، نمينمي -

 .مي شوم كه در حال راه رفتن است متوجه

  .كنماشكال نداره، من پيدات مي -

 ؟فقط بهم بگو اونجايي كه االن وايسادي چه شكليه تو

 :گويمچرخانم و ميسر مي .اب دارمدختر بچه بينوايي كه در شهربازي گم شده است، اضطر مثل

 .جلوي يه آب ميوه فروشي -

 :گويدزمان ميو هم شنوميرا م نشيباز شدن  درب ماش يصدا

يه چيز خوشمزه واسه خودت سفارش بده، بعدم بگو يه معجون  .خوب االن برو داخلش .چه جاي خوبي !به به -

 .چند طبقه، واسه امير شكمو بزنه تا من برسم

 .رومميوه فروشي مي آب سمت

 .كندكند؛ با آرامش با من صحبت مياو تمام مدت، در حالي كه رانندگي مي 

توانم اسم خيابان را  پيدا كنم و چند دقيقه بعد ماشينش را كنار پياده رو كند كه حاال ميقدر آرامم مي اين

 .ببينم

 :و با ذوق و اشك بگويم بعد هم زمان كه او پياده مي شود، من با كاسه معجون سمتش بدوم

 !مرسي كه اومدي -

هايش، راه نوازش را پيش نگرفته اند و از بوسه اش، سهمي ندارم؛ دانستم اگر دستروي سينه اش بود و مي سرم

 .محض حيا و اعتقاداتش است

 كه يك مرتبه وقتي صداي اذان بلند مي شود، انقدر

 :گويدتا راحت تر حرف بزنيم، يك مرتبه ميتاريكي كوچه اي كه ماشين را پارك كرده است،  در

  ؟چيدمان خونه مامانت تموم شد -

 :گويمكنم و كوتاه ميسرم را بلند مي .سوال بي ربط و بي مقدمه اش شوكه مي شوم از

 .فقط مبال مونده كه بيارن از كارگاه -

 :گويدبا لبخند مهرباني مي .كندمي نگاهم
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 ؟، كيفش بيشتر نيستخواستگاري بدون مبل، روي زمين -

 :گويمگيرم و كودكانه ميذوق گوشه كتش را مي با

 .به شرطي كه داماد شيريني از الف بگيره، اونم از اون خامه اي گنده ها -

 :گويدزند و ميشيريني مي قهقهه

 !اين جور پيش بري، اين داماد تا روز عروسي تبديل به يه بشكه متحرك ميشه -

 :و گفتم خنديدم

 !بگو كه روز به روز، چاق تر از ديروز منو -

 !به اين نتيجه رسيدم؛ هوا هم بخورم چاق ميشم يعني

 :گويدسرشار از عشق است وقتي كه مي نگاهش

 !نوش جونت، فقط جون امير قول بده غصه نخوري .قربونت برم، تو هرچي دلت خواست بخور -

 !؟دانستنمي

 ؟ه ترين خوردني دنياستدانست زير سايه مردانگي اش، غصه مسخرنمي

خوابم و صبح خانه شده ام ، از وقتي كه هر شب با پيام دوستت دارمش ميمن با شادي عجين و هم دانستنمي

 :گويدزند و با صداي دورگه خواب آلود ميها با تماس گوشي ام، وقتي كه زنگ مي

 .بريم سراغ روزي حاللخوشگل خانم پاشو نمازت رو بخون، بعدش طلوع كن روزمون خوشگل شه،  -

 .كرديك طور خاص و بكر عاشقي مي امير

 .كردمكرد كه براي داشتنش لحظه شماري ميطوري كه در عين نجابت، آن چنان احساساتم را سركش مي

 .را خوب مي شناخت و رسمش را به بهترين شكل ممكن به جا مي آورد عشق

كنند، آنجا كه خيال ولند كه خودشان را گم و گور ميها در برابر توصيف عشقش، آن قدر عاجز و معل واژه

 .چرخدعشقش در سرم مي

*** 

از قرائت  حكم وحشتناكى كه براى شهاب بريده شد؛ بار دومي بود كه عزيزه خاله جان بيچاره، راهي  بعد

 .بيمارستان مي شد

از غم و هراس  اين فاجعه، مصون  زد، تمام سعي ام اين بود كه او را در غربت و دوري،بار كه مامان زنگ مي هر

تر نگذرد، اما باالخره او هم از طريق اخبار متوجه نگه دارم؛ تا روزهاي اول حضورش در يك كشور بيگانه سخت

 .همه چيز شد

 .دير براي خواهري كردن برگشته بود، اما الحق كه خون جبارزاده در وجودش بود شهال

 .كرداي نجات برادرش تالش ميخيلى شجاع و با قدرت، پا به پاي من بر

 .كردندو شادى هم طور ديگري خواهري مي شهرزاد

 .كندمن همه اميدم اين بود كه خدا صداي ناله اين سه خواهر را مي شنود و به تنها برادرشان رحم مي و

 .كردندگذاشتند و همه تالششان را ميو آقاي ناظم زاده هم، الحق و االنصاف چيزي كم نمي كميسر

 .شدم، كم مي آوردم و اما هيچ وقت، حتي لحظه اي، از رحمت پرودگارم نا اميد نمي شدممي خسته
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 :گفتياد داشتم كه امير هميشه مي به

نا اميد شيطانه كه از درگاه رب نااميد شد و اسير كبرش شد و سجده نكرد، اونوقت بود كه رانده شد؛ و شد  -

 .شيطان رجيم

، كه تازه از بيمارستان مرخص شده است؛ نشسته ام و همان طور كه صداي نفس هاي سر عزيزه خاله جان باالي

 .گويممنقطع پيرزن بيچاره غرق خواب، در اتاق پيچيده است؛ با تسبيح امير ذكر مي

 .هاي شب چشم هايش را باز كرد و با ناله آب طلب كرد نيمه

 :صداي لرزان گفت قبل از اينكه بنوشد، با .آب را مقابل دهانش گرفتم ليوان

 !هاي اهلل -

 .دانستم قرار است ملكوت، يك طور خاص جوابش را بدهندكرد، ميخدايش را اين طور با سوز صدا مي وقتي

 .آسمان را با اين كه شب است؛ شرمنده كرده و غرق نورش كرده است مهتاب،

 .بوسمشكشم روي پيشاني عزيزه خاله جان و ميمي دست

 ؟خوايدميخاله جان چيزي ن -

 :كندلب ناله مي زير

 !اي واي شهابم !اي واي باالم -

 !اي واي  !واي اي

 .بوسمگيرم و ميرا مي دستش

 !ببين خاله اين شب سياه رو كه مهتاب چه طور روشن كرده -

 .رسه شب مهتابيمونمنيست هميشه تاريكي سهم ما باشه، مي قرار

 :پرسمزنم و ميلبخند مي .كندنگاه ميبينم كه با بغض مرا را كنار در مي شهرزاد

 ؟سه تا وروجكا رو خوابوندي  -

 :گويددهد و همان طور كه نگاهش از پنجره به آسمان است؛ ميسر جواب مثبت مي با

 !كنم به عدالت هستياگه اعدامش كنن شك مي -

 :گويمگيرم و استغفار گويان از جايم بلند مي شوم و ميرا گاز مي لبم

 متش كه ايمان پيدا كني،به حك -

 .كنيعدالتش شك نمي به

 .چه قدر دلم قرص است، براي فردايي كه همه نگرانش هستند و

*** 

 .شد كه بيدار شده بودم، اما بدنم هنوز بي حس و كرخت بوددقيقه اي مي چند

خت خوابم بيشتر  مي كه به ياد مي آوردم امروز در آسايشگاه چه روز پر مشغله اي دارم، وابستگي ام به ت وقتى

 .شد

خواست بعد از آن همه كشمكش و درگيري بتوانم بيشتر در خانه و كنار سختى را گذرانده بودم و دلم مي شب

 .خانواده ام بمانم
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كه از صبح علي الطلوع روي شاخه هاي سبز درخت جوان هياهو به پا  ييبهار نرسيده بود، اما پرنده ها هنوز

 .ستقبال بهار رفته بودندكرده بودند، زودتر به ا

  .ام را برداشتم و براي بار چندم صفحه اش را نگاه كردم هنوز تماس نگرفته بود گوشي

 منتظر بودم با تماس او بلند شوم و روزم را شروع كنم، انگار

 .دانستم بعد از اذان صبح توانست بخوابد و حتما چند ساعت ديگر بيدار مي شودمي اما

قابلمه ها در آشپرخانه سمفوني دوم شروع روز مي شود و بعد صداي اعتراض حنانه كه به هم خوردن  صداي

 :گويدمي

 !مامان شيرم كه داغ نشده -

 :با حرص و اعتراض جواب مي دهد مامان

 بده توي شيرجوش گرم كنم، -

  نيست برا اين دستگاه اينهمه پول داده معلوم

 !گرم كنه تونهاين قدر ادا در مياره، يه شير نمي چرا

گويم و بلند مي شوم تا براي كمك به آشپزخانه بروم و براي بار صدم به روي لبم مي نشيند، يا علي مي لبخند

 .مامان طرز كار با دستگاه سوالردوم جديد را ياد بدهم

 :گويدحال ريختن حبوبات در زودپز است كه با ديدنم مي در

 ؟بيدار شدى -

 نم،كروم، از پشت بغلش ميمي جلو

 .كنمگذارم و خودم را قدري لوس ميسرم را روي شانه اش مي

 .پيوندد و حاال دو نفري مامان را محكم در آغوش گرفته ايمهم با ديدن من سريع به ما مي حنانه

 :گويداعتراض مي با

 ؟چتون شده شماها -

 :گويمبوسم و ميرا مي صورتش

 ديشب واسه اولين بار شجاعتتو ديدم مامان، -

 .اون طور جواب آقاجان و عمو رو دادي كيف كردم قتيو

 :را گاز گرفت و گفت لبش

 خدا از سر تقصيراتم بگذره، -

 به گردنمون حق داره،  پيرمرد

 حق پنج تن ايشاال از خر شيطون بياد پايين اين كينه و كدورت تموم شه، به

 .نباشه پدرپزرگتونه، وليتونه هرچي

 :گويمگذارم و ميگاه ميشير حنانه را داخل دست ليوان

 ولي  هر كس خودشه مادر جان، -

 و باور كن خدا ما انسان ها رو آزاد آفريده، بيا
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 كنه،اين وجدان و انسانيتمونه كه بايد و نبايد و بكن و نكن ها رو واسمون مشخص مي 

 يه آدم ديگه، نه

 !يكي مثل آقاجان اونم

 :گويدهم آرام مي حنانه

 ي ادبيه، خيلي هم پيرمرد ب -

 .قدر فحش داد چه

 .كندبا تشر ساكتش مي مامان

  ؟حاج امير ديشب نگفت شما توي بحث بزرگترها نبايد حرف بزني -

 :پرسدانگار كه تازه ياد امير افتاده باشد، مي بعد

 !ريحانه -

  ؟زنگ نزد بهت

 .تا نزديك اذان تو ماشين جلو در بود طفلك

 :را مقابلش گذاشتم و گفتمشير حنانه كه داغ شده بود  ليوان

 .نگران بود كه دوباره برگردن، واسه همين چند ساعت موند -

 رود وقتي به خاطر مي آورم نيمه هاي شب  كه برايش پتو بردم، دلم مي بعد

 .قدر معصومانه خوابيده بود چه

 .آرام به شيشه زدم، بيدار كه شد سريع در را برايم باز كرد يضربه چند

 :شروع كردم پتو را رويش كشيدن، با لبخند گفتمشدم و  سوار

 !خوريسرما مي -

 :چشم هايش تشكر كرد و آرام پرسيد با

 ؟بهتري -

 ديدم، خوب بودم، من در بدترين شرايط، در اوج سختي ها وقتي او را مي من

 كردم او هستحس مي وقتي

 سهم من از دنيا شده است،  و

 .شدحال دنيا از آن من مي بهترين

 .شما باشي خوبم  -

 :كرد و گفت اخم

 !هميشه خوب باش -

 :هايم را جمع كردم و گفتم لب

 فردا كلي كار دارم آسايشگاه، - 

 .داريم بازرسي

 :مهرباني پرسيد با
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 ؟خواي بگم واست مرخصي رد كننمي -

 .نه، بهشون قول دادم باشم -

 .قربون خودت و خوش قوليت -

 .خودش را به در و ديوار كوبيدندوباره مست شد و شروع كرد  قلبم

 .را گاز گرفتم و يك مرتبه يادم آمد به نگهبان آسايشگاه قول داده بودم با او در مورد مشكلش حرف بزنم لبم

 :اختيار گفتم بي

 !راستي امير -

 ...جان  امير -

 .دادهمه جانم يك جا براي فدا شدنش جان مي د،يكشكه اين طور پاي جانش را وسط مي هربار

 .كَرم آقا يه كم مشكل داره -

 :هايش را تنگ كرد و پرسيد چشم

 ؟نگهبان فاز اول-

 اوهوم، بنده خدا توي دردسر افتاده،  -

 بيچاره مستاجره با دوتا بچه كوچيك،  

 قهر كرده رفته،  زنشم

 از شانسش صاحب خونه هم گير داده بايد خونه رو تخيله كنن، حاال

 سازگاري با بعضي از بنده هاش داره،دونم خدا چه سر نانمي اصال

  !دونمچيه نمي حكمتش

 :لب آيه اي از قرآن خواند زير

 "االَْْرْض   يوَلَوْ بَسَطَ اللّه ُ الر ّزْقَ ل ع باد ه  لَبَغَوَ ف  "-

 :تعجب نگاهش كردم و پرسيدم با

 ؟معنيش چيه -

 :را به صندلي پشتش تكيه داد و چشم هايش را بست و گفت سرش

كنه به اعتراض و درويش با ديدن پيامبر شروع مي اوناهش يه درويش برهنه رو مي بينه، ت موسي سر رحضر -

براش  موسي ده تا از تنگدستي نجات پيدا كنه،كفر و به موسي ميگه كه هر طوريه از خدا بخواد بهش ثروت ب

ثروتي بده كه از اين حال رها  بهش، ه تنگدستي به اين مرد روا نيستكنه و با اصرار به خدا ميگه اين همدعا مي

پرسه اين ميره و مي جلو بينه كه كلي آدم دورش جمع شدن،يوقت بعد اون مرد رو مُرده باالي دار م چند .شه

ده و مست كرده كه يه شب ورميدن اين مرد اين قدر شراب خ جواب ؟چه حاليه كه اين مرد بهش دچار شده

 .قصاص دارش زدن توي مستي كسي رو كشته و حاال براي

 .همونجا به حكمت خداي جهان آفرين اقرار كرد و استغفار كرد موسي

 .كردم، اما هنوز چشم هايش بسته بودچشم هاي گرد شده نگاهش مي با

 :را قدري باال كشيد و ادامه داد پتو
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 يم شهيستم پ نيگشود، در زم يرا بر بندگانش م ياگر خداوند در  هر نوع روز"معنيه اون آيه اين ميشه -

 ".كردند

 :بار قانع نشدم و با اعتراض گفتم اين

 ؟خواي بگي هركي فقيره، يعني لياقت مال داشتن رو ندارهمي  -

 :هايش باز شد و گفت چشم

تونم بگم كَرم چه كار كرده، فقط بدون حكمت خدا االن آبروي كسي رو بردن درست نيست، واسه همين نمي - 

 .واسش بهترينه

*** 

حكم اين قدر پر واضح است كه تمام ساعات خبرى فقط به آن پرداخته اند، تيتر  بزرگ روزنامه هاى  تقطعي

 .كثير االنتشار هم خبر تاييد حكم اعدام مفسد بزرگ اقتصادي شهاب جبارزاده است

خاله جان روي تختش  طورى نفس مي كشد كه مي دانم ديگر ميلي براي جنگيدن و ادامه زندگي را  عزيزه

 .ندارد

 اهل خانه هم ديگر جز اشك و ناله و دعا كارى از دستشان بر نمي آيد، بقيه

ترسيده است ، از اين كه او را مدام دور از جمعيت در اتاق سرگرم مي كنم و او صداي گريه و بي قراري  ساهيار

 .مي شنود

 :بار چندم است كه معصومانه به من مي آويزد و با ناله مي پرسد اين

 ؟جان مردهشهاب  -

 :تاب نمي آورم، از اتاق بيرون مي روم و با صداي بلند مي گويم ديگر

 !تمومش كنيد -

 دو دستش را روي صورتش مي كشد و همزمان كه اشك هايش را پاك مي كند،  شهال

 :پرسد مي

 ؟وكيل گفت آخرين وقت مالقات كي مي شه -

 .همين هفته -

 :ا همان صداي لرزان گفتكه سعي مي كرد خودش را كنترل كند ب شهال

 .بايد بچه اش رو ببريم ببينه -

 هنوز با بغض ساهيار را كه پشت من پناه گرفته بود تماشا مي كرد، شادي

 .هم  فقط پشت سر هم قرص مسكن مي خورد  و مشخص بود سر درد امانش را بريده بود الناز

 تاب نياورد و سمتش آمد و محكم بغلش كرد شهرزاد

 :ايش گفتميان اشك ه و

 ؟!مگه نشنيدي چه قدر التماس كرد نبريمش -

 با نگراني و ترس نگاهم مي كرد، ساهيار

 :را نوازش كردم و گفتم سرش
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 نمي تونيم با خودخواهي حق اين بچه رو ازش بگيريم، -

 .پدرشو ببينه حقشه

 خانه هر لحظه سنگين تر مي شد، جو

 از كرده بود،خفاش مرگ بالهايش را روي سقف خانه مان ب انگار

 .اى كه روزى برايم سمبل آزادي بود به بدترين صورت مرا در بند كشيده بود خانه

 را با همه عشق و ذوقمان انتخاب كرده بوديم، اينجا

 خانه اى كه امير برايم خريده بود را وقف  موسسه آشيانه گرم براي دختران بي سرپرست كرديم، وقتي

 .مامان ماندم و بعد به پيشنهاد امير دنبال خانه گشتيمتا قبل از ازدواج در خانه  مدتي

آپارتمان ساده كه پنجره اش مشرف بود به گنبد فيروزه اي يك مسجد قديمي و پنجره ديگرش نمايي  يك

 .زيبايي از يك گلخانه خيلي بزرگ داشت

مان نمي خواست جز به يك اثاثيه خانه را باهم خريديم، همه چيز را ساده انتخاب مي كرديم، انگار دل يك

 ....خودمان و عشق چيز ديگري آشيانمان را اشغال كند

 .حاال نمي توانستم در خانه بمانم، چون قلب كوچك خانه ساده ما توان و تاب اين حجم از غم را نداشت اما

 .ها را برداشتم و از خانه بيرون زدم بچه

 .خودم كه آمدم وسط ميدان كوچك سر خيابان بودم به

دان يك  مكعب  سنگى كوچك بود كمي فضاي سبز اطرافش و دو نيمكت ، نمي دانم دليلش چه بود كه مي نماد

در همه فصول سال پرنده هاي زيادي در اين مكعب سنگي جمع مي شدند و اين طور باب شده بود كه مردم 

 !برايشان غذا مي ريختند

و شهال با قمري ها را تماشا مي كرد و گاهي از  در آغوش با ذوق بازى ساهيار و آلما و دختر هاي شهرزاد جانا

 .خنده ريسه ميرفت زير گردنش را بوسيدم، اينجا شبيه ترين عطر به عطر پدرش را مي يافتم

 ؟ديدي جوجو ها رو مامان -

مي كرد كلمه جوجو را ادا كند و در عوض آب دهانش حباب مي شد و اين قدر شيرينش مي كرد كه نمي  تالش

 .هايش را نبوسمتوانستم لب 

 :دوان دوان سمتم آمد و گفت ساهيار

 !اينا چرا ترسوهن !ريحانه -

 .نميسن من بگيرمشون واي

 ؟عزيز دلم گناه دارن، واسه چى بگيريشون دورت بگردم -

 :حرص گفت با

 !آخه همش فرار ميكنن -

 .اختيار، نگاهم خيره مي ماند روي چند پرنده كه در حال دانه خوردن هستند بي

 .با امير وقتي كه دلمان مي گرفت دانه بر مي داشتيم و اينجا مي آمديم ميشهه

 به خاطر دارم پرنده ها كه هركس از نزديكشان رد مي شد، سريع پر مي زدند، خوب
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 .طور دور تا دورش بدون هيچ واهمه اى جمع مي شدند چه

 يوانات هم به خوبي  حس مي كردند،بود كه يقين پيدا مي كردم كه پاكى  و بي آزاري اين مرد را ح آنجا

 .آن ها هم كنارش بودن را از صميم قلب دوست داشتند و

 :لب با اشك و لبخند زمزمه كردم زير

 ...امير بى گزندى تو -

 .صداي تلفنم به خودم مي آيم، با ديدن اسم كميسر سريع خودم را جمع مي كنم و جواب مي دهم با

 :ض وصل شدن تماس مي گويدنمي دهد من حرف بزنم، به مح مهلت

 !الو خانم جبارزاده -

 .بديد مژده

 .دوخته ام به كبوتر ها امير را ميان كبوترها با يك لبخند و يك كوه آرامش مي بينم چشم

 !خيره انشااهلل -

 !سولماز عنقا مادر شهاب جبارزاده خودش رو معرفي كرده !سولماز !خيره خيره -

 ...و حكم تعليق شده پرونده شكل گرفته روند جديد توى اعترافاتش يه با

ها زير باران و حتى تگرگ راه رفت و چرخيد و رقصيد و متوجه  ساعتشود بدون چتر، عشق است كه مي  با

 .گذر زمان نشد

 ...اما

  ...دل تنگ  هرچه كه بود و هرچه كه امروزت نيست و از آن روز كه گرفتار عشق باشى امان

يافتن يك سقف  براي بندي و با آخرين توان،كني و چشم هايت را ميمچاله مي وقت خودت را زير باران آن

تمام قلبت را  از بارش يك به يك خاطراتت كه شبيه يك سيل طغيانگر بلكهكه تو را نه از باران،  سقفي؛ دويمي

 .نگه دارد مصونكند، زير و رو مي

 وقت است كه باران زشت مي شود،  آن

 ش بيشتر مي شود،كه مي آيد درد آفتاب

 ...زمستان كشنده است و گرماي تابستان عذاب آور سرماي

 !مسخره مي شود بهار

 ... زندآخ از پاييزش كه آخرين تير را بر پيكر بي اويي ام مي و

 شب بيدار بودم،  تمام

 !كردمبودم و شبيه ديوانه ها هزار بار حرف هاي كميسر را با خودم تكرار مي بيدار

بردم خواب ديده ام و اينكه سولماز براي نجات جان بچه اش پيش قدم كردم كه گمان مير فكر مياين قد گاهى

 .شده است، تنها يك سراب است

 .شدم كه با او حرف زده امكردم و با ديدن شماره كميسر مطمئن ميام را چك مي گوشي
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اگر  كه م ترديد داشتم كه اگر نشود،ويي هاهل خانه را خبر كنم و از س يخواست همهبودم و دلم مي خوشحال

اين شب طوالني اصال خيال طي  و كردمتا صبح صبر مي بايد؛ جهت اميدوارشان نكنم بيواقعيت نداشته باشد، 

 .شدن نداشت

 .گفتمرا روي تخت خودمان خوابانده بودم و تمام مدت روي سجاده امير نشسته بودم و با تسبيحش ذكر مي جانا

