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سردمه.دو تا پتو کشیدم روم بازم سردمه.دندونام محکم بهم میخوره.فکمو با دو تا دستم می گیرم.پتو 

 رو می کشم رو سرم

 .صداى جیغ و داد آروشا و ايلیا از پذيرايى میاد، آروشا بین خنده هاش جیغ میزنه:آى گرمه

تو شکمم.چونه ام می لرزه.صفحه ی گوشی برای دومین بار  بیشتر میلرزم.پاهامو میارم باال و جمع میکنم

روشن میشه میدونم که خودشه.با سر انگشتام گوشیو لمس میکنم وباال میارم،پیامش چاقو میشه تو 

 "بچه ها رو آماده کن دارم میام ببرمشون "چشمم فرو میره 

 "ف بزنیم،خواهش میکنمبايد باهم حر "چشمام و نوك بینیم میسوزه.با انگشت لرزيدم مینويسم 

  "حرفاتو نگه دار براى دادگاه "جوابش خیلى زود میاد 

گوشى از دستم رو تخت میوفته .سرما بیشتر تو تنم میشینه.انقد جمع میشم که يه گلوله بشم.صدای 

نفسام زير پتو پیچیده اما هنوز گرم نیستم تمام تنم يخ کرده.انگار زير برف گیر افتادم.راستی از کی 

مو کرده بودم زير برفا و نفهمیده بودم دارم با زندگى بچه هام چیکار میکنم؟از کى ديگه هیچى سر

 نديدم؟ 

در اتاق باز میشه و صداى ايلیا سکوتِ اتاق رو میشکنه : بابا زنگ زد گفت آماده بشیم داره میاد 

 دنبالمون،کجا میخوايم بريم مامان؟ 

 ه نتونید حرف بزنید؟ زبونم يخ میکنه.تا حاال زبونتون يخ کرد

 به صورتِ پسر کوچیکم نگاه میکنم، چیکار کردم با زندگیم؟

ايلیا باز صدام می کنه.نمیتونم زبونمو تکون بدم،صداى زنگ آيفون بلند میشه،ايلیا بدو بدو از اتاق میره 

شون گفتن "سالم بابايى"بیرون،برق گرفته روى تخت میشینم،پتوى رومو بین مشتم فشار میدم.صداى 

 .میاد

بقیه ى حرفاشون رو نمیشنوم،تو گوشم سوتِ ممتد پیچیده،نمیدونم چند دقیقه میگذره که صداى جیغ 

 آروشا میاد،گريه میکنه و جیغ میزنه:بدونِ مامان نمیام 

 زانوهامو بغل میگیرم.چونه میچسبونم رو زانوم.اشکم آروم میريزه پايین.چیکار کردم با زندگیمون؟

سعى داره بچه هارو آروم کنه تا باهاش همراه بشن، تنِ خشکمو تکون میدم و از  صداشو میشنوم که

جام بلند میشم از اتاق بیرون میرم،آروشا با ديدنم به سمتم میدوئه و پامو بغل میکنه.رو زانو میشینم و 

تو بغلم میکشمش.عطر تنشو نفس میکشم.بغضم گنده میشه اما نمیذارم بشکنه.صورتشو بین دستام 
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گیرم و آروم میگم : امشب مامان خستس شما با بابا میريد خونه مامانى منم فردا میام پیشتون باشه می

 مامانم؟

 .قبل از اينکه آروشا جواب بده ايلیا داد میزنه:دروغ میگى ، تو ديگه نمیاى

  همونطور که آروشا تو بغلمه به سمتش میرم : دروغ نمیگم عزيزم ،میام فردا میام ،قولِ مردونه

قبل از اينکه بتونم ايلیا رو تو بغلم بگیرم با يه دست ايلیا رو بلند میکنه و با قدم هاى تند به سمتم میاد با 

دستِ ديگش آروشا رو ازم میگیره،رو به روم وايمیسه و بلند میگه : ديگه هیچوقت بچه هاى منو 

 !نمیبینى

دراز میکنم آروشا رو بگیرم که اجازه آروشا سعى میکنه بیاد بغلم ، با اين حرفش میترسم ،دستمو 

نمیده و از کنارم میگذره،صداى گريه ى آروشا و ايلیا بلند میشه و اون به سمت در خونه میره،دنبالش 

 .سعى میکنم آرومشون کنم"گريه نکنید مامان،میام ، فردا میام  "میدوئم و با جمله هاى 

 .اشکامو رها میکنم درِ خونه که بسته میشه پشتِ در روى زمین میشینم و

چند ساعت میگذره از پشت در بلند میشم به سمت اتاقِ بچه ها میرم.نزديكِ در پام میره رو ماشین 

 .کوچیكِ ايلیا و باز چشمه ى اشکم میجوشه.حتى نذاشت بچه هام وسايلشونو ببرن

بدونِ روشن کردنِ خم میشم ماشین رو از روى زمین برمیدارم و تو بغلم میگیرم،در اتاق رو باز میکنم 

چراغِ اتاق به طرف تخت آروشا میرم و پايین تخت زانو میزنم. سرمو میذارم رو تشك تخت و چشمامو 

 .میبندم

 
 
 

******************************* 
 
 

با روشن شدن هوا نگامو از سقف برمى دارم،چشماى خستمو رو هم فشار میدارم و بلند میشم.کنار تخت 

هره ى غرقِ خوابش نگاه میکنم.اينجورى مظلوم بود.باور نمیکردى اگر میگفتم من از مى ايستم و به چ

نگاه هاى اين میترسم.باور نمیکردى اگر میگفتم از دستاش میترسم،همین دستا که االن زير بالشت 

رفتن و نمیبینیشون،همین دستا با انگشتاى کشیده که ماهرانه پیانو میزنه،همین دستا که يه روزى يه 

حلقه ى سنگین فرو برد تو انگشتِ من،همین دستا که شب به شب بچه هامون رو بغل میکنن و 
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نوازششون میکنن ، همین دستا که يه روزى موهامو گرفت تو مشتش ،همین دستا که کم صورتم 

نخورده بهشون ،کم به خون ننداختن لبمو.هیشکى باورش نمیشه که من از اين مرد از دستاى اين مرد 

 .ز صورتِ غرقِ خوابشم میترسمحتى ا

 .برمى گردم پرده رو کیپ تر میکنم تا مبادا روشنايى بیرون بزنه به چشمش و از خواب بیخوابش کنه

 .خیالم که راحت میشه آروم از اتاق میرم بیرون و درِ اتاق رو میبندم

نِ قیافه ى غرقِ میرم سمت اتاق بچه ها آروم در اتاق رو باز میکنم،لبخند میشینه رو لبم از ديد

خوابشون.میرم جلو پتوى مچاله شده زيرِ پاى ايلیا رو روش میکشم،تکونى میخوره باز پتو رو کنار 

میزنه.دستِ کوچیکشو بوس میکنم باز پتو رو میکشم روش.چند لحظه صبر میکنم وقتى خیالم از بابت 

 .پتو رو پرت نکردنش راحت میشه میرم سراغ آروشا

ورتشو کنار میزنم و زل میزنم به صورتش که چقدر شبیه به عمه آرزوش شده موهاى پخش شده رو ص

 .،خم میشم گونشو میبوسم و خیلى آروم از اتاق بیرون میرم

دستى به چشمام میکشم و با ديدن ساعت که هفت رو نشون میدن نفسمو بیرون میفرستم،دو ساعت 

 .ديگه بیدار میشه

ه دستشويى میرسونم.مسواك سريعى میزنم و دهنمو آب نگاهمو از روى ساعت بیدارم و خودمو ب

میکشم.مشتِ دستامو میگیرم زيرِ شیرآب و نگام به آيینه میوفته،مشتِ دستام باز میشه از زير شیر آب 

بیرون میان،انگشتِ خیسِ آبمو میکشم زيرِ گودى چشمام،زير چشمم نم برمیداره،انگشتمو میارم باال تر 

فیدى که بین مشکىِ ابروهام جا خوش کرده.دستمو سريع میارم پايین،مشت و میکشم به تارِ ابروى س

 .میکنم میبرم زيرِ آب و مشتاى پُر از آبِ سردمو میکوبم تو صورتم

خیلى زود لباسِ خوابمو با شلوار جین و مانتوجلوبازِ طوسى رنگ و شالِ مشکى عوض میکنم و با 

 .برداشتن سويیچ و کیف پول از خونه بیرون میرم

قبلِ رفتن به پارکینگ نگهبانِ ساختمون،على آقا، باهام سالم علیك میکنه و صبح بخیر میگه و با لبخند 

 .جوابش رو میدم

سوار ماشینم میشم و از پارکینگ بیرون میزنم،شیشه ى ماشین رو پايین میدم و بیشتر پام رو روى پدال 

 .وکیلى تو اتاقك ماشین پخش میشه گاز فشار میدم.ضبط ماشین رو روشن میکنم و صداى على زند

جلوى نونوايى نگه میدارم و از ماشین پیاده میشم.با ديدن پنج نفرى که جلوم وايستادن آه از نهادم بلند 
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 .میشه،از انتظار بدم میاد

 .پشتِ سرِ پسرجوونى وايمیستم و تکیه امو میدم به ديوار و چشم میدوزم به کفشام

رم آرايشگاه موهاش بلند شده ، جفتشون بايد حمام برن امشب خونه ى مادرِ بايد بعد از ظهر ايلیا رو بب

 آرش دعوتیم و ماشین رو بايد روشن کنم ديروز يادم رفته و لباس چرکا هنوز شسته نشدن،

دو تا از پیراهناى آرش رو بايد از خشکشويى بگیرم،به مامان بايد قبل از رفتن خونه ى مادرآرش سر 

 میزنه :خانوم بزنم... کسى صدام 

 از فکر بیرون میام،تکیه امو از ديوار برمیدارم به پسرِ جوونى که جلوم بود اما االن کنارم ايستاده 

 میگم : بله

 با سر به جلو اشاره میکنه : بگید چند تا نون میخوايد

 .با تعجب میگم : شما چى؟بفرمايید شما جلو تر بوديد

 شونه باال میندازه :من عجله اى ندارم 

 .لبخند میزنم : خیلى ممنونم

نون ها رو که از نونوايى میگیرم خیلى زود به سمت سوپر مارکتِ نزديك خونه میرم.صاحبِ مارکت 

 .آقاى امیرى سالم میکنه و من با لبخند جوابش رو میدم

خريدامو خیلى زود تموم میکنم و به سمت خونه راه میوفتم.قبل از بیدار شدنش بايد رسیده باشم 

خوام مثل سريع پیش غر بزنه که االن نبايد خريد کنم و بايد ديروز بعد از ظهر همه ى اينارو نمی

 .میخريدم

رو فشار میدم.کیسه هاى خريد رو کنار  ١٧ماشین رو تو پارکینگ میذارم و سوار آسانسور میشم طبقه 

با تعجب نگاش میکنم و پام میذارم.قبل از بسته شدنِ در آسانسور مردى خودشو میندازه داخل اتاقك ، 

 .رو فشار میده میخنده و میگه : ببخشید من ديرم شده سويیچمو جا گذاشتم ١٧اون همینطور که دکمه 

 سرمو تکون میدم : خواهش میکنم 

آسانسور که مى ايسته اجازه میده من زودتر بیرون برم و بعد خودش بیرون میاد.میبینم که به سمت 

فهمم خانوم شکورى رفته.اصال متوجه نشده بودم.لبام با ناراحتى پايین واحد روبه روى ما میره و می

 "حاال کى برام فال قهوه بگیره"میوفتن و فکر میکنم 

در خونه رو باز میکنم و وارد میشم.مانتو و شالمو در میارم و با همون جین و تاب که تنمه کیسه هاى 
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و کابینت میشم.وقتى کارم تموم میشه چايى خريد رو میبرم آشپزخونه مشغول چیدن خريدم تو يخچال 

 .ساز رو روشن میکنم و میز صبحانه رو میچینم

پشت میز میشینم و سرمو رو میز  به ساعت نگاه میکنم، يه ربع ديگه بیدار میشه.نفس عمیقى میکشم

وم میذارم.چشمامو میبندم.صداى بسته شدنِ در دستشويى از جا بلندم میکنه.میرم به اتاق بچه ها آر

صداشون میزنم.جفتشون سريع روى تخت میشینن و من قربون صدقه اشون میرم.وقتى هر چهار نفر 

 .پشت میز میشینم قابِ يك خونواده ى خوشبخت رو تشکیل میديم

چايیشو به دستش میدم و تشکر میکنه،ايلیا لیوان شیرشو برمیداره رو به من میگه : امروز با بابا میخوام 

 برم شنا 

وچیکمو تو دستم نگه میدارم : نمیشه، شب میخوايم بريم خونه مامانى قبلشم شما بايد برى لقمه ى ک

 آرايشگاه موهاتو کوتاه کنى

قبل از اينکه ايلیا بهانه بگیره با صداى دو رگه اش دهنمو میبنده : با آروشا بريد ما هم کارمون تموم شد 

 .میايم

و از جاش بلند میشه.میدونم که قهر کرده.نیم خیز میشم آروشا با اعتراض لیوان شیرشو رو میز میذاره 

 .تا دنبالش برم و صداى دو رگه پاهامو قفل میکنه

 تشکر کردى از مامان ؟ _

 آروشا نگام میکنه : مرسى مامان 

 لبخند میزنم : نوش جونت عزيزم،برو تو اتاقت تا بیام لباستو تنت کنم

تنِ آروشا بغلش میکنه شروع به بوسیدن و گاز گرفتنش آرش با تشکرى بلند میشه و قبل از بیرون رف

میکنه بهش قولِ يه شهربازى دو نفره و عروسكِ جديد میده،صداى جیغ و خنده ى آروشا که بلند میشه 

 .قلبم آروم میگیره

ايلیا بلند ازم تشکر میکنه،نگاهش میکنم و از ديدن سفیدى دور لبش و سیبیالى نداشتش میخندم 

 ش میدم :پاك کن دور لبتو دستمال به دست

 همین طور که دور لبشو پاك میکنه میگه :اگر براى شام دير رسیدم برام ته ديگ نگه دار 

 میخندم : چشم ريیس ،امر ديگتون؟

 .به جاى جواب میخنده و خیلى زود دستش دور گردنم حلقه میشه و بوساى محکمش رو گونم میشینه
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جمع میکنم،ظرفاى کثیف رو میشورم،زاناکسى که بعد از صبحانه هر سه نفرشون که از خونه میرن میزو 

خوردم اثر میکنه و چشمام کم کم گرم خواب میشن.وارد اتاق میشم رو تخت دو نفره اى که حاال همه 

 .اش مالِ منه میخوابم

به بیدار میشم براى آوردن آروشا و ايلیا از مهد از خونه بیرون میرم ،بعد از برداشتنِ بچه  ١ساعت 

من ايلیا رو میبرم  "خشکشويى میريم لباساى آرش رو تحويل میگیرم نزديكِ خونه بهش پیام میدم 

 " آرايشگاه

 "خودم میبرم "قبل از رفتن تو پارکینگ جوابش میاد 

مطمئن که میشم خیالم راحت میشه.براى بچه ها از بیرون غذا میگیرم.ماشین لباسشويى رو روشن 

 .میکنم

 .یخوره. ايلیا تلفن رو برام میاره.با ديدن شماره ى گالره لبخند میزنم و جواب میدمتلفن خونه زنگ م

 سالم گالره خانوم ، رفیق بیمعرفت _

 با صداى بلند میخنده و به جاى جواب 

میگه : تولدت مبارك خرررره از ديشب دارم بال بال میزنم زنگ بزنم بهت آنتن نبود اينجا ، صد و 

 بست ساله بشى 

 میکنم،امروز تولدم بود؟ اصال امروز چندم بود؟تعجب 

سواالى تو ذهنمو به زبون میارم با ناراحتى میگه : امروز بیستم مهر تولدته عزيزم!میخواى من بهت بگم 

 !چند سالت شد؟

 بهرام فرزندِ نیکنام، ٰ  لبخند غمگینى رو لبم میشینه،الزم نیست گالره جانم خوب میدونم که من سَلوى

 سفید ابروى تارِ يك با مهرماه بیستم در ساله شش دوقلوى ى بچه دو مادرِ ضیايى آرش مسرِه و نیکنام

 .زاناکسى که صبح به معده فرستادم واردِ سى و يك سالگى شدم از منگ چشم دو زيرِ گودى و