 ت چادر نماز به سر داشتم و نمازم تمام مي شد، داشت هر وق عادت

 :گفتكرد و تند و تند لب هايم را مي بوسيد و ميذوق سمتم مي آمد و لپ هايم را با دو دستش مچاله مي با

 .قبول باشه ننه نقلى،خاله قزي، لپ قرمزي-

 :گفتمكردم و ميمي اعتراض

 .دردم گرفت !آخ -

 .يدنمكرد به تند تند بوسشروع مي بعد

 .كني اين قدر خوردني ميشيفتير  من، الهي قربونت بشم، چادر سرت مي -

 !!!!!!تو هم هر دفعه منو به يه خوراكي مورد عالقت تشبيه كنا -

 .روي لب هايم نشسته بود كه با صداي ساهيار به خودم آمدم لبخند

 ...كمك !ريحانه،ريحانه -

  .و نگاهش كردم برگشتم

 .در ايستاده بوددر چهارچوب  هراسان

 :پرسيدم نگران

 ؟خواب بد ديدى پسرم ؟چي شده -

 :سر همانطور كه جواب منفي داد گفت با

 ...نه، شوفاژ -

 !كنهاون اتاق داره جيش مي شوفاژ

 :نخندم، با تعجب و اخم نگاهم  كرد و گفت نتوانستم

 !خنده نداره -

 كرد، قدر شبيه شهاب اخم مي چه

 .و بلند شدم را روي زانويم زدم دستم

 ؟كنهبيا بريم ببنيم آقاي شوفاژ چرا داره جيش مي -

 .كردآچار به جان شوفاژ افتاده بودم، شادى اعتراض مي با

  .ريحانه تعمير اين، نصفه شبي كار ما نيست -

 :داد پيشنهاد دادهمانطور كه جانا را در بغلش تكان مي شهرزاد

 .روزيزنگ بزنيم از اين تعمير كارهاي شبانه  -

 .مرتبه آب جوش چنان روي دستم فوران كرد كه از شدت سوختن جيغ بلندي كشيدم و عقب رفتم يك

 :خاله جان از خواب پريد و با ناله فرياد زد عزيزه
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 ...يا جده سادات -

 .براي آرام كردنش سمتش رفت شهال

زدم مثل بچه ها هق هق ميبه شدت مي سوخت، همه در حال كمك براي تيمار زخمم بودند، بي اختيار  دستم

 و اين اشك ها از درد آب جوش نبود،

 .كردمنگراني و تشويشي بود كه بايد تا صبح تحملش مي از

ماليد و من نگاهم به پره هاي شوفاژ ميخكوب مانده بود و غرق بودم روي جاي سوختگي روغن زيتون مي منيره

 ....داشتم در گذشته اي كه ديوانه وار آرزوي تكرار آن روزها را

*** 

 :ليوان هاي شربت را در سيني گذاشت و  آرام گفت مامان

 .هالك شد بنده خدا، ببر بده گلوش تازه شه -

داند تا رسيدن به  سالن پذيرايي و ديدنش چند بار دلم مثل قطعات يخ ذوق ليوان ها را برداشتم و خدا مي با

 .داخل ليوان در سينه ام باال و پايين رفت

  .دست مشغول تعمير رادياتور بودبه  آچار

  .نشستم، لبخند زد و چشم هايش را برايم تنگ كرد كنارش

 :را باال نزديك لب هايش آوردم و گفتم ليوان

 !مرضيه خانم فرمودن لب تر كنيد -

 :و يك جرعه نوشيد بعد صدايم زد خنديد

 ؟ريحان -

 .مجانم را در چشم هايم ريختم و با همان چشم ها جان گفت همه

 :رادياتور اشاره كرد و گفت به

 ....نگاه كن وقتي آب ميده اين طوري بايد -

 :حرفش دويدم و گفتم وسط

 ؟چرا بايد ياد بگيرم-

 :جدي گفت خيلي

 !چون بايد همه كار بلد باشي -

 :حرص گفتم با

 ؟يعني قراره توي خونمون شوفاژها رو من تعمير كنم -

 :حال چرخاندن آچار گفت در

 .من نبودم بلد باشي تا خانم بزيمو و شنگول منگول و حبه انگورم سرما نخورن وقتي كه -

 :چشم هاي گشاد شده پرسيدم با

 ؟اينا ديگه كي ان -

 :و گفت خنديد
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 ...تو و بچه هام ديگه -

 .چه قدر بخيل بود كه همه چيز را از گذشته و حال و حتي خودش دزديد و هيچ برايمان نگذاشت آينده

 :تمدلبري گف با

 .چاييمحاجيمون كه باشه نمي -

 :لب اهلل اكبر گفت و بعد آرام گفت زير

 پاشو برو پي كارت پدر صلواتى،  -

 .كنينيست دل پسر مردم رو اين طوري ويلون و سيلون مي روا

 :شدم و گفتم نزديكش

 ...پسر مردم حق خودمه، مال خودمه -

*** 

فاق هاي خوب اين ماجرا را هم در كام مان احساس رفت كه شيرينى اتچيز آن قدر تلخ پيش مي همه

 .كرديمنمي

 را به صندلي جلوي اتومبيل سپهري تكيه دادم و چشم هايم را بستم،  سرم

 .هنوز چيزهايي كه شنيده بودم و ديده بودم را باور نداشتم انگار

 چند ضربه به شيشه زد،  كسي

 .ه پشت فرمان نشسته بود شنيدمرا بلند نكردم و فقط صداي سپهري را همانطور ك سرم

 .بفرماييد كميسر -

 :گويدشنوم كه ميكند و بعد ميمكث مي قدري

 .اينو بدين خانم جبارزاده، فكر كنم حالشون خوب نيست -

خواست و انگار پرده خاكسترى روي همه چيز را از روي صندلي برداشتم، چشم هايم ديگر اين دنيا را نمي سرم

 .كشيده بود

 .با يك ليوان آب ميوه كنار ماشين ايستاده بود كميسر

 با سر تشكر كردم،  

 ...زد و وقتي مطمئن شد ليوان را گرفته ام رفت لبخند

 رسم، مدار پوچ تنهايي زندگي افتاده ام و انتهاي هر دور به خودم كه ندارمش مي روي

 گريه كنم،  بايد

 ...زار بزنم بايد

 :گويمناله مي با

 ؟يشه يه كم تنها باشم برادرآقاي سپهري م -

 .شودگويد و پياده ميچون و چرا چشم مي بي

 زنم به عالمت عدالت  سر در  ساختمان دادگاه،مي زل

 .كفه هاي ترازويي كه هيچ وقت مقابل هم نيست به
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 پيچيد، سولماز در سرم مي صداي

 ...دجمالتش  كه يك ساعت پيش در مقابل جمعيت و حضار دادگاه گفته بو همان

 ريز و درشت اين پرونده،  يمنم يه مهره ام از هزار تا مهره -

 دونم شايد تا ابد هم دست قانون و عدالت بهشون نرسه، نمي كه

 جزء هستم،  ييه مهره من

 كنم،مقصرم، اما گناهكارم و به اين اعتراف مي اما

 ...ولى

 ...ولى

د زده و التماس كرده است كه حاال باالجبار  چند مامور، زند به شهابش كه چند دقيقه پيش اين قدر فريامي زل

  .بي حال يك گوشه نشسته است

 .كرد اعتراف نكندشهاب هم دوباره برايم مرور مي شود كه چگونه به مادرش التماس مي فريادهاي

 ...پرستي برومامااااان تو رو هركى مي -

  !مامان

 من، جون 

 !خاطر  من هيچي نگو به

 كند، شك و بغض پسرش را نگاه ميبا ا سولماز

 ...كه شايد دير به ياد آورده بود بايد در حقش مادري كند فرزندي

 :كندمي ناله

  !آقاي قاضي -

 ...من بي گناهه يبچه

 خبر نداشت قراره چه باليي سر پسر عموش بياد، اصال

 سر نادوني و شكست توي زندگيش بغض داشت، عيوض زاده سرش كاله گذاشت، از

 خواد امير رو بكشونه بيرون و يه چند روزي زندانيش كنه و با تهديد  جون  زنش، مي فتگ

  ...چند تا امضا بگيره و يه ضرر مالي بزرگ بهش بزنه ازش

 دونست چه آدم هاي دُم كلفتي پشت اين قضيه هستن و قراره چه بالهايي سر مرد بيچاره بيارن،من نمي يبچه

 .يه تماس بودشهاب من فقط همون  گناه 

 :پرسدبا خشم و فرياد مي دادستان

  ؟شما قانون و دادگاه رو مسخره فرض كرديد سركار خانم-

 !دينكنين و تحويل مييك مشت چرنديات جديد سر هم مي هربار

فساد مالي شهاب جبار زاده اين قدر قطوره كه فعال از وقت و حوصله دادگاه خارجه و قبال كامل بهش  پرونده

 ته شده، پرداخ

 پرونده  به كنار،  اون
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 !قتل

 !خانم، قتل  اميررضا جبارزاده پر رنگ ترين جرم فرزند شماست سركار

 :گفتسولماز اين بار سمت من خيره مانده بود وقتي مي نگاه

 !اميررضا جبارزاده زنده است -

 .پريدبيچاره ام ماهي بود كه در برهوت سينه ام باال و پايين مي قلب

 ؟ستيچ يتلظ يمعن  دانميم خوب حاال

 شود،ياز آب دور م يكه ماه يزمان

 گذرد،يكه م يزمان اندك

 كند،يرا باز و بسته م دهانش

 ...جان دادن ندارد يبرا يينا گريد

 كم شده، شيروين

 ....رديميباز هم م يآب ده چارهيب يزمان هم اگر به ماه آن

 لحظات آخر اين تلظي،  ميان

 :پرسدمي دادستان

روي سينه و خون  متعلق به اميررضا جبارزاده كه توسط پزشك قانوني تاييد شده  ياون پيراهن با جاي گلوله -

 ؟خوايد انكار كنيدرو مي

 :را پايين انداخت و با صداي لرزان گفت سرش

 روزي كه بهش شليك شد، اوني كه با هويت جعلي توي يه بيمارستان خصوصي بستريش كرد من بودم،-

 مدارك بيمارستان و تاريخ بستري توي پرونده هست، تمام

 !تاريخ شهاب ايران بوده و توي مراسم افتتاحيه ترانزيتش بوده اون

 :را به صندلي مقابلم گرفتم كه سقوط نكنم، در سكوت دادگاه با صداي لرزان پرسيدم دستم

 ...اون گلوله -

 ؟گلوله، امير من رو نكشت مگه نه اون

 .دهدرا  به نشانه منفي تكان مي با اشك سرش سولماز

 گلوله به ريه اش اصابت كرد، -

 ...خيلي بد بود حالش

  ؟خوشحال باشم بايد

 ؟بايد براى درد آورترين نوع حيات و نفس كشيدن عشقم خوشحال باشم واقعا

است كه  كه شنيده ام چند ماه در كما به سر مي برده و بعد از به هوش آمدن، يك فرد گنگ ومعلول بوده اين

 توانسته قبل از سقوط روي پاهايش راه برود، فقط چند قدم مي

 ؟؟؟مسرت انگيزي است خبر

 از اين كه زندگي اش به يك كپسول اكسيژن وصل بوده است و بدون ماسك،  
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 ؟؟دريده شده اش قادر به تنفس نبوده است، بايد خوشحال باشم يريه

 .كشم تا كسي اشك هايم را نبيندرم ميگذارم و چادرم را روي سرا روي ميز مي سرم

 .همچنان در حال اعتراف است سولماز

 خواستن از شرِّ منم راحت شن و منم بكشن، مي -

  !لحظه اي كه به امير شليك شد، من ديوونه شدم و اعتراض كردم چون

 ...نبود بكشنش قرار

 من اينو نگفته بودن، به

 راضي به مرگش نبودم، من

  ... من

 رنجيده بودم،ازش  من

 كينه داشتم،  

 دوستش داشتم،  اما

 دوستش داشتم،  هميشه

 ...دونستنو همه هم اينو مي خودش

 اين اواخر عيوض زاده هم فهميده بود،  حتي

 واسه اون تنها چيزي كه مهم بود پول بود،  اما

 !بكشن قدر كه حتي حاضر شد واسه گرفتن سهم من و داشتن پول بيشتر اجازه بده زنش رو اون

 خودم، امير رو از مرگ نجات دادم؛ يبدبختي و سرمايه با

 زاده رو تهديد كردم كه آدمام تو ايران از همه چي خبر دارن و اگه منو بكشه همه چي علني ميشه، عيوض

 ...مقابل داشتن  اميررضا از همه چي گذشتم در

 واسم چند تا مامور گذاشتن كه حواسشون به من و امير باشه، فقط

 باال دستي هاشم اعالم كرد امير مُرده، به

 فيلم هايي كه واسه رسوايي امير  ساخته بودن،  توي

 مردي بود كه از نظر فيزيك و ظاهر خيلي شبيهش بود، يه

 مرد رو كشت و تحويلشون داد،  اون

  !وقتي فهميد اونا جنازه رو قراره بفرستن واسه دولت ايران، ترسيد اما

 هويت و دي ان ا ي مشخص شه اون امير نيست، كه با تشخيص  ترسيد

 ...خاطر همينم گماشته هاش كشتي حامل تابوت رو زدن تا تابوتي در كار نباشه به

   !داد طالقم

 هر كار ازم بر ميومد واسه زنده موندن امير انجام دادم،  خودم

 ماه تموم توي كما بود،  هفت

 بار عملش كردن،  چند
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  ...ه فرقي نداشتهوشم كه اومد با مرد به

 چشم هاش باز شده بود،  فقط

  !نه حرف ميزد، نه واكنشي داشت 

 ماه بعد كه با بدبختي يه كم به زندگي  برگردونديمش،  چند

 ...زد كه برگرده ايرانهمون بدن لمس و حال جسمي افتضاحش بال بال مي با

 ...زنش پيش

 ...عشقش پيش

*** 

 پاى برهنه روي خار مغيالن رقصيدن هم عجب صفايي دارد، رسيدن به دست هايت كه باشد با شوق

 !...شرطي كه دست هاي تو سراب اين راه نباشد به

 .در حال خوردن شير خوابش برده است دخترم

 .حواسم به ساهيار است كه روي صندلي جلو اتومبيل، كنار سپهري نشسته است و مدام سوال  تازه اي دارد تمام

 ؟سپهري  -

 جانم عمو -

 ؟دوينا چند تا جاده داره -

 .بغض مي خندم ، سپهري دست مي كشد روي سرش با

 !خيلي زياد -

 :بحث مردانه شان مداخله مي كنم و مي گويم در

 .خيلي جاده داره واسه رسيدن به اون جاده اصليه -

 .تعجب برمي گردد و نگاه مي كند با

 ؟كدوم ريحانه -

 .را روي قلبم مي گذارم دستم

 .و ببيناينجا ر -

 .را سمت راست سينه اش مي گذارد دستش

 .نه اون طرف، جاده اصليه از قلب آدم شروع مي شه تا خدا - :مي دهم تذكر

 :تعجب به دستش نگاه مي كند و بعد دستش را روي قلبش مي گذارد و مي گويد با

 !اينجا رو كه دادم به شهاب جان -

 ...و زود بياد پيشم بهم گفت اينجا مي مونه تا سفرش تموم شه خودش

 ؟ما هم مي ريم سفر ريحانه راستي

 ؟مي ريم كجا

 .سعيم را مي كنم تا اشكم نچكد تمام

 .مي ريم هزارچم -
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 ؟خطرناكه عزيزم، مياي عقب پيشم جلو

 :حرص مي گويد با

 !مرد بايد جلو بشينه -

 !تازه كمربندمم بستم ؟؟؟بار بگم چند

 .باشه فقط مواظب باش مرد كوچولوم -

 .ترافيك آخر هفته جاده چالوس هرچه قدر كه جلوتر مي رفتيم شدت مي گرفت.را به شيشه تكيه دادم رمس

 ؟ماشين ها چشم دوختم و با خودم فكر كردم داستان هر يك از اين سرنشينان راهي اين جاده چيست به

خيال دارد با من  ساهيار هم خوابيده است و موسيقي كه از سيستم صوتي ماشين سپهري پخش مي شود حاال

 ...بازي جديدي را شروع كند

 هوا نباشه، نيبرم كه عطر تو تو ا كجا"

 ها شه، هيگر رينذار اس سمويخ يچشا

 ندارم، يا هيگال دنتياز ند نكهيا با

 ".قرارميعاشق توام، هنوز ب هنوزم

باالخره انتهاي اين هزارچم  من مي دانم  .را پايين مي كشم و اين هوا بيشتر از هر هوايي عطر تو را دارد شيشه

 زندگي،

 هزارخم  طناز،  اين

 ...مي رسي تو

 :با بغض به خودم مي گويم بعد

 "؟!يعني مي شه من برسم امير اونجا باشه و بياد استقبالم"

 .از تصورش هم لبخند روي لبم مي نشيند 

 .يك مرتبه با يادآوري چند جمله سولماز بغض مي كنم اما

 مو داشته باشن،به بارونا بگو هوا"

 دوباره عطرتو بپاشن، ميزندگ تو

 ره، ياز سرم نم گهيتو كه د يهوا

 ".رهيگ يقصه مو دلش م دهيشن يهرك

 .شيرمردم ديگر هوايي ندارم كه هواداري ام را كنند !هزارچمم پهلوان

 !...شودكم آورده ام، باران كه  مي آيد وقتي كه يادم مي آيد تو نيستي برهوت قلبم خشك تر مي  نفس

 اره،يمن م اديتو رو   زييابر بارون برگ پا"

 دلم ابر بهاره، رهيدلگ سهيخ شهر

 ،ييباره برگ بارون دلتنگم تو كجا يم

 ".ييجنگم تو كجا يبغض م نياز تو با ا بعد

 !مردي كن و برگرد !بغض زمينم زده است مردترينم اين
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 :سولماز در سرم مي پيچد صداي

 !چند شب پيش يهو غيبش زد"

 !نگهبان واسش گذاشته بودن با هم غيبشون زد يه

 ...اصال خوب نبود، سخت روى پا واميساد حالش

 "....اينكه تونسته باشه فرار كنه با اون وضع ريه اصال

 دوباره، نمتيبگو كجا برم نب"

 شب فكرت منو راحت بذاره، هي ديشا

 نباشم، يكه برگرد يترسم از روز يم

 ".ز تو باشمدور ا يمردم ول نيهم نيب

 !مي ترسم امير من

 !من از خودم، از دنيايي كه قرار باشد بدون تو دنياي من باشد مي ترسم 

پايم هر لحظه خالي مي شود و احساس مي كنم اگر همين روزها نيايي، من در اين مرداب تنهايي باالخره به  زير

 !گ ل مي نشينم

 ره،يبگ يفراموش اياگه دن يحت"

 ره، ينم ادشيبعد تو  موييتنها

 اره،ياز پا درم هيگر نيتو منو ا يب

 ".ارهيرو طاقت م يدور نيمثل من ا يك

واهلل قسم كه اين تنهايي من، اين بي تويي من مُهر ننگ آلودي بر پيشاني دنياييست كه مرا بي تو مي  به

 ....خواست

 كه نفس هاي بي رمقم را به ريه دردمند و بي نفست بسپارم كجايي

 !!؟امير

 ؟از سر گرفته شد ؟صه انتظار من تمام نشدق 

 ؟دوباره نمي دانم كجايي حاال

 ...دانم كجايي نمي

 ....دانم نمي

*** 

 .كه آن روزها، پرودگار  عشق در عمارت جبارزاده دميده بود؛ همه اهل خانه را گرفتار  سرور كرده بود روحى

 !خوب بود حالمان

 !و به همه اهل زمين بگويي من خوشحالم، من خوشبختم خواهد راه برويآن خوب هايي كه دلت مي از

 .آن خوب هايي كه حتي با چاي دور همي هم، مست مي شديم از

 .خنديدبابا بيوك، به جاى لب هايش مي چشمان

 .كردعشق پسرش، شيرمردش را كه تا دامادي اش تنها يك شب باقي مانده بود را، نظاره مي با
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 .از تجميع تعداد انگشت هاي خودش و من كمتر بودمدعوين، به قول امير،  تعداد

 !بزرگ بود؛ به وسعت بزرگي قلبش جشنمان

 :گفتكرد و ميخاله جان با همه خوشحالى اش، گاهي بغض مي عزيزه

 !گرفتينكاش خونه نمي -

 .موندينجا پيش ما ميكاش همين 

 :گفتكرد و عزيزه خاله جان با حرص ميبيوك آقا با اخم نگاهش مي بعد

 !هر بار گفتم، اخم كرديا بيوك خان -

 :گفتبوسيد و ميكشد؛ سرش را ميبا عشق پيرزن را در آغوش مي امير

 !قول ميدم اين قدر زود به زود بيايم كه كالفه شي بگي بسه ديگه، يكم بريد سر خونه زندگيتون -

 .د، هنر خودش بودمشغول تزيين اتاق عقدي بود كه همه ريزه كاري هايش از صفر تا ص شادي

 :كه باالي ديوار ايستاده بود؛ با ذوق گفت همانطور

 !ايشاال با فلفلي و قلقلي -

 :امير با اخم خنديد و گفت .تعجب نگاهش كردم با

 ؟پدر صلواتى اينا اسم بچه ها منن -

 .آقا يك قطره اشك شوق مي ريزد بيوك

 :گويدشهرزاد، در گوش الناز كه ميقدر در عشق و شادي غوطه ورم؛ كه برايم صداي آرام  اين

 !گفت مريضهشهاب كه مي ؟مگه بچه دار ميشه -

  !برايم مهم نيست اصال

 .خواهمدانم من با همه وجودم، همسر امير شدن؛ مادر بچه هايش شدنش را، ميمي چون

 .خواهدقدر كه وقتي در پاركينگ مشغول شستن ماشينش است، دلم كمي شيطنت زنانه مي اين

 .گيرمروم و شلنگ را از سپهري ميمي وجل

 .مشغول كف مالي كردن ماشين است امير

 :گويدبا نارضايتي مي سپهري

 !شيدخانم خيس مي -

 .گيرمو شلنگ را سمتش مي خندممي

 !كنماخيست مي !سپهري -

 !من هستم .بابا تو مگه زن و بچه ات منتظرت نيستن، برو ديگه 

 :كنداعتراض ميسپهري  .خنددآرام مي امير

 .حداقل بذار خودم بشورم !آقا كه اجازه نداد ماشين رو ببرم كارواش -

 :گويدبا خنده مي امير

 !خواد ماشين عروسيمو خودم بشورمآقا اصال دلم مي -

 .كه رفت و خيالم راحت شد، روپوشم را در آوردم و آستين هايش را  دور كمرم گره زدم سپهري
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 .از تعجبش شدم نگاه كوتاه و پر متوجه

 .تر، خودش را مشغول شستن كردبر گرداند و سخت رو

 .عمد سمتي رفتم كه بيشتر در معرض ديدش باشم از

 .سرش را پايين انداخت دوباره

 :شدم و پرسيدم نزديكش

 ؟ميشه اسفنجتو بدي -

 .اينكه نگاهم كند؛ اسفنج را مقابلم گرفت بدون

 :و گفتم خنديدم

 !ا، جناب سر به ريزگيره هگردنت درد مي -

 :را گرفت و گفت  شيلنگ

 !ميديگه تقريبا تمومه، بعدش بريم داخل، بقيه كارامونو كن -

 :تر رفتم و با دلبري گفتم نزديك

 ؟!خواي بشورمتمي -

 :هايش گرد شد و زير لب گفت چشم

 !استغفراهلل -

 :محكمي از بازويش گرفتم و گفتم نيشگون

 ؟باز كه استغفار كردي- 

شلنگ را از دستش بقاپم تا خيسش كنم؛ كه يك مرتبه فشار شكن در شلنگ باز  شد و افتاد و آب  واستمخمي