 آروشا با دستاى کوچیکش به درِ خونه ى مامان میکوبه و من زنگ خونه رو فشار میدم.نگام خیره به درِ

خونه اس اما فکرم پیشِ حرفاى گالره.حرفايى که با ناراحتى گفته بود تا منو به خودم بیاره اما بیشتر تو 

 .خودم فرو رفته بودم،جز خودم جايى براى فرار ندارم.هر باليى سرم بیاد من باز میدوئم تو الكِ خودم

ز و بسته میشه اما صداشو در خونه باز میشه،نگاهم میوفته به مامان،بهم لبخند میزنه،دهنش با

نمیشنوم،خم میشه آروشا رو بغل میگیره،میبوستش،دستش جلو میاد بازومو میگیره يهو گوشام باز 
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 میشه.گیج و گُنگ میگم:سالم 

 !خوبى مامان؟ چرا خشکت زده؟ +

 لبخند میزنم ، داخل میرم : خوبم.يه لحظه رفتم تو فکر.تو خوبى؟بابا کو؟

 مامان جان،عمه شهالت حالش خوب نبود رفت سرى بزنه بهش زود میاد  در خونه رو میبده :خوبم

شالمو برمیدارم و به سمت اتاق خودم میرم.صداى شیرين زبونى آروشا میاد که اتفاقات مهد رو تعريف 

میکنه.در اتاق رو باز میکنم وارد میشم.شال و مانتوم رو يه گوشه میذارم.از کشوى اولِ کمد تنها شلوارى 

 .جا دارم رو میپوشم.صداى مامان و آروشا میاد.دلم نمیخواد از اتاق بیرون برمکه اين

روى تخت دراز میکشم و به پهلوى راست میچرخم.نگاهم گیر میکنه به صندلى میز کامپیوترم.شبِ 

خواستگارى آرش همین جا نشسته بود.يادم نمیاد چى پوشیده بود ولى يادمه جوراباش مشکى 

مشکى جوابِ رنگِ ديگه اى نمیپوشه.نشسته بود بدونِ اين که خجالت بکشه حتى  بود.هنوزم جز جوراب

خنده دار ترش بدونِ اينکه درست منو نگاه کنه.تند تند حرف زده بود و حاال حتى حرفاشم يادم 

نمیاد.فرداى شبِ خواستگارى هم يادم نمیومد.يك ماه بعد از اينکه مسیح ترکم کرده بود آرش 

ه بود.يادم میاد چطور لحظه به لحظه ى اينجا بودنشون چشمام خیس از اشك خواستگاريم اومد

بود.آرشو دوست نداشتم فقط میخواستم يه مرحله از زندگیمو پشتِ سر بذارم و آرش آدم مناسبى 

بود.بعدا آرش گفت که براى اونم همین طور بوده.بدون عالقه بله گفتم و بدون عالقه مقدمات عروسى 

وسیمون مسیح زنگ زد،تو آرايشگاه لحظه ى آخر دو دلیا رو پس زدم با تماس شروع شد.شبِ عر

مسیح مطمئن شدم که نه به خاطر مسیح بلکه به خاطرِ خودم اين مرد رو نمیخوام.يادم میاد چطور زدم 

زير گريه گفتم که پشیمون شدم که نمیخوام ،دستِ مامانو گرفتم گفتم نمیخوام اشتباه کردم. من از 

یم فقط اشکام رو يادم میاد که التماس کردم مامانمو تو رو خدا نذار که گفت اولشه،عاشقش شب عروس

 .میشى خوشبختت میکنه

 .نمیپرسه ازم حاال که بگم ده سال گذشته و من هنوز عاشقش نیستم.خوشبختم نکرد

 .یا بیرون ببینممامان در اتاق رو باز میکنه با ديدنم رو تخت اخم میکنه : اومدى پیشِ من يا بخوابى؟ب

نفس عمیقى میکشم و بیرون میرم.آروشا جلوى تلويزيون نشسته کارتن میبینه.به سمت آشپزخونه 

 میرم : عقب بشین آروشا 

 .لیوانِ آبى میريزم قلپ قلپ میخورم ،مامان وارد آشپزخونه میشه
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 نمیشد حاال امشب خونه ى پرى نرى بمونید همین جا؟  _

 کانتر میذارم:اگر میشد نمیرفتم فردا حاال میايم باز  لیوان خالى از آب رو روى

دلخور میگه : اين روزا دارم فکر میکنم کاش به حرف بقیه گوش داده بودم جاى يه بچه ده تا بچه 

 آورده بودم اينجورى تو پیرى تنها نمونم 

 بغلش میکنم وگونشو محکم میبوسم:مگه سلوى بمیره تو تنها بمونى

 ش حلقه کردم فشار میده:خدا نکنه ... برو بشین چايى بیارم دستى رو که دورِ تن

 ازش جدا میشم : تو برو خودم میارم 

 .دو تا لیوان چايى میريزم و يه بستنى تو ظرف براى آروشا

میشینم رو به روى مامان،لیوان چايى رو دستم میگیرم،مامان شروع میکنه حرف زدن از دلخوريش از 

 .هال از حواس پردتى بابادست خاله ،از مريضى عمه ش

ژستِ آدمايى که با دقت در حال گوش دادن هستن رو میگیرم اما حواسم نیست.ده روز بعد از عروسیم 

روى همین مبل نشسته بودم مامان پرسیده بود ديدى گفتم عاشقش میشى هنوز ده روز نگذشته 

 .عاشقش شدى،بى حرف نگاش کرده بودم خنديده بود چشمات برق میزنه

مامان برق اشك و از برق عشق تشخیص نمیداد يا من چشماى من اطالعات غلط میدادن اما من خوب  يا

يادمه که تمام ده روز اشك ريخته بودم،براى توام فرصتايى که از خودم گرفتم براى عجله اى که کردم 

 .و آرش مثل يك ربات به گريه و زارى من نگاه کرده بود

مع میشه و نگاهم به تلويزيون میوفته.مريال زارعى با اشك روى صورتش با صداى فرياد يه زن حواسم ج

و بغض تو صداش فرياد میزنه.مامان غر میزنه :عوضش کن مامان جون،چى هستن اين فیلما آخه!دلِ 

 .آدمو میپوکونه

 قبل از اين که آروشا شبکه رو عوض کنه اسم فیلم رو نگاه میکنم و بخاطر میسپرم تا شب وقتى بچه ها

 .و آرش خوابیدن نگاهش کنم

 مامان باز صدام میکنه :گوشت با منه سَلوى؟

 .سرمو تکون میدم : بله گوشم با شماست

تموم شدنِ حرفاى مامان با تموم شدنِ زمانمون براى اونجا بودن يکى میشه.بدونِ ديدنِ بابا خداحافظى 

 .میکنم و به سمت خونه ى پريماه جون راه میوفتم
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و به روم باز میکنه،آرزو برعکس تمام نوشته ها و حرف ها از خواهر شوهر بود،دختر در خونه رو آرز

مهربون و آرومى که هیچ آزارى به ديگران نمیرسونه.بعد از ده سال يادم نمیاد حتى يك بار تندى کرده 

 .باشه يا با لحن بدى حرف بزنه

رو از بغلم میگیره.جلوى در کنار میره با لبخند و روى باز بهش سالم میکنم ، روى همو میبوسیم آروشا 

من وارد میشم و پشت سرم در رو میبنده.حیاط بزرگى رو بايد طى کنیم تا به خونه برسیم.از ديدن اين 

خونه و درختاش و حتى از ديدنِ آالچیقى که يك ماه بعد از عروسیم با آرش توش نشسته بوديم و 

حسِ زنده بودن بهم میده،من برعکسِ آرش از زندگى اولین تو دهنى رو خوردم لذت میبرم.اين خونه 

تو آپارتمان بیزارم.دوست داشتم خونه ى من وسط يه باغِ پر از درخت باشه،صبح که میشه صداى جیك 

جیك گنجشکا بپیچه تو خونه ،عصر که میشه با بچه ها برم تو حیاط اونا بازى کنن و من زير سايه 

 .خونه رو باز میکنه و به گرمى تو آغوشش میگیرتمآالچیق نگاهشون کنم.پريماه جون در 

با ايلیا میان،حاال نمیشد انگار يه روز ديگه بچه رو ببره استخر دلم  ٩آرش االن زنگ زد گفت تا  _

 پوسید براشون .... اى جونم بیا بغلم ببینم وروجك

ياد اين مرد با آرش آروشا از بغل آرزو میره بغل پريماه جون و من به آقاجون سالم میکنم.شباهت ز

باعث شد هیچوقت اونطور که بايد دوستش نداشته باشم.باهاش دست میدم و مودبانه سالم میکنم و 

 .حالشو میپرسم

 .بدون لبخند جوابمو میده و من فکر میکنم آرش اين بى محبتى رو از پدرش به ارث برده

ايلیا شیطونه آروشا دختر آروم و  آروشا ساکت کنارم میشینه.بغلش میکنم روى پام میشونمش.هر چقدر

 .مظلومیه.میترسم از اين که در آينده هم همین جورى باشه.از اين که دخترم شبیهم باشه میترسم

 .آرزو حرف میزنه ، پريماه جون حرف میزنه ومن متوجه گذر ساعت نمیشم ٩تا ساعت 

شرت سفید و شلوار جین در  زنگ خونه که به صدا میاد من براى باز کردن در بلند میشم،آرش با تى

حالى که ايلیا رو با تیپى شبیه به تیپ خودش بغل کرده وسط حیاط میبینم که به سمت خونه 

 .میاد.اعتراف میکنم اصال شبیه مردِ سى و سه ساله اى که دوتا بچه داره نیست

 نزديکم که میشه سالم میکنم وبه ايلیا اشاره میزنم :چرا گذاشتى بخوابه؟

 میشه : سالم ، خیلى خسته بودم براش بیرون شام گرفتم خورد گشنه نیست نگران نباش  وارد خونه

 دست جلو میبرم : بدش بغلم 
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 .رو تخت میذارمش +

 .دستمو عقب میکشم.جلوتر از من راه میوفته وارد سالن میشه

 سالم بااجازتون من اول ايلیا رو میذارم رو تخت  _

 

ه جون و آرزو به خواب بودنِ ايلیا اعتراض میکنن و من میخندم شانه و به سمت اتاقِ خودش میره.پريما

 .باال میندازم

 آرزو بلند میشه : دير شد میزو بچینم ديگه 

پريماه جون هم بلند میشه و به طبعیت از اون دو منم بلند میشم.به آشپزخونه میرم و میبینم آرش با 

ست آرزو میدم آرش میشینه رو مبل و آروشا رو آقاجون دست میده و روشو میبوسه.بشقاب ها رو به د

 .بغلش میگیره

کنار آرش پشت میز میشینم و شام میخوريم.هیچ کدوم از اعضاى اين خونواده موقعِ غذا خوردن 

صحبت نمیکنن و من چقدر اين سکوت رو دوست دارم.به اولین بارى که مهمونِ اين خونه شدم فکر 

به اتاقش رفته بودم تا لباس بپوشم براى رفتن به خونمون آماده  میکنم،نامزدِ آرش بودم بعد از شام

بشم و آرش بدون اين که بفهمم پشت سرم اومده بود.در اتاق رو بسته بود،پشتِ در تکیه زده بود.با 

 لبخند يك طرفى گفته بود همینجورى قراره برى؟

 با تعجب به لباسام نگاه کرده بودم و جواب داده بودم چجورى ام مگه؟

به جاى جواب جلو اومده بود،دست دو طرفِ صورتم گذاشته بود و لباش رو لبام نشسته بود.دخترِ چشم 

و گوش بسته اى نبودم.قبل از مسیح هم دوست پسراى ديگه اى داشتم.بوسه هم خیلى برام پیش اومده 

سیر تا خونه بود.هول نشده بودم و جواب بوسه اش رو داده بودم.عصبى ازم جدا شده بود.تمام طول م

اخم کرده بود و لحظه پیاده شدنم گفته بوداز اين به بعد براى من اداى نابلدا رو در بیارم،حالم بهم 

 .میخوره از اين که زنم انقدر با تجربه اس

 " مامان با شماست "با صداى آرش به خودم میام.به پريماه جون اشاره میزنه 

 را نمیخورى عزيزم؟دوست ندارى؟به پريماه جون نگاه میکنم.لبخند میزنه : چ

 نه چه حرفیه،خیلى خوشمزه بود دستتون درد نکنه من سیر شدم _

 ! چیزى نخوردى آخه +
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 لبخند میزنم :خیلى خوردم اتفاقا،دستتون درد نکنه

 .از جام بلند میشم و تا لحظه اى که از خداحافظى میکنیم اجازه ى يادآورى هیچ خاطره اى رو نمیدم

ش میذارم و به آرش که بعد از گذاشتن ايلیا روى تخت در حالِ درآوردنِ جوراباشه نگاه آروشا رو تخت

میکنم.حس میکنم هیچ روزى توى اين ده سال عاشقش نبودم اما هیچوقتم جرات حرف زدن و اعتراض 

نداشتم.شبا که میخوابید،صداى نفس کشیدنش که پخش میشد رو صورتم،زل میزدم بهش،از خودم 

ى میخوام که شوهرمو دوست ندارم؟يه صدايى از ته ذهنم داد میزد عشق اونوقت به پهلو میپرسیدم چ

میچرخیدم زل میزدم به پاتختى و به عشق فکر میکردم.به احترام.به اعتماد.به تمام چیزايى که با آرش 

 .نداشتم و عوضِ همشون پول و رفاه داشتم.به چه دردم میخورد؟هیچى

ه بودم اما فقط فکر کرده بودم،شبا که آرش خوابیده بود چشمامو بسته همون شبا به طالق فکر کرد

بودم به زندگى رويايى بعد از طالق فکر کرده بودم بعد ها ديگه فکرم نمیکردم،آرش که میخوابید 

 .قرص میخوردم و میخوابیدم

 چته؟چرا خشك شدى باز؟_

 .تکون میدم:هیچى بهش نگاه میکنم که تو يه قديمیم وايستاده،لباى خشکیده ام رو

 .سرشو با افسوس تکون میده از اتاق بیرون میره،يه نگاه ديگه به بچه ها میدازم و از اتاق بیرون میرم

وارد اتاقِ خودمون میشم،آرش لبه ى تخت نشسته در حالِ کار با گوشیشه،در کمد رو باز میکنم دستمو 

و برمیدارم پشت بهش لباسمو عوض میبرم سمت لباس خواب بین راه پشیمون میشم،تاپ و شلوارکم

میکنم.بلند شدنش از روى تخت رو با حرکت نفس و صداى تشك میشنوم،قلبم تکونِ کوچیکى 

میخوره،صداى باز شدنِ در حموم رو میشنوم،برمى گردم و در حالى که وارد حموم شده و در رو میبنده 

 .میبینمش

بطمون بیشتر از يك سال میگذره.دلم نفس عمیقى میکشم و روى تخت دراز میکشم،از آخرين را

میخواد باز بهم نزديك بشه،بهش احتیاج دارم،به خودش نه ، به جسمش.به اين که براى يك ساعتم که 

شده نوازشم کنه و آرومم کنه.حرفايى که موقع رابطه میزنه حس خوبى بهم میده همون عزيزما که البه 

و هوا میقاپمشون،بوسه هاى ريزى که همه جاى الى نفس نفس زدناش از دهنش بیرون میاد و من ت

بدنم میشینن تا حس کنم من تو اين خونه غیر از مادر بودن براى بچه ها زن هم هستم،زنِ مردى که 

 .دوسم نداره که دوسش دارم اما عاشقش نیستم
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صداى ويبره ى موبايلش میاد،خودمو سمتِ قسمتى که میخوابه میکشم،گوشیش رو از پاتختى چنگ 

زنم.صفحه ى گوشى خاموش میشه.شاسى کنار موبايل رو فشار میدم و صفحه روشن میشه،پیام روى می

میشه به جاى دوش گرفتن برى از خونه بیرون بهم زنگ بزنى؟ دلم برات  "صفحه ى موبايل رو میخونم 

 " تنگ شده آرش

 .که سیو شده میزنم،گوشیو سر جاش برمیگردونم "وزيرى  "پوزخندى به اسم 

ى وقته پیام هاشون رو میخونم،خیلى وقته میدونم شوهرمو با کَس ديگه اى هم شريکم اما برام خیل

اهمیتى نداره.من هیچوقت نجنگیدم.حاال هم نمیجنگم،آرش برام مهم نیست،مهم بچه هامن که کنارم 

 .زمدارمشون،جو خونه رو خراب نمیکنم،دعوا درست نمیکنم،بحث نمیکنم،آرامشِ بچه هامو بهم نمیري

آرش که از حموم بیرون میاد،لپ تابم رو برمیدارم از اتاق بیرون میرم.فیلم زير يك سقف دودى رو 

 .دانلود میکنم و بى اهمیت به مردِ خائنم فیلم رو میبینم

فیلم که تموم میشه احساس میکنم قلبم سنگین تر از قبل شده،تو تمام لحظه هاى فیلم آينده ى خودمو 

بزرگ وجود داشت که نه من و نه آرش هیچوقت عاشق هم نبوديم که بخاطر بچه از ديدم اما يه تفاوت 

هم دور بشیم.آرش همیشه دور بود.سه ماه شناخت براى نامزدى خیلى کمتر از اون چیزى بود که بتونه 

تا قبل از ازدواج مارو بهم نزديك کنه.شب عروسیمون خانواده هامون بیشتر از ما خوشحال بودن،من 

 .بودم و آرش بى تفاوتغمگین 

موقع رابطه با ماليمت با من رفتار کرده بود و من حس خوبى داشتم،فکر میکردم شايد میشه عاشقش 

شد اما صبح همه چى مثل قبل شده بود.خنده دار اما شوهر من فقط موقع سکس میتونه مهربون 

رزيده اش هیچ قلبى نیست يا باشه.پزشكِ هنرمندِ بى احساسى که تنها من میدونستم زير اون سینه ى و

 .قلبى که براى من بتپه نیست

تو آغوشم میگرفت،گاهى گونم رو بوس میکرد و بیشتر اوقات لب هامو،من به دنبال عشق میگشتم و 

 .نبود.ته چشماش وظیفه بود،وظیفه اى که از يکسال پیش ديگه اون هم براش مهم نبود

م،به آشپزخونه میرم،رو به روى يخچال وايمیستم،روى لپ تاب رو میبندم روى میزِ بزرگ سالن میذار

پنجه پا بلند میشم،دستمو دراز میکنم با سرانگشت باالى يخچال میکشم،با پیدا کردن بسته قرص تو 

مشتم میگیرمش و کفِ پاهام روى زمین میشینه،يك دونه رو از جلد بیرون میکشم تو دهنم میندازم با 

فرآيندى که براى برداشتن قرص طى کرده بودم يکبار ديگه براى آب دهن قرصِ ريز رو قورت میدم،
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 .برگردونش طى میکنم و از آشپزخونه بیرون میرم

وارد اتاق میشم.آرش غرقِ خوابه و صفحه موبالش روشن و اسم وزيرى روش باز هم پوزخند به لبم 

 .میشونه

زل میزنم به سقف،انقدر نگاه میکنم تا توى قسمت خودم طاق باز دراز میکشم،پتو رو تا سینه باال میارم و 

 .پلکام گرم و خسته روى هم مى افتن

 

 " داراب "

 
 

با باال آمدن موج تهوع چشم ها هوشیار شدن و پلك ها باال پريدن،پتوى سنگین را پس زد ، با قدم هايى 

مى خم کرد بلند خود را به دستشويى رساند به محض باز کردن خود را به توالت فرنگى رساند،سر را ک

 .و عق زد.چیزى بیرون نیامد،بار ديگر عق زد.موج تهوع آرام گرفت

دستى به صورتش کشید،به سمت روشويى رفت،اهرم آب را باال زد و بعد پشیمان شد ،اهرم را پايین 

 "دهنتو میگام پوالد با اون ساندويچ کوفتیت "زد.به صورتش در آيینه نگاه کرد،رنگ پريده بود 

یرون رفت و در را نیمه باز رها کرد،عادتش بود،نیمه باز گذاشتنِ در ها ، بى اجازه باز از دستشويى ب

کردنِ درها،دو عادتِ زشتى که اطرافیانش را عصبى میکرد و برايش اهمیتى نداشت.برايش هیچ چیز 

 .جز خودش اهمیت نداشت

 .شید روى زمین رها کردبه اتاق رفت و راه حمام پیش گرفت،میانِ راه شلوار را از پايش بیرون ک

زير دوش آب که ايستاد حالِ بهترى داشت،از دردِ وحشتناك معده اش کمى کم شده بود.گرنشرا زير 

دوش به چپ و راست تکان داد.دردى که در گردنش پیچید، گرفتى رگ سمت چپِ گردن را ياد آورى 

نطور که ماساژ میداد عقب دستش را هما "امروز میرم دکتر "کرد.دست رويش گذاشت کمى ماساژ داد.

تر برد،گوشه ى از زخم تازه اى که از کتف تا کمرش کشیده شده بود را لمس کرد،ابروهاى پر پشت 

 "...دختره ى مادر "به سمت هم دويدند 

نصفه نیمه جمله را رها کرد.مادرش را نمیشناخت.هرچند از نظر او دخترى جنده تحويل جامعه داده بود 

اد.هنوز مادر ها از نظرش مقدس بودند.دوش آب را بست.دست بزرگ با تتوهايى اما نبايد فحش مید

که تمامشان نوشته هاى درهم بود و گاهى در خیابان موجبِ نصیحت شده بود دراز کرد و حوله ى 
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 .کوچیكِ سیاهش را برداشت،دور کمر پیچاند و گره زد

ها را نخواند رد کرد،میدانست تمامشان گوشى موبايل را از روى تخت برداشت ، سیل تماس ها و پیام 

متعلق به آتوساست.حوصله ى خواندن پیام هايش را نداشت.از نظرش دختر زر زروى احمقى بود که 

 .خیلى زود وا داده بود و جز دوبار گرم کردنِ تختش احتیاجِ ديگرى به وجودش نداشت

از خواب بیدار شدى  "رايش نوشت گوشى به دست روى تخت افتاد،صفحه چتش با پوالد را باز کرد و ب

 "برو درِ خونمون از مامانم قرص و شربتمو بگیر بیار

پیام را ارسال کرد.سرش را به تاج تخت تکیه داد.دست دراز کرد پاکت سیگار و فندکش را 

 .برداشت.نخى بین لب هايش گذاشت.موبايل در دستش لرزيد.با ديدن اسم پوالد تماس را برقرار کرد

 

 بگو  _

چیشدى تو؟معده ات درد گرفته باز؟صدبار گفتم قرص و شربتت رو اين خونه به اون نکن يه روز  +

 ....جا میذار

 بسه،برو از داروخونه بگیر بیا  _

 گفتى برم خونتون،نرم؟ +

 نفسش را فوت کرد: نه مامان خوابه،بخر بیار 

 باشه،خونه جديدى؟طبقه چند بود؟ +

  ١٧آره  _

را قطع کرد.هیچوقت با سالم مکالمه را شروع و با خداحافظ تمام نمیکرد.از نظر بدون حرف ديگر تماس 

 .اطرافیان بیشتر رفتارهايش بى ادبانه بود اما جذابیت و پول همیشه دورش را شلوغ نگه داشته بود

سرش را از تاج تخت جدا کرد و روى بالش گذاشت.فکر کرد آمدنِ پوالد زمان میبرد،چشمانش خسته 

م شب بعد از جدا شدن از پوالد روى تخت با شیما درگیر بود،ادا و اصول هاى مسخره اى که بود.تما

درآورده بود عصبیش کرده بود ، بدونِ اين که لذتى برده باشد چند تراول سمتش پرت کرده و از خانه 

جنده  "بود  بیرونش کرده بود.کارى که با دختر هاى زيادى انجام داده بود.شیما قبل از رفتن فرياد زده

 " تويى بدبخت که هرشب با يکى میخوابى

در آن لحظه حتى حوصله نداشت کشیده اى روى صورتش به جا بگذارد اما هم او و هم شیما میدانستند 

 .بارِ بعد هر جايى که يکديگر را ببینند کتك خواهد خورد
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فشار روى هم درد معده اش شديدتر شد،صورتش را بین نرمى بالش فشار داد،دندان ها با 

افتادند.دقايقى بعد وقتى زنگ خانه به صدا درآمد بدون بستن حوله در را براى پوالد باز کرد و بدون 

زدن هیچ حرفى قرص را خورد.پوالد روى کاناپه دراز کشید و خودش به اتاق خواب رفت.پوالد خوب 

چون گرگى درنده و وحشى  میدانست چه زمانى بايد با او صحبت کند و چه زمانى حتى نگاهش نکند تا

 .به جانش نیوفتاد.اين شايد تنها دلیل براى ادامه داشتنِ دوستى اشان بعد از ده سال بود

خدمتکارى که براى تمیز کردن خونه اومده در اتاق رو باز میکنه و وارد میشه،هدفون رو از گوشم 

یده میگه : در خونتون رو بیرون میکشم،در حالى که نفس نفس میزنه و لپاى سرخش نشون میدن دوي

 ...میزنن من باز نکردم آخه

 از جام بلند میشم بینِ حرفش میام : باز میکنم خودم برو به کارت برس

 .از ديدن آرش تو اين ساعت تعجب میکنم و با همون تعجب در رو باز میکنم

تو اين ساعت در واحد رو هم باز میکنم و کنارِ در ورودى مى ايستم،دلم آشوب میشه.از اومدنش 

میترسم.نکنه اتفاق بدى افتاده باشه؟!باليى سر بچه ها اومده باشه؟!نه اگر اينطور بود مامان به من زنگ 

میزد نه آرش.هنوز سه ساعت از گذاشتنِ بچه ها پیشِ مامان نگذشته.در آسانسور باز میشه آرش 

 بیرون میاد.به يك قدمیم که میرسه میپرسم:سالم چیشده ؟

 میشه،دستشو میذاره روى در تا ببندتش:چیزى بايد بشه ؟وارد خونه 

 در خونه رو میبنده،دستامو زير بغلم میزنم:اين ساعت نمیومدى خونه 

 مريض نداشتم ،بچه ها کجان؟ _

 .میخوام جوابشو بدم زن به سالن میاد

 خانوم کارِ من تموم شد.ديگه کارى نداريد؟_

 نه دستت دردنکنه میتونى برى _

قه میکنم.بعد از بستن در به سمت آرش که حاال لباساش رو عوض کرده و رو کاناپه نشسته زن رو بدر

 .میرم

 بچه ها رو گذاشتم خونه ى مامانم شب میرم دنبالشون _

سرشو تکون میده و تلويزيون رو روشن میکنه.يکم میشینم به فوتبال که هیچ عالقه اى بهش ندارم نگاه 

 .میکنم و به اتاق برمیگردم
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 .فون رو دوباره روى گوشم میذارم و به صداى ابى گوش میدمهد

با اومدن آرش به اتاق صداى آهنگ رو کم میکنم تا اگر حرفى زد بشنوم.شانس بدم رو لعنت 

میکنم.امروز که میخواستم تنها باشم بايد میومد خونه و آرامشم رو میگرفت.خودش رو روى کنارم 

مچِ دستمو میگیره.هدفون رو از روى گوشم برمیدارم و نگاش  تخت میندازه.نیم خیز میشم تا بلندشم

 .میکنم

 .ماساژم بده _دستمو رها میکنه، تى شرتِ سرمه ايش رو از تن بیرون میکشه 

بايد هدفون رو توى سرش میکوبیدم و جیغ میزدم من کلفتت نیستم که بهم دستور میدى برو به همونى 

بگو ماساژت بده.بايد خشمى که از جمله اش به جونم ريخته که يك ماه پیش پیام دلتنگیش رو خوندم 

بود رو تالفى میکردم اما عوضِ تمام فرياد ها خیلى آروم هدفون رو روى تخت میذارم و شروع به ماساژ 

 .دادنِ گردن و شونه و پشتش میکنم

 .بشین رو کمرم _

 .نفسم رو آروم بیرون میفرستم و رو کمرش میشینم

ماساژ روى تنش میشینه.چند زن دست کشیده بودن رو تنش؟بوسیده بودنش؟چند دستم دوباره براى 

 زن نوازششون کرده بودن؟

 .قلبم سنگین میشه.پلکامو محکم روى هم فشار میدم و باز میکنم

 .الغر شدى _

کیلو کم کرده بود و شوهرم حاال  ١٣ابروم باال میپره.الغر شده بودم! بله من بیستر از دو سال بود که 

 .یفهمید که الغر شدم.جوابشو نمیدم.جوابى ندارم که بدمم

 .هفته ى ديگه میريم لواسون _

مثل همیشه اطالع میده.هیچوقت نظرِ منو نمیپرسه و به من و خواسته هام احترام نمیذاره.میگه میريم 

نمیرن و لواسون و ازم نمیپرسه بريم لواسون؟!و من بازم نمیتونم اعتراض کنم.اگر من نرم بچه ها هم 

 .باز خونه میمونن.بچه ها خیلى وقته جايى نرفتن

 .باشه به بچه ها میگم _

 يه چرت میزنم بیدارم کن خودم میرم دنبالشون _

 باشه  _
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 يا اصال توام آماده شو با هم بريم دنبالشون شام رو هم بیرون میخوريم _

 مامان براشون شام درست میکنه بعد از شام برو دنبالشون _

 میريم از اونورم میبیريمشون پارك،کافیه  باهم _

از رو کمرش بلند میشم و کنارش روى تخت میشینم.لبمو زير دندون میگیرم: من نمیام خودت برو 

 دنبالشون

 باهم میريم _

 .موبايلش زنگ میخوره،از کنارِ بالشت گوشیو برمیداره و میبینم تماس رو رد میکنه

فته اس تو سرمه رو به زبون میارم : آرش من میخوام باله رو زبون روى لبم میکشم ، فکرى که يك ه

 ادامه بدم

 نمیخواد  _

 من عالقه دارم _

 خوشم نمیاد سلوى ، بحث نکن _

 بحث نمیکنم دارم حرف میزنم _

 وقتى میگم نمیخواد بگو چشم وقتى ادامه میدى ينى بحث _

 ....من خونه تنهام ، من اصال اين زنى که ش_

 : واى سلوى بسه ! همون ده سال پیشم که نذاشتم برى گفتم خوشم نمیاد از اين که صداش میره باال

 دنبال رقص باشى االنم نظرم همونه برو کالس آشپزى نقاشى چه میدونم يکى از اينا برو جز رقص

 .... ولى من _

 پرده رو بکش نور اذيتم میکنه،يك ساعت ديگه بیدارم کن _

بگم رو قورت میدم.از جام بلند میشم.بابا بعد از خواستگارى روى مبل  ادامه ى جمله اى که میخواستم

نشسته بود پاهاشو روى هم انداخته بود و گفته بهتر از اين پسر در خونه رو نمیزنه سلوى، داره درس 

میخونه اونم بهترين رشته،مشوقِ تو میشه تو همه ى مراحل و همیشه حمايتت میکنه،درست فکر کن 

 .سلوى جان

ه رو میکشم و آروم از اتاق بیرون میرم.رو کاناپه میشینم.ديواراى خونه بغلم میکنن.زانوهامو تو پرد

 .شکمم جمع میکنم،خودمو تاب میدم
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گوشى رو با شونه و گوشم نگه میدارم،همونطور که برگ زرد شده رو از گلدون جدا میکنم به گالره که 

ره پس فردا میخوايم بريم لواسوون ،بايد فردا خونه رو تمیز در حالِ غر زدنه میگم : نمیتونم بیام گال

 کنم وسايل بچه هارو ببندم

اه بسه ديگه سلوى ، دوساله دوستیم خیر سرم تو اين دوسال اولین بارِ دورهمى گرفتم تو میخواى  _

 !نیاى؟!گوه خوردى

 میخندم : بیشعور کار نداشتم میومدم ديگه 

 دا اينجايى تامااااممن اين حرفا حالیم نیست، فر_

قبل از حرف زدنم بوق هاى پشت سرهم نشون میده تماس رو قطع کرده،پوفى میکشم گوشى رو روى 

میز کنارم میذارم. بقیه ى گلدونارو هم نگاه میکنم،خیالم که از سبز بودنشون راحت میشه روى صندلى 

میگذره،توى اين يك هفته حتى میشینم بیرون رو نگاه میکنم.يك هفته از وقتى که با آرش حرف زدم 

يکبار هم بحث کالس رفتن رو پیش نکشیدم.میدونستم مثل همیشه حرف بايد حرف خودش 

باشه.نمیخواستم باز هم به اين بهونه تحقیرم کنه.تلفن زنگ میخوره.نگاهى به شماره میندازم با ديدن 