 .با شدت سمتم پاشيد

 .كه شدم، با حرص و خنده اسفنج كفي را رويش كشيدم خيس

و مانعم شود كه شلنگ از دستش رها شد و ديوانه وار، مثل يك مار زخمي، طوري از شدت فشار باال  خواستمي

 .پايين مي پريد؛ كه هر دويمان را خيس كرد

 .سمت شلنگ طغيان كرده رفت و مهارش كرد سريع

 .با انگشت برايم خط و نشان كشيد بعد

 ؟االن ما با اين سر و وضع چه طور بريم داخل ؟خواستي دخترهمينو مي -

 .را بغل كردم و شروع كردم به اداي لرزيدن در آوردن خودم

 !كنم فردا ميچام؛ عروس دماغوى زشت ميشمواي االن يخ مي -

با حرص اوركت را محكم، طوري  .درب ماشين را باز كرد، اوركتش را از روي صندلي برداشت و سمتم آمد كالفه

 .دورم پيچيد؛ كه انگار قرار بود قنداقم كند

 .بلندم كرد و روي كولش گذاشتم بعد

 .را بلعيدم خوشي، محكم گردنش را بوسيدم و عطر زير گردنش غرق

 :و با تشر پايم را فشار داد و گفت آرام
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 !شيطوني نكن -

 ...شديقين داشتم با او، حتي شيطان هم، دلش بي تاب بهشت و خدايش مي من

*** 

 .كشمشيشه هاي كلبه ام و قاب عكست، دستمال مي روي

م و آن قدر با وسواس، با مايع ها را مي تكانم و تمام استكان هاي كمر باريك را از كابينت بيرون مي آور فرش

 .كه به قول تو از تميزي، وقتي دست بكشم؛ صداى جير جير بدهد مشانيَشوسفيد كننده مي

 .دوست داشتي استكان هاي كمر باريكت هميشه برق بزند تو

 .كنم، تو از حبه قند بزرگ بدت مي آيدرا با قند شكن ريز مي قندها

 .چينم، همانطور كه دوست دارييهاي شمعداني را پشت پنجره م گلدان

 .ملحفه ها را هم در نرم كننده عطر رز خيس كرده ام و بعد با دقت و وسواس اتو زده ام 

 .و گوشت و سبزي قرمه هم آماده كرده ام و در فريزر گذاشته ام مرغ

 ...چيز آماده است امير همه

 .ماهي تازه كنار بگذاردبه ساجد هم سپرده ام به ماهي فروش بگويد، هر روز برايم  حتي

 ...چيز آماده است امير همه

 در كمد آويزان كرده ام تا به محضخودم و دخترت چند دست لباس ست مادر و دختري خريده ام و  براي

 .ميو به استقبالت بياي ميتن بزن ،يآمد نكهيا

 .زنمصبح، خانه را جارو مي هر

 .ذغالي ام را راه مي اندازم سماور

 .گذارمر ميرا با خورشتم

 .كنمكشم، موهايم را شانه ميكنم، سرمه در چشم هايم ميبچه ها را حمام مي 

 ....پشت پنجره، همراه شمعداني ها، منتظر تو مي مانيم 

*** 

كه مي آيي هم مي تواند سردترين فصل سال را به امن ترين امانم، در اين بحبوحه  هراس، مبدل اميد اين يحت

 ...كند

گويند تو را ديگر كسي نديده است، من تار و پود حياتم را كه خيلى روز گذشته است از روزي كه ميروزها  اين

 .زنمرسد، رج ميبا اميد به آن راه باريك خاكي كه از پيچ در پيچ جاده هزارچم، به كلبه كوچكم مي

 ...روز رسيدنت برسد و من اين تار و پود را فرشى كنم براي قدم هايت بلكه

 .وان كوچك كلبه ام به تماشاي غروب نشسته اماي در

 ؟رودكنم خورشيد چرا يك دفعه نميبا خودم فكر مي

 ؟اين قدر براي رفتن مردد است چرا

 ؟رودچرا اين قدر با طنازى و آرام آرام مي

 !كنم بيچاره شايد دلش به رفتن نيستفكر مي بعد
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شتر ماندن مردد است و دلى براي كندن از روز و زمين خواهد ببرد و او براي بيدستي او را با زور مي شايد

 ...ندارد

 !خورشيد بيچاره

 داند اگرچه شب و ماه و ستارگانش زيباست و شاعرانه؛مي خوب

 عينك آفتابي و كرم ضد آفتاب در شب الزم نيست؛ اگرچه

تواند شاعرانه و هيچ كس در شبي كه مطمئن نباشد پس از آن خورشيد، دوباره طلوع خواهد كرد، نمي اما

 .عاشقانه ستاره بشمارد

 .با لبخند، از دور، نزديكم مي شود رخساره

 .گيردسبد كوچك پر از سبزي اش را مقابلم مي

 :گويدبا همان لهجه شيرينش مي

 !داره ييت عجب سبزي هابيا ببين باغچه !ريحانه خانم جان -

 .مرا گرفتم و بي اختيار، دست هاي خشكش را نوازش كرد سبد

   .كند كرم مرطوب كننده اي كه برايش آورده ام را بزنددانم رخساره، هر شب فراموش ميمي

 .بازم زحمتش افتاد روي دوش تو -

 :گويدخنده، دستش را باال مي برد و مي با

 !چه زحمتي ام !اوووووووو -

 .شكست از اين همه زحمت كمرم

 .كندبا كنجكاوي، داخل كلبه را نگاه مي بعد

 ؟بچه ها چرا سر و صداشون نمياد !واهرخ -

 .تازه خوابوندمشون -

 .اين دوتا آتيش پاره من، انگار خواب شده جن واسشون و اينا بسم اهلل !خوش به حالت -

 :پرسدكشد داخل كلبه و ميدوباره سر مي بعد

 ؟امشبم خورشت بار گذاشتي -

 .كشيدم و به همان راه باريك نگاه كردم آه

 .برايم مي سوزددانم دلش مي

 :گويدصدايش پر از غم است؛ وقتي مي

 .قربان تو بشم -

 .سازنقابلمه رو بذار لب همين ايوون، كه ساجد بياد ببره بده كارگرا اون ويال بااليي كه دارن مي صبح

 :گويماختيار عصبي مي شوم و مي بي

 ؟اين قدر مطمئني كه امشبم نمياد -

 ...غذاي امشبم شايد !شايد اومد ؟كجا معلوم از
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 .دهدهقم اجازه ادامه صحبت نمي هق

 .ترسدبيچاره مي 

 .كند و تند تند معذرت خواهي مي كندسريع باال مي آيد، نوازشم مي 

 !من الل شم الهي !دردت به سرم -

 .خواستم نمك زخمت شمخدا نمي به

 .حق همين غروب و وقت اذان مياد به

 !ايشاال مياد 

 .رخساره نيست تقصير

 .چند وقت، نگاه و صداي همه، نسبت به من، پر از ترحم است اين

 " .زن بيچاره از بس منتظر ماند، ديوانه شد "كه پر از ناباورى، پر از اين 

 ...، انتظار، جنون عشق

 .هر سه، سير متوالى دارند كه بايد تكرار شوند شايد

 !شايد بعد از جنون، دوباره عشق بيايد 

 .ان عشق باشداصال جنون هم شايد

 .بينندمثال در جنون، دوباره معشوق  را در كنارت داري، اما ديگران آن را نمي 

 ؟امير

 ؟انتظار را تمام كنم مرحله

 ؟تمام كنم تا به جنون برسم، تا حتي در وهم، دوباره تو را داشته باشم 

 ؟دخترم چه اما

 ؟را چه كنم جانانمان

 ؟ا كنم و به تنهايي، وارد سياره جنون شوممعصوم و بى پناه را چگونه ره ساهيار

 ...در عين خوشي، ناخوش است حالم

دانى عزيز دل من، اين روزها هر وقت كه تا كم آوردن، تنها چند نفس باقيست، چگونه خودم را نجات مي اما

 ؟دهممي

راي بردنش به زندان، سوار كه از دادگاه بگاه كه براي آخرين بار، قبل از اينيادآوري جمالت آخر سولماز، آن با

 .ماشينش كنند، دستانش را گرفتم و ملتمسانه خواستم برايم از تو بگويد

 .ثانيه در سكوت، با بغض نگاهم كرد چند

 .بار، خودش از خانمي كه دستبند به دستش زده بود، تمنا كرد كه چند دقيقه به او وقت بدهدبعد اين 

 .طور ادا كند خواست قدري از دينش را اينانگار مي 

 .كه بهوش بياد، قطع اميد كرده بودندكترا از اين-

 .ش نبودسينه يآخه فقط مشكل اون، زخم تو 

 .روز تموم، قبل از اين كه تير بخوره، شكنجه شده بود چند
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 .قدر كه حتي يادمه بر اثر ضربه زياد، ديدش تار شده بود و حتي تعادل ايستادن نداشت اون

 .ايستاد اما تا لحظه آخر، 

شون داشت، تونستن، نامردا سرش آورده بودن كه بتونن ازش راجب اون مداركي كه عليههر باليي كه مي 

 .اطالعات بگيرن

شو زاده كه مطمئن شد تمام شاهد و مدرك ها رو از بين برده، به دستور اون بااليي ها، دستور خالص عيوض

 ...داد

 .تي جون خودمم در خطر افتاد كه بتونم نجاتش بدمتالشمو كردم؛ از همه چيم گذشتم؛ ح همه

 .كرداما هيچ تغييري نمي 

 .دونه بهوش بيادگفت بعيد ميمي دكترش

 !اومد اما

 ؟دوني چه طورمي 

 .شدم مجبور

 .خيلي درد كشيدم، اما مجبور شدم تو گوشش بگم يه تو راهي توي شكم زنش هست 

 ...گفتم مدام

 .گفتم مدام

 .خره به هوش اومدقدر كه باالاين 

 .اوني كه بهوش اومد، ديگه امير نبود اما

 .فقط شبيه خودش بود 

 !كردم اين همون يل ميدون باشهاين قدر الغر و ضعيف شده بود كه خودم گاهي شك مي 

 .تونست راه برهنمي حتي

 .شده بود گنگ

 .حركت و واكنش خاصي نداشت هيچ

 .زدنمي حرف

 .كردهم نميديگه نگاه حتي

 .زل زده بود كف زمين دائم

 .داشتبه زور، باال نگه مي گردنشم

 ...من اما

با چشماي خودم ديدم وقتي تلوزيون مصاحبه تو رو نشون داد، چه طور وقتي صدات رو شنيد، روح تو  من

 .وجودش برگشت

 .كرد برگرده به زندگيطور داشت سعي مي چه

 .و چهارساعته حواسش به من و امير باشه ستيزاده واسم يه نگهبان گذاشته بود كه ب عيوض

 .اواخر ترسيده بودم ريحانه اين
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 .بودم از چشم هاي عبد و عبيد شده اون نگهبان ترسيده

ش بيرون ميومد، چند كلمه كرد تا با همون نفسي كه سخت از سينهش ست و امير رو نگاه مياون طور مي وقتي

 .واسش صحبت كنه

  ...ن، عاشق زندانيش شدهمن حتم داشتم اين زندانبا 

 .خوب شه خواستممي

 .قدر ضعيف و دردمند ببينمشطاقت نداشتم اون ديگه

 .از اون به بعد، شروع كردم خودم فيلم هاي تو رو واسش گذاشتن 

 ...تو گفتن واسش از

 .همه وقت، اولين بار بود لبخندشو ديدمو فيلم دخترش رو كه نشونش دادم، بعد اون عكس

 .طوالني تر از هميشه نماز خوندشب،  اون

 .همون شب، تمام تالشش خوب شدن بود از

 !خوب شدن و رفتن 

 .كرد كمكش كنم برهخواهش مي ازم

 !شدنمي اما

 .به اسمش قسم، من ديگه سولماز سابق نبودم !كه نخوام نه

 .اون شونزده ماه، لحظه لحظه كنارش بودن، از من يه آدم ديگه ساخته بود 

 كمكش كنم واسه رفتن، مدونستمي

 !مونم، نه خودشخودم زنده مي نه

 .حافظ جونش باشم خواستممي

 .كرد واسه شهاب الدينش كاري كنمالتماس مي .شهابم رو كه فهميد، داغون شد ديگه روزگار

 .مادر بودم من

 .اما دستم بسته بود ؟شه راضي باشم به مرگ بچه بي گناهممگه مي 

 ...بود كه پامو از اونجا بيرون بذارم، كار من و امير رو تموم كنه زاده تهديد كرده عيوض

 .خدا بعد غيب شدن امير هم با كلي رنج و بدبختي از اونجا فرار كردم به

 .جاروز تموم توي راه بودم تا بتونم برسم اين پنج

 .دوني چيا كشيدمنمي 

 !ريحانه دونمنمي

 ؟زاده باليي سرش آوردن امير فرار كرده يا آدم هاي عيوض دونمنمي

اگه يه روز ديديش، بهش بگو اون سولمازى كه تحويل روزگار دادي، با سولماز دو سال قبل، زمين تا  فقط

 "....آسمون توفيرش بود

 .شود، خورشيد مي آيد؛ خروس  رخساره، بانگ بيدار باش مي زندمي صبح
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ده، آخرين تير خالص  يك مادر  خسته است، تا بهانه تب كرده است و اين سرماخوردگى  تازه از راه رسي دختركم

 ...اي پيدا كند براي اشك هايش؛ براي اعتراض هايش، براي گله و شكايت نزد پرودگارش

هاي غذا را در ايوان گذاشتم تا ساجد بيايد و مثل هر روز با يك آه و نگاه ترحم انگيز به من، آن ها را  قابلمه

 .ببرد

كند سر و كله اش پيدا شده؛ همان كه از خروس رخساره مي ترسد و حتي جرات نمي الغر  ترسو، باز گربه

 .نزديك كلبه شود

 .كندكند و ناله مياز دور به قابلمه ها نگاه مي 

 .برمريزم و برايش ميدارم و كمي غذا در آن ميظرفي برمي 

 .كند جلو بيايدجرات نمي حتي

 :گويمبغض و حرص مي با

 !زدل ها، فقط يه كارت جايزه داره؛ صد آفرين و هزار آفرين نيستدنيا واسه ب -

 !و فالكت مطلقه بدبختي

 .گربه بيچاره لج افتاده ام، چون  شبيه يك قسمتي از زندگي ام است؛ كه با ترس و بزدلي ام سياهش كردم با

 .دانمخودم را مقصر  امروز  همه مي حاال

 !؛ مقصر منمشهاب محكوم به پنج سال حبس شده است اگر

كه با ترس و بزدلي براي فرار از خانه پدري و به دست آوردن حسرت ها و عقده هايم با او ازدواج كردم و  منم

 .بعد از جدايي، باعث شدم اين قدر دچار كينه شود كه مرتكب چنين جرم هايي شود

 .امير نيست، من مقصرم اگر

 .گي اش باشدمقصرم كه حضورم، باعث شد اين قدر دشمن در زند من

 .مقصر بي پدر و مادر شدن ساهيارم من

 .مقصر اين هستم كه دخترم هرگز دست نوازش پدرش را احساس نكرده است من

 ...مقصر همه چيز هستم من

 :گويمبعد دوباره شاكى سر به آسمان مي آورم و مي

 ؟بخشنده مهربان بيداري ؟!آهاي   ؟بيداري -

 ؟كو عدلت  ؟رحم و مروتت كو

 ؟!ر ديگه بايد سرم بياد و بگم توكل به حكمت خدا، هرچي خدا بخوادقد چه

 ؟انصاف اصال تو توي طالع من آسايش گذاشتي خوش

 ...دانم حاال رفوزه ترين شاگرد مكتبش شده اماز خودم متنفرم؛ از خودم كه مي .به هق هق افتاده ام حاال

 .يالم راحت شدكلبه بازگشتم، از اينكه بچه ها هنوز خواب بودند؛ خ سمت

 .در كه زدم، هراسان در را باز كرد .را سرم كشيدم و سمت كلبه رخساره رفتم چادرم

 .بود تازه بيدار شده است معلوم

 ؟واي چي شده دردت به سرم -
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 :را كف دستش گذاشتم و گفتم كليد

 ؟بچه ها توي كلبه خوابن، ميشه بهشون سر بزني -

 .بايد برم امامزاده من

 :تنگراني گف با

 !راه دوره كه ؟خاك به سرم، توي اين مه -

 .رخساره جان، شير جانا رو آماده كردم بهش بده گردميبرم -

 .كنم، تو رو خدا مواظبش باش، يكم ناخوشهمي جبران

 .گردهاگه اومد سراغ منو گرفت؛ بگو بر مي اميرم

 .كليدو بده بهش و بگو چاي رو سماوره

 .دوزدمي چشم هاي گشاد شده به من چشم با

 .كنم، مي،بوسمش و سريع پشت فرمان مي نشينمصبر نمي

كشد اما حاال آفتاب، كامال بر بدن روز نشسته است و مناره هاي امامزاده عجب زير اين چه قدر طول مي نميدانم

 .آفتاب برق مي زند

يي كه چند ساعت پيش راستش به خاطر حرف ها .را كه خواندم، اين بار كه به ضريح چسبيدم هيچ نگفتم نمازم

كردم اما چه كنم، من همان طفلي بودم كه از مادر سيلي خورده بودم و جز زده بودم، از خودم و خدا شرم مي

 ...دامان مادر، جايي براي گريستن درد سيلي نداشتم

 شد،كه پلك هايم كمي سنگين مي همانطور

 .شدكه او هم نزديك ضريح ميميان حفره هاي ضريح، در قسمت مردانه، يك جفت پا ديدم  از

 .عطرش در فضا پيچيد .متوجه نشستنش شدم

  !عطر خودش بود !من  خداي

 .چه تالش كردم چشم هايم را بيشتر باز كنم، نتوانستم هر

 .دستش را روي ضريح ديدم .در حالت خواب و بيداري فلج شده بودم 

 .بودم خواستم فرياد بزنم و صدايش كنم اما ناتوانچكيد، مي اشكم

 هايم كم كم بسته شد، چشم

 .صدايش را مي شنيدم فقط

 با اين خدا زندگي كن"

 بيار بهش ايمان

 كن قبولش

 معامله كن باهاش

 كن باورش

 تكيه كن بهش

 ! اينجوريه اخالقش
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 تا مرز  نااميدي برهمي

 !دارمت بگو

 با اين خدا زندگي كن 

 بيار بهش ايمان

 و گره افتاد توي زندگيت، مشكل

 دونم بلدي برطرفش كني،خدا مي بگو

 بزن لبخند

 كني اما  تو بلدي،عمدا نمي بگو

 بگو خدا قاطي نمي،كنم 

 !!نكن قاطي

 بلده خدا

 بيار كه بلده ايمان

 "...بيار به اون پرده اي كه همه چيز پشتشه ايمان

*** 

 ...به خاطر داشتم، كه اولين سالگرد ازدواجمان بود خوب

عصبانيت، طورى ظرف ميوه خورى را برداشتم و به آشپزخانه بردم و روي ميز كوبيدم؛ شنيدن خبر، از شدت  با

 . كه بعد از صداى مهيبش، چند پرتقال هم از داخلش، روي زمين سُر خورد

 .با آرامش پرتقال ها را جمع كرد و در ظرف گذاشت .سرم وارد آشپزخانه شد پشت

 .مكشيدپشتم را به او كردم، عصبي و تند نفس مي

 .هايش دور كمرم حلقه شد دست

 ؟!ريحان گلى جانم -

 .ندادم، خم شد و سرش را روى شانه ام گذاشت جواب

 ؟خانم  من اين قدر بد اخالق بوده -

 .جواب ندادم دوباره

 :چشم هايم را  محكم بستم و گفتم .كرد بوسيدن گونه هايم شروع

 !نكن -

 :كند؛ گفتي مردانه اش را هزار برابر جذاب ميته خنده شيريني، از همان خنده هايي كه صدا با

 عرش  خدا داره همين جوري ميلرزه ها، -

 .كن به فرشته ها رحم

 !لرزه، كه سرگيجه بگيرن بيچاره هااالن اين قدر مي 

 :تعجب و حرص گفتم با

 ؟!لرزونممگه من دارم مي ؟چي -
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 :بوسيدم و گفت ترمحكم

 .لرزهيبله زن و شوهر قهر كنن، عرش هي م -

 :گفتزمان ميشروع كرد قلقلك دادنم و هم بعد

 !لرزههي مي !لرزههي مي -

 خواستم از دستش فرار كنم،زدم و ميمي قهقهه

 .تسليم شدم و خودم را در آغوشش رها كردم باالخره

 :را بوسيد و گفت لبم

 !هاكنيپدر صلواتى، دفعه آخرته با امير قهر مي -

 :فتم و گفتمرا آرام گاز گر بازويش

 !حقته -

 !فهميكنم، ميدارم دق مي اصال

 !فردا مهمون دعوت كرده بودم من

 !آتليه گرفتم وقت

 !و كلي ميوه و غذا سفارش دادم كيك

 .را از صورتم كنار زد و پيشاني ام را بوسيد موهايم

 .گيم آخر هفته بياناين كه غصه نداره، مهمونا كه غريبه نيستن؛ مي-

 .برم كمپ واسه بچه هانخور، همه رو ميسفارشاتم  غصه

 :حرص گفتم با

 !!!!آي آقا -

 ؟!روز سالگرد ازدواجم تنها بمونم من

 :شيرين، با حالت متفكرانه گفت خيلي

شما و خانم هاي  ؟اردو كه مردونه است، اما بذار صحبت كنم؛ توي اردوگاه ببينم يه چادر به خانم ها ميدن -

 .همكارا هم، تشريف بياريد

 .سرش را روي سينه اش فشردم و عطرش، كمي تسكينم داد .كرده بودم بغض

 !امير نميشه نري -

 .دور سرت بگردم، اين طفلكيا يه تعداد نوجوون از مدارس مناطق محرومن -

 .سال منتظر بودن اردوگاه چمران به مدرسه هاشون نوبت بده، يه دو شب اينا بيان اردو كل

 .هشون باشمذوقشونم اينه من همرا تمام

 .كردم اعتراض

 !بريبس كه ميري ازشون دل مي -

 :و گفت خنديد

 !خوبه حاال پسرن -
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 :در آوردم و گفتم ادا

  ؟دخترهاى بي خانمان كه واسشون خوابگاه زدي چي -

 ؟!رو يادت رفته اونا

 .كرد اخم

 !اونا دخترامن -

 :ه گربه محتاج نوازش، كشيدم و گفتمرا، روي ريش هاي نرمش، به عادت هميشه، درست شبيه يك بچ صورتم

 .شينمبه نفعته اومدن منو به اردوگاه درست كني، وگرنه ميام پشت در اونجا بست مي -

 :روي چشمش گذاشت و با مهرباني گفت دست

 !به روي چشم- 

 .شد چيزي را به چشم هاي معصومش واگذار كند و خداوند حرمت اين چشم ها را ناديده بگيردمي مگر

 كنم، مدتي كه در اردوگاه بوديم؛وقت فراموش نمي هيچ

كردند و طور آن همه پسر نوجوان، با كلي انرژي و شيطنت و گاه سركشي، او را چون كعبه، مدام طواف مي چه