م فردا بچه هارو پیششون شماره پريماه جون سريع جواب میدم و بعد از کمى حرف زدن ازش میخوا

بذارم.استقبال که میکنه خوشحال میشم.حداقل میتونستم فردا به دورهمى گالره برم.نمیخواستم از 

دستم ناراحت بشه.گالره شخصیت مقابلِ من بود،دوستیمون باهم به اصرار خودش بود،انقدر اومد و 

شده بود و تنها زندگى  رفت و زنگ زد تا شد دوستم،زن قوى و مهربونى بود،از شوهرش جدا

میکرد.گاهى بهش حسودى میکردم اما وقتى يادم میوفتاد هرگز مادر نمیشه خدارو بخاطر بچه هام 

 .شکر میکردم.اگر بچه ها نبودن هیچ انگیزه و دلیلى براى زنده بودن نداشتم

از روى زمین در تراس باز میشه آروشا داخل میاد.با ديدنش دستامو از هم باز میکنم،به سمتم میاد،

 .بلندش میکنم روى پام میشونمش

 .ايلیا داره کارتن میبینه،نذاشت من کارتنمو ببینم_

 سرشو میبوسم : نمیذارم فردا کارتن ببینه،خوبه؟
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 !میخنده : آره... ماااااماااان؟

 به صدا زدنش با آهنگ میخندم و مثل خودش جواب میدم : جااااان

عزيزم تازه ديروز که خونشون بودم ديدم بوسش کرد،چرا بابا آرش  باباى میشا به مامانِ میشا میگه _

 تو رو بوس نمیکنه؟

 سرشو ناز میکنم : چون بابا آرش .... چون بابا آرش...امم.... میدونى فردا قراره بريم خونه مامان جون؟

 سرشو باال میاره نگام میکنه : پیش عمه؟

 گونشو میبوسم : آره

احتى؟مثل عمه آرزو نیستى مثل مامان میشا نیستى.اونا همش مامان چرا تو همیشه نار _

 میخندن.خوشحالن 

 من ناراحت نیستم که مامان،من فقط ساکتم _

 من دوست دارم همش بخندى مثل مامان میشا _

بوسه ى دوباره اى روى موهاش میذارم.دخترم يکبار به خونه ى دوستش رفته بود.فقط يکبار به خونه ى 

و با کلى تفاوت رو به رو شده بود،با کلى سوال که من نمیدونستم چطور جوابش رو دوستش رفته بود 

 .بدم

کاش بزرگ بودى آروشا تا بهت بگم بابا آرش منو نمیبوسه چون دوسم نداره.من همیشه ناراحتم چون 

من درد دارم.راه میرم درد دارم،حرف میزنم درد دارم.قلبم خالیه.نفس که میکشم اذيتم میکنه.آروشاى 

 .، تنهام.حرفام درد شدن و باهام بزرگ میشن

 شام برام الزانیا درست میکنى؟ _

 الکى میخندم : چشم تو جون بخواه 

 
** 
 

بچه هارو به پريماه جون تحويل میدم راهى خونه ى گالره میشم.اصرار کرده بود قبل از مهمونا 

ه خوابیده بودم.بدن درد به برم.دستى به گردنِ دردناکم میکشم.ديشب تمام صبح رو روى کاناپ

سردردم هم اضافه شده بود.آرش ديشب دير وقت اومد خونه.چشمام رو بستم که فکر کنه خوابم و 

مجبور نباشم سالم کنم.برام مهم نبود کجاست ، خیلى سعى کردم تالش کنم مثل تمام زنايى که 
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ونستم دربیارم.فريدون فروغى شوهرشون دير میاد نگران بشم ، زنگ بزنم اما نتونستم حتى اداشم نت

 .گذاشتم و از آهنگ لذت بردم.از سکوت خونه.از خالى بودنِ سمتِ ديگه ى تخت

ماشین رو روبه روى خونه ى گالره پارك میکنم.زنگ در رو میزنم و بعد از شنیدنِ تیك کوچیك درو 

ه طبقه رو با پله طى باعث میشه به طرف پله ها برم و س"خراب است "باز میکنم.روى آسانسور برگه ى 

 .کنم

به واحد گالره که میرسم درو باز گذاشته،با ديدنش تو لباس سفید کوتاه و موهاى بلوند که دورش رها 

 .شدن لبخند میزنم : چقدر خوشگل شدى

 اخم میکنه و جلو میاد : خوشگل بودم عزيزم خوشگل تر شدم

 .گونمو میبوسه : موهات قشنگ شده،به پوستت میاد

رنگ کن ديگه ،چیه مشکى آخه آدم دلش میگیره! من خودمو برنز کردم تو که تیره هم هستى توام  _

 خیلى موى بلوند بهت میاد

 شالمو از سرم میکشم رو مبل میشینم :عادت کردم

 !به آشپزخونه میره : غلط کردى بابا! چاى يا شربت؟

 !هیچى نمیخوام مهمونات کى میان؟ _

 ....جمع نکراالناست بیان واى اتاق رو  _

 هنوز جمله اش تموم نشده که زنگ خونه به صدا میاد،جیغ میکشه : نکردم

 از جام بلند میشم.به سمت اتاق خواب میرم: من جمع میکنم تو درو باز کن

 عاشقتم _

 .وارد اتاق میشم.از ديدن اون همه لباس روى تخت چشمام گرد میشه

ينه قر داده بعد متوجه شده بهش نمیاد.خم میشم شك ندارم تك تکشون رو پوشیده و يك ربع جلوى آ

لباسارو از روى تخت برمیدارم تا توى کمد بذارم.صداى افتادن چیزى رو زمین میاد.لباساى تو دستمو 

داخل کمد میذارم.به زمین نگاه میکنم از ديدن موبايل ساده تعجب میکنم.گوشى گالره آيفون بود و جز 

قل من فکر میکردم نداره.صداى سالم و احوالپرسى که بلند میشه شونه اون گوشى ديگه اى نداره يا حدا

خم میشم گوشیو از روى زمین برمیدارم تا روى کوه لباس ها بذارم گوشى توى "به من چه "باال میندازم 

دستم میلرزه.مردد میشم گوشیو تو کمد بذارم يا به گالره بدم.به شماره نگاهى میکنم و باز نگاهمو روى 
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رمیگردونم تا چیزى نمونده باشه،نگاهم رو تخت خشك میشه پلك میزنم و نگاهمو دوباره روى تخت ب

 .گوشى میندازم،سه بار شماره رو میخونم تا مطمئن بشم

 .دستم میلرزه و دلم بهم میپیچه.دکمه ى سبز رو فشار میدم گوشیو رو گوشم میچسبونم

 گالره کیف پولمو ببین اونجا جا گذاشتم_

قورت میدم.حس از پاهام میره.دستمو میگیرم به کمد ديوارى تا نقشِ زمین نشم.آرش اسم آب دهنمو 

گالره رو صدا میزنه و من آروم کنار کمد سر میخورم.تماس قطع میشه.گوشى رو پايین میارم روى زمین 

شدن رو اين تنها جمله ايه مه بهم توان بلند "دارم باال میارم"میذارم.دستمو رو پارکت زمین میذارم.

میده.در اتاقو باز میکنم بى توجه به حضورِ زناى خوشبختى که صداى خنده هاشو تو سالن پیچیده 

خودمو تو دستشويى میندازم و باال میارم.مثل تمام وقتايى که ناراحت بودم،مثل تمام وقتايى که بايد 

 .میجنگیدم،باال میارم

 سلى؟از دستشويى که بیرون میرم گالره جلوم میاد :چت شد 

 دست خیسمو به پیشونیم میکشم،سعى میکنم نگاهش نکنم : بايد برم خونه

 وا چیشد مگه؟ _

 بايد برم،مامانم خوب نیست _

 اجازه نمیدم حرف بزنه به سالن میرم در جواب سالم و احوالپرسى همه فقط میگم ببخشید من بايد برم

یرم.بین راه گالره رو میبندم که از اتاق شالمو سرم میندازم ، کیفمو دستم میگیرم به طرف در خونه م

بیرون میدوئه و به سمتم میاد،پا تند میکنم از در بیرون میزنم،پا رو دومین پله که میذارم بازومو میگیره 

 :سلوى من برات توضیح میدم بخدا

  ... بى حرف نگاهش میکنم.سرشو پايین میندازه:من نفهمیدم چطور شد...من

 رو به مهمونیت برسدستمو بیرون میکشم : ب

پا رو پله ى بعدى میذارم دو تا پله از من جلوتر میره و رو به روم وايمیسته:سلوى من بهت بد کردم 

 ...میدونم اما ... ببین بیا بزن تو گوشم...سلوى من

به گريه میوفته،دستشو جلوى صورتش میگیره و گريه میکنه.از کنارش رد میشم و همونجا جا 

 .میذارمش
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** 

خونه رو باز میکنم تنِ داغونمو میکشم تو خونه و درو میبندم.پشت در روى زمین میشینم.بغضمو ول  در

میکنم تو سکوت خونه،حاال بچه ها نیستن که بترسم،حاال آرش نیست که نخوام صداى گريه هامو 

بشنوه،حاال فقط خودمم.سلوى،زنِ خیانت ديده اى بدبخت که حتى دوستش هم از زدن لگدى بهش 

نگذشته بود.بلند بلند گريه میکنم.سرمو میکوبم بع در خونه و گريه میکنم.مهم نیست تو اين لحظه 

چقدر رقت انگیز و بدبختم،مهم نیست بچه هام منتظرن تا دنبالشون برم و مثل همیشه نقشِ يه مادر 

ادرِ ديگه خوشبخت رو بازى کنم،مهم نیست چقدر بلد نیستم موفق باشم و دختر شیش ساله م آرزوى م

اى رو داره مادرى که مثل من نیست،بلند تر زار میزنم.کجايى بابا که ببینى چجور خوشبخت شدم،مامان 

کجايى که ببینى چقدر عاشقِ شوهرمم،کجايید همه ى اونايى که گفتید گورباباى عشق، آخ کجايى سلوى 

 .بیست ساله

گم باختم ، هیچى تو دستم نیست،هیچى تو حاال من سر کى داد بزنم،دست خالیمو به کى نشون بدم که ب

قلبم نیست که خسته م،بخدا قسم خستم،ده ساله خستم،دوساله بغض دارم، هیشکیو ندارم.دستم مشت 

میشه میشینه رو قلبم،آخ گالره تو دوستِ من بودى تو چرا؟ من که از همه خورده بودم تو چرا گالره؟تو 

تى به نابودى زندگى من،به خیالت زندگى که از شوهرت بخاطر خیانت جدا شدى چرا نشس

 دارم؟خوشبختم؟چیو خواستى ازم بدزدى؟مردى که هیچوقت نداشتم؟

بلند تر گريه میکنم،به اندازه تمام حرفايى که بايد داد میزدم گريه میکنم،به اندازه ى تمام شبايى که 

اهدايى گالره،بلند میشم  سکوت کردم و تحقیر شدم گريه میکنم بین هق هقام چشمم میخوره به گلدونِ

به سمتش میرم از روى میز برمیدارم رو زمین میندازمش ، میشکنه و از صداى شکستنش تك تك 

سلول هاى تنم آروم میشن،ظرفى که آرش خريده رو هم به زمین پرت میکنم،میچرخم دور خودم و 

يه میکنم،جیغ میکشم و مجسمه ى هديه ى دوستِ آرش رو برمیدارم رو زمین کنار بقیه پرت میکنم،گر

 .گريه میکنم

کسى به در میکوبه ،شايد آرش اومده،به سمت در میرم درو باز میکنم ، مردى که رو به رومه رو 

 نمیشناسم.با ديدنم چشماش گرد میشه اما سريع به خودش میاد : ببخشید مشکلى پیش اومده؟

 کلمه ها عصبى و لجباز از دهنم بیرون میوفتن:به شما مربوطه؟

 ....نه فقط نگر _

 .گريه ام میگیره،بدون اراده دستمو میگیرم جلوى صورتم گريه میکنم
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مرد رو به روم هول میشه: عه خانوم؟حالتون خوبه؟چرا گريه میکنید؟ ما همسايتون قصد بدى ندارم 

 ...صداى شکستنى او

 .شید آقادستمو از روى صورتم برمیدارم ، حرفشو قطع میکنم : خوبم... من خوبم... ببخ

 .بدون لحظه اى صبر درو میبندم.به خونه نگاه میکنم.گريه ام شديدتر میشه

 "...چیکار کردم ... واى ... اگه االن آرش بیاد... من چیکار کردم...بچه هام"

انقدر زير لب  "بخاطر بچه هام  "خم میشم با گريه تکه هاى بزرگ رو برمیدارم،با گريه زمزمه میکنم

میشم و جمع میکنم که خونه تمیز میشه اما قلب شکسته ى من با تمام تکه هاش تو  تکرار میکنمو خم

 .سینم داره صدا میده،کاش يکى بود جارو بگیره دستش جمع کنه اين تیکه هارو

 

 " داراب "

 

پوزخندى به بسته شدن در خانه روى پوالد زد،در خانه را باز کرد.سر به سمت پوالد چرخاند:بیا تو چیو 

 یکنى؟نگاه م

پوالد چرخید،يك دست را در جیب برد و دست ديگر را بین موهاش برد،کالفه و ناراحت بود،زنِ روبه 

رو تصويرى از روزهاى جوانى مادرش بود انگار،روزهايى که از زير پاى پدر بیرون کشیده شده 

بار ديگه زنگ  بود،موهايش را بهم ريخت به داراب که با ابروهاى همیشه درهمش نگاه میکرد گفت : يه

 ...نزنم؟شايد

داراب میان حرفش پريد،از دلسوزى براى ديگران و دخالت در کارشان بیزار بود.ذره اى زنِ روبه رو 

برايش اهمیت نداشت.زن ها همیشه زر زرو بودند،گريه هم دم دستى ترين سالحشان بود يا بايد با 

 .و جزو دسته ى دوم بودحرف هايشان مغز را میخوردند يا گريه هايشان،زن رو به ر

 بیا تو پوالد تا ننداختمت بیرون از برج _

 .پوالد نفس کالفه اى کشید.وارد خانه شد

 .داراب در خانه را بست

 ...پوالد روى مبل نشست : شايد شوهرش کتکش زده ترسید درو باز کنه چون ما

 !سته کتکش زده ديگهدارب نیز خود را روى مبل پرت کرد : از کى بايد بترسه؟زنشه ! دلش خوا
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 .پلك پوالد پريد،حالتى که موقع عصبانیت دست میداد

 از روى مبل بلند شد رو به روى داراب ايستاد:از نظر تو چون شوهرشه میتونه کتکش بزنه؟

داراب خیره نگاهش کرد.دلیل عصبانیت و ناراحتى پوالد را نمیفهمید.زنِ غريبه اى کتك خورده بود يا 

 .میتى داشت که راجع به آن بحث کنندنخورده بود چه اه

 بعضى وقتا حالم از خودم بهم میخوره که باهات دوستم داراب _

 تك خنده اى کرد.تلفن خانه را از کنارش 

 برداشت: شام چى میخورى سفارش بدم؟

پوالد روى مبل سرجايش نشست.بحث را ادامه نداد.میدانست رفیقش چطور آدمى ست و ذره اى رحم 

ت به غريبه ها در دلش نیست.نمیخواست دوستیشان را خراب کند.داراب براى هر کس و مروت نسب

 .بد بود براى او همیشه يك ناجى بود

بعد از خوردن غذا،لباس هايشان را عوض کردند.داراب مثل همیشه با شلوارك نشست و پوال تى شرت 

 .و شلوار گرمکن پوشید

 .تو حیا ندارن داراب نگاهى به تیپش انداخت:دخترا اندازه ى

پوالد اهمیتى به حرفش نداد.ذهنش هنوز درگیر زن در خانه ى رو به رو بود،موهاى سیاهِ پريشان که 

 دورش ريخته بود،اشك هايى که روى صورتش بودند،بیچارگى نگاهش ،عجزِ صدايش

 از جا بلند شد.داراب خود را تکان داد:کجا؟

 !میرم ببینم اين زنه خوب شد _

 اشه میخواى چیکار کنى؟خوب نشده ب _

 .نمیدونم ولى نمیتونم اينجا بشینم وقتى شايد يکى چند قدم اونور تر به کمك احتیاج داره _

 .داراب کنترلِ تلويزيون را که در دستش بود کنارش گذاشت،به پوالد نگاه کرد.کم کم عصبى میشد

 .پلك هايش را يکبار باز و بسته کرد تا بر اعصابش مسلط شود

 .بشین به تو و من ربطى نداره تو اون خونه چه خبرهبیا  _

 ... پوالد داد کشید : شايد شوهرش بکشتش تو اون خونه بازم به من و

خرفش را قطع کرد : صداشو که شنیدى؟تنها بود و داشت گريه میکرد.صورتشم که ديدى؟جز اشك 

 جاى هیچ خون و کبودى نبود پس بیخود نمیخواد برى بگیر بشین
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 .مى نگاهش کرد.حرف هايش را در سرش هضم کرد.حق با داراب بود.روى مبل نشستپوالد ک

 خیلى بیچاره بود انگار.ديدى که چطور گريه میکرد _

 .کنترلِ تلويزيون را برداشت و روشنش کرد

 .خونسرد جواب داد : حتما شوهرش بهش خیانت کرده

 پوالد سرى با افسوس تکان داد: شايد

 .د سعى کرد حرفِ ديگرى درباره ى زن نزند، داراب چشم به تلويزيون دوختبا شروع شدن فیلم پوال

تا به حال درباره ى زنى که به تختِ خوابش نرفته بود اين همه صحبت نکرده بود.اصوال زن ها برايش 

در تخت خواب اهمیت داشتن و بعد از بیرون رفتن از تخت اهمیتشان را از دست میدادند.به ياد ندارد 

 .حال به زنى عشق ورزيده يا دوستش داشته باشد،هر چه بود در سکس خالصه میشدتا به 

پوالد اما با او دنیايى تفاوت داشت.پسر حاجى و مادرى که هفته اى دوبار در خانه اش سفره ابولفضل 

پهن میکرد.با هیچکدام از کارهاى داراب موافق نبود اما منعش نمى کرد.گاهى نصیحتش میکرد و با 

 .بى تفاوت داراب سکوت میکردنگاه 

داراب برخواست.به پوالد که چشمانش خمار خواب بود نگاه کرد. به اتاق خواب رفت.روى تخت دراز 

 .کشید.شلوارکش را از پا بیرون کشید و گوشه ى اتاق پرت کرد

مین سال ها پیش پدرش را از دست داده بود.در يك دعوا پدرش رفیقش را هل داده بود و سرِ مرد به ز

خورده و مرده بود.خانواده ى مقتول رضايت نداده بودند.پدرش مقابل چشمانش اعدام شده بود.او مانده 

بود و مادرش.پنج سالِ پیش براى مادرش خانه اى گرفت تا همراه خاله اش زندگى کنند و خودش از 

 آن روز مستقل شد.با اين که مادرش راضى نبود و هنوز هم گله میکند اما 

نداده بود افسارِ زندگى اش دستِ کسى ديگر بیوفتد.از اينکه حس کند مطابق میلِ ديگرى زندگى اجازه 

 .میکند بیزار بود

 .صداى تلويزيون قطع شد.پوالد به اتاق آمد مالفه اى برداشت

 من زود میخوابم صبح زود بايد بیدارشم _

 .داردپوالد از اتاق بیرون میرود.دست دراز میکند پاکت سیگار را برمی

شلوار و تى شرتى از کند بیرون میکشد و بعد از  "لعنتى "با ديدن بسته ى خالى سیگار از جا بلند میشود 

برداشتن سويیچ از خانه خارج میشود.مقابل آسانسور مى ايستد و دکمه را براى باال آمدن آسانسور 
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باز میشود.قبل از اين که وارد میفشارد.ناخواسته نگاهى به در خانه ى روبه رو مى اندازد.در آسانسور 

شود يك زن و دو بچه بیرون مى آيند.پسر بچه با صداى بلند میخندد و با ديدن داراب خنده اش قطع 

 میشود.نگاهش میکندو سريع میگويد:سالم

 .دختر بچه نیز به تقلید از پسرك سالم میدهد

د به لب دارد و از گريه ى چند نگاه داراب از روى پسربچه به روى زن میرود.با ديدن زنى که لبخن

 .ساعت پیش و بیچارگى اش چیزى معلوم نیست يك تاى ابرويش را باال میفرستد

 ببخشید _

 .به خودش مى آيد.از مقابل زن و دو فرزندش کنار میرود.زن عبور میکند

 رو به پسر بچه میکند و لب هايش شکل لبخند میشوند:سالم عموجون

 .یز تکرار میکندهمین جمله را روبه دخترك ن

 شما همسايه مايید؟ _

 بیا تو ايلیا،ببخشید بچه ها کنجکاون يکم _

 .اهمیتى به زن نمیدهد

 .با همان لبخند روى لب جواب پسر بچه را میدهد

 بله همسايتونم _

 کمى خم میشود ، دستش را جلو میبرد : داراب

 پسر بچه دست کوچکش را درون دستانش میگذرد:ايلیا،خوش وقتم

 صدا میخندد : همچنین  با

 .صداى خنده ى ظريفى نگاهش را از پسر بچه برمیدارد و به زن نگاه میکند

 .زن بار ديگر پسربچه را که حاال میداند نامش ايلیاست صدا میکند.ايلیا شب بخیر گويان میرود

 "يوونهزنیکه ى د"داراب وارد آسانسور میشود.تصوير گريه ى زن و خنده اش در سرش تکرار میشود 

کیلوام.همه اش  ٧٠کیلو نیستم،انگار  ٥٦سرم رو تنم سنگینى میکنه،قدم که برمیدارم حس میکنم ديگه 

وزن سرمه،حرفام تو سرم سنگین شدن،راه نمیتونم برم.پیشونیم درد میکنه،انگار که از تو سرم با مشت 

جرقه زدن میمونه يهو از تنم درد افتاده به ديواره اش میکوبه،هر چند دقیقه يه بار پلکامو میبندم،عینِ 

 .مثل برق رد میشه،چشممو محکم میبندم و باز میکنم،لباسِ آروشا رو دستش میدم
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 !میتونى بپوشى خودت مامان؟ _

 سرشو تکون میده : بله خودم میتونم،بابا نمیاد؟

 پلك میزنم : نه

 چرا ؟ _

 نمیدونم عزيزم شايد بیاد _

 فردا میريم پیشِ درسا اينا؟ _

 نمیدونم _

 ايلیا میپره رو تخت جیغ میزنه: بابا گفت میريم

 پلك میزنم : داد نزن 

 قول داد بابا میريم میريم _

 داد نزن ايلیا  _

 بگو که میريم _

 بلند میشم،به روى آروشا لبخند میزنم:برو رو تختت بخواب مامان شبت بخیر

 !مامان بگو میريم _

 دم:االن بخواب فردا حرف میزنیمپیشونیمو با دست فشار میدم و چشم میبن

 ...آخه ما_

تغییر میده.دستم بايین میاد و چشمام باز  "آخ جون بابا "صداى زنگِ خونه ادامه ى حرفشو به 

میشه.دلم با هر چى حس که درونش دارم پايین میريزه و حسِ ناشناخته اى تك تك سلوالى تنم رو پر 

 .میکنه.حسى بین ترس ،خشم ،نفرت و ناراحتى

ايلیا میره تا درِ خونه رو باز کنه و من میرم به سمت اتاق.بدونِ عوض کردنِ لباسام وارد حموم 

میشم.دوشِ آب رو باز میکنم،اهرم رو میچرخونم تا وسط وايسه و زير آب وايمیستم.خیس 

کیلو شدم.وزن قلبم هم اضافه شد.پاهام از تحمل وزنم خسته میشه.وان  ١٠٠میشم.خیس و سنگین.حاال 

رو پر میکنم.لباساى سنگین شده و خیسم رو از تنم بیرون میارم.هنوز سنگینم.هنوز صد کیلوام.دراز 

میکشم.گرماى آب حالمو خوب نمیکنه.دلم میخواد باال بیارم،هر چى تو دلمه باال بیارم.بعد زنگ بزنم به 

ود حاال اين طرف خیانتِ مامانم،گريه کنم از اتفاقى که افتاده بگم،بگم که مامان خیانت آرش يه طرف ب
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دوستم اومده،مامان منو جاى احمق گذاشتن،تمام روزايى که میومد خونمون که من فکر میکردم دوستمه 

بخاطر شوهرم میومد،دست خیسمو به چشم خیسم میکشم،بسه سلوى گريه نکن،تا االن نمیدونستى 

 .برات وزيرى کیه حاال میدونى،تمومش کن.بسه هر چى شکوندى و زار زدى.بسه

 .چشمامو میبندم سرمو زيرِ آب میبرم

١ 

سه سال از ازدواجمون میگذشت،راضى بودم،بی عشق زندگیمو قبول کرده بودم.آرش خوب بود تا وقتى 

 .جواب امر و نهى هاش چشم بود خوب بود،منم عادت کرده بودم به بودنش

٢ 

ظريف اسمشو صدا زده بود.به  خوابیده بود،موبايلش زنگ زده بود،جواب داده بودم،يه زن با صداى

گريه افتاده بودم،بیدارش کرده بودم،توضیح خواسته بودم،جیغ زده بودم،گفته بود اشتباه میکنى زنِ 

 .دوستمه،جیغ زده بودم دروغ نگو عوضى،تو دهنم کوبیده بود

٣ 

ن بخشیده شب که اومده بود برام گل خريده بود،لبِ زخم شده ام رو بوسیده بود،توضیح نداده بود و م

 .بودم

 .سرمو بیرون میارم،نفس میگیرم دوباره زير آب میرم

١ 

يك هفته گذشته بود،خانواده ضیايى منتظر جواب بودن،بابا و مامان نظر مثبت خودشونو اعالم کرده 

 بودن و منتظر جوابِ من بودن،من منتظرِ مسیح بودم.منتظرِ برشگشتنش بودم

٢ 

فه شکالت،پرسیده بودم چرا؟جواب داده بود بیا ببین،رفته شیده زنگ زده بود گفته بود بیا کا

 .بودم،مسیح با دخترى سر يه میز نشسته بودن و مسیح میخنديد

٣ 

جلو نرفته بودم،تمام جیغ ها و پس چیشد قوالت رو تو دلم ريخته بودم و از کافه بیرون زده بودم،خونه 

 .بزن بگو موافقمرسیده بودم،به مامان گفته بودم به خانواده ضیايى زنگ 

 

سرمو بیرون میارم.زيرِ گريه میزنم.من بدم،من کمم.تصوير گالره جلوى چشمام میاد،چقدر از من 
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خوشگلتر بود؟منم چشمام مشکى بود.چشماى گالره درشته.منم ... نه من چشمام کوچیکه اما قشنگ 

 .بود.قشنگ بود؟مسیح میگفت قشنگه.مسیح

ده،موهاى من مشکى،تار سفید البه الى موهام دارم،آرش حق داره شونه هام میلرزن،موهاى گالره بلون

 .حتما کدوم زنى تو سى و يك سالگى موهاش سفید میشه

ناله ى ضعیفى از گلوم بیرون میاد،موهام سفید شدن،من پیر شدم،آروشا گفته بود مامانِ میشا 

 خوشحاله،خوشحال بودن چه شکلى بود؟

: 

ز میکنم،تاريکى اتاق و روشنايى ضعیفِ آباژور خیالمو از خواب بودنِ حوله رو تن میکنم،در حموم رو با

آرش راحت میکنه.از حموم بیرون میام،بدونِ نگاه به سمتى که خوابیده به طرف کمد میرم،درش رو باز 

میکنم و لباس زير و تاب شلوارك برمیدارم.لباسمو میپوشم.آبِ موهامو با حوله میگیرم.روى تخت 

 .ش دراز میکشم،چشمامو میبندمپشت کرده به آر

 .صیغه اش کردم _

 .نفسم حبس میشه و چشمام باز ،تیکه هاى قلبم تکون میخورن

 .يك ساله خونده بوديم،چند روز ديگه تمومه _

 .تنها کلمه ايه که مرد خوابیده کنارم اليقشه "وقیح "لبم رو گاز میگیرم،چشمام میسوزه، 

 .راه میوفتیم فردا وسايل بچه هارو جمع کن غروب _

 همین؟ _به سمتش برنمیگردم 

 .گفتم دو سه روز ديگه تموم میشه،کشش نده_

 ...اگر من خی_

 .حواست به حرفات باشه سلوى _

 نباشه کتك میزنى مگه نه؟ _

 . حالم از صداى لرزونم بهم میخوره،صدايى که همیشه تو بحث با آرش میلرزه يا از ترس يا از بغض

 . بچه ها خوابن،تمومش کن مزخرفاتت رو صداى منو باال نبر _

 هه  _

 فردا میريم لواسون _
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 من نمیام _

 چى؟ _

میدونم شنیده،وقتى میگه چى يعنى جرات دارى تکرار کن،يعنى سلوى تو غلط کردى رو حرفِ من 

 .حرف بزنى،اينبار اما نمیگم هیچى

 من نمیام _

 .ده،نور ضعیف آباژور هم قطع میشهنفس عمیق میکشه،تخت تکون میخوره میفهمم به پهلو چرخی

 .جرات داشتى نیا _

 .چشمامو میبندم.اشك از تیغه ى بینى پايین سُر میخوره

 
 
 

 " داراب "

 

 .رِ قديمى میگذارد در را باز میکندکلید را در قفل میچرخاند،دست روى د

 .در را میبندد "خوبه تا يه ساعت "نگاهى ديگر به ماشین و جايى که پارك کرده مى اندازد

با نگاهى به حیاط ابروهايش با تعجب باال میپرند،حیاط قديمى خانه با حوضِ مربعى که وسطش بود از 

بالکنِ بزرگ خانه وصل میشوند و کنارش دربِ  برگ هاى زردِ پايیز پُر شده ،به سمت پله هايى که به

 " کِى انقدر برگ ريخته شده اينجا "شیشه اى خانه قرار دارد ، قدم برمیدارد 

در شیشه اى را باز میکند و داخل میرود،در را نیمه باز رها میکند و دو قدم برمیدارد، حساسیت ماه گل 

 .یبنددبه يادش مى افتد،قدم رفته را برمیگردد و درب را م

 چند قدم جلو مى رود و بلند داد میزند : ماهى ؟کجايى ماهى؟

 

زنى مسن با موهايى سفید در البه الى موهاى سیاهِ بافته شده از دو سمتِ شانه از آشپزخانه بیرون مى 

  .آيد

 سالم مادر ، چقدر بى خبر اومدى دورت بگردم _

 .د میشود و پیشانى تك پسرش را میبوسددست روى کمر مادرش میگذارد،خم میشود.ماه گل کمى بلن

بوسه اى عمیق و پر از دلتنگى،انگار که سه شب پیش داراب کنارش نبود،انگار سال ها از اين پسرِ غد و 
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 .يکدنده ، از اين تنها يادگارِ عشق کودکى و جوانى و پیرى دور بوده است

 يهويى شد،ماهدخت کجاست؟ _

 !رم،رفته خونه ى دخترش... ضمنا خاله ماهدخت نه ماهدخت خالىبرو برو بشین مادر برات چايى بیا _

 داراب کتِ چرمش را روى مبل تك نفره رها میکند،روى کاناپه مینشیند : ماهدختِ خالى کیه ديگه؟ 

با نیامدنِ جوابى از ماه گل میفهمد به آشپزخانه رفته،از اين که تا چند دقیقه ى ديگر میز پر از شیرينى 

 .یشد لبخند نرمى روى لبش نشست،قطعا تنها زنى که عاشقانه عاشقش بود ماه گل بودهاى ماه گل م

 پايش را روى میز میگذارد،نگاهش روى ديوارِ خانه 

و قابِ عکس ها مى افتد،پدرش با لبخند نگاهش میکند.کمى به چهره اش نگاه میکند،شبیه پدرش بود 

 .اما تنها ظاهرش شبیه او بود

خالقش شبیه پدرش باشد،شبیه مردِ پر احساسى که روزى دلیلِ نوشتنِ داستان ماه گل دوست داشت ا

هاى عاشقانه اش شده بود اما از نظر ماه گل داراب شبیه برادرش بود،برادرى که وقتى او سى سال 

داشت و دارابِ دو ساله به تازگى راه رفتن آموخته بود. پدر و مادرش را رها کرده و با زنى که بیست 

خودش بزرگتر بود رفته بود،هنوز از ياد آورى گريه هاى مادرش و نگاه شکسته پدرش وقتى  سال از

فرزندانِ زن که هر کدامشان همسنِ خودِ محمدامین بودند تنش میلرزد.از تکرارِ تاريخ میترسد،از اين 