 .شدندلحظه اي از او جدا نمي

 .مدت خودش را وقف آن ها كرده بود تمام

دند به خواندن و ضرب گرفتن روي سطل و لگن و رقصيدن در زمين فوتبال يا در استخر، حتي وقتي شروع كر يا

 و معلم هاي پرورشي اعتراض كردند و سعي كردند، ممانعت كنند؛

 .رضا چه طور  از آن ها دفاع كرد و اجازه نداد صداي شاديشان را محكوم به سكوت كنند امير

 :از مربي ها با اعتراض گفت يكي

 !وني، موسيقي و اين طور از خود بي خود شدن حرامه، حرامدواهلل حاجي كه خودت بهتر از ما مي -

 :كرد، گفتخونسردي تمام، در حالي كه براي باز كردن درب روغن حلبي بزرگ، به خدمه كمك مي با

 !دل شكستن حرامه -

 !و دل زده كردن اين بچه ها، از خدا و دين، حرامه آقاي نجار تحقير

پيش آمده بود كه بچه ها از مشكالتشان، علي الخصوص مشكل مالي مي آيد كه در آن دو روز، بارها  يادم

خانواده هايشان، آرزوهاي دور و درازشان و حسرت ها و نشدن ها، براي امير گفته بودند و حتي شكايت از 

 .پروردگار را، براي حاج اميرشان آورده بودند

 :پرسيدمي يكي

 ؟!رهارزون  بخ يتونه يه ماشين حتچرا باباي من نمي -

 يا

 ؟!چرا بايد تو حسرت شهريه كالس زبان باشم -

 ؟شنوهآقا چرا خدا، اصال آرزوهاى ما رو نمي -

 .. و
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خالف انتظارم، امير جوابشان را، فقط با لبخند و آرامش و گاه نوازشي بر سرشان و حتي آغوش بدون كالمي  بر

 .داده بود

 .فارش داد و در كنار پسر ها مراسم را برگزار كرديمو ميوه  براي مراسم سالگرد ازدواجمان، بيشتر س كيك

 .كردندخنده و شيطنت و شور، مدام سوال مي با

 :پرسيدمي يكي

 ؟آقا شما عاشق شديد -

 .خنديدندمي همه

 :گفتكشيد و ميبا شيطنت دست روي سر تراشيده اش مي ديگري

 ؟آقا حداقل سن ازدواج چند ساله -

 ؟تيد عاشق شديدآقا چطور به خانوادتون گف -

 ؟آقا سختي زياد كشيديد -

 ؟آقا زن داشتن خوبه يا مجردي -

 .دادهم با آرامش و گاهي اخم و خنده، جواب تك تكشان را مي امير

 :يك مرتبه يكي از مربي ها، با صداي خشن و دستوري وارد شد و گفت

 .بعدشم يك ساعت كالس اخالق داريد .پاشيد پاشيد، وقت نماز جماعته -

 د و سمت نمازخانه اردوگاه رفتندـها با اعتراض و بي حوصلگي بلند شدن چهب

 :امير كه از صورتش مشخص بود ناراحت است؛ با صداي آرام در گوش مربي گفت 

 !اول اينكه جسارت نباشه !آقا -

آورديد مثال  خوره، ثانيا چيه دو روزه بچه ها روجوري، نماز زورى به درد هيچ كار و هيچ جايي و خدا نمي اين

 ؟ذاريد برادر منتفريح، اما مدام كالس اجباري  اخالق مي

 ؟خوايد درس بديدمي باشه،

  .كننزنن يا شيطنت ميقبول، اما كالس گذاشتن تاثير نداره؛ يا چرت مي 

 درس بديدـعمل به بچه هاي مردم  توي

 :با تعجب نگاه كرد و پرسيد مربي

 ؟!وريشما كه ادعا داري، بفرماييد چط -

 :صبوري گفت با

 !چشم ميگم- 

 شام آش باشه؛ شما لطف كنيد بگيد امشب فقط

 .عرض كنم خدمتتون تا

 :گفت ،رفتيزد و سمت حوض بزرگ مدر حالي كه آستين هايش را باال مي بعد

 .با اجازتون برم دست نماز بگيرم -

 اينجا بود، كه من هم مثل همان مربي بيچاره، حقيقت
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 ؟انده بودم كه آش، چه ربطي به درس اخالق داردمات و مبهوت م

 .كه رسيد و وقتي كاسه هاي آش را بدون قاشق بين بچه ها پخش كردند و امير با آرامش اعالم كرد شب

 بچه ها امشب قاشق نداريم، ببخشيد -

را به سكوت  در سكوت و با دقت آن ها را نگاه كرد و بعد از چند دقيقه، دست هايش را بهم زد و بچه ها امير

 :دعوت كرد و با همان لحن صميمي اش، شروع به صحبت كرد

 .بچه ها، من خوب نگاه كردم تا واكنش همتون رو ببينم -

 اعالم كرديم قاشق نيست، وقتي

 اعتراض كرد، يكي

 يكي فحش داد، يكي متلك انداخت، 

 يكي گفت عرضه مديريت نداريد، يكي گفت مگه آش بي قاشق ميشه، 

 آرامش سر كشيد، يكي رفت قاشقشو از كيفش آورد و خودش خورد، يكي قاشقشو داد به دوستش،با   يكي

 قاشقشو آورد؛ به بقيه با فخر گفت ببينيد من قاشق دارم، يكي

 .كاسه آشش رو گذاشت كنار و زانوي غم بغل گرفت و نخورد يكي

 .همتونو خوب و دقيق نگاه كردم من

 همه خودشونو نشون دادن، 

 .ايد بهتون بگم؛ ببخشيد قاشق ها همين جاست، پشت پردهب حاال

 !از اونايي كه خوب رفتار كردن، ممنونم

 .با اشاره از خدمه ها خواست كه قاشق ها را بياورند و توزيع كنند بعد

 .كنمهاي خجالت زده بچه ها را، هرگز فراموش نمي چهره

 ؟!منظوري داشتامير از اين كار چه  .جواب سوالم را نگرفته بودم هنوز

شب كه رسيد و بچه ها براي گرفتن سهم شام، صف ايستاده بودند؛ دوباره با همان آرامش  هميشه، اعالم  فردا

 .كرد

 .خوام امشب اصال شام نيستبچه ها معذرت مي -

 .كمال تعجب، ديدم كه بچه ها اصال اعتراض نكردند در

 :يكي از آن ها، با آرامش گفت حتي

 !قااشكال نداره آ -

 :چشمش را تنگ كرد و با صداي بلندتر گفت امير

 ؟!اعتراض چرا نداريم-

 .با شمام، امشب اصال شام نيست ؟ميگم اصال امشب شام نيست، اصغر  خدا دوست 

 :كه ديشب كلي براي قاشق اعتراض كرده بود، با خجالت سرش را پايين انداخت و گفت اصغر

 !يريم كهمنمي .عيب نداره، يه شبم بي شام آقا -
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 :ديگري گفت پسر

 .خوايم بميريمامشبم يهو از پشت پرده شام مياد مثل قاشق ها، اونوقت از خجالت مي -

 :با يك غم خاص خنديد و گفت امير

 !بچه ها بهش ايمان بياريد -

 !كنيد همه چيز پشت پرده است باور

 ها بايد خدا رو اين طور  بشناسيم، بچه

، بايد تصورمون از خدا اين باشه كه كاري جز شاد كردن ما و مهرباني كردن به ما خداي ما سراسر مهربانيه كه

 .رسيدن به اين شادي عميق، عبور از بعضي از سختي ها باشه ينداره؛ ولو اينكه گاهي الزمه

 .ايمان بياريد همه چيز پشت پرده است پس

 بياريد همه چيز هست، ايمان

 .چيز نزد خدا مهياست همه

 .مد نميده كه عكس العمل ها رو ببينهاز ع گاهي

 !يك رفتاري كنيم، بعد شرمندش شيم بچه ها مبادا

 !نه !ها، اينا معنيش اين نيست كه بي برنامه باشيدا بچه

 !خوب برنامه بريزيد، تالش كنيد، اما كنارش توكل كنيد اتفاقا

  !توكل

 به اين كه همه چيز پشت پرده است، همه كمبودامون؛ ايمان

 !بچه، ازدواج، شفا، نجات، همش هست ماشين خونه،

 خواد واكنشت رو ببينه،مي .عمدا نميده اما

 ! خواد، بهترين زمان، از بهترين راه بهت برسونهاينكه مي و

 ! بيار سراسر مهربونيه ايمان

 !بيار به مهربونيش، باورش كن ايمان

 .ديدم و بغض و تاثيرپذيري را در صورت يك به يك آن نوجوان ها شرم

 .بار ديگر در فضا جاري مي شود صدايش

 با اين خدا زندگي كن"

 بيار بهش ايمان

 كن قبولش

 معامله كن باهاش

 كن باورش

 تكيه كن بهش

 ! اينجوريه اخالقش

 تا مرز  نااميدي، ميبره
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  !دارمت بگو

 اين خدا زندگي كن با

 بيار بهش ايمان

  و گره افتاد توي زندگيت مشكل

 بلدي برطرفش كنيخدا ميدونم  بگو

 بزن لبخند

 كني اما تو بلديعمدا نمي بگو

 كنمبگو خدا قاطي نمي 

 !!نكن قاطي

 بلده خدا

 بيار كه بلده ايمان

 "...بيار به اون پرده اي كه همه چيز پشتشه ايمان

*** 

 .كنمباز مي چشم

 .دانم چرا، اما نگاهم سمت باالست نمي

 .را باال گرفته ام سرم

 ... باالها دنبال چيزى استهايم آن باال چشم

بينم كه يك گوشه كز كرده است و ميان خواب ها، تصوير زني سياه را ميهاى سقف و نور چراغآينه كارى ميان

 و بيدارى، مردترين  روزگارش، سراغش آمده است و به او يادآور شده است كه

 .چيز پشت پرده هست همه

 .ديگر كامال بيدار  هستم حاال

 !دلم را مي چالند بيوضه خوان  پير، از قسمت مردانه امامزاده، عجصداى ر سوز

 !مثل يك تكه ابر آلوده و تاريك، قلبم چالنده مي شود، سبك مي شود درست

 !به قول امير مي دانم اين لحظه از لحظه هاى ناب زندگي است حاال

گذاشت، دستش را روي قلبم مي گرفت، اول سرم را مي بوسيد و همان طور كه يكه بغض داشتم و دلم م يوقت

 :گفتمي

  !حانير -

 ؟دوني لحظه هاي بي قراري و دل گرفتگي از لحظه هاى ناب زندگي انسانه مي

 !اون لحظه اى كه دلت انگار از عالم و آدم سيره، شايد دست خدا توي كاره !آخ

  !لت كنهخواد بغمي !ارتباطت، توي اين لحظه ها، با هرچيزي جز خودش قطع شه خوادمي

 لحظه ها رو از دست نديم،  اين

 .فرار نكنيم ازش
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  ؟گرفتگى يعني چيمي دوني دل اصال

 .دلمون از همه خسته شده و صاحب اصليشو مي خواد يعني

 .اشك هايم مي رود كه روي لبخند  لب هايم، ستاره شود حاال

 :مي كنم صدايش

 ؟!خدايا -

  .م كشيده مي شودهايم را مي بندم، انگار دستى روى صورت چشم

 .هايم را كه پاك مي كند، شانه هايم را مي گيرد و بلندم مي كند اشك

 .مي شوم و در حال پوشيدن كفش هايم، يك بار ديگر به آسمانش نگاه مي كنم بلند

 :مي كشم روي قلبم و بي اختيار مي گويم دست

 "اهلل اكبر "

و در هر موقعيتي، ترس، خشم، شادى، غم و تعجب   خوب مي دانم وقتي امير، دست روي سينه مي كشيد حاال

 !اين ذكر را مي گفت، چه حالي داشت

  !اكبر اهلل

 !در هر شرايطي، باور اينكه خدا بزرگ ترين است؛ در قلبمان باشد، اصال بهترين حس دنياست وقتي

 .ترس، امنيت مي شود هنگام

 .خشم، آرامش است هنگام

 .فراموشي خدا و كبر مي شودشادي، باعث شكر و ممانعت از  وقت

 !تر از هر مشكل و محنتىرا مي زدايد، باور اينكه تو خدايى داري، بزرگ غم

*** 

از يك روز طوالني تالش و فعاليت  همگانى، باالخره همه اينقدر خسته بودند؛ كه يك به يك شب بخير  بعد

 .گفتند و براي خواب رفتند

 :اكيد كردخاله جان قبل از خواب چند بار ت عزيزه

 !آروم بگير تا فردا يه چيزيت نشه، اين عروسي به خير و خوشي بگذره انشااهلل  .اينقدر باال و پايين نپر !قيز -

  .و با صداي بلند چشم گفتم بوسيدمش

 .هاي مهربان بيوك آقا، غرق عشق و خوشحالى بود چشم

 :از خداحافظي كنار گوشش گفتم قبل

گ صبورم بوديد و حضورتون دل گرميم بود، واسه زنده بودن و امروزم رو داشتن؛ بابت همه اون روزايي كه سن -

 .با تمام قلبم ازتون ممنونم

 .هايش را روي هم فشرد و من احساس كردم پدري اين مرد، بي نهايت ارزشمند است پلك

 .هم وسايلش را جمع كرده بود و وحيد جلوي در منتظرش بود الناز

 كرد،خوشحال نيست، اما تمام تالشش را براي حفظ ظاهر مي از صورتش مشخص بود اصال
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نهايت اين شد كه تمام خشم و ناراحتي اش را سر آلما، كه اصرار داشت شب را پيش دايي اش بماند؛ خالي  اما

 .كرد

 :دست آلما را گرفت و فشرد و فرياد زد محكم

 !جونم مرگ شده دير شد، بابات دم دره -

 .ردكبه شدت گريه مي آلما

 .هاي امير در هم گره خورد و الناز دست و پايش را گم كرد اخم

با آرامش، اول تالش كرد آلما را آرام كند و بعد از قانع كردنش، از منيره خواست كه او را تا ماشين وحيد  امير

 .ببرد

 بعد كه از رفتن آلما مطمئن شد؛

 .قاطعيت به الناز تذكر داد با

 ؟باهات اون طور كه تو با بچت رفتار كردي؛ برخورد كردنمن يا خانوادت، تا حاال  -

 :كه در صدد رفع و رجوع برخوردش بود؛ گفت الناز

 .كشه، بچه كوچيك خيلي اذيت دارهداداش به خدا اعصابم نمي -

 !يه موقع ها فهممينم اصال

 :كرد؛ آرام روي شانه اش زد و گفتكه مستقيم نگاهش مي همانطور

 .كه به يه مادر با اعصاب نيازمنديم و بچه رو تحويل يكي بده كه لياقتش رو داشته باشهپس يه آگهي بزن  -

 .با همان اخم از ساختمان بيرون رفت بعد

 .كردبيوك خان هم با دلخوري الناز را نگاه مي 

 :خاله جان لب گاز گرفت و گفت عزيزه

 ؟چيزا كه بهش حساسه امشب وقت اينه پا بذاري رو اين ؟شناسي تو دختراخالقشو نمي- 

 !تا صبح برزخ ميشه و ميره تو فكر حاال

 :با اخم و دلخوري مرا نگاه كرد و گفت الناز

 !اينقدر از اين به بعد داداشم مشكل و بدبختي داره كه ديگه واسه ماها دل نگرون نشه -

 .را برداشت و بعد از بوسيدن پدرش، خيال ترك عمارت را داشت؛ كه صدايش زدم كيفش

 .الناز جون، وايسا تا دم در باغ با هم بريم -

 .خواد منم برسونه خونه مامانممي امير

 .تعجب نگاهم كرد، من هم سريع خداحافظي كردم و همراهش راه افتادم با

 :كه شديم باالخره دل به دريا زدم و پرسيدم تنها

 ؟كني اليق داداشت نيستماز من كال بدت مياد يا اينكه فقط فكر مي -

 .تعجب نگاهم كرد اب

 .خواست همه تالشم را براي عشقم و زندگي ام بكنمبغض داشتم اما دلم مي

 :اش را بوسيدم و دستش را گرفتم گونه
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 دونم واسه داداشت شايد آرزوهات خيلي بيشتر از من بوده،مي !تو يه خواهري -

هر لحظه اين دوست داشتن،  كنمكنم چون خودمم اون قدر دوستش دارم كه حس ميداري؛ درك مي دوستش

 .بيشتر و بيشتر ميشه

 .قول ميدم همه توان و جونم رو بذارم واسه داداشت، واسه خوشبختيش و آرامشش بهت

 !ميدم قول

 :باز شد و گفت بغضش

 ... اومد نه باهات بد بودم، فقطدوني، من هيچ وقت نه ازت بدم ميخودتم خوب مي -

 !مي،ترسم از گذشته ات ريحانه فقط

 ...اينكه اين زندگيتم از

 :را قطع كردم و گفتم حرفش

  !نه -

 !يكي رو يقين دارم كه ترست اشتباه  محضه اين

 !نه من اون ريحانه گذشته ام كه قرار باشه اون اتفاق ها تكرار شه !امير، شهابه نه

 ؟!فهميمي .اون من رو از من گرفت  امير

 ! من ديگه واقعى ام، يه آدم واقعي

 .هول شد و اشك هايش را پاك كرد .ي بوق هاي پي در پي متوجه شديم صبر وحيد تمام شده استصدا با

 :را كمي فشرد و گفت دستم

 !شب بخير عروس خوشگل داداشم -

 .دوان دوان سمت در خروجي رفت بعد

 .لبخند زدم و شانه هايم را باال انداختم

 .با حرص سمتش رفتم .يگار مي كشيدكمي دورتر امير را ديدم كه در آالچيق نشسته بود و س

 :مرا كه ديد بلند شد و در حالي كه سمت ماشين مي رفت؛ گفت

 ؟چيزي جا نذاشتي ؟همه چيو برداشتي -

 :اعتراض گفتم با

 !!!باريكال !شب عروسي و سيگار !آفرين حاج امير -

 :كرد، گفتخنديد و در حالي كه به سيگارش نگاه مي تلخ

 !اين تنها خالفمه -

 :به كمر گفتم ستد

 !به قول خودت سالمتي گنج و نعمت بزرگيه كه پرودگار به بندش داده -

 ؟كنينابود كردن ريه هات، اين طوري شكر نعمت مي با

 :عشق چند ثانيه فقط نگاهم كرد، بعد سيگارش را زير پايش له كرد و گفت با

 !تموم شد !حق با شماست  -
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 .از امشب، هرچي خانم بگه

 :سمتش دويدم و گفتم .ه براي اين حجم خوبي اش پر كشيددوبار دلم

 !بذار ماچت كنم -

 .كرد و دوباره استغفار گفت فرار

 :قهقهه، جيغ كشيدم ميان

 .آرميفردا كه مَحرم شيم، تالفي همشو درم -

 :و لب گاز گرفت و با خنده گفت ايستاد

 ؟!!!دختر اين قدر خطري !جلل خالق -

 :حرص و خنده گفتم با

 !فهميسر خونمون و اونجا يه ساعت، بخور دادي و ماسك زدم واست، مي هي مياال كه مجبورت كردم برح-

 هايش را به نشانه تسليم باال برد دست

 .بيا و از من گردن شكسته بگذر -

 .من با اين سن و اين هيكل، زشته از اين قرتي بازيا كنم، از من گذشته اين كارا بابا

 .ه نشانه تهديد، به سمتش در هوا تكان دادماشاره ام را ب انگشت

 ؟هان ؟!پيرمرد، بي حوصله شدى؛ اصال واسه چي زن گرفتي !نياي كشتمت -

 :نزديكم شد و گفت كمي

 !نه، همچين پيرمرد  پيرمردم نيستم -

 :طنازي نزديكش شدم و گفتم با

 !ثابت كن-

 :هايش را سمت آسمان گرفت و گفت دست

 !واي خدايا -

 به فرياد من برس خودت امشب

 .منو، اين شب آخري از شر  وسوسه، نجات بده و

 :عشق خنديدم و تماشايش كردم و گفتم با

 !ديوونتم امير -

 !ديوونه

 :ماشين را برايم باز كرد و گفت درب

 ؟خوردني هم هست ؟خواي واسه ما بزني چيهحاال اين ماسكه كه مي -

 :حال سوار شدن خنديدم و گفتم در

 .مرضيه جون يخچال خونمون رو پر از چيزاي خوشمزه كرده .گران نباششكمو، ن -

 :به شكمش كشيد و گفت دست

 .خوام گازشو بگيرمكمربندتو ببند كه مي -
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ساعتي در خانه خودمان مانديم و وقت رفتن چنان بغض داشتيم از جدايي، كه انگار نه انگار قرار بود؛ از  چند

 ...ميهمان هميشگي شويمفردا در كنار هم، در اين خانه، 

 !اي كه تماما نتيجه عشق و تالش خودمان بود خانه

 اي كه قبل از خريد وسايل،  خانه

 .ها روي يك زير انداز كوچك، وسط سالنش مي نشستيم و براي روزهاي مشتركمان رويا مي بافتيم ساعت

 .به خانه مادر رسيديم، قبل از پياده شدن، دوباره تاكيد كرد وقتي

 .صبح ميام دنبالت .زم، يه دمنوش بخور آروم بخوابعزي -

 :بردم و تسبيحش را از دور دنده ماشينش برداشتم و با بغض گفتم دست

 ؟اينو ببرم امشب -

 :هايش را روي هم فشرد و گفت چشم

 .نگران هيچي نباش، اون باالسري حواسش به همه چيز هست-

*** 

ر خالى است، چه قدر بيچاره اند كه حتى توان فهم فقرشان را قدر فقيرند آنان كه قلبشان از عشق و باو چه

 !ندارند

هايى كه دنيا را فقط تا نوك دماغ پر افاده شان مي بينند و هركس از خط دنيايشان قدرى آن طرف تر  آدم

 !باشد، در ديدشان يا مسخره است، يا حقير

شده و خيلي وقت بود كه نسخه ساهيار  كوچك قديمي شلوغ بود، ويروس جديد سرماخوردگي فراگير داروخانه

 .در نوبت بود

مدت طوالني بود كه در حال پچ پچ و  .مدت از نگاه و حركات زشت دو خانم در صف عذاب مي كشيدم تمام

از دقيق نگاه كردن به آدم ها و رصد صورتشان متنفر بودم اما وقتي زن با  .مسخره كردن خانم  نسخه پيج بودند

 :خنده و آرام گفت

 ؟ابروهاى پاچه بزى و سيبيلش رو برنداشته كه تو چهل سالگي عروس شد مثال تغيير كنه خير سرش -

اختيار نگاهم سمت صورتش رفت، سي و چند ساله نشان مي داد،  بسيار ساده پوش بود و چشم هايش  بي

 .خيلي خسته و بي رنگ نشان مي داد

 :ديگر با خنده مي گويد زن

 .يه شال سرشه بيچاره ده ساله همين -

 !واسه دختر ترشيده ها خيلي مي سوزه دلم

پا نميشه بياد جلسه ختم انعام هفتگيمون بلكه بگم همه واسش ذكر بگن بخت دخترش باز شه؛ از اين  مادرشم

 !سر و شكل پشمالوش چند ساله حالمون ديگه بد شده

 :ديگر با فيگور خيلى فهميدگي مي گويد زن

  !ي ام ندارن اين چيزا حاليشون باشهدين و ايمون درست حساب -

 .خشك شد روي دست هاي خسته و پر مويش كه با دقت داروها را داخل كيسه مي گذاشت نگاهم
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داشتم، دلم براي زنان سرزمينم مي سوخت، دلم براى آن دو خانم ديگر كه هنرى جز خاله زنكي نداشتند  بغض

 .بيشتر مي سوخت

 :يكي از خانم ها زدم، با عشوه برگشت و يك طور نه چندان راغب گفتعميق كشيدم و آرام به شانه  نفس

 ؟؟بله -

 :حالى كه با چشم هايم دختر نسخه پيج را نشان مي دادم گفتم در

 .كلمه ترشيده مال اون زماني بود كه يه زن هنري جز شوهر كردن و زاييدن نداشت -

 !بنده خدا داره كار كلي آدم مريض رو راه مي ندازه اين

 :با حرص گفت زن

 ؟به تو چه -

 ؟فضولى

 :زدم و گفتم لبخند

 ل كُل ّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ  ل يْوَ -

 :چشم هاى گرد شده نگاهم كرد و زن ديگر با خشم گفت با

 ؟چي بلغور مي كني -

 :لحظه نسخه پيچ با صداي بلند گفت همان

 .داروهاش آماده است !ساهيار جبارزاده -

 :روخانه بروم گفتماينكه سمت پيشخوان دا قبل

 .آيه قرآنه، توي همون جلسات ختم قرآن فكر كنم معنيشو بهتون گفته باشن -

 :در حالي كه فاصله مي گرفتم گفتم بعد

 !واي بر هر عيب جوى طعنه زننده -

نزديك كلبه كه رسيديم با  .بعد از تزريق آمپولش اين قدر بي حال شده بود كه در ماشين خوابش برد ساهيار

 ناشناس سرعتم را كم كردم، با خودم فكر كردم شايد رخساره ميهمان داشته باشد، لياتومب ديدن

 .قلبم طور ديگرى حدس زده بود اما

 اختيار برگشتم و ساهيار را تماشا كردم، بى

 !كوچك كلبه ام مرد

 !زاده كوچك جبار

 !كوچك شهاب

 .بغل كردم از ماشين كه پياده شدم، سريع ساهيار را داخل پتو پيچيدم و 

 :كه از صداي ماشين متوجه بازگشتم شده بود، سريع به ايوان خانه اش آمد و گفت رخساره

 ؟اومدي ريحانه خانم جان -

 :لبخند گفتم با

 ؟جانا كه اذيتت نكرد -
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 ؟نشده بيدار

اصال  از اينكه بخواهد حرفي بزند با حضور تارا در ايوان خانه اش هر دو ساكت شديم، شوكه شده بودم، قبل

 !...انتظار نداشتم روزي او را اينجا ببينم

 !روزگار دقيقا صفحه بازى انتظارهاي نداشته ماست اما

 بود يك جبارزاده ديگر را از دست بدهم، قرار

بود طفلش را ببرد، بغض داشت و عذاب وجدان در صدايش موج مي زد، مي گفت قرار است در مجازات  آمده

آمده بود كه تا بازگشت شهاب براي فرزندشان مادري  .ت حبسش كمتر شودشهاب تخفيف صورت بگيرد و مد

 .كند

 !دل بيچاره من را نكرده بود فكر

 دانست سايه مردانه هرچند كوچكش، اميد اين كلبه است؛ نمي

 !دانست تا چه حد به اين شيرين زبان با معرفت عادت كرده بودم نمي

ها تمرين كنم تا تمام عضالت روحم ورزيده شود و به دست آوردن را انگار قرار بود من از دست دادن را بار اما

 .بهتر بلد شوم

 .كوچك چرخ دار قورباغه اي كه خودم برايش خريده بودم را روي زمين مي كشيد چمدان

 .چندم بود كه برمي گشت و با يك بهانه رفتنش را به تاخير مي انداخت بار

 ؟مسواكمو جا نذاشتم !ريحانه -

 :قورت دادم و با لبخند گفتمرا  بغضم

 نه قربونت برم، -

 جا هم گذاشته باشي نگراني نداره، تازه

 .زود به زود ميام تهران واست ميارم من

 .هايش سرشار از تمنا شد چشم

 ؟زود به زود -

 .بار آخر بغلش كردم و بوسيدمش براي

 !زود، خيلي زود -

 .شه، واسه همين زود ميايمدلش واسه داداشش تنگ مي شه، من دلم تنگ مي  جانا

 :ذوق گفت با

 .تازه قراره شهاب جانم زود از سفرش بياد !آخ جون -

 .به چشم هاي اشك آلود تارا كه خورد، نتوانستم جلوى خودم را بگيرم و نپرسم چشمم

 ؟بهش يه فرصت ديگه مي دي -

 !واسه زندگيت !ساهيار واسه

 .خنديد و اشك هايش را پاك كرد تلخ

 !سر خودم كاله بذارم، واقعيت اينه من عاشق اين آدمم نتونستم- 
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 تا  وقتي زنده ام هم جز اون نمي تونم به كسي فكر كنم، 

 !اينم خوب مي دونم كه من براي شهاب حاال ديگه يه انتخاب اشتباهم اما

 .خودشم اينو فهميده حتي

ني، پرودگارم بي شك بهترين را برايم هم مي رود ، اما من يقين دارم در پس هر جدايى و از دست داد ساهيار

 .كنار گذاشته است

*** 

 .ساده شروع كرديم ما

 !چيز، يك طور زيبا، ساده بود همه

از شيريني اش  يكنم و هيچ وقت اين تكرار، ذره ااي كه شايد، من روزى چند بار در ذهن خودم مرور مي قصه

 .كندكم نمي

 با او بودن، كنارش رهسپار شدم، يشگيهم صبح  روزى كه لباس سپيد پوشيدم و براي از

 .كنمكنم كم آورده ام، در ضميرم تكرار ميشيرين روز عروسي را بارها و بارها، هر وقت كه احساس مي خاطرات

 ....خودم كه مي آيم لبخند روي لبم نشسته و انگار سالها جوان شده ام به

م سه بار ترديد كنم و همان مرتبه اول با شوق زمان كه سنت شكستم و دلم نخواست براي بيعت با عشق آن

 :گفتم

 ؟!مگه ديوونم برم دنبال گل و گالب، وقتي گلستون كنارم نشسته -

 :از شرم سرخ شد و زير لب گفت كمي

 !نوكرم -

 .عقد كه تمام شد، خودش پيش قدم شد خطبه

 :آرام نجوا كرد دو دستم را ميان دستانش گرفت، بعد همان طور كه پيشاني ام را مي بوسيد؛ 

 ؟پذيريمهر منو توى قلبت، براى هميشه مي-

 :روي دست هايش چكيد و گفتم اشكم

 !هميشه هميشه- 

 .خير همه، مخصوصا چشم هاي بيوك آقا، پشت سرمان بود دعاهاى

وقتي بعد از مراسم، پاي در خانه بخت مي گذاشتيم؛ خيالمان راحت بود كه قدم هايمان را درست و راسخ  

 .اشته ايمبرد

 تخت دراز كشيدم و دوباره يك طور عميق بو كشيدم، روي

 ...گل و اسپند مست شدم !از بوي چوب نو، ملحفه نو و

 :با صداي بلند گفتم بعد

 !شكرت !خدايا شكرت- 

 !شكرت

  .آرام كنار لبم را بوسيد .و كنارم نشست خنديد
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 :بوسيدم و گفتمكشيدم روي صورتش، بعد با شيطنت، محكم گونه هايش را  دست

 !خواست با خيال راحت اين لپ هاي تپل رو ماچ كنمچه قدر دلم مي ...آخ -

 .زند؛ چشم هايش يك طور شيرين جمع مي شود و من بيشتر بي تابش مي شومكه مي لبخند

 :گويدحال باز كردن دكمه هاي پيراهنش، مي در

 .عروس خانم پاشو كمكت كنم پيرهنتو در بياري -

 :آوردن كفشم، گفتم حال در در

  !پاهام باد كرد توي اين كفش -

با  .خجالت زده خودم را قدري جمع كردم .بعد شروع كرد به نوازش و بوسيدن پاهايم .شد و كمكم كرد خم

 :مهرباني گفت

 .كنم واستميرم يه دوش بگيرم، وانم پر مي -

 ؟خوبه

 :خجالت گفتم با

 .گيرم، كافيهدوش ميتو اومدي، منم ميرم يه  .نه زحمت ميشه -

 :شد و خيلي عادي گفت بلند

 !باشه عشقم -

 .حمام كه رفت، كمي جا خوردم سمت

 ...انتظار ديگري در ضمير زنانه ام بيداد مي كرد اما راستش

*** 

 حمام برگشتم، از

 .در حال خشك كردن موهايش بود 

 :پرسيد ديدنم، سشوار را خاموش كرد و با چشمك، برايم بوسه اى فرستاد و با

 ؟!پاهاتون بهتر شد ملكه من -

را بيشتر دور خودم پيچيدم و كمر آن را محكم كردم و در حالي كه از كنارش رد مي شدم، روي پاهايم  حوله

 .بلند شدم

 .بازويش را بوسيدم و سمت آشپزخانه رفتم 

 !بله شاه شاهان -

  !مردها مرد

 :را روي سينه اش گذاشت، كمي خم شد و گفت دستش

 ...من غالم شمام خانم -

 .از راه دور بوسه فرستادم برايش،

 .دست كشيد بين موهايش 

 ...چه قدر تضاد رنگ پوستش را با ركابي نوك مدادي اش دوست داشتم .خوب تماشايش كردم 
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 !قدر اين هيبت را دوست داشتم چه

 :آشپزخانه چرخ مي زدم و دنبال ليوان مي گشتم دنبالم آمد و پرسيد در

  ؟!ره چيزي بخوريمقرا -

 :روي شكمش كشيدم و گفتم دست

 !واال شما از خجالت شكمتون، خوب توي مجلس در اومديد -

 ؟!گشنته هنوزم

 :و در يخچال را باز كرد خنديد

 ؟عروسي خودم شام نبايد مي خوردم -

 !شام مي خوردي، اما يه پرس-

 :زد و گفت قهقهه

 !دوست داشتم آقاجان -

 !دوست داشتم 

 ...خودم بود عروسي

 ...خودم بود مال

 بودم، دوست داشتم بخورم، خوشحال

  !ممكنه تو رو بخورم االنم

 :زده، با كمي ترس، چند قدم عقب رفتم و گفتم خجالت

 ...من فقط دنبال ليوان بودم آب بخورم -

 :م گرفت و گفتها را از كابينت بيرون آورد و بعد از اين كه ليوان ها را با آب ميوه پر كرد، مقابل ليوان

 بخور بريم موهاتو خشك كنم، -

 !سرما مي خوري

 .يك طور خاص، زندگي را شروع كرده بود امير،

 !پر از عشق

 .سال هاست همسرش بوده ام .اما طوري كه احساس مي كردم سالهاست با اين مرد ،هم خانه بوده ام

 .نمي ترسيدم !نمي كردم غريبي

الني روي موهايم گذاشت و بعد،آرام، در حالي كه سمت تخت خواب مي را كه خشك كرد، يك بوسه طو موهايم

 :رفت گفت

  .چراغ ها رو خاموش كن بخوابيم -

 !بعد چند سال مي خوايم راحت بخوابيم امشب

 .كشيده بود و زير نور كمرنگ آباژور، چشم هاي كهربايي اش، يك طور خواستني تر، مي درخشيد دراز

 تماشايش كردم، خوب

 :ن چشم ها به بازويش اشاره كرد و گفتبا هما 
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 !منتظرته -

 سرم گرم شده بود، زير

 امن شده بود، 

 ...آغوشش 

 ...آخ آغوشش 

 .امن ترين و نجيب ترين آغوش دنيا بود 

 .با خجالت خودم را مثل يك جنين در آغوشش جمع كردم 

 :شم كرد و گفتشروع به نواز  .آرام  پتو را با دست ديگرش كه آزاد بود رويمان كشيد 

 !خدا بيخود هيچ آرزويي رو به دل آدم نمي ذاره -

 روي سينه اش بود، دستم

 .مسير آهي كه از سينه اش خارج شد را احساس كردم، يك بار ديگر بوسيدم

 ؟!مي دونستي من تنها آرزوم اين بود، حالل توي خونه خودم بغلت كنم، بوت كنم، ببوسمت ؟ريحان -

 .بنده هاش هستحواسش به آرزوى  خدا

 !يه آرزو به دلمونه يعني توان رسيدن بهش رو داريم وقتي

 ؟چرا بعضي هاش آرزو باقي مي مونن حاال

 !توهم بوده !يا از تنبلي بنده است يا اصال آرزو نبوده 

 ...زياده خواهي بوده 

 ؟ريحان

 ...راستش من يه وقت ها مي ترسيدم كه تو آرزوم باقى بموني 

 :ريش هاي نرمش كشيدم و گفتم را روي ته صورتم

 ؟آرزويت كنم بر آورده شدن بلدي -

 :ميان خنده هايم خودم جواب دادم بعد

 !خوبم بلدي !معلومه كه بلدي -

 .هايم را آرام بوسيد لب

 ...بخند -

 !جون دلم، اين لب ها فقط بايد بخنده بخند

 .را زير گردنش فرو بردم، عطرش را بلعيدم سرم

 ؟!دنت، بوي ني ني مي دهچرا اين جاي گر -

 :خنده مي گويد با

 .خوب من ني ني  صد و سه كيلويي تو قراره باشم -

 تو هم باباجان جانان مني، -

 ؟!منم مامانت 



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

1150 
 

 :با مكث و كمي شيطنت گفتم بعد

 ؟!اونوقت كي زن و شوهر باشيم -

 سمت آباژور مي رود، دستش

 .بيشتر مرا در آغوشش مي فشرد 

 .حض فرو مي روداتاق در تاريكي م 

 اغوا گر شده است؛ صدايش

 !هر وقت تو بخواى -

 .تا هر وقت كه تو بخواى صبر مي كنم من

 :درنگ مي گويم بي

 اگه يه جا توى دنيا، -

 ...صبر جايز نباشه همينجاست

 .بدون اراده لب هايم را به لب هايش مي دوزم بعد

 .شود پر زدن هزار قناري مست، همزمان در قلبم بلند مي صداي

 !هاي از قفس آزاد شده قناري

هاي سرشار از هيجان  آزادي و پرواز در آسمان كه هم از  تجربه اول آزادي و آسمان مي ترسند، هم تشنه  قناري

 !اين آزادي و پرواز هستند

*** 

  .كه چرخاندم، انگار عطرش را كم آوردم سر

 !!!وحشت، چشم هايم را باز كردم، نبود با

 :و صدايش زدمنشستم  سراسيمه

 !امير -

 :ثانيه بيشتر طول نكشيد كه سرش را داخل اتاق آورد و با لبخند گفت چند

 !خوشگل ترين لبخند  خدا !بَه -

 !بخير خانم صبحتون

 :بغض گفتم با

  !ترسيدم امير -

 ؟چرا، قربونت برم -

 :چكيد و گفتم اشكم

 !خيلي ترسيدم .بيدار شدم، نبودي -

 خواب باشي، ترسيدم

 !خواب كوتاه شيرين يه

 :آمد، كنارم نشست؛ موهايم را از صورتم كنار زد و گفت جلو
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 روزى كه قرار باشه، قرارم جايى جز كنار تو باشه؛ -

  .زنده نيستم بدون

 :را روي شانه اش گذاشتم و كودكانه گفتم سرم

  !حق نداري جايي بري -

  .امروز بايد همين جا بموني يهمه

 :و با يك شيطنت شيرين گفت هايش را تنگ كرد چشم

 ؟نكنه خيلي بهت خوش گذشته -

 .خنديد و محكم بغلم كرد و پشت سر هم چند بار بوسيدم .خجالت زده مشتي به بازويش زدم كمي

 بلند شو،  !بلند شو -

 .رفتم حليم گرفتم، با بربري كنجدي واست

 :ذوق گفتم با

 !بربري كنجدي ام يمن ديوونه -

 !يماونم با حل ...واي

 :لب هايم را آويزان كردم و گفتم بعد

 ؟به جاي اين كه مامانم واسم صبحونه بياره، تو رفتي خريدي -

 .انگار از من نااميد شدن اصال

 .را گاز گرفت و كمي اخم كرد لبش

 .رسم قديميه، وحي منُزَل كه نيست-

  .كرد ياشايم مهزار برابر شده بود، هر لقمه اي كه مي بلعيدم، امير با ذوق تم اشتهايم

 :لقمه سمتش گرفتم و گفتم يك

 !خودتم بخور ديگه-

 را با دهانش از دستم گرفت، لقمه

 بلند شد و در حالي كه سمت چاي ساز مي رفت، بعد

 .را روشن كرد موبايلش

 .حال ريختن چاي، شروع كرد با خواننده هم خواني كردن در

 شكستن، يجور هيشب باورامو  هي"

 .خدا قهره با من يفك كردم، حت كه

 درخشم،ياشك شوقم دارم م حاال

 "تا من خدا رو ببخشم ،يبرگشت تو

بهت نگاهش كردم، چه قدر شعر و صداي اين خواننده دل نشين بود و با هم خواني امير، بيشتر قلبم  را با  با

 .كردخود همراه مي

 ؟يرو با من تماشا كن ايكه دن ؟يگذريچرا از همه آدما م"
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 .يكن دايبهتر از منو پ يكيخودت،  يبرا يتونستيكه م تو

 ؟مردنو نيكردم ا يهمه سال درد، كه من زندگ نيتو ا يبود كجا

 "؟منو يصدا يديشن ريچرا د ،يپاداش صبر و سكوت من تو

سرش را روي شانه ام  .چاي را مقابلم گذاشت، بعد همان طور كه نشسته بودم، از پشت بغلم كرد استكان

 :خيسم را بوسيد و با بغض ادامه داد يگونه .گذاشت

 بگم، ايقصمونو به دن ديبا"

 شدن، نياونا كه به عشق بدب به

 از اعتماد، ترسنياونا كه م به

 .شدن نينفر ييكه به تنها اونا

 ام،ياز باور مرگ دارم م من

 ،يواسم مثل فرصت آخر تو

 !من بگو يمتروكه  يچشما به

 ؟يبا من تماشا كن روايكه دن ،يگذرياز همه آدما م چرا

 .يكن دايبهتر از منو پ يكيخودت،  يبرا يتونستيكه م تو

 ؟مردنو نيكردم، ا يهمه سال درد كه من زندگ نيتو ا يبود كجا

 "؟منو يصدا يديشن ريچرا د ،يپاداش صبر و سكوت من تو

 :و محكم بغلش كردم و ميان هق هقم ناليدم برگشتم

 ...تو پاداش صبر و سكوت منى -

چيدن ريحان از باغچه كوچك هستم، اما همه حواسم به دختركم است كه با دختر هاي رخساره مشغول  شغولم

 .بازى با بچه گربه ها هستند

 :با ذوق صدايم مي زند جانا

 .ببين بَئو دوتا بچه دارد !ماما -

با انگشت عدد سه براي طرز حرف زدنش و افعال ادبي اش ضعف مي رود؛ برايش از دور بوس مي فرستم و  دلم

 .را نشان مي دهم

 !قربونت برم سه تان -

 ...تا سه

 :را تكان مي دهد و با تاكيد مي گويد سرش

 .بَئو سه تا هست -

 .تماشايش هستم كه با صداي رخساره سرم را باال مي آورم غرق

  ...ماشاالش باشه -

 به روز  داره خوشگل تر مي شه، روز

 !يحانه خانم جانخدا راست ميگن دختر نعمته ر به
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 .به زانو مي زنم و بلند مي شوم دست

 !الهي شكر -

 :پر از ريحان را از دستم مي گيرد و مي گويد سبد

 بده من ببرم بشورم، -

 هم برو به اون كيكت سر بزن، تو

 وقت مثل كيك پارسال جزغاله نشه؛ يه

 .امسال ساجدم نيست بفرستيمش بره شهر كيك بخره كه

 :خنده مي گويم با

 .حاال از پارسال هي قضيه كيك رو يادم بنداز -

 :خندد و در حالي كه سمت كلبه اش مي رود، مي پرسد مي

 ؟شمع شماره دو داري -

 :دست جواب منفي مي دهم و مي گويم با

 .نه به جاش دوتا شمع مي ذارم -

 :هايش را، رو به آسمان مي گيرد و مي گويد دست

 !الگيشو جشن بگيريمس ستيالهي جاي دو سالگي، صد وب -

 ...من نگاهم، به همان راه باريك منتهي به جاده اصلي است؛ با آن اميد كه شايد اما

 !تولد دخترمان تو بيايي امسال

 .در جمع كردن ظرف هاي شام، به رخساره كمك مي كند تارا

 .ت، كار كنددر حال آموزش به جاناست، كه چه طور با ماشين شارژي كه برايش هديه آورده اس ساهيار

 به پنجره است؛ نگاهم

 ...اميد دارم كه تو بيايي هنوز

 .شمع هايش را فوت مي كند؛ نگاهم به قاب عكس توست دخترم

 :سمتم مي آيد و بغلم مي كند و مي پرسد جانا

 ؟پس چرا شيرشاه نيومد ماما -

 :آغوشم مي فشرمش و بعد از بوسيدنش مي گويم در

 .باالخره مياد !مياد مامان -

 :نگاه پر ترحم رخساره مي شوم، چند دقيقه بعد هم از پشت در آشپزخانه صداي تارا را مي شنوم متوجه

 ؟طفلك هنوز منتظره -

 .كس نمي داند كه من شريان حياتم را به انتظار تو، انتظار آمدن تو گره زده ام هيچ

 !واژه بزرگى است و بى نهايت پيچيده خوشبختى

 !ي تواند با همه عظمت خود، در يك بوسه كوچك جاي شودقدر پيچيده كه گاهى م آن

 تواند در عطر چند نرگس با طراوت، در گلدان روي ميز خانه ات پنهان شود، مي
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اين قدر پيچيده است، تا در دقايق طوالني صامتي كه به تماشاى معشوق  غرق در خوابت نشسته اي، در  يا

 "تو خوشبخت ترينى " :گوشت فرياد كند

 :چه طور در نُت  به نُت موسيقي صدايش، وقتي صدايت مي زند !عجب، عجيب است ىخوشبخت

 !عزيزم -

 ؟؟كندطور بيداد مي اين

 .زندگاهي در لوكس ترين اتومبيل ها و خانه هاى بزرگ، جا برايش تنگ مي شود؛ نمي ماند؛ پر مي اما

 !كه اساسا با ثروت مشكل داشته باشد، نه نه

 .خوشبختي، فقط و فقط به قلب آدم ها ربط دارديقين دارم احساس  من

 .قلبي كه آرام تر و شادتر مي نوازد به

 .كه از هراس بيشتر داشتن  دنيا، خالي شده باشد قلبي

كمك امير و جلسات مشاوره، مشكلي كه در زندگي ام با شهاب، مرا به اين باور رسانده بود كه من يك زن  با

 .وبى، رو به بهبودى مي رفتناتوان و ناقص هستم، با روند خ

 .كردوجود پهلوان هزار چمم، روز به روز دليرترم مي آرامش

 !براي تالش دلير

 .كردو حوصله اش، مرا به بهترين بودن براي او و زندگي ام، تشويق مي صبر

 .روى پايش نشسته بودم زيونيتلو مقابل

 .زدمد، غر ميداو دو را گوش مي ستيحالي كه او با دقت، خبر ساعت ب در

 .زدمشد براي بوسه هايش و بيشتر غر ميكرد و لب هاى من، طمعكار تر ميبار با يك بوسه، آرامم مي هر