ك شده که داراب نیز مانند محمدامین که مادرش را رها کرد او را رها کند میترسد،از نسخه ى کوچ

 .محمدامین میترسید

 .ماه گل که با سینى چاى کنارش مینشیند بدون تغییرى در حالتِ نشستنش تشکر میکند

 امشب اينجا میمونى ؟ _

امشب پنجشنبه بود ، از برنامه اش هنوز خبر نداشت،برنامه اى که از ده ، يازده شب شروع میشد و تا 

مانم،از اين که حرفى بزند اما نتواند روى حرفش نیمه هاى صبح ادامه داشت.نمیتوانست بگويد می

 .بايستد بیزار بود

 .نمیدونم مشخص نیست _

 شده مادر،کجا میخواى برى؟همین جا بمون ١٠االن که ساعت هفته چشم رو هم بذارى ساعت  _

 .لیوان چايى را برداشت،چه خوب که ماه گل میدانست همیشه بايد داخل لیوان برايش چاى بريزد

 اينجام،حیاط چرا اين جورى شده؟ ١٠تا  _
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 لبخند روى لب هاى ماه گل مینشیند ، دلخورى اش از نماندن داراب را زيرِ لبخندش پنهان 

میکند: نوه ى زهرا خانوم میخواست عکاسى کنه ازم اجازه گرفت با دوستش اومدن برگ ريختن و 

 عکس انداختن

 ا اجازه دادى بیان؟بعدم عین گاو همینجورى ول کردن و رفتن؟اصال چر _

 فردا هم میخوان بیان براى همین جمع نکردن،چه ايرادى داره مادر؟_

 .از فردا هر روز قراره خراب شن سرت به بهونه عکاسى و اين كُ.... کارا_

 ماه گل ظرفِ شیرينى را مقابلش میگذارد: از اينم بخور ،صبح درست کردم بچه ها دوست داشتن

 !دد و باز میکند: شیرينیم براشون درست کردى؟پلك هايش را با حرص میبن

ماه گل بى اهمیت به حرصِ داراب میخندد:يکیشون خیلى خوشگل بود،خانوم بود،کمکم کرد باهم 

 شیرينى درست کرديم

 !داراب چشم هايش را ريز میکند،خیره نگاهش میکند : خب ؟

 تو نمیخواى زن بگیرى داراب؟ _

گل از خنده اش جرات بیشترى میگیرد : سى و يك سالته ديگه  خنده اش میگیرد،بلند میخندد.ماه

 داراب ، دلت نمیخواد زن داشته باشى؟ بچه ؟ فکر کن دو تا بچه بیوفتن دنبالت بهت بگن بابا 

 داراب بیشتر میخندد،شیرينى از داخل ظرف برمیدارد: حاال چند سالش بود؟

دو ساله بود از بس که خوش هیکل و خانوم  هیجده ولى ماشاهلل اصال بهش نمیومدا،قشنگ بیست و _

 .بود

 " بس که داده "نیشخندى روى لب هايش مینشیند

کمى چاى میخورد،ماه گل باز هم از دختر میگويد،کنترلِ تلويزيون را برمیدارد در حالِ روشن کردنش 

 .رو به ماه گل با لحن جدى میگويد : زن نمیخوام

 .ست بیشتر حرف زدن و اصرار کردن باعثِ رفتنش میشودو خیلى زود ماه گل ساکت میشود،میدان

 با صداى زنگ خانه نگاهش را از روى تلويزيون برمیدارد و روى ماه گل مى اندازد : کسى قرار بود بیاد؟

نه ....آها دوربینِ يکى از بچه ها جا مونده حتما براى اون اومده وايسا برم بهش بدم ،چقدرم حالل  _

 زاده اس اين دختر

 ز جا بلند شد : کجاست ؟ خودم میبرم حاال برى میخواى بیاريش خونها
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 بیارمش مگه چى میشه؟مهمون حبیب خداست _

 خوشم از بچه مچه نمیاد،کجاست دوربینش؟ _

 ماه گل به کنسولِ نزديك درِ خانه اشاره میکند:اونجاست،بد حرفى نزنیا داراب

در خانه را باز میکند.تا باال آمدن دختر کمى طول به سمت کنسول میرود،کیفِ دوربین را برمیدارد و 

میکشد،از پشت در شیشه اى نگاهش میکند،قد بلند هیکل پرُ و گوشتى دارد،چیزى که اصال 

نمیپسنديد،از دختر هاى الغر و استخوانى با فرم و استايل زيبا خوشش مى آمد،از سینه هاى بزرگ و 

با اين "کمى داشت دقیقا چیزى بود که از آن بیزار بود. باسن بسیار برجسته بدش مى آمد،دختر که سنِ

 "زن پیدا کردنت ماهى

 دخترك بخاطر سريع طى کردن مسیر نفس نفس زنان مقابلش ايستاد:سالم...ببخشید زحمتتون شد

 دستش را جلو برد : سالم ، تکرار نشه

یشتر در هم فرو دختر کمى با تعجب نگاهش کرد بعد سرش را عقب برد بلند خنديد،اخم هايش ب

 .رفتند

خنده اش که قطع شد کیف را از دستانِ داراب گرفت و توضیح داد : خیلى باحال ضايعم کرديد،دستتون 

 درد نکنه واقعا

 .و باز خنديد،نگاهش به چالِ گونه هايش افتاد

 قابلى نداشت _

 دختر قدمى عقب رفت : به ماه گل جون سالم برسونید.مرسى بازم.خدافظتون

 تکان کوچکى داد : خدافظ  سرش را

و در را بست، در حالى که دختر دست روى قلبش گذاشته بود و بلند بلند از شدت خوشحالى 

میخنديد،داراب را ديده بود،با او حرف زده بود،بعد از دوسال دوست داشتنش از دور، امروز او را ديده 

 .بود

درحالى که کاله رو سرش گذاشته توپش رو پايین موهاى بافته شده ى آروشا رو با کش میبندم،ايلیا 

 برمیداره و زير بغلش میزنه:توپمم میبرم

 به بابا بگو اونجا برات بخره _

 نه توپ خودمو میخوام ببرم _
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 باشه بیا اينجا ببینم _

سريع خودشو تو بغلم میندازه ، محکم دو طرفِ گونه اش رو بوس میکنم،کالهشو برمیدارم موهاشو 

دور گردنم حلقه میکنه،آروشا خودشو زورکى تو بغلم جا میکنه،میخندم با دو دست  بوس میکنم.دستشو

 .جفتشون رو بغل میکنم

 اونجا که رفتید مواظب همديگه باشید،بابا آرشو عصبانى نکنید به حرفش گوش بديد ، باشه ؟ _

 ايلیا از بغلم بیرون میره:مگه تو نمیاى؟

 خوام ببینم شما دو تا چقدر بزرگ شديد دستشو میگیرم:نه عزيزم اينبار نمیام می

 ايلیا دستش رو بیرون میکشه،کالهشو از سرش برمیداره: منم نمیرم

 منم _

 نفسمو بیرون میفرستم:کالهتو سرت کن بابا داره لباس میپوشه بیاد ببینه آماده نشديد عصبانى میشه

 روى تخت میشینه: به درك

 الهتو سر کنچشمام گرد میشه : بى ادب نشو ايلیا،زود ک

 بى اهمیت به من به طرف کمدش میره:من تنهات نمیذارم

 خنده ام میگیره اما اجازه نمیدم بفهمه : ايلیا پاشو اذيتم نکن مامان 

 نِ مى رَ م _

 آروشا از مخالف ايلیا جرات پیدا میکنه:ما بريم تو تنها میمونى

 ...نه من تنها نمیمونم به مامانى سر _

 اره شلوارشو عوض میکنه عصبى میگم : ايلیا لباستو عوض نکن گفتمبا ديدن ايلیا که د

 بابا آرش نیاد تو بیا  _

 .باعث میشه از جام بلندشم "هممون باهم میريم  "صداى آرش که میگه

 من نمیام آرش،خودتون سه تا بريد _

ماشین شید تا من و اهمیتى به من نمیده : ايلیا بابا سويیچ رو از رو میز بردار با خواهرت بريد سوار 

 مامانت بیايم

 ايلیا منو نگاه میکنه: بريم مامان؟

 نفس عمیقى میکشم :بريد
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 .آرش به سالن میره،در خونه رو پشت سر بچه ها میبندم

 لباستو بپوش با هم بريم  _

 من نمیام آرش _

 ...سل_

 احتیاج دارم تنها بمونم _

 .یستيك دستشو داخلِ جیبِ شلوارش فرو میبره:احتیاجى ن

 ...دستمو به پیشونیم میکشم، درمونده جواب میدم:من خستم،خواهش میکنم اجازه بده چند

 .من هیچ حسى به گالره نداشتم و ندارم حاالم تموم شد و رفت پِى کارش _

زهرخندى رو لبام میشینه:مرسى واقعا فقط نگران بودم نکنه دوستش داشته باشى خیانتت اصال مهم 

 .نبود

 .که عاشق شوهرشونن درنیار اداى زنايى _

 خیره میشم تو چشماش : اگر زنى عاشقِ شوهرش نباشه اليقِ خیانته؟

 .من هیچیو با زندگیمون قاطى نکردم _

بغضم رو قورت میدم،تمام سعیم رو میکنم صدام نلرزه: من يك سال تو اون اتاق تنهايى شبامو صبح 

 با زندگیمون قاطى نکردى؟ کردم،من يك سال حتى باتو حرف هم نزدم،حاالم میگى

 سلوى تمومش کن،برو آماده شو بريم پايین بچه هامون منتظرمونن _

 .پوزخند میزنم:حداقل عذرخواهى کن

 ....لنگِ عذرخواهى منى؟اوکى.عذر میخوام.حاال آماده شو بچه ها_

 من فقط مادرِ بچه هاتم ، مگه نه؟ _

 .ساکت میشه

 مگه نه ؟ _

 .ره،بهم نزديك میشیم،بوى عطرش غريبه اسبازومو نرم تو دستش میگی

 .تو زنمى بعد مادر بچه هام _

میدونم دروغ میگه،میبینم تو چشماش چیزى جز عذاب وجدان و وظیفه نیست.میدونم اما چه فرقى 

میکنه.حاال که بازومو تو دستش گرفته و بهم مهربون نگاه میکنه شبیه آرشِ اوايلِ ازدواجمون،مهم 
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م با دوستِ نزديکم بهم خیانت کرده،بچه هام پايین منتظرن.مهم نیست که هیچ نیست ديروز فهمید

 .عشقى بینمون نیست

 برو آماده شو بريم سعید اينا راه افتادن _

 بازومو بیرون میکشم : من نمیام

 ...سلوى دارى الك _

 .تو زن نیستى تا بفهمى _

 !زيا به اون دوتا فکر کن که منتظرموننتوام فقط زن نیستى مادرِ دو تا بچه اى!به جاى اين لجبا _

 اشك تو چشمام جمع میشه : تو پدر نبودى وقتى زنِ ديگه اى رو به حريممون راه دادى؟

پوزخند میزنه : االن يادت افتاد بگى؟!میدونى سلوى خیلى دلم میخواد بدونم اگر پاى دوستت وسط 

 کسال خفه خون گرفته بودىنیومده بود االن اينجا وايستاده بودى يا مثل تمام اين ي

اشك روى گونه م پايین سر میخوره ، ناباور نگاهش میکنم : میدونستى من میدونم بعد باز ادامه 

 میدادى؟

کالفه دست توى موهاش میکشه: سلوى هر مردى يکم شیطنت داره.جايگاه تو و بچه هامون براى من 

 .فرق داره

 بین اشکام میخندم : مرسى مرسى خیالم راحت شد

 .زندگى من و تو عاقالنه اس نه عاشقانه _

 ...تعهد داشتن ربطى به عشق نداره.چون زندگیمون عاشقانه نیست منم می _

 .بازومو دوباره تو دستش میگیره،محکم فشار میده:جمله ات تموم نشه سلوى

وى من درد تو بازوم میپیچه ، کلمات پشت دهنم میمونن،چه فرقى داره گفتنشون وقتى مردِ رو به ر

 .اشتباهشو قبول نمیکنه

 بازومو ول میکنه : برو آماده شو میذارمت خونه ى مامانت 

دهن باز میکنم مخالفت کنم ، انگشت اشاره اشو باال میاره : فقط خونه ى مامانت میذارمت فردا شبم میام 

 .دنبالت،فقط يه روز تنها میمونى

کلید خونه رو داخل کیفم میذارم از اتاق بیرون سرمو تکون میدم.به اتاق خواب میرم لباسمو میپوشم،

 .میرم
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يك ربع بعد میون قهرِ ايلیا از در ماشین رو باز میکنم قبل از پیاده شدن بازوم گیرِ دستاى آرش میوفته 

قبل از اين که عکس العملى نشون بدم پیشونیمو میبوسه،مبهوت و متعجب از ماشین پیاده میشم.مامان 

 .لحظه اى که باال برم ماشین دمه خونه وايمیستهدرو باز میکنه و تا 

 بچه هات کجان پس بابا؟ _

 نفس عمیقى میکشم :با آرش رفتن لواسون

 پس تو چرا نرفتى؟ _

از روى مبل بلند میشم،صدام کمى از تنِ همیشگى باالتر میره: چون خستم بابا،میخوام تنها باشم از وقتى 

چرا نرفتى ، بچه هاا کجان حاالم که شما،منم آدمم بخدا،میخوام  اومدم مامان کالفه ام کرده از بس گفته

 يه روز تنها باشم 

 بابا با چشماى غمگین میپرسه:چیزى شده؟

 چونمو باال میندازم : نه "آره چیزى شده،ده ساله چیزى شده "

 میرم به سمت اتاق،مامان صدام میزنه : بیا چايى بخور

 ديگه آرش میاد دنبالم نمیخوام بايد برم خونه ، چند ساعت _

 .وارد اتاق میشم ، مامان هم پشت سرم میاد

 .مانتوم رو برمیدارم

 .يه ساعت پیش که گفتى فردا میاد _

 بیحوصله جواب میدم : االن گفت که میاد

 بهتر مامان، درست نیست شوهر و بچه هات برن توام تنها بمونى،بچه ها بهت احتیاج دارن _

هاى من میسوزه چرا براى من نمیسوزه؟ چرا نمیگى چقدر شکسته شدم؟  پس من چى؟دلت براى بچه"

 نفس عمیق میکشم : باشه "چرا نمیبینى مامان؟!