 !واي واي سرم سوت كشيد -

 !لعنت به اين پنج به اضافه دو اي

 :خنده، دوباره مرا بوسيد و گفت با

 !يك، عشقم -

 :با حرص كودكانه گفتمرا فشردم و سرم را روي شانه اش گذاشتم و  بازويش

 !يادت باشه حاج امير خان !همه دقتت رو گذاشتي روي اين زنيكه، موگريني -

 .كنمرم موهامو مثل اين زردنبور ميفردا مي وايسا

  :قهقهه گفت با

 !استغفراهلل-

 .هر شب سر اخبار ديدن ما، همين آشه و همين كاسه يعني

 :شدم دست به كمر زدم و گفتم بلند

 ؟هان ؟ت سير شدينكنه از اين آش و كاسه ؟چيه -

 .تكان داد و سريع بلند شد، سمتم آمد و بغلم كرد سر

 .شهمون ميخوريم، بيشتر گشنهاصال اين آش ما، مدلش اين طوره؛ هرچي بيشتر مي !من غلط بكنم -
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 :و با شيطنت گفتم بوسيدمش

 به نظرم به جاي دنبال كردن اخبار برجام، -

 .فرجام كار خودمون برسيميه جا به  بريم

 .را گرفتم و سمت اتاق خواب بردم دستش

 :دنبالم راه افتاد و با حالت تسليم گفت زيون،يحال دست تكان سمت تلو در

 !حاج خانم موگريني، با اجازه -

 .احضار فرمودن عيال،

 .و ميان خنده هاي مستانه ام، صداي زنگ خانه، جيغ كشيد خنديدم

 .حشت كرد و خودش را گوشه سينه ام جمع كردچرا قلبم و دانمنمي

 .دستش را محكم فشردم 

 .نگاهش، با تعجب، به آيفون خانه بود 

 :با لبخند گفت بعد

 ؟چرا ترسيدي بابا جان -

 .نداشتم "چرا"براي اين  جوابي

انيتور، كه چند بار ديگر، صداي جيغ زنگ بلند شد و هر دو، نزديك شديم و در صفحه منداشتم تا اين جوابي

 .تصوير مردي را ديديم كه جواب همه دلهره ها و مصيبت هاي تمام زندگي ام بود

 .زده به امير چسبيدم وحشت

 .زدملرزيد و به سختي حرف ميمي فكم

 !شهابه -

 :عميق كشيد و بعد صورتم را بوسيد و گفت ينفس

 .خوادمي رم ببينم چي مي -

 .جا بمون، نگران هيچي نباش همين

 ؟اصال مگر مي شد او بيايد و من نگران نباشم !ودمب نگران

 :را برداشت و در حال بستن دكمه هايش، از خانه خارج شد و هم زمان گفت پيراهنش

 .اون كه اون باالست، حواسش بيشتر از خود ما، به ماست -

 .دانستم هنوز پايين نرسيده استرفت و مي امير

 .لرزاندگمانم كل كوچه را مي صداي عربده هاي شهاب، ساختمان كه نه، به

 !!!ريحانه !ريحانه -

 !!!ريحانه !!!نامرد

 .را روي قلبم گذاشتم دستم

 :بغضم تركيد و با ناله گفتم

 .خدايا به آبرو و غيرت شوهرم رحم كن -
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 .فرياد هايش، هر لحظه بيشتر مي شد صداي

 !آهاي حاج امير- 

 .بيا پايين !دزد ناموس !زاده بزرگ جبار

 ؟كجايي

 .پنجره دويدم پشت

 .بطري شيشه اي شكسته را دستش ديدم، وحشت كردم وقتي

 .همان لحظه از در خارج شد امير،

 .زدامير را نمي شنيدم، اما شهاب، بيشتر فرياد مي صداي

 !اون زن منه -

 !تو زير پاش نشستي !من بود مال

 .كرد آرامش كندسعي مي امير

 .را سمت ماشينش كه كمي جلوتر پارك بود؛  مي كشيد او يبازويش را گرفته بود و به آرام 

 .ها، همه از پنجره ها سرك كشيده بودند همسايه

 .كرد با آرامش، او را دور كند، صداي فريادهايش بيشتر مي شدهرچه تالش مي امير

 .كه ديدم بطري را سمت امير كوبيد، ديگر هيچ نفهميدم وقتي

 .رهنه، همه پله ها را سمت پايين دويدمفقط چادر نمازم را سرم كشيدم و پا ب

 .اهل ساختمان، از واحد هايشان بيرون آمده بودند همه

 .طور بود، خودم را پايين رساندم هر

 .كردوحشت زده عقب رفته بود و تماشا مي شهاب،

چهارخانه سبزش، شبيه چمنزاري بود كه حاال، يك گل سرخ در ميانش شكفته بود و اشك خون مي  پيراهن

 .يختر

 .را به به سينه امير كوبيده بود بطري

 .افتادم نيسست شد و بر زم ميپاها

 .دو دست، بر سرم كوبيدم و جيغ كشيدم با

 .و تماشايم مي كرد ريختياشك م شهاب

كرد با دست روي سينه اش گذاشت و برگشت و در حالي كه مشخص بود حسابي درد دارد؛ سعي مي امير

 .آرامش حرف بزند

 .باال خانم، چيزي نيستبرو  -

را ديدم كه دوان دوان سمت ماشينش رفت و در چند ثانيه، چنان گازش را گرفت و رفت، كه انگار از ازل،  شهاب

 .جا نبوده استهيچ وقت آن

 ...شروع زخم هايي بود كه كينه شهاب، به قلب او و زندگي ما وارد كرد اين

 .كنديگيرد و از روي زمين بلندم مبغلم را مي زير
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 .همسايه ها براي كمك، نزديكش مي آيند 

 :گويدكند و ميامتناع مي اما

 .چيزي نيست !ممنون -

 :گويدساكن يكي از طبقات مي خانم

 .خونريزيش شديده آقاي جبارزاده -

 :گويدهم بالفاصله مي همسرش

 .اجازه بدين آماده شم، برسونمتون بيمارستان -

 :لبخند درد آلود مي گويد با

 .كنمنگيد اين طوري خواهش مي -

 .ترسهخانمم مي

 .خوادنهايت چند تا بخيه مي !نيست، سطحيه چيزي

 :زنمهق هق مي .گذارمرا روي سينه اش مي دستم

 !خدا لعنتش كنه-

 .گيردگاز مي لب

 .دهددهم كه پله ها را باال رود و او مرا، ياراي ايستايي مياو را كمك مي من

 :گويدسريع خودش را روي كاناپه مي اندازد و ميرسيم، كه مي وقتي

 !عشقم، اول يه آب قند بخور -

 .حاضر شو، منو بايد ببري دكتر بعد

 .لرزدتنم مي همه

 :گويمپايين پايش مي نشينم و مي 

 ؟ياگه قلبت سوراخ شده باشه، چ -

 :گويدخندد و مياوج درد، عميق مي در

 ؟تونستم باال بيامو پنج طبقه رو ميوقت االن زنده بودم باباجان  اون -

 .دهدكند و زخمش را نشانم ميپيراهنش را باز مي بعد

ديدن گوشت و پوست شكافته اش و تكه شيشه جا مانده در گوشتش، جيغ مي كشم و روي صورت خودم  از

 .زنممي

  !يا امام رضا -

 !يا امام رضا ...واي

 :گويدو با خنده مي كندهمان دست هاي خون آلودش، نوازشم مي با

 .حاال هي به من بگو زياد نخور و رژيم بگير -

 .اگه اين همه گوشت نداشتم، االن شيشه رفته بود تو قلبم ببين

 .زنمگذارم و هق هق ميرا روي پايش مي سرم
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 .بايد ازش شكايت كنيم !پدرشو در ميارم بي شرف قاتلو -

 :گويدكند و ميرا از روي پايش بلند مي سرم

 .پاشو حاضر شو بريم بيمارستان، بعد خط و نشون بكش دختر-

 :گويمدارم و ميمي شوم و سوييچ را بر مي بلند

 .بريم -

 :گويداخم و خنده مي با

 !خواي انگار منو سكته بديكشه، اما تو مياين زخمه منو نمي -

 :تعجب گفتم با

 ؟؟چرا -

 :گويدكند و ميتا پايم را نگاه مي سر

 .زيادي اروپايي شدي عشقم يه ذره -

 :گويمكنم و با ترس ميبا تعجب، به سر و وضع خودم نگاه مي تازه

 .اومدم پايين به خدا چادر سر كرده بودم -

 :و گفت خنديد

 !يه پا فيلم فارسي بود !بعله -

 !ريخته بودي زير چادر گل گلي دلبرياتو

 :ويمگخنده ام را مهار كنم، با اشك و لبخند مي توانمنمي

 !خيلي ديوونه اي امير -

 :گويدزند و با اخم ساختگي ميمي چشمك

 .كنمشب بيايم خونه، به حسابت مي رسم؛ تنبيهت مي !حاال بپوش بريم دوا درمون كنم زن -

*** 

به دود خارج شده از دودكش ها چشم  .ايوان كلبه ايستاده ام و به جاده اي خيره شده ام كه غرق مه است در

 ...و با خودم فكر مي كنم اگر تو بيايي اجاق خانه من گرم تر خواهد شدمي دوزم 

 .را روي مهره هاي تسبيح در گردنم مي كشم و با بغض زير لب شعر فاضل را زمزمه مي كنم دستم

 هرچه پريدند پلك هاى تمنا"

 "ي پايان انتظار نيامد مژده

 عجب و غم در حال تماشايم است،مرتبه متوجه حضور دختركم كنار ايوان مي شوم كه با ت يك

 .را مي بلعم بغضم

 !دختر خوشگلم بيدار شده -

 :نگرانى مي پرسد با

 ؟ماما گريه است -

 :مي روم، بغلش مي كنم و زير گردنش را مي بويم و با لبخند مي گويم سمتش



 به قلم زینب ایلخانی  هزار چم

1159 
 

 دل مامان تنگ شده بود، -

 .كه بوست كردم، بغلت كردم، خوب شدم حاال

و هشت ماه عمرش تسلي همه نگراني ها و غم هايم مي شود، اميد  ستيو مثل همه ب به من مي چسبد محكم

 .قلبم و قوت جانم مي شود تا بتوانم با صالبت تر بايستم

دست تكان مي  شيساجد را مي بينم كه از جاده، وارد راه فرعي و نزديك مي شود، بوق مي زند، با جانا برا وانت

 دهيم،

 .مي رويم براي كمك سريع بيرون بعد

تمام سفارش هايم را خريده است و مي دانم تا هفته ديگر كه قرار است مامان و حنانه بيايند، كلي كار  ساجد

 .دارم

 .مي خواست يك ماهي كه قرار بود ايران بمانند برايشان سنگ تمام بگذارم دلم

 .تماس گرفتم و از شادي هم خواستم همراه عزيزه خاله جان بيايند ديروز

 .بود، اما پيرزن بيچاره اين قدر ضعيف و فرتوت شده است كه توان مسافرت رفتن را ندارد راضى

 !كسي كه مثل من از آمدن آقا اميررضا جانش نااميد نشده بود، فقط او بود تنها

 ...او بود كه مرا به چشم يك بيوه ديوانه ترحم انگيز نگاه نمي كرد فقط

 :هنوز تمام نشده بود، با دست هاي لرزانش مي بافت و مدام مي گفت گردن بافتني كه سر انداخته بود، شال

 .آقا اميررضام رنگشو دوست داره -

 .هايش را مي بوسيدم دست

 !آره خاله جان خيلي هم بهش مياد -

 :مي كشيد و هميشه مي گفت آه

 .وقتي اين شال تموم شه، امير مياد -

 !معلومه كه مياد -

 .ندازي گردنشو با دست هاي خودت مي  مياد

 :به سقف خيره مي ماند و مي گفت نگاهش

 انتظارم محض ديدنش نيست، -

 نيستم واسه چشم هاي خودم اومدنش رو بخوام، خودخواه

 چشمام سو داره، نه

 جوني مونده واسم، نه

 ...بياد، خيالم راحت شه، بعد راحت سرم رو بذارم زمين و رخت ببندم از دنيا منتظرم

 ؟دوني باالم مي

 .خدا خواستم وقتي منو ببره كه خيالم راحت بشه از اومدنش، نمي خوام چشمم بمونه توي اين دنيا زا

 ...را روى پايش مي گذارم و هق هق مي زنم، كاش بيايد و خيال ناآرام همه دنيا، باالخره آرام شود سرم
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زمره هاي گذشته ات، به وقت ها، بازي زمانه آن قدر عجيب مي شود كه عادي ترين و ساده ترين رو گاهي

 .حسرتي بزرگ تبديل مي شود

 االن كه بعد از يك روز طوالني و پر از هياهوي كاري و رانندگي طوالني جاده، وقتي به خانه مي رسم، مثل

 بوي علف تازه و نم و دود؛ همراه

 .مرغ شكم پر مادر مشامم را به بازي مي گيرد عطر

ه به خانه بر مي گشتم و مادر با آغوش و اجاق گرم خانه پذيرايم مي مي گردم به دوران مدرسه، وقتي خست بر

 .شد و هميشه غذايش سر ساعت آماده مي شد

اما اين مدت طوالني كه مامان همراه حنانه از ايران  .دلخوش اين بودم كه كسي در خانه منتظرم است هميشه

 .رفته بود، بيشتر از هميشه دل تنگ آن روزها مي شدم

ا كه مشق هايم را كنار بخاري خانه مي نوشتم و همان جا رختخوابم را پهن مي كردم و تا خود صبح روزه همان

 .گرم و راحت مي خوابيدم

سختي را پشت سر گذاشته بودم، موسسه خيريه بيشتر از هفته هاي قبل شلوغ بود و كلي پرونده روي  روز

 .ن هستم، در ساعات اداري به بقيه كارهايم برسماما همه تالشم را كردم كه وقتي تهرا .دستمان مانده بود

 مالقاتم در زندان، با شهاب باز هم موافقت نشد؛ با

 .وكيلش با يك خبر خوب، اين ناكامي را كمي از بين برد اما

 !بود، تخفيف قابل توجهي در مجازات شهاب نصيب پرونده او خواهد شد معتقد

ناظم زاده  .؛ اما باالخره موفق شدم چند دقيقه اي با او صحبت كنمآقاي ناظم زاده، مثل هر روز شلوغ بود دفتر

  !گذشته نبود ي

 .اين كه ديگر آدم خوبي نباشد، اما يقين داشتم با من صادق نيست نه

كوتاه و سرسري اش اين حس  يكه مدام اصرار به كوتاه كردن صحبت دارد و اين تفره رفتن ها و جواب ها اين

 .، كه او ناظم زاده گذشته نيست و چيزي براي پنهان كردن از من داردرا به من القا مي كند

 :آخر، قبل خداحافظي هم وقتي مي گويد در

 خانم جبارزاده بايد توكلتون به خدا باشه و صبر داشته باشيد، -

 .از منم اين جا ديگه كاري واستون بر نمياد واال

 :دهم يبخندي معنا دار جواب ممي شوم، ديگر مايل به ديدارم نيست؛ فقط با ل مطمئن

 ؟اگر غير از اين بود تا حاال زنده بودم به نظرتون -

 .اميد نمي شوم، هيچ بنده خدايي قادر نيست مرا از مرحمت خدا نا اميد كند نا

 ديدن عزيزه خاله جان مي روم، به

است تا به من نشان دهد، هم نوبت ساهيار مي شود، دندان تازه افتاده اش را در جعبه كوچكي نگه داشته  بعد

خوب نگاهش مي كنم، اين موجود كوچك دوست داشتني بي دندان را روزگاري عامل از هم گسستن پيوند 

 زناشويي ام مي دانستم و حاال بيش تر از هر وقت درك مي كنم،

 .پرودگار گاهي اين قدر عميق و پيچيده است، كه چشم بشر توانايي درك آن را ندارد مهرباني
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مي خواهم برگردم، يادم مي افتد به دختركم قول يك عروسك پيراهن صورتي را داده ام، كلي مي گردم تا  وقتي

خوشگل ترينش را بيابم، مثل همه هدايايي كه از طرف پدرش به او مي دهم؛ اين بار هم همين تصميم در سرم 

 .است

 .وبي خانم، بالفاصله جواب مي دهموارد جاده نشده ام كه تلفنم زنگ مي خورد و با ديدن شماره ط هنوز

 !الو طوبي جان -

 ؟سالم خانم جبارزاده، بد موقع كه مزاحم نشدم -

 ...نه عزيزيم، اتفاقا تهران بودم، اگه زودتر زنگ مي زدي يادم مي افتاد، حتما بهت سر مي زدم -

 ؟كرم آقا چه طوره ؟خوبي

 .هميشه آه مي كشد مثل

 اون كه هميشه خوبه، -

 ...بيچاره است كه طوبي اين

 :را قطع مي كنم و سريع مي گويم حرفش

 !قرار بود اين حرفها رو كامل بذاري كنارها -

 !نه نصفه و نيمه ...كامل !بود ببخشي قرار

 .صدايش را منقطع مي كند و من خوب مي دانم، يك زن چند بار مي ميرد تا اين جمله را تمام كند بغض،

 !ل زد برد، ريخت توي حلقوم اون زنيكه بي همه چيزاز گلوى زن و بچه اش چند سا -

كاش هميشه  !دوني ريحانه خانم، ناشكريه شايد، اما بعضي وقت ها به خدا مي گم كاش هميشه بدهكار بود مي

  اين قدر تو قرض و بدهي بود

 !ديگه چيزي واسه كثافت كاري نداشت كه

 .دهانم را قورت مي دهم آب

 ؟مگه هنوزم -

 .در حال گريستن است مي شوم متوجه

 !گفتي ببخش كه چند سال بوده خرج اون زنه مي كرده، به جان بچه هام بخشيدم -

سر زندگيم، خودت خوب مي دوني، اون زمان كه چوب حراج زده بود به زندگيمون و زنيكه سرش كاله  نشستم

نبود، بايد گوشه پارك چادر گذاشت و همون چندرغاز پول پيش خونمونم ازش گرفت و فرار كرد، اگه حاج امير 

 .مي زديم و از گشنگي مي مرديم

 ديگه با يه نفرم نيست، !حاال كه شغلش ثابت شده، يه سقف باالسرمون داريم، دستش باز شده ؟حاال چي اما

 بقال سر كوچه هم با دخترهاي جوون ديدتش، ...گوشيش چندين و چند تا شماره پيدا كردم توى

 !واسه اينكه خرش كنن، ازش پول بگيرن ديگه ؟ريخت رو دخترها واسه چي مي خوانمي كني اين كرم بي  فكر

ام مي سوزد، به سختي نفس عميق مي كشم؛ زير لب ذكر وحدانيت پروردگارم را مي گويم، تا تنها به  سينه

 .خودش ماجرا را واگذار كنم و هيچ كالمي از دهانم خارج نشود، كه مورد رضايت خدا نباشد
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 ؟جان، واسه چي مونديطوبي  -

مي كند، حق هم دارد، اين اولين بار است در همه اين سال ها اين را از من مي شنود؛ در همه سال هايي  تعجب

 .كه او را تشويق به سازش و تالش كرده بودم

 ؟يعني چي خانم ...يعني -

 ؟كارگاه فرش چه طور پيش ميره  -

 .به لطف شما سرپرست قسمت خانم ها شدم -

 !دا رو شكرخ -

 .توني يه خونه كرايه كني و دست بچه هات رو بگيري و بري اونجا مي

 ؟؟يعني طالق بگيرم !واي -

 !سال ها پيش است، كه طالق را ترسناك ترين اتفاق تاريخ مي دانست يقدر شبيه همان ريحانه  چه

 ؟طالق بدتره يا تحمل مردي كه سال هاست عادت كرده به هرز پريدن !آره -

 !ا شما گفتي ببخشام -

 ؟قدرت رو دونست ؟معذرت خواست ؟بخشش هم اگه حد خودش رو بگذرونه خيانته، بخشيدي اما چي شد -

 ! نه ؟كاراشو گذاشت كنار ؟بهت محبت كرد ؟تالش كرد

 ؟حرف مردم چي ؟بچه هام چي -

 اوال كه خداي بچه هاتم بزرگه، طالق شما هم قبول دارم بهشون ضربه مي زنه، -

 هتر از اينه كه هر روز شاهد پژمرده شدن مادرشون باشن و فضاي مسموم خونه رو تحمل كنن،ب يول

 ...اما راجب حرف مردم و

 هايي را به زبان مي آورم كه ديگر صداي خودم را هم نمي شنوم، ديالوگ

 كه تماس تمام مي شود،  بعد

 .را مقابل ديدگانم مي بينم امير

 برايش خبر آورد، زمان كه يكي از كارمندهايش، آن

 شنيده است كارمندهاي ديگر، او را هم شريك سود معامله هاى كالن سياسيون مي دانند،  كه

 .مي آيد كه غم، روي صورتش مثل گرد خاكستري نشست، اما لبخند زد يادم

 :داشت، اما لبخند مي زد، وقتي مي گفت بغض

 شت سر خدا هم حرف مي زنن،من كه بنده حقير و سراسر تقصير خدا هستم، مردم حتي پ -

كه وقتي سر موال علي، حين نماز توى محراب بر اثر ضربت شمشير شكافت و خبر اين اتفاق توي شهر  مردمي

 .پيچيد

 :تعجب مي پرسيدند با

 ؟مگه علي نماز هم مي خوند -

 :دستش را روي شانه كارمندش گذاشت و گفت بعد
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ي كنن رو بياي و بهم بگي جوون، نمي خوام گناه خبر كشي به ديگه الزم نيست اين كه كارمندام چي فكر م -

  ؟زدن، تو چي گفتي يوقتي اونا داشتن پشت سرم حرف م !خاطر من بشه عادتت، اما يه سوال

 :يادم هست، پسر سرش را پايين انداخت و هيچ نگفت، امير از كنارش گذشت و آرام با غم تكرار كرد خوب

 ؟يا چرا هيچي نگفتي -

 خاطر دارم امير آن روز تا شب غرق فكر بود به خوب

 اصال حرف نمي زد و

 :صفحه لپ تاپ را با ذوق سمتش گرفتم و گفتم وقتي

 امير ببين يه تور هند پيدا كردم، -

 ؟طوره واسه ماه عسل چه

 :ثانيه با مكث نگاهم كرد، بعد صفحه لپ تاپ را بست و با دست چند بار روي صندلي كناري اش زد و گفت چند

 .بيا يه لحظه اين جا بشين خانمم -

هيچ چون و چرايي قبول كردم و منتظر به دهانش چشم دوختم، كالفه دو دستش را روي صورتش كشيد و  بي

 :گفت

 ؟ريحانه تو مي دونستي خدا با آدم ها چند بار در طول روز حرف مي زنه -

 :تعجب نگاهش كردم، سرش را پايين انداخت و با غم گفت با

وز وقتي اون پسر جوون اومد، بهم گفت كه مردم، حتي كارمندهاى خودم پشت سرم چي ميگن و ممكنه امر -

 : چي فكر كنن، حس مي كنم خدا چند بار زد روي شونم و گفت

 "؟اصال حواست هست، مسئوليت قبول كردن يعني چي ...هاي امير"

 .ببخشدم من خيلي مقصرم توي فكر اين مردم، خدا !من اشتباه كردم !ريحان

 :باز مانده و با تحير مي گويم دهانم

 ؟ديوونه شدي ؟چه اشتباهي-

 :بينم كه چشم هايش پر از اشك شده است، وقتي مي گويد مي

 .من قبول مسئوليت كردم، حاال جزئي از رجال سياسي ام -

حواست به زندگي شخصي هركس به خودش مربوطه، اما وقتي قبول مي كني به مردم خدمت كني، بايد  درسته

 ؟خيلي چيزا باشه، كسي كه درد مردم رو حس نكنه، چه طور مي تونه به مردم خدمت كنه

 ؟وقتي سوار اون ماشين فالن قيمتي ام، چه طور مي تونم از درد مردم دفاع كنم و براي مطالباتشون بجنگم من

 :خشم و صداي بلند مي گويم با

دونن، همه مي دونن ثروت جبارزاده ها واسه قبل از قبول كردن همه عقبه خانوادگي تو رو مي  !واي امير جان -

 اون مسئوليته،

 !نمي تونه ذره اي به داشته هاي تو شك كنه كسي

 .ما كه داريم توي آپارتمان ساده زندگي مي كنيم، بريز و بپاشي هم نداريم !زندگيمونو ببين !نگاه كن بعدم

 .و مي بوسدروي صورتم مي كشد، بعد دستم را مي گيرد  دست
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 !خانمي كن و بگو سختي زندگي رو با من تاب مياري، كه به اين مردم خدمت كنم - 

اين طور صادقانه و پر حس از من درخواست مي كند و چشم هاي كهربايي اش مرا به تماشاي دنيا مي  وقتي

 ؟برد، مي توانم نه بگويم

م را روي ريش هاي نرمش مي كشم، زير را حالل آغوشش مي كنم، بوسه هايش شدت مي گيرد، صورت خودم

 .گردنش از هميشه بيشتر بوي نوزاد مي دهد؛ شروع مي كنم به بوسيدن همان نقطه

 !قربون اين بو برم -

 :آغوشش بيشتر مي فشردم و مي گويد در

 .خودم قربونيتم -

 :قهقهه مي خندم و كمي در آغوشش قر مي دهم و مي خوانم با

 ...يار جون جونيتم -

 ...عاشقات منو نذار كنار ميون

 :خندد و بعد از يك بوسه كوتاه، با من همراهي مي كند و چه زيبا با لبخند شعرم را ادامه مي دهد مي

 ...من اولين و آخرين خريدار اداتم -

 ...عاشق لحظه ديدار چشاتم هنوزم

دهد و من همراه قر دادن و  مرتبه به خودمان مي آييم، كه امير روي ميز ضرب گرفته و مي خواند و قر مي يك

 .قهقهه، اداي رقص او را در مي آورم

 !همين سادگي به

 !پك و چشم هاي آبي و قد و هيكل مانكنى مهم نبود سيكس

 بود من را بخنداند، بلد

 بود شادم كند، بلد

 !من را، بلد بود 

  ؟مي خواد ايدن نيا يز همه ا يزييك دختر، جز اينكه كنار آنكه دوستش دارد آرام و خوشحال باشد، چه چ مگر

شب، زندگي ما، نه در رستوران هاي فاخر و سفر هاي گران قيمت، بلكه در آپارتمان ساده و پر عشقمان با  هر

 ...همين شادي هاي دو نفره و كوچك سپري مي شد

 همين شوخي ها، با

ين مي شديم و به سختي ها، كشتي گرفتن ها، شرط بندي هاي زن و شوهري، گاه از فرط خنده نقش زم خنده

 .نفس مي كشيديم

وقت فراموش نمي كنم، وقتي يك روز صبح كه از خانه بيرون مي رفتم، خانم همسايه با نگاه پر ترحم و  هيچ

 :پرسشگر، در پاركينگ پرسيد

 قصد فضولي ندارما، ...ببخشيد -

 خيلي ديشب سر و صدا شد، اما

 ؟ارهشدم، خداي نكرده شوهرتون دست به زن د نگران
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 !خدا چند بار مي خواستم زنگ بزنم پليس بياد به

 :قهقهه زدم و گفتم

 ؟؟؟واي امير -

 :با تعجب بيشتري نگاهم كرد و گفت زن

 .واال آخه درشت هم هستن، واحد بغليتونم مي گفت هر روز صبح ميرن سركار، در رو روت قفل مي كنه -

 :قهقهه ام بيشتر شد و پرسيدم شدت

 ؟ده، من االن چه طوري بيرونمخوب اگه قفل كر -

 :خنده ام را كنترل كردم و با آرامش گفتم كمي

شوهرم صبح ها زودتر از خونه ميره بيرون، براي امنيت من و اينكه خيالش راحت باشه، قفل باال رو ميگه هر  -

 .وقت تنهام ببندم

 . ر در رو قفل مي كنهمي خواد صبح ها من بيدار نشم و بد خواب نشم، خودش با كليد از اون و اما

 !خوب وقتي در از بيرون قفل باشه، من قفل رو از داخل پچرخونم خوب باز مي شه ديگه يول

 ؟حاال به اين فكر نكردين تا

 :زده نگاهم كرد و گفت خجالت

 .واال فكرم كار نكرد -

 :مهرباني گفتم با

 !يس زنگ نزنيدفداي سرتون، از نگرانيتون ممنونم، اما تو رو خدا يه وقت به پل -

 .ديشب فقط داشتيم بازي مي كرديم ما

 .تعجب بيشتري نگاهم كرد با

هم به خودم نهيب زدم كه شب هاي آينده سريع تر تسليم  ...افتاد، هم خنديدم ادميمن وقتي جريان ديشب  اما

 !شوم

 .ر كردم و جيغ كشيدمشرط را باخته بودم و قرار بود، اجازه بدهم امير تمام صورتم را گاز بگيرد، فرا ديشب

 :دور تا دور خانه دويد، آخر هم گير افتادم؛ مدام جيغ مي كشيدم دنبالم

 !بدي خيلي واي دردم گرفت، !آخ  !تو رو خدا !نكن !نه !ببخشيد -

 شدت قهقهه نفسم باال نمي آمد، از

 !تصور كرده بودند  همين زمان بود كه تمام مدت همسايه ها مرا در حالت كتك خوردن و شكنجه و گريه حتما

*** 

كنند زمانى خودشان دختر  يك مادر وقت اين را نفهميدم، چرا زن ها وقتي مادر مي شوند، فراموش مي هيچ

  .بوده اند

 !يك دختر، تماشاى اشك مادر، يعني اين كه چوب خط زندگي تمام شده است براي

 ...ه شودكردن حسرت و اندوه مادر، يعني آسمان زندگي ات، هميشه سيا حس

 كند؛روزها كه مادرم با غم تماشايم مي اين
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كنم، زور و كند، تنها زماني است كه حس ميوقتي كه اشك هايش را يواشكي با گوشه روسري اش پاك مي يا

 .جبر زمانه باالخره به من چربيد و كمرم خم شد

 .كنملين بار، بدبختى را احساس ميدهد، من براي اومادرم، لقمه هايش را از سر اجبار، با بغض قورت مي وقتي

  !بدبختم من

كه بخت و اقبالم، حال مادرم را اين طور كرده است، من كه مادرم، با تماشايم هر لحظه بيشتر قلب و  من

  .جگرش مي سوزد

 دادم تا خوابش ببرد،خواندم و تكانش ميجانا روى پايم قصه مي براي

نگاهش كردم، لبخند زدم، دستش را جلو آورد؛ موهاي كنار  .اس كردممرتبه داغي  نگاه پر غم مادر را احس يك

 :گوششم را لمس كرد و با بغض جگر سوزي گفت

 ...پير شدي مادر !چه زود موهات سفيد شد -

 .تاب نياورد، سرش را روي شانه ام گذاشت و بي صدا، اما عميق؛ هق هق زد ديگر

  .براي مادرم، مادري كنم بايد

  .آرامش كنم بايد

  .كنممثل قرص ماه دخترم را تماشا مي صورت

 :ميگو يكنم و مي بوسمش، محالي كه سر مادرم را نوازش مي در

شه، حاال يه كم زودتر ديرتر؛ مامان ديگه بچه نيستم كه، منم مادر شدم، خوب موهاي همه يه روز سفيد مي -

 ؟توفيرش چيه

 .ين روزها در گلويش گير كرده است را به زبان مي آوردگيرد و باالخره چيزي كه تمام ارا محكم مي دستم

 !ريحانه، بيا با من و حنانه بريم -

 شه، شرايط زندگيش بهتره،اونجا راحت تر بزرگ مي دخترت

 .از تنهايي و نگراني در ميام منم

  !مامان جان -

  !من، خونم اين جاست زندگي

  ؟بيام كجا

  ؟، چيشوهرم نيومده، بياد، ببينه نيستم هنوز

 .گذاردو با حرص و اشك، دستش را روي سرش مي كالفه

 !سه سال شد ؟كجا بياد ديگه دختر -

 .حيف مادر كه به انتظار سوخت !جوونيت حيف

 :گويمناراحتي و كمي خشم مي با

  !كنم اين طور نگوخواهش مي -

 !انتظارشم خوشم، مامان يبا لحظه لحظه من

 .كند و اشك مي ريزدمي ناله
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  !به خدا نمياد !نمياد -

  !گي ناظم زاده گفته ديگه نرو اون جانمي مگه

 ...از زنده بودنش !يعني اونا هم نا اميد شدن از اومدنش ؟يعني چي اين

دارم و در حالي كه سمت ايوان كشم، اشارپم را بر ميگذارم، رويش را ميهمه خشمم، دخترم را آرام زمين مي با

 :مي روم، مي گويم

  !مياد !ر مياد مامانامي -

 :لرزد، وقتي مي گويمتنم مي تمام

 .شده حتي با چهار تا استخون، منو از اين انتظار در مياره -

 !فردا، شايد خيلي ديرتر، اما مياد شايد

  !كه سه ساله اين

 .باشه، سي سال ديگه هم منتظر مي مونم الزم

 .يعني همين جا مياد !گه برو هزارچم ميام؛ يعني ميادوقتي يه مرد مي اما

  .روم، سگ بيچاره با خيال اين كه مثل هر شب، برايش غذا آورده ام، سمتم مي دودكه مي بيرون

  .كنمزوزه مي كشد، خم مي شوم، سرش را نوازش مي آرام

 :زنمزبان جانا صدايش مي به

  !گَهوه اى -

  .كندرا كمي برايم لوس مي خودش

كنم، مي آورم و وقتي مشغول خوردن مي شود، همان طور كه تماشايش ميآشپزخانه، قدري غذا برايش  از

دانم چرا ياد روزي مي افتم، كه كنار دريا زير انداز انداخته بوديم و با امير مشغول تماشاي دريا بوديم، تا نمي

  .غروب آفتاب را ببينيم

 :را روى پايش گذاشتم و گفتم سرم

 !خيلي طول كشيد ؟شهپس كي غروب مي-

  :و گفت خنديد

 .همينش قشنگه -

 ؟چيش -

 .اين كه منتظر طنازى خورشيد، توي قشنگ ترين حالت ممكنش باشي -

 .امير، انتظار هميشه سخته !اوف -

خواند را برداشت و بعد از كمي گشتن ميان صفحه هايش، شروع كه كنارش بود و اين چند روز مدام مي كتابي

 .به خواندن كرد

 :ردكيم فيمادر تعر"

 آن زمان ها، 

  .سنگ بود نمك،
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  ...كم شورى بگيردخوابانديم، تا كممى "سنگ  نمك "چلو را ساعتى با  برنج 

 ...نشانديم، تا جا بيفتدپزى مى چراغ خوراك "ى ماليمشعله"را چند ساعتى روى  غذا

  ...گرم شودنشستيم، تا سرماي تنمان، آرام، مى "عالءالدين والور"و تكيده، كنار  كردهيخ

 .نشستيم، تا فيلم به آخر برسد و ظاهر بشوداى، ماهى، به انتظار مىيادگارى  دوربين را، هفته عكس 

 .كرديم، تا از آب بگذرد و كاست بشود و در پخش  صوت بخواندرا صبر مى "خوانآوازه"ى تازه آهنگ 

 .ن بيايددستما "حساب  اندوخته"زديم تا ها حرف مىداشتيم؛ با سكه قلك

 .فرا برسد و در كاممان بنشيند "ى زمستانىجمعه"بوديم، تا مى« حليم»را بايد  حليم

 .خانه، به جست و جوى  خط و خبرى عاشقانه، شايد كه برسدزديم به پستهر روز سر مى"

 .گاهىشبى، بامدادى، گاهى، بىشبى، نيمه "انتظار  زنگ  تلفن  محبوب"خوابانديم به مى گوش

 ...معنا داشت ظار،انت

 .بود« سرشار» دقايق،

 خواست تا پيش بيايد؛مى "صبورى"چيز، يك  هر

  !زمانش برسد؛ تا جا بيُفتد تا

 ...بيايد غذا، خريد، تفريح، سفر، خاطره، دوستى، رابطه، عشق "قوام" تا

 ...،  ما را قدردان ساخته بود"انتظار"

 "* !؟ستيقدردان ن يروزها، كس نيچرا ا يديحاال فهم *

 

 :زنم و مي پرسمحضور حنانه در ايوان كه مي شوم، لبخند مي متوجه

 ؟نخوابيدي چرا -

 :آمد و گفت جلو

 .هاي تو و مامان رو شنيدمحرف -

 :خجالت زده مي گويم كمي

 .حتما از اين صحبت هاي مادر دختري، خودتم زياد داري با مامان -

 :نشست و گفت كنارم

  !مامان ترسيده آجي -

 .خاطر تو، به خاطر من هب

 !تونه اين جا، تو رو با اين حال و روز ول كنه، نه منومي نه

 :گويدرا پايين مي اندازد و مي سرش

 .چند ماهه، هر روز بحث داريم -

 .تونه بپذيره من بزرگ شدم و حق انتخاب دارم، نمي تونه بپذيره حصارهاي اين جا، اون جا بي معنيه نمي

 .شه و قابل احترامها عقايد و انتخاب خودش پذيرفته ميب يجا هر آدم اون

 :دستش را گرفتم و با كمي دلهره پرسيدم 
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 ؟خبريه -

 :اشكي از گوشه چشمانش مي چكد و مي گويد قطره

 .هم كالسيمه -

 .دلم، خواهرانه، غرق ذوق مي شود ته

 ؟چرا زودتر بهم نگفتي !به به -

 .اشك هايش بيشتر مي شود شدت

  ؟ت دارممگه جرا -

 .كه فهميد، يه جور برخورد كرد، حس كردم جنايت كردم مامان

 ؟مگه چه مشكلي داره ؟خوب چرا -

 :غرق عشق مي شود، وقتي مي گويد چشمانش

 !هيچ عيبي، به خدا هيچي -

 .شه اونا هم از كشورشون، با خانوادش، مهاجرت كردن اروپاسال مي ده

 !اول دانشكدمونه شاگرد

 .كنمصورتش و اشك هايش را پاك مي كشم رويمي دست

 .ترسهخوب، شايد مامان فقط نگرانه، يا شايدم از تنهايي خودش مي -

 .گيردرا محكم مي دستم

 !آبجي -

 ؟جونم -

 !نه جرم !به مامان حالي كن افغان بودن، نه فحشه -

 !كسر شان نه

 .يك جمله، باعث مي شود تا انتهاي ماجرا را بفهمم همين

م سال هاست در كشورم، تعداد كثيري از مردم، با نگاه و رفتار غير پسنديده، قلب مهاجران كشور دانخوب مي

 !همسايه را خدشه دار كرده اند

  .دانم، عقايد نژاد پرستانه، چه قدر به اين قشر، آسيب وارد كرده استمي خوب

يك خانم خير متمول صاحب خيريه  را باورمان شده است كه حتي، وقتي از "فقط ما خوبيم  "قدر جمله ي  اين

سه ساله بيمار يك خانواده كمك كند، در مرحله نخست موافقت كرد و  يبزرگ كودكان، خواستم به پسر بچه

 :وقتي پرونده را كامل خواند و متوجه افغان بودن خانواده شد، جوابش اين بود

 !ف دوا و درمون يه افغاني شهشايد مردمي كه به خيريه من كمك مي كنن، راضي نباشن پولشون صر -

 :با نفرت، پرونده را از زير دستش بيرون كشيدم و گفتم

كنن، بدونن همون خدايي كه اين بنده ها رو آفريده، اونا به اون مردم بگو، اگه واسه رضايت خدا كار خير مي -

 !رو هم آفريده

 .كنهبنده هاش نميدر ضمن، اون خدا، براي نازل كردن بركتش، نگاه به نژاد و مليت  و
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 :توي قرآن فرموده خودشم

 اللَّهَ  إ نَ  أَتْقَاكُمْ  ع نْدَ اللَّه   أَكْرَمَكُمْل تَعَارَفُوا إ نَ  شُعُوباً وَ قَبَائ لَ   وَ جَعَلْنَاكُمْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى  م نْ إ نَّا خَلَقْنَاكُمْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ"

 "خَب ير عَل يم 

را  گريكديتا  م،يمختلف قرار داد هايلهيو قب هارهيو شما را از ت ميديمرد و زن آفر كيما شما را از  !مردم اي

شماست؛ حقا كه خداوند، دانا و  نيشما نزد خداوند، با تقواتر نيتري(، گرامستين ازيها مالك امت ني)ا د؛يبشناس

 "!آگاه است

*** 

 :ز خانه خارج شود، بوسيد و گفتهر روز صبح، صورتم را قبل از اين كه ا مثل

 !باباجانم -

 .گليم، دوستت دارم ريحان

هم دوباره آن قدر بي تابش شدم، كه دست هايم را دور گردنش حلقه كردم و سمت خودم كشيدمش، كمي  من

 :لوس شدم و گفتم

  ...شهدلم تنگ مي !نرو -

 :گويدكند و ميمي نوازشم

 .دم زود بيامغروب نشده، قول مي -

 :كنم و مي گويمبيشتري مي تالش

 .يه كم، فقط يه كم بمون -

 .مي شود، كتش را در مي آورد و كنارم دراز مي كشد تسليم

خواهد، عطر قلبش را، از دهانش و طعم دانم چرا دلم ميهمه وجودم، عطر زير گردنش را مي بويم، بعد نمي با

  .لب هايش، استشمام كنم

 :گويدد با اعتراض ميكنحالي كه همراهي ام مي در

 .ساعت ده جلسه دارم !پدر صلواتي -

 :ميشكمش مي نشينم و در حال بهم ريختن موهايش، مي گو روي

 !زنگ بزن كنسلش كن، آقاي رييس - 

 :مي كند و مي گويد اخم

 !جلسه دولتيه، حق الناس ميُفته گردنم، باباجان -

 :ميگو يمي كنم به عميق بوسيدنش و با شيطنت م شروع

 ...پس مجبوريم، سرعت عملمون رو بيشتر كنيم -

 .مي زند و دستم را مي گيرد و مرا كنار خودش مي كشد چشمك

 .ساعت بعد، هر دو با سرعت تمام، مشغول حاضر شدن هستيم نيم

در حال خشك كردن موهايش بود، من هم سريع لباس مي پوشيدم، تا به كالس ساعت يازده دانشگاه  امير

 .برسم
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 :را سمتم آورد و گفت سشوار

 .بيا خشك كنم موهاتو، سرما مي خوري اين طوري بري بيرون -

 :اعتراض گفتم با

 .ديرمون شده !واي امير -

 .باباجان، تو كه وقت داري عجله نكن -

 .نه مي خوام با تو بيام، تو برسونيم -

 :گاز گرفت و گفت لب

 .راننده سازمان مياد دنبالم -

 .نم سر راهتونهخوب، دانشگاه م !وا -

 .نه از نظر شرعي و اخالقي درست نيست، عشقم -

 :حرص و خنده گفتم با

 !كشتي منو، شيخ امير -

 .لباس، از خانه خارج شدم يكل دنيو پوش شيها هيكه رفت، بعد از اجراي تك تك توص امير

  .طول كشيد، تا ماشين گرم شود و بتوانم از پاركينگ خارج شوم كمي

دم، قبل از اين كه داخل خيابان اصلي بپيچيم، با ديدنش، همان طور كه پايم روي ترمز كوچه كه رسي سر

 ...كوبيده شد، قلب بيچاره ام هم  براي چند ثانيه ترمز كرد

 به من زل زده بود كه مرگ، واضح ترين تصوير درون چشم هاي سياهش بود،  طورى

 .ديگر برقى نداشت كه

  !بروم خواستممي

 ش را بگيرم و بروم؛گاز خواستممي

  !نتوانستم اما

 .فلج شده بود پاهايم

 .قدر كه صداي بوق مكرر ماشين هاي پشت سرم، گوش خيابان و عابران را خراش مي زد آن

  .كه جلو آمد، بي اختيار تعادلم را، از شدت ترس از دست دادم كمي

و همان طور كه سطل، وارونه شد و چه شد كه محكم، ماشين را به سطل زباله سياه بزرگ كوبيدم  نفهميدم

  .زباله هاي متعفن پخش خيابان مي شد؛ درب ماشين را باز كرد و كنارم نشست

  .وحشت، خودم را عقب كشيدم با

 !جيغ بكشم، يا خودم پياده شوم، اما گير افتاده بودم خواستم

 .بي دست و پاي گذشته بودم يدر كنار او، همان ريحانه من

   .قدر حقير و ترسو مي كرد مرا همان وجودش،

 :كرد و با بغض گفت نگاهم

 ؟از من مي ترسي -
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 !بر گرداندم، تنها آرزويم در آن دقايق اين بود كه اي كاش، گوش هايم فلج شود و حرف هايش را نشنوم رو

 تو زن من بودي، !ريحانه -

 !عاشقم بودي لعنتي،

 ...ميرممي دارم

  ...تونمنمي ديگه

 !اشم بسهتا همين ج بسه،

   !خواستي تنبيهم كني، باشه، قبولتالفي كني، مي خواستيمي

 .زن گرفتم، تو هم شوهر كردي، ير به ير شديم من

 .كنيمريم يه گوشه، مثل بچه آدم زندگيمونو ميگيريم، ميبخشمت، هر دو طالق مي مي

 :بگويمخودم مچاله مي شوم و با ناله و صداي لرزان، همه زورم را مي زنم تا  در

 !تو رو خدا برو !برو -

 .كشمرا كه سمتم مي آورد، جيغ مي دستش

 ...به من دست نزن - 

 :گويدگيرد؛ وقتي مياش اوج مي گريه

 !هميشه، خواب موندم  -

 دير فهميدم،  هميشه،

 ...ياد گرفتم دير

  !دير

 !فهميدم، من آدم از دست دادنت نيستم ريحانه دير

 !تونم عاشقش باشم، توييزمين كه مي يفهميدم، تنها زن كره دير

  !كن ريحانه نگام

  !شهابم من

  !شهابت

 ؟توني ازم رو بگيريچه طور مي لعنتي،

 ...خوابيدي، توي بغل منزن من بودي، كنار من مي تو

جمله اش را  يفهمم، جسارت اين سيلي را از كجا مي آورم كه اين طور، با ضرب آن سيلي، ادامههم نمي خودم

 .كنمنده به گور ميز

 :گويمخشم و نفرت مي با

  !خفه شو -

  !وقت، ديگه هيچ وقت، با من اين طوري حرف نزن هيچ

 .فهمهزن و ناموس يه نفر ديگه ام، كه بر خالف تو، معني ناموس رو خوب مي من،

 .روي جاي سيلي است، چشم هايش حاال سرخ و پر از خشم شده است دستش
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 ؟د، وقتي تو زن من بودى، چشمش دنبالت بوداگه ناموس حاليش بو -

 :تاسف تكان دادم و با نفرت گفتم سر

 .واقعا واست متاسفم، اين همه سال، باهاش زندگي كردي و نشناختيش -

خواسته يه مُهر بدي دونم خوب مي شناسيش و هميشه دردت همين بوده كه زيادي خوبه و دلت ميمي البته،