 .شال رو سرم میندازم

 با آژانس میرى؟ _

 نه میخوام قدم بزنم _

 صورتمو میبوسه : باشه مامان جان ... راستى ديروز دوستت زنگ زده بود

 کدوم دوستم؟ _
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 ...اج کرد از ايران رفت چى بود؟دخر خانومهمون که ازدو _

 هیجان زده حرفشو قطع میکنم: شیده؟اومده ايران؟

 آره مثل اينکه ، گفت بت زنگ زده خاموش بودى شمارشو داد _

 اخم میکنم: چرا شمارمو ندادى ؟

 گفتم شايد خودت نخواستى باهاش درارتباط باشى باالخره تو متاهلى اونم از اين پرروهاست _

 مم غلیظ تر میشه : شمارشو بده ماماناخ

 .میره دفتر تلفن رو میاره،شماره رو سیو میکنم و از اتاق بیرون میرم

دروغى رو که تحويل مامان داده بودم به بابا هم میگم و از خونه بیرون میزنم.بارونِ پايیزى نم نم 

ونه ى من نیست.بقیه ى زنا میباره.دستامو تو جیب مانتو جینم فرو میبرم.حس میکنم هیچ جا ديگه خ

چیکار میکنن وقتى دلشون میگیره؟من هیچ پناهى ندارم.درِ خونه ى پدريم بدونِ شوهرم و بچه هام تا 

 !همیشه به روى من بسته اس.من اول سلوى بودم يا مادر؟

 .اشك تو چشمام جمع میشه،بینیمو محکم باال میکشم،دلم نمیخواد تو خیابون گريه کنم

برم خونه،االن حتما جاى بچه ها خالیه،حتما میخوام بشینم جلوى تلويزيون و نگران بشم که دلم نمیخواد 

 .دارن چیکار میکنن،کجان

نمیخوام.خستم.میخوام براى يه روز هم که شده سلوى باشم.گوشیو از کیفم بیرون میارم و شماره ى 

لین روز دبیرستان،آخرين نیمکتِ که میگه يهو ده تا خاطره تو سرم ول میشن.او"بله "شیده رو میگیرم،

کالس وقتى دستِ همو گرفتیمو يك صدا اسمامون رو گفتیم و من خنديدم.اولین بار که تقلب کرديم 

خانوم نورى جفتمون رو از جلسه امتحان بیرون کرد .اولین بار که عاشق شد توبغلم گريه کرد و به پسر 

 .در حالى که دستِ شیده تو دستام بود عموى احمقش فحش داد.اولین قرارى که با مسیح رفتم

گريه هامون وقتى مسیح به من خیانت کرد.جیغ زدنش پشتِ تلفن وقتى براى عروسیم دعوتش 

 .کردم.نیومدنش.قهر کردنش.روزِ آخر براى خداحافظى اومدنش

اما با شیده حرف میزنم و خاطره ها مثل فیلم از جلوى چشمم رد میشن.دو سالِ اولِ رفتنش زنگ میزد 

بعد ديگه زنگ نزد.يهو پشیمون میشم از زنگ زدن،شیده هم مثل بقیه بود.میخوام زود قطع کنم اما 

شیده مثل همیشه سمجه.آدرس میگیره بیاد دنبالم بعد تماس رو قطع میکنه.به ديوار تکیه میدم.منتظرِ 

 .اومدنش میشم
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: 
: 

 در خونه رو باز میکنه، دست پشتِ کمرم 

 خیلى خوش اومدى البته ببخشید ديگه اينجا مجرديه هنوزمیذاره: بفرمايید 

 کفشامو در میارم ، داخل میرم : میومدى میرفتیم خونه ى ما

 درو میبنده : خونه ى شمام میريم غصه نخور،بشین رو مبل چايى بذارم

 .نگاهش میکنم،چشماى سبز رنگش تو صورتِ سفیدش میدرخشن،تپل شده اما بهش میاد

 .شگل تر شدىلبخند میزنم: خو

چشماش غمگین میشه اما لبخندش رو حفظ میکنه:بهم خوش گذشته،توام خوشگل تر شديا،شوهرت 

 بت ساخته،اسمش چى بود؟

 آرش _

 میره سمتِ آشپزخونه،صدامو نمیشنوه: چى؟

 صدامو باال میبرم : آرش

 از تو آشپزخونه داد میزنه : کاش بچه هاتم بودن سلوى دلم میخواست ببینمشون

میشم به آشپزخونه میرم،به کانتر تکیه میدم:میبینیشون حاال،تو بچه ندارى؟اسم شوهرت سهیل بود  بلند

 آره؟

 موى کوتاهشو پشتِ گوشش میزنه،زيرِ گازو روشن میکنه : خوب يادته ها،آره سهیل بود

 من مثل تو بیمعرفت نیستم _

 مچند ثانیه بى حرف نگاهم میکنه: يه غمى تو نگاهته که دوسش ندار

 میخندم: نه بابا 

 بى معرفت نیستم سلوى،خیلى مشکل داشتم خیلى _

 اندازه ى يه زنگ زدن؟ _

 دستمو میگیره:بیا بشینیم ، میگم بهت

 روى مبل رو به روى هم میشینیم.خیره نگاهم میکنه.با خنده نگاهش میکنم: چیه؟

 خوشبختى؟ _

قتى دارى تو کوچه ى خلوت میدوئى و يهو سوالش شوکه ام میکنه،انگار که يهو پرتِ زمین میشم،مثل و
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 .پات میره تو چاله،شوکه پرت میشى رو زمین،سوال شیده چاله بود وسط تظاهرم

 .لبخندم رو پاك میکنم.هى سلوى اينجا ديگه مامانت نیست،بابات نیست،آرش نیست،بچه هات نیستن

 
9 

[6:48:01 PM]رمان مدفون در گور: 

صداى چايساز که بلند میشه بیخیالِ جوابِ من میشه،به آشپزخونه میره و چند دقیقه ى بعد با سینى تو 

 .دستش برمیگرده و سرجاش میشینه

 .من میرفتم انقدر کم حرف نبودى _

 .: آدما عوض میشن ديگه فنجونِ چايیمو برمیدارم

نه نه تو عوض نشدى، من میرفتم يه دختر با اعالئم افسردگى بودى االن میبینم همون اعالئم حاد تر  _

 .شدن

 .میخندم: هنوزم فازِ روانشناسارو دارى،معمارى نبايد میخوندى

 .لبخند میزنه: بخاطر تو خوندم نمیخواستم ازت جداشم

 ادش بخیرجفتمون باهم يك صدا میگیم : ي

 .موبايلم زنگ میخوره،با ديدن اسم آرش گوشیو بدون جواب داد روى میز میذارم

 شیده چشماشو ريز میکنه:قهريد؟

 شونه باال میندازم: شوهرت کجاست؟

 فنجونش رو برمیداره:جدا شدم

 فنجون تو راه چسبوندن به لبم خشك میشه:از سهیل؟

 .خونسرد سر تکون میده

 چرا؟ _

 ش میخوره: اعتیاد،خیانت آخريا کتکمم میزديك قلپ از چايی

 ...بچه ندار _

 .نه،داشتم مرد _

 فنجونم رو روى میز میذارم: متاسفم شیده

 دست زير چشمش میکشه : عادت کردم
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 ... مامانت _

گفتن بى شوهر حق ندارى برگردى،منم برنگشتم.موندم اونجا.کار کردم فقط.بابام که مرد اومدم  _

 .رو رهن کردم با يکم وسايل و اون ماشین ارثمو گرفتم.اينجا

 میخواى چیکار کنى؟ _

 چايیتو بخور،معلومه! زندگى میکنم.ببینم تو سر کار میرى؟ _

 نه _

 دوست دارى برى؟ _

 .آره اما آرش يکم حساسه _

 بیخود،میگرديم باهم کار پیدا میکنیم _

 ...هول میشم: آخه آرش

موهات رو رنگ نکردى،همش میترسیدم از اين بلوندا شده  جمله ام رو قطع میکنه:چقدر خوب شده که

 باشى

 موهام سفید شدن _

 برات رنگ میکنم،شام چى بخوريم؟ _

 من بايد برم _

بینیشو چین میده : غلط کردى تو!هنوز دهنت وا نشده نمیذارم برى بعدم میخوام بزنم و تو بخونى ،پیتزا 

 میگیرم

ز خونواده اش و دعواهاش با شوهرش از همه چى میگه و از من تا اومدنِ شام از اون ور حرف میزنه،ا

چیزى نمیپرسه،میدونم منتظره خودم دهن وا کنم حرف بزنم،براش تعريف کنم،میدونم فهمیده يه 

 .چیزى هست

 .بعد از شام باهم به تراس میريم و رو به روى هم میشینیم،گیتارشو میگیره تو دستش

 ؟سلوى باله رو هنوز ادامه میدى _

 صداى تکه هاى قلبم بلند میشه،به ديوار پشتم تکیه میدم زانوهامو باال میارم:نه 

 چى میخونى که بزنم؟ _

 من نمیخونم تو بزن_



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

42 

 

 با پاش لگدى به پام میزنه:تو غلط کردى ،بعد اين همه سال منو ديدى نمیخواى بخونى؟

 خیلى وقته نخوندم _

 حاال بخون بدو _

 لبخند میزنم : چى بخونم؟

 هر چى دوست دارى بخون  _

نفس عمیقى میکشم،زل میزنم به سیاهى شب،سلوى بیست ساله دستاشو از هم باز میکنه قلبش مثل 

 .گنجشك میزنه،مسیح رو به روش ايستاده و با لذت رقصشو نگاه میکنه

 چشمامو میبندم،برمیگردم به همون شب،صدامو میندازم تو گلوم و بى لرزش میخونم

 

 ون آبی میخواممن از اون آسم

 من از اون شبهای مهتابی میخوام

 

رو پنجه پاهام بلند شده بودم و چرخیده بودم،برام دست زده بود،قلبم محکم به ديواره ى سینم خودشو 

 .کوبونده بود،آخرين بارى که هیجان زده شده بودم که قلبم سالم بود

 

 دلم از خاطره های بد جدا

 من از اون وقتای بی تابی میخوام

 

شب عروسیم زنگ زده بود،گريه کرده بود خريت کردم تو نکن،داد زده بود دوسِت دارم.گرمم شده 

 .بود،به گريه افتاده بودم.پشیمون شده بودم

 

 من میخوام يه دسته گل به آب بدم

 آرزوهامو به يك حباب بدم

 

،بغلش گرفته آرش گالره رو صیغه کرده بود،يکسال صیغه بودن. بوسیده بودش، نوازشش کرده بود

 بود،پرسیده بود لنگِ عذرخواهى منى؟

 

 سیبی از شاخه ی حسرت بچینم
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 بندازم رو آسمونو تاب بدم

 

اشك از چشمام پايین میريزه،صدام میلرزه.چشمامو باز میکنم.با ديدن شیده در حالى که سرشو رو 

نفهمیده بودم گیتار  زانوش گذاشته و شونه هاش میلرزه دستمو جلو میبرم.روى شونه اش میذارم.اصال

 .نمیزنه

 شیده ؟ _

 سرشو باال میاره،از ديدن چشماى خیسش قلبم میگیره،میخوام حرف بزنم اما چشماشو میبنده و میخونه 

 گلِ ايوون بهاره دلِ من

 يه بیابون الله زاره دلِ من

م،آرش روى تخت دو نفره ى اتاق شیده میشینم،گوشیمو دست میگیرم و مردد به صفحه اش زل میزن

 .چهار بار زنگ زده و جواب ندادم،مطمئنم به خونه مامان هم زنگ زده و حاال میدونه که اونجا نیستم

 سلوى تا مسواك میزنم شلوارتو عوض کن  _

 به شلوارى که برام رو تخت گذشته نگاه 

 میکنم : باشه 

اش گفته بود،تیکه هاى شیدا نذاشته بود خونه برم،تو تراس نشسته بوديم بعد از کلى گريه از آرزوه

قلبم باز سر و صدا کرده بودن،من آرزويى براى خودم ندارم،دلم خوشبختى و موفقیت آروشا و ايلیا رو 

میخواد،شاد بزرگ شدنشون،دلم هر چى آرزو هست براى بچه هام میخواد،خودمو همیشه همینجورى 

 .که هستم میبینم،تنها.ساکت.افسرده

از شلوار برمیدارم به گوشى میندازم،اسم آرش روى صفحه ى موبايل گوشى تو دستم میلرزه،نگاهمو 

 .دلمو بهم میزنه.اولین باره بدونِ اجازه و اطالع شب خونه اى هستم جز خونه ى خودمون

 .دايره سفید رو با انگشت شصت لمس میکنم و به سمت راست میکشم،گوشیو رو گوشم میچسبونم

 سالم _

 ...نم جواب نمیدى نه؟يه روز تنها گذاشتمت خودسرتو کدوم گورى هستى ؟زنگ میز _

شیده اومده ايران.دوستِ دورانِ دبیرستانمه.اوايل ازدواجمون زياد میومد خونمون.يهويى اومد دنبالم  _

 .اومدم خونش
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 .ساکت میشه.منم حرفى نمیزنم تا کمى آروم شه

 هنوز پیششى؟ _

 .آره نرفتم خونه، تا شما برگرديد پیشش میمونم _

 فردا میام دنبالت  _

 زبون روى لب هاى خشکم میکشم : من نمیخوام بیام

 !ما باهم حرف زديم _

 .پامو جلو میبرم با انگشتِ شصت پام،راهِ مورچه اى که میخواد زيرِ تخت بره رو میبندم : من حرف نزدم

 من نمیخوام براى يه موضوعِ بى اهمیت آرامشِ بچه هارو بگیرى، میفهمى؟ _

 ار بحثِ بچه هارو وسط میکشى؟چرا هرب _

صداشو باال میبره : چون تو دارى با رفتاراى احمقانه ات اين بچه هارو میترسونى ، از صبح صدبار از من 

 پرسیدن مامان میاد يا نه میفهمى اصال اينارو؟

چرا فقط من بايد بفهمم؟چرا روزى که اينکارو میکردى فکر نکردى من يه روز میفهمم؟البته مگه  _

 میشه فکر نکرده باشى فکر کردى حتما اما آدم بدبختى مثل من حقِ ناراحت شدن نداشته،مگه نه؟

 از اين که بهت توضیح بدم و نفهمى خسته شدم _

 توضیح؟اين که هر مردى شیطنت داره میشه توضیح؟ _

نه صداش پر از حرص میشه: چه مرگته االن؟میگم دو روز ديگه تموم میشه هیچ صنمى باقى نمیمو

 نمیفهمى؟

 .مهم نیست برام ديگه چیزى باقى میمونه يا نه.فرقى به حالم نمیکنه _

 خب پس چته؟ _

 پامو برمیدارم تا مورچه بتونه راهشو

 .بره : هیچى.يکم تنها میخوام بمونم فقط

 بعد از اين تنهايى تموم میشه اين لوس بازيا؟ _

 .پوزخند میزنم : لوس بازى

سلوى،از روز اولم به تو گفتم از بچه بازى بدم میاد از اين اداها بدم میاد ، من من زندگى آروم میخوام  _

 .هر کارى کردم االن ديگه تموم شده
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 .باشه _

 باشه چى؟ _

چند روز فقط تنها میمونم بعد همه چى مثل قبل میشه،تو با میرى سراغِ يه آدم جديد منم باز خفه  _

 ...خون

 هیچ خرى نمیرم  بسه اه نمیرم بابا نمیرم سراغِ _

 يه بار قبول کن اشتباه کردى و عذرخواهى کن،سخته؟ _

صداى نفس عمیقش تو گوشى میپیچه : ما سه روز ديگه برمیگرديم،جايى خواستى برى زنگ بزن بگو 

 سرخود نرو،در دسترسم باش

 .باشه _

 من زندگیمونو دوست دارم _

 خدافظ  _ "منو چى؟ "

بده گوشیو قطع میکنه.موبايل رو کنارى میذارم.شلوار جینمو با شلوار بدون اين که جواب خداحافظیمو 

 .راحتى شیده عوض میکنم و روى تخت دراز میکشم.شیده در اتاق رو باز میکنه و وارد میشه

 من زمین میخوابم راحت بخواب _

 نه بیا بخواب همین جا من راحتم _

 جدى؟بى تعارف؟ _

 .آره جدى _

 .ه و کنارم رو تخت دراز میکشهچراغ اتاق رو خاموش میکن

 فکر نمیکردم باز ببینمت  _

 میخنده : از بس بیشعورى،من مطمئن بودم باز میام سراغت 

 .طاق باز دراز میکشم زل میزنم به سقف،چند دقیقه بى حرف میگذره

 شیده ؟ _

 جانم ؟ _

 .من خوشبخت نیستم _

 .لومو میگیرهساکت میشه.صداى نفساشو میشنوم.بغض باال میاد و بیخِ گ
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 .خوشحالم نیستم حتى...حتى ديگه سلوى هم نیستم _

 .خودشو نزديکم میکنه.سرشو میذاره رو شونم

 .با هم درستش میکنیم _

 اشك از گوشه ى چشمم بیرون میريزه و الى موهام گم میشه : میخوام برم سرکار 

 میريم باهم _

 .خیلى خستم _

 دستمو میون دستاش میگیره : منم

مین بار تو اولین شبِ ديدنش گريه میکنم اما حس خوبى دارم.انگار ديگه صد کیلو نیستم فقط براى دو

 .هفتاد کیلو ام.قلبم به اندازه ى قبل سنگین نیست.تنها نیستم

 !میخواى جدا بشى؟ _

دسته اى از موهام که جلوى چشمم افتاده رو پشت گوش میزنم ، نگاهمو از فنجونِ چايى برمیدارم و تو 

ت شیده میندازم.سیگارشو به لب هاش میچسبونه و پُك عمیقى میزنه.دودِ سیگار جلوى صورتش صور

 .پخش میشه

 میخواى جدا بشى سلوى؟ _

 نه  _

 مگه نمیگى خیانت کرده ؟ _

 .چرا _

 .خب جدا شو، گورِ باباش بره به جنده بازيش برسه _

 نمیتونم _

 .سیگارشو تو زيرسیگارى روى میز خاموش میکنه

 .را نتونى؟میاى اينجا فوقش ديگه.سرکارم میريمچ _

 .لبخند خسته اى روى لب هام میشینه،چه خوش خیال بود شیده

 به چى لبخند میزنى؟من جديم _

 بچه هام _

 میاريشون اصال ببینم مهريه اتم هست  _
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تا آخر اول اين که آرش به من بچه نمیده بعدم که شیده من نمیخوام بچه هام بچه ى طالق باشن و  _