 .نك شهبزني روى پيشونيش كه دلت خ

  .اگه يه ذره شرافت و مردونگي توي وجودت مونده، برو و اين ورا پيدات نشه االنم

 !بفهمم، زندگي و عشق يعني چي بذار

  !عاشقشم

 .قدر عاشقشم كه گذشته و آينده واسم مهم نيست اين

 .در مقابل حال امروزم، گذشته و آينده، بي اهميت ترين چيزه اصال

  !دنبال زندگيت برو

 .زن و بچه ات پيش

 قدر احمق نباش كه حتي واسه يه لحظه فكر كني،  اين

 .مشتركي بخوام باهات داشته باشم ياسمتم بتونم به زبون بيارم، چه برسه به اين كه زبونم الل، آينده من

 ...شهاب الدين جبارزاده خداحافظ،

 :گويدكند، با يك تلخ خند پر معنا، ميهايش را پاك مي اشك

 .ام در حال چرخيدنهزمين مد -

  !ريحانه

  !قدر مطمئن نباش اين

 !يخوابي، فردا كجاي روزگار باشدونه، تويي كه ديروز زن من بودي و امروز كنار پسر عموم ميمي كي

  .پياده شد و محكم در را پشت سرش بست بعد

 .دن كرددانستم، چرا بعد از رفتن و شنيدن آخرين جمالتش، بدنم شروع به لرزيروز نمي آن

شايد امروز، بيشتر از هر زماني درك كنم كه چرا بزرگترين گناه شيطان و عامل بيچارگي اش را، تكبر  اما

  !خواندند

 ...باعث شد كه سال ها عبادتش پوچ شود تكبر

 .فهمم، چرا نسل نبوت از حضرت يوسف، ادامه پيدا نكردبهتر مي حاال

 .امير در سرم مي پيچد صداي

  .عالي و ممتاز خداوند، پيامبر بلند مرتبه اي بود كه همه عمرش به عبادت و نيكي گذشتيوسف بنده  -

  !به يه علت، ادامه نسل نبوت، ازش سلب شد اما

  !تكبر بود اونم

 يه ثانيه گرفتار تكبر شد، فقط
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ن زمان عزيز و كه بعد از سال ها دوري از پدر پيرش، وقتي سوار اسب بود و با پدرش مواجه شد، چون او جااون

بزرگ مصر شده بود؛ براي يه لحظه تكبر دامنش رو گرفت و ديرتر از پدرش، از اسب پياده شد و براي اداي 

  .احترام رفت

 يه لحظه تكبر ريحان، همون

 !تونه عمر آدم رو به باد بدهيه لحظه، مي همون

 ديگه، يهم نداره اين تكبر با پدرت باشه يا هر بنده فرق

 من، يا دش دوست

 يا فقير،  غني

 !بزرگ يا كوچيك 

*** 

 .ساجد، چمدان هاي مامان و حنانه را داخل صندوق عقب ماشين مي گذاشتم همراه

 !نه دل ماندن داشت، نه توان كندن اين دل مامان

 اصال خوش نبود،  حالش

 .كردم، با شوخي و خنده، اين دقايق آخر را طور بهتري سپري كنيممي سعي

 :ن آخرين چمدان، گفتمحال برداشت در

 !ري خونه مادر شوهر، مرضيه خانمغصه ات شده، داري مي -

 :كشيد و گفت آه

  ؟اي بابا، چي از اون خونه و آدماش موند -

  .كه به رحمت خدا رفت و خانم جونم مثل يه تيكه گوشت، افتاده گوشه خونه آقاجانت

  .طفلك هم، كه بيچاره عاقبتش شد تخت تيمارستان زينت

  .كه با خودش و روزگار قهره عموتم

 .رم كه بهشون سر بزنم، انجام وظيفه كرده باشمچند ساعت تا قبل پرواز، مي اين

 :با اعتراض گفت حنانه

  !واي -

 .همون چند ساعتم غصم شده آجي، چه خوبه تو هم مياي واسه

 :و گفتم بوسيدمش

 ؟شه اين چند ساعت آخر، ازتون دل بكنممگه مي -

 .ي مامان دوباره پر از اشك مي شودها چشم

  گذارمخانه مي روم، سماورم را روي اتومات مي به

  .بعد از حاضر كردن جانا و خاموش كردن چراغ هاي كلبه، در را قفل مي كنم و سمت ماشين مي روم و

 :سمپرحنانه را در ماشين تنها مي بينم، كه سخت با گوشي اش مشغول است؛ متعجب مي شوم و مي وقتي

 ؟مامان كو -
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 :گويدكلبه رخساره اشاره مي كند و مي سمت

 .رفت با رخساره خداحافظي كنه -

  .رخساره مي روم يرا به او مي سپارم و به دنبال مامان، سمت كلبه جانا

  .كنممامان، توقف مي يشنيدن صداي گريه با

 :مي گويد همان ستون، بي ستون مي شوم و فرو مي ريزم؛ وقتي مي شنوم كه پشت

 .از خدا خيلي شاكي ام، وقتي حال و روز جيگر گوشم رو اين طور مي بينم -

 جا تحقيق كردم،  همه

  .حتي باال دستي ها و دولت، نا اميد شدن از اومدن و زنده بودن شوهرش؛ اما اين بچه پاك رواني شده همه،

  !اين جا بست نشسته، معجزه شه، از آسمون شوهرش بياد اومده

  .بياد، رخساره جان !اشك اي

 !يه جنازه تحويل اين بچه مي دادن، دلش قرص مي شد به اومدن شوهرش !كاش اي

 :هم، هق هق كنان مي گويد رخساره

 .به خدا مرضيه خانم جان، منم دلم خونه واسش -

اومد، كليد رو   امير"شه، روزي نيست، از در خونه بيرون بره؛ بدون اين كه كليدش رو بده به من و بگه مي باورت

 ".بهش بده، بگو سماور روي اتوماته، چاي هم تازه دمه

  .اختيار لبخند مي زنم، اشك هايم را مي زدايم و جلو مي روم بي

 .ديدن من هر دو دستپاچه مي شوند با

  .اما، با همان لبخند جلو مي روم من

 :گويمگيرم و ميرا مي بوسم و كليد ها را مقابلش مي رخساره

 يزم، من تا شب برمي گردم، عز -

  .اين كليد ها رو بگير، امير اومد، بده بهش، پشت در نمونه اما

 .هم بگو تازه دمه، روي سماور چاي

*** 

  .رسيدم، هنوز در جلسه بود وقتي

 .وقتي من را با آن ظاهر آشفته ديد، با نگراني حالم را پرسيد منشي،

 :گفتمرا روي يك صندلي انداختم و با ناله  خودم

 ؟شه بهم بدينيه ليوان آب مي -

  .با يك ليوان آب بر گشت و كنارم نشست سريع،

  .كردچادر خاكي ام نگاه مي به

 ...داشتم، اين چادر هديه امير بود، هديه ماه عسلمان، هديه مشهد بغض

  .حاال خاكي و پاره شده بود اما

  .كه شهاب رفت، توان رانندگي نداشتم وقتي
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  .چند دقيقه گنگ و بي هدف، در خيابان ها مي چرخيدم شدم و پياده

  ...بار، زمين خوردم و به سختي بلند شدم چند

 .هر طور كه بود؛ خودم را به محل كار امير رسانده بودم بعد،

 :پرسيد منشي

 ؟خوايد حاج آقا رو صدا كنممي -

 .مونم، جلسشون تموم شهنه منتظر مي -

  .مرا با آن وضعيت ديد، چه قدر ترسيد به خاطر دارم، امير وقتي خوب

  .اش صبوري كرد، تا گله كنم، تا حرف هايم را بگويم، تا حسابي در آغوشش اشك بريزم يبا آرامش هميشگ اما

 :وقتي با بغض پرسيدم بعد،

 ؟شرِّ اين شهاب، كي از زندگيمون كم مي شه -

 !و بوسيد و بعد، آه كشيد كشيد روي صورتم، يك قطره اشكم را با سر انگشت برداشت دست

 !مسبب اين اشك هاي امروز، شهاب نيست، منم ريحان -

 .تعجب نگاهش كردم، سرش را پايين انداخت با

 ...خاكستري ترين آدم اين قصه، من بودم -

 !من

  ؟دوني چرا مي

 !خدا از بنده هاش، طبق ظرفيت و فهمشون از هستي، توقع داره چون

 ...كم گذاشتم من

 .ا كه هر بار بدي كرد و بخشيدم، كم گذاشتماون ج من،

 جا كه يادش دادم اشتباه كن،  اون

 هستم واست جبران كنم،  من

 .ظلم كردم بهش

  .من، با محبتم اين بچه رو تباه كردم 

 .اون روز كه محض دل شهاب، پا روي دلم گذاشتم و ترسيدم، در حق هر دوي شما و خودم، جنايت كردم من،

 :گذارد و با صدايي كه انگار هر لحظه، در اشك هايش غرق مي شود، مي گويدم هايش ميرا روي چش دستش

 !خدا منو ببخشه -

 نمي آورم، دستش را مي گيرم، سرم را روي دستش مي گذارم؛ تاب

 :هق مي زنم و مي گويم هق

  !نشكن -

 .بشكني، منم كه زمين مي افتم تو

  ...امير نشكن

 !رو قرآن، نشكن تو
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*** 

عجيب و شايد، همان اندازه دردناك باشد، اين كه دخترى با وجود درد جدايي از مادرش، در دل خدا را  شايد

شكر كند، براي اين كه مادرش ديگر كنارش نيست، تا از رنج عشقي كه او با آن، زندگي اش را شيرين مي كند؛ 

  !رنج بكشد

 .من نيستبودم كه مامان مي رود و ديگر شاهد روزهاي انتظار  خوشحال

 :آخر در فرودگاه، در آغوشم فشردمش و آرام گفتم يلحظه

تحقيق كن، اگه پسره جَنم خوشبخت كردن خواهرم رو داره، بذار هر دوشون لذت ببرن از عشق و روزهاي  -

 !جوونيشون

 ؟مهم نيست، ببين جنس قلبش خوبه نژادش

، خواهرم را به او سپردم و فقط خدا مي داند با يك لبخند غرق اشك، حرفم را تاييد كرد و من با خيال راحت با

 ...چه حالي و چه ذوقي، جاده را به سمت كلبه ام تخته گاز مي راندم

كردم، گشتم و نگاهش ميدخترم كه در صندلي عقب خواب بود، مدام شعر خواندم و هر بار كه بر مي براي

 .آرامش در قلبم، از گذشته، بيشتر و بيشتر مي شد

  .كه با اميررضا، در اين جاده بودم را، به خاطر آوردم بار آخرين

 .لحظاتش را، يك به يك براي خودم دوره كردم تمام

  ...روي لبم بود لبخند

 .عطر يادآوري حضورش هم، مرا مست مي كرد حتي،

 .پالتويش روي دوشم بود .خاطر آوردم، آتش كوچكي درست كرده بوديم به

  .سرخ بودم يهرنگ چشمانش، در نور شعل مدهوش

  .صداي آتش و سوختن چوب، موسيقي عشقمان بود .كهرباي چشمانش، تصوير خودم را به تماشا نشستم در

 :اختيار با عشق دست كشيدم روي صورتش و گفتم بي

  !امير، يه وقتا واسم سخته باور كنم، خدا ما رو دو نفر خلق كرده -

 !دست تقدير اون يه نفر رو دو تيكه كرد و شديم امير و ريحانه دارم موقع آفرينش، ما يه نفر بوديم، اما حتم

  !امير

 ؟اصال ما دو تا اسم داريم چرا

 را گرفت با بغض و لبخند، به آتش چشم دوخت، دستم

 :قسمتي از نوشته هاي شمس تبريزي را زمزمه كرد و

 .در مدتي كه كنار هم بوديم، زيبايى ناديده را با هم قسمت كرديم -

  دو آينه كه بى وقفه، تصوير هم را منعكس مي كنند؛ مانند

  .وجود يكدگر، به تماشاى ابديت نشستيم در

 چرخد، در پايان، چرخ مي اما

  .شودشود و آينه به راز بدل ميتمام مي دور
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جدايى  هرجا عشق باشد، دير يا زود،"زمستانى، بهارى و هر بهارى، پايانى دارد و اين نكته، هنوز معتبر است؛  هر

 "هم هست

  .كردم و بي اختيار ترمز كردم وحشت

 .مثل همان شب، كه با وحشت دست روي دهانش گذاشتم درست

  !نگو امير -

  !نگو

 ...خوامنمي

  !اتومبيل تماشا كردم يخودم را در آينه تصوير

  !شده بودم موالنا

 !من كارش را خوب بلد بود شمس 

  ...ريحانه نبودم ديگر

كنده بود، طوري كه تكه هاي تاريكم، به زندگي چسبيده بود و حاال مثل يك پر سبكبال، در حال  از خودم مرا

  .پرواز بودم

 .كردم و جوابش را يافته بودمبا تمام وجودم، اين ابيات را درك مي  حاال

 

 ؟ز كجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود"

 !وطنم ييننما ؟روم آخر يكجا م به

 ؟چه سبب ساخت مرا ام سخت عجب، كز مانده

 ؟ساختنم نياز ا يچه بودست مراد و اي

 دانم، يم نيقياست،  يكه از عالم علو جان

 .خود باز بر آنم كه همان جا فكنم رخت

 از عالم خاك، ميباغ ملكوتم ن مرغ

 .ساخته اند از بدنم يقفس ،يسه روز دو

 خوش آن روز، كه پرواز كنم تا بر  دوست، يا

 .بزنم يو بالپر  شيسر كو يهوا به

 ؟شنود آوازم يدر گوش كه او م ستيك

 ؟نهد اندر دهنم يكدام است سخن، م اي

 ؟نگرد يبرون م دهيكه از د دهيدر د ستيك

 ؟رهنميكه منش پ ييچه جان است، نگو اي

 ،ييمرا منزل و ره ننما قيبه تحق تا

 .دم نزنم ينفس رم،يدم آرام نگ كي

 وصلم بچشان، تا در زندان ابد، يم 
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 .سر عربده، مستانه به هم درشكنم از

 جا، كه به خود باز روم، نيبه خود نامدم ا من

 .كه آورد مرا، باز بَرَد در وطنم آن

 م،يگو يمپندار كه من، شعر به خود م تو

 .دم نزنم يكي دار،يو ب ارميكه هش تا

 ،ييبه من بنما ياگر رو زيتبر شمس

 "قالب مردار به هم در شكنم نيا واهلل

 

 .گشتر فيروزه در دستم نگاه مي كنم، بعد باهمان دستم، تسبيح كهرباي در گردنم را نوازش مي كنمان به

اما ذات موالنا  !بهتر از هر وقت مي دانم، شانس داشتن شمس، شايد در زندگي همه وجود نداشته باشد حاال

 .شدن، در وجود يكايك انسان ها نهفته است

 !ن من نشودداشتن اميرنامى قسمت همه، چو شايد

 ...قدرت امير شدن در قلب همه وجود دارد، اگر بخواهيم اما

 !اگر بخواهيم

  ؟!برگشته بود، چه طور همه اين روزها بازگشتش را نفهميده بودم امير

 !اصال نرفته بود، كه بخواهد برگردد امير

 در تك تك ياخته هاى من رسوخ كرده بود؛ امير،

  !امير بودم من

  به هق هق افتاده بودم؛؟منتظر خودم بودم تا اين حد چگونه

 .به خودم آمدم كه از صداي گريه هايم، دخترم بيدار شده بود و با ترس مي گريست وقتي

در آغوش كشيدمش، زير گردنش را با ولع بوسيدم، بعد سرم را از پنجره ماشين بيرون بردم، به آسمان پر ستاره 

 :امشب، چشم دوختم و با اشك و لبخند گفتم

 .منو ببخش كه اين همه مدت، نشوني هاتو نديده بودم !عشقم -

 !زنگ مي خورد، بدون اين كه بدانم چه كسي پشت خط است، دستم را روي قلبم مي گذارم تلفنم

 ؟الو -

 گريه هاي شادى و شيون اطرافش، گوياي همه چيز است؛ صداي

 :وقتي مي گويد اما

 .ريحانه، عزيزه خاله جان مرد -

 ...عزا مي شود ييد، براي باور رخت تازه تاي مهر

 ...مثل بابا بيوك !خاله جان هم رفت عزيزه

 .سرعتم را بيشتر مي كنم .به كلبه ام برگردم؛ چمدانى پر از رخت سياه ببندم و راهي تهران شوم بايد

 .ن مي خوانممسير را بي آن كه تا به آن ثانيه بدانم، من ياسين را از حفظم، براي روح خاله، ياسي تمام
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 .قرآن، قلب من را هم تسكين مي دهد قلب

 .وارد جاده فرعي كوچك منتهي به كلبه ام مي شوم 

 !به محض اين كه چشمم به كلبه مي افتد؛ زندگى برگ جديدش را رو مي كند، چراغ هاي كلبه ام روشن است 

 ...همه چراغ هايش !چراغ هايش همه

 ...شور گرفته است، مي رقصد قلبم

 !مي رقصد سما 

 .ميدان تنگ سينه ام مستانه مي رقصد در

 .همه توانم را جمع مي كنم تا بتوانم پياده شوم .بي دليل خيلي شيرين مي خندد دخترم

 .پاهاي لرزان، قدري جلو مي روم با

 .را در ايوان كلبه اش مي بينم كه با لبخند و بغض و چشمان تر، نگاهم مي كند رخساره

 ...د، روي زمين مي افتم؛ دستم را سمت كلبه ام دراز مي كنمسست مي شو زانوهايم

*** 

تصوير رقص نور المپ قديمى اتاق، در فنجان چاى چشم دوخته ام و باز مثل هميشه، وقتى در دفتر انتشارات  به

 .هستم؛ همه لحظات سعي مي كنم، خيلى عميق هوا را استشمام كنم

 .ه اي، يكي از دلچسب ترين و شايد مقدس ترين عطرهاستكاغذ نو و جوهر، قطعا براى هر نويسند عطر

  .نوري، در حال ورق زدن نسخه تايپ شده هزارچم است آقاى

 .دانم، خوب مي دانم، قرار است كه چه بگويد مي

 :چايم را بر مي دارم و مي پرسم فنجان

 ؟چه طوره -

 :باالي عينك نگاه مي كند و سريع جواب مي دهد از

 ...ارها گفتم هزار چم، متفاوت ترين اثر شما و شايد اثر سال باشه، اماب !عاليه، عالي -

 :لبخند مي گويم با

 ؟درسته ؟اما آخرش -

 .نشانه مثبت، سر تكان مي دهد به

  .خانم ايلخاني، نگرانم اين پايان، مخاطب رو اذيت كنه -

  ؟خوايد قسمت آخر رو يه كم واضح تر و با جزييات توضيح بدين نمي

 ؟اين قدر غم و انتظار كاراكتر اصلى داستان، يه پايان شاد، بهتر نيست از بعد

 :دارم وقتي مي گويم بغض

حق با شماست، كاش پايان همه قصه هاي انتظار، شيرين بود، يا نه؛ حتي اگه قرار بود شيرين هم نباشه،  -

 !حداقل پايان داشت

  !اما اين طور نيست 

  !اين طور نيست واقعيت
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واقعيت،  !واقعيت، شبيه رمان هاى عامه پسند هم نيست .يه هيچ كدوم از فيلم هاي باليوود نيستشب واقعيت،

  !شبيه واقعيته

 واقعيت زندگي صدها مادر شهيد، شبيه

 ...شهيد همسر

ساله منتظره جوونش  ياز بُعد سياسى ماجرا، اما شما به من بگيد، پايان قصه انتظار اون مادري كه س بگذريم

  ؟راضيه به اومدن چهار تا استخون از جوون رعناش، چيه يبياد، حت

 ؟قصه هاي واقعى دنيا، پايان دارن يهمه مگه

 ؟بهم بگيد، پايان قصه حاج احمد متوسليان چيه پس

  ؟كجاست

 ؟همه سال انتظار خانوادش و يه ملت، تهش چي شد اين

 !نداره يه جواب ساده واسه اين كه ايشون هنوز زنده است يا نه وجود حتي

 !از خانواده ها هستن، عزيزشون صبح از در خونه رفت بيرون و ديگه هيچ وقت، حتي جنازشم برنگشت خيلي

 .قصه ها، پايانش فقط يه عالمت سوال بزرگه خيلي

  .زنگ كوتاه تلفن همراهم، مجبورم حرفم را نيمه كاره رها كنم با

اين ده سال، لبخند، كنج لبم و دلم  ي، مثل همهخواهي مي كنم، با ديدن اسمش روي صفحه گوشي ام معذرت

 .خانه مي كند

 !مثل هميشه كوتاه و پر عشق است پيامش

 "من پايين منتظرتم، اومدم خودم برسونمت !باباجان"

 :مي شوم و با عجله مي گويم بلند

 .من بايد برم سر پروژه -

 :احترام بلند مي شود و مي گويد با

 .مين نسخه رو براي چاپ مي فرستيمقانع شدم خانم ايلخاني، ه -

 :لبخند مي زنم، كيفم را بر مي دارم و مي گويم

 !خيلي ازتون ممنونم، روزتون بخير -

  .در خروجي، بدرقه ام مي كند تا

 ها را با سرعت پايين مي روم؛ پله

 .دو پله باقي مانده است كه حسين را كنار ماشينش مي بينم هنوز

  .تاب تيرماه دلم را مي بَردبرق انگشتر عقيقش، در آف 

 .ديدنم، عينك آفتابي اش را بر مي دارد؛ با چشم هايش مي خندد و دست تكان مي دهد با

 !تماشايش مي شوم، غرق  خالق هزارچمم غرق

 .ديروزها مي شود، پر تب و تاب تر مي تپد يهمان دخترك هجده ساله  قلبم،

  ...تصميمم را گرفته ام 
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 .ر داستانم، بدون هيچ طرح و نقشه اى، شبيه به يك وحي به قلبم الهام مي شودهميشه، پايان ه مثل

 يك را با انگشتم به او نشان مي دهم؛ عدد

 :صداي بلند مي گويم با

 !فقط يه دقيقه -

هايش را به نشانه تاييد روي هم مي فشارد، برايش بوسه اي مي فرستم و با سرعت تمام، پله ها را سمت  چشم

 .گردمباال برمي 

 :هياهو و پشت سر هم در مي زنم، منشي كه در را باز مي كند، با لبخند و شور وارد مي شوم و مي گويم با

 .يه چيزي جا گذاشتم -

  :ميگو ينوري را مي بينم كه با تعجب، از اتاق بيرون آمده است، سمت اتاقش مي روم و هم زمان كه م آقاي

  !با اجازه-

 :م عزيزم را، از روي ميزش برمي دارم و مي گويممي شوم، نسخه هزار چ داخل

 !همه زن هاي اين سرزمينه حق هست كه حاجيشو كنارش داشته باشه،حق ريحانه هم  -

 :رضايتمندانه، مي گويد يلبخند با

 ؟چي شد كه اين قدر سريع نظرتون عوض شد -

 :زنان مي گويم لبخند

 !چشماش -

 :ي شوم، مي گويمبا سرعت در حالي كه از دفتر خارج م بعد

 .هزارمين چم رو هم مي نويسم، كاملش مي كنم، ميارمش -

 

 چمم را روي قلبم مي فشرم، هزار

 .مصمم تر پله ها را پايين مي روم حاال

 

 فصل اول پایان

 .. من اهلل توفیق و