 .عمرشون بین منو آرش پاس کارى بشن

 خودت چى سلوى؟ _

 .هیچى زندگى میکنم _

با دست به صورتم اشاره میکنه:اينجورى؟!از ده فرسخى داغونیت داد میزنه.ببین من نمیگم جدا شو اما 

  !اگر سختته جدا شو اگر که میگى نه و میخواى زندگیتو اينجورى نمیشه سلوى!جمع کن خودتو

 و زير تنم جمع میکنم : باشهپاهام

 .کوسن مبل رو به طرفم پرت میکنه و محکم به شونه م میخوره

باشه ات به درد عمه ات میخوره،اين همه زن که عاشق شوهرشون نیستن نگاشون کنى انقد شاد و  _

سرحالن ، تو چرا خودتو ول کردى؟اصال احمقى تو سلوى بخدا،گیريم عاشق شوهرت نیستى بايد بذارى 

بره سراغِ زناى ديگه؟بايد بشینى تو خونه و هى غصه بخورى؟االن مثال بچه هات خوشبختن؟نمیفهمن 

 مادرشون افسرده و ساکته؟خیلى خرى تو بابا 

هیچى نمیگم،نه اين که جوابى نداشته باشم،نه!فقط حوصله ى حرف زدن ندارم،يکم که حرف میزنم 

 .دو روزِ باقى مونده تا اومدنِ بچه ها رو بخوابمخسته میشم.دلم تختمو میخواد.دلم میخواد اين 

سر خودتو بايد گرم کنى اول بايد سلوى بايد با آرش حرف بزنى ، ببین مردا هر چقدرم خانوم باز و  _

حرومزاده باشن زنشون رو دوست دارن اصال شك نکن ولى بايد حرف بزنى بفهمى دردش چیه که میره 

نه بعدش کار پیدا میکنى ، اصال نبايد بمونى خونه،ادم افسرده و سراغ بقیه که خوب بودنت رو نمیبی

 مريض میشه.باشه؟

 از جام بلند میشم:شیده من برم خونه،يکم کار دارم فردا باز میام

 هول میشه: ناراحت شدى؟بخدا من

 بین حرفش میپرم:نه بابا ديوونه فقط احتیاج دارم يکم تنها بمونم،به حرفات فکر میکنم

 د میشه : فکر نکن عمل کناز جاش بلن

 میخندم : باشه حاال زنگ بزن يه ماشین بیاد

 .خودم میرسونمت _

شیده ماشین رو جلوى ساختمون نگه میداره،بهش نگاه میکنم که از وقتى راه افتاديم تا دمه خونه يك 
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 .بند حرف زده و نصیحتم کرده و من سکوت کردم

 پارك کن بیا بريم باال _

 عدا مزاحمت میشم عزيزم به سمتم میچرخه: ب

 لوس نشو ،بیا بريم باال  _

 من که باهات تعارف ندارم  _

 فردا ناهار درست میکنم بیا  _

 .پلکاشو به معناى باشه میبنده و باز میکنه

 .لبخند میزنم : قرمه سبزى درست میکنم

 .ساالد يادت نره _

 در ماشین رو باز میکنم : نه ، مراقب خودت باش 

 سلوى؟ _

 سمتش برمیگردم : جان؟به 

 .فقط تو نیستى که شوهرتو دوست ندارى _

 میدونم _

 .کم نیستن زنايى که نتونستن بدونِ عشق ادامه بدن _

 سرمو تکون میدم : میدونم

 لبخند میزنه : برو به سالمت 

 خداحافظ  _

 .از پیاده میشم و به سمت ساختمون میرم.قبل از اين که وارد ساختمون بشم شیده میره

براى سرايدار ساختمون سرى تکون میدم.منتظر اومدن آسانسور وايمیستم و به حرف هاى شیده فکر 

 میکنم.چرا عادت نمیکردم به زندگى بدونِ عشق؟چرا کنار نمیومدم مثل هزار زنِ ديگه؟

آسانسور پايین میاد.با باز شدن در کمى عقب میرم. مردى درحالى که سرش توگوشیشه بیرون میاد و 

لحظه سرشو باال میاره،با ديدنِ من قدم برنمیداره و من توى دلم لعنتى به شانسم میفرستم.همون يه 

 .مردى بود که چند شب گذشته گريه ى من و حال پريشونم رو ديده بود

 دستشو همراه گوشى توى جیبش فرو میبره:سالم خوب هستید شما؟
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 لبخند زورى میزنم : سالم مرسى 

دم باشه ازش خجالت میکشم.میخوام از کنارش رد بشم و سوار آسانسور بشم اما بدونِ اين که دستِ خو

 .جلوم رو میگیره،نگاهم به چشماش میوفته،يك جفت چشم عسلى رنگ

 اون شب خواستم باز بیام اما ترسیدم مزاحمتون بشم،خیلى نگرانتون بودم.خدا رو شکر که بهتريد _

ینه م رو قطع میکنه و قلبم از درون سینه پايین میريزه. نگرانِ يهو انگار دستى تمام اتصال هاى قلبم به س

 من شده بود؟لب هاى خشکم رو تکون میدم : مرسى 

 .ببخشید من فضولى میکنم اما کمکى اگر بخوايد میتونید به من بگید _

 نگاهمو از چشماش برمیدارم روى زمین 

 میندازم: مرسى 

 .میخنده : اى بابا همش که شد مرسى

 .و باال میارم رو خنده اش میندازم و لبخند کمرنگى روى لبم میشینهنگاهم

 به هر حال خوشحال میشم اگر کمکتون کنم _

 .سرمو تکون میدم : خیلى ممنونم ازتون.يه مشکل کوچیك بود که حل شد

 دستشو جلو میاره : من پوالدم و شما ؟

راستمو جلو میبرم توى دستاش  نگاه به دستش میکنم،دست چپم يخ میزنه و مشت میشه اما دستِ

 .میذارم : سلوى

 .لبخند میزنه،زير چشماش چروك میشه:چه اسم قشنگى

دستمو رها میکنه.صداى زنگ موبايلش پخش میشه.درحالِ بیرون کشیدنِ موبايلش رو به من 

 میگه:خیلى خوش وقت شدم از آشنايیتون سلوى خانوم 

 منم همینطور _

 عال خدانگهدارتونگوشیش رو توى دستش میگیره: ف

 .سرمو به نشونه خداحافظى تکون میدم و خودمو تو آسانسور میندازم

 .رو لمس میکنم و دستمو روى قلبم میذارم ١٧دکمه ى طبقه 

دستمو زير سینه میزنم و به در تکیه میدم.به شیده که در حالِ گشتن تو کمدمه نگاه میکنم.با صدايى که 

ه میگم:شیده واقعا من حوصله ى مهمونى ندارم،اصال آخرين بار رگه هاى کالفگى و بى حوصلگى دار



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

50 

 

دورهمى گالره چنان حالمو بد کرد که واقعا نمیخوام تا مدتها هیچ دورهمى برم فرداشبم احتماال آرش و 

 .بچه ها میان.خونه بمونم بهتره

شکى نمیخوام کت و دامن مشکى رنگى رو روى تخت میندازه و سرش رو دوباره توى کمد فرو میبره: م

 بپوشى رنگِ شاد ندارى؟

پوفى میکشم و روى تخت میشینم:شیده من میدونم دلت براى من سوخته و میخواى کمکم کنى اما باور 

 ...کن

قبل از اين که جمله ام تموم بشه،پیراهن دکلته ى قرمز رنگ رو روى صورتم پرت میکنه و داد میزنه 

ت فردا شايد بیان تو االن سه روزه خونه اى،بسته :خفه شو بابا.همش چرت و پرت میگى.بچه ها

 ديگه.االن میريم آرايشگاه البته

 .لباس رو گوشه اى پرت میکنم : شیده من واقعا حالم خوب نیست.اذيت نکن

 .با تنها نشستنم حالت خوب نمیشه _

اى بلند حداقل حالم بدتر نمیشه،من حوصله ى شلوغى ندارم.حوصله ى رقص و خنده و موسیقى با صد _

رو ندارم،حوصله ى ديدن آدمايى که چند ساله ازشون بیخبر بودم و لبخند زدن و تظاهر به خوشبخت 

بودن کردن رو ندارم.من حوصله ى خودمم ندارم شیده.میخوام همین جا بمونم تو همین اتاق تا بچه هام 

 .بیان

 .يشگاه، دير میشهدر کمد رو محکم میبنده:بیخود کردى،ياهلل پاشو لباس بپوش بريم آرا

 .آه میکشم : نمیفهمى منو

 آره کال من نفهمم زود آماده شو  _

 کجا قراره بريم؟مگه شب مهمونى نیست؟همون موقع آماده میشم آرايشگاه نمیخواد  ٥ساعت  _

دستشو به کمرش میزنه و رو به روم وايمیسته:وقت گرفتم بريم موهاتو رنگ کنیم بعدم آرايش و اينا 

 .طول میکشه

 ناراضى از جام بلند میشم : متخلطه؟

 میخنده : آره 

 نمیپرسن چرا شوهرت نیست؟ _

 .شوهرت با بچه هات رفتن مسافرت.همین سلوى!انقد همه چیو براى خودت سخت نکن _



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

51 

 

شلوار جینم رو از کمد برمیدارم:انگار از دوران دانشگاه صد سال گذشته.هیچ حسى به ديدنِ همکالسیام 

 .ندارم

 ح چى؟به مسی _

 شلوار رو توى دستم نگه میدارم: نکنه فکر کردى بخاطرِ اون نمیخواستم بیام؟

 .شونه باال میندازه : نه فقط حس میکنم سختت باشه ديدنش

لبخند میزنم : هیچ حسى بهش ندارم حتى به اومدنشم فکر نکرده بودم.مسیح براى دوره اى از زندگیم 

 .نه آدمى که باهاش بودم بود که من اون دوره رو االن دوست دارم

 شلوار رو باال میبرم : برو بیرون عوض کنم

درو که میبنده و بیرون میره شلوار به دست روى تخت میشینم.تو سرم يه فیلم گذاشتن از روزِ اولِ 

بودنِ مسیح،يه حرفايى هست که سخته گفتنش به بقیه،چجورى بهت بگم شیده میترسم از ديدنِ مسیح 

،چجورى بهت بگم از حسرت خوردن از شب تا صبح يه سمت تخت مچاله شدن و فکر و پشیمونى بیشتر

کردن به اين که اگر با مسیح ازدواج کرده بودم چى میشد،من اين دردامو به توام نمیتونم بگم،به تو که 

 .دوستمى هم نمیتونم بگم تو چه جهنمى در حالِ دست و پا زدنم

 پوشیدى؟ _

 .ه دارم میپوشماز روى تخت بلند میشم : آر

شلوار و مانتو میپوشم.شال سرم مینندازم و همراه شیده از خونه بیرون میريم.به ضربه هايى از درون 

سرم به ديواره میخوره اهمیت نمیدم.خسته ام از فکر.دو روزه به آرش زنگ میزنم ازش میخوام 

فرت دو روزه شده چهار روز.که برگردن هر بار يه بهونه اى میاره.میدونم داره تنبیه ام میکنه که مسا

زنگ میزنم اما بچه ها از هر ده بار يه بار هستن باهام حرف بزنن.هر چى من بیشتر از بچه ها میپرسم 

آرش بیشتر از من میپرسه.اون بیشتر میپرسه و من بیشتر میفهمم عالقه اى به حرف زدن باهاش 

سرد میشى که حتى درست شدنِ اوضاعم حالتو  ندارم.اين روزا میفهمم از يه جايى به بعد جورى خسته و

خوب نمیکنه.يه زخمى ته دلم نشسته که نمیدونم از عشقه يا تنهايى.يه زخمى که حس میکنم تا ابد 

خوب نمیشه.من اين روزا فهمیدم که حتى مطمئنم هیچوقت نمیتونم عالقه اى به آرش داشته باشم.عشق 

 .وقت قرار نیست وجود داشته باشهاگر بعد از ده سال به وجود نیاد ديگه هیچ

موهام مشکى میکنم،يکدست.حاال هیچکس تاراى سفید البه الشون رو نمیبینه اما من میبینم،میدونم 
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کجان،جلو آينه که وايستادم و آرايشگر و شیده که تعريف میکنن ازم من چشمم به سفیدياست که با 

 .سرخ نمیشههیچ رنگى سیاه نمیشه،مثل قلبم که هیچوقت ديگه سرخِ 

تا آماده شدنِ شیده زنگ میزنم به آرش و بعد از جواب دادن به سواالش با آروشا و ايلیا حرف 

 .میزنم.بغض گلومو میگیره از زود قطع کردن و دنبال بازى رفتنشون،تنهام...خیلى تنهام

: 
: 

اونجا بلندت کردم شیده در حالى که داره رژِ لبشو مقابل آينه ى آسانسور تجديد میکنه میگه : سلوى 

 برقصى میپرى وسط آ،با چك و لگدت بلندت نکنم

 ول کن تو رو خدا _

دستى که دستمال داره رو باال میاره با دستمال رژشو کمرنگ میکنه،از تو آينه نگاهم میکنه : بى عرضه 

 .بودى و بى عرضه تر شدى

 .توام سمج تر و کَنه تر شدى _

 .ه و بیخیال میخنده : تو بايد چوبِ تر رو سرت باشهرژلب رو تو کیفِ دستى کوچیکش میذار

آسانسور وايمیسته.ته دلم استرس و آشوبه اما نمیخوام نشونش بدم.بايد خوب باشم.نبايد خبرى از 

 .حسرتِ تو چشمام و بدبختى نگاهم باشه.کسى نبايد بفهمه چه به روزم اومده تو اين سالها

وارد میشیم و خیلى زود دورمون شلوغ میشه.رقص نور و  شیده در میزنه و در خونه باز میشه.باهم

موزيکى که پخش میشه ،آدمايى که تو يه نگاه میبینمشون بهم میفهمونه از همون مدل مهمونیاى دوران 

دانشجويیمه،همونا که اولین بار با مسیح شرکت کردم و وسط رقص بوسیدمش و شب مست رفتم 

 .آخر هر هفته با مسیح بريمخونه.همون مهمونیا که عادتم شده بود 

با تك تك همکالسیا و هم رشته اى هاى دوران دانشجويیم دست میدم و اسم خیلیاشون حتى يادم 

 .نیست اما بیشترشون منو میشناسن

مانتو و شالمو برمیدارم درحالى که از باز بودنِ لباسم معذبم روى مبل میشینم،به آرش دروغ گفته بودم 

یخواستم بدونه چون اگر نیدونست اجازه نمیداد،دلم نمیخواست پیشِ شیده که خونه ى شیده ام،نم

 .بیشتر کوچیك بشم

 .بیشتر همکالسیام با دوست پسرِ همون موقعشون ازدواج کردن ، انگار فقط منو شیده بد شانس بوديم

ى برخالف انتظارم کسى ازم نمیپرسه چرا شوهرم نیست و همه درگیر خوش گذروندن و خوردن و سلف
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 .گرفتنن

 .خیلى زود يخم آب میشه البته بودنِ شیده کنارم و مسخره بازياش بى تاثیر نیست

پسر و دخترى به پیستِ رقص میان ،شیده سرشو کنار گوشم میاره و با صدايى بلند میگه :اين ترم دو 

 بهم پیشنهاد داد،قبول نکردم

 نگاه به پسر میکنم : خوب نیست زياد

 ولى پولداره _

 .: حاال که زن دارهمیخندم 

 چشماشو ريز میکنه:حلقه داشت؟

 با چشم به دختر اشاره میکنم .به شونه ام میزنه:دوست دخترشه بابا

 حاال میخواى مخشو بزنى ؟ _

 سرشو عقب میده میخنده : من يه بار مخ زدم براى هفت پشتم بسه ... اوه اوه داره میاد

ديدن مسیح دستام يخ میزنه،تو يه لحظه احساس میکنم  به مسیرى که شیده نگاه کرد نگاه میکنم و با

فرو میريزم،از عشق نه ، از عشق نه، از يه حسِ غريبى که نمیدونم چیه.میل زيادى به عق زدن و باال 

 .آوردن دو تا شیرينى که خوردم دارم،سرمو برمیگردونم دست شیده رو بین دستام میگیرم

زدن نمیمونه ،مسیح کمتر از پنج دقیقه مقابلمون وايمیسته و شیده دستمو فشار میده.فرصتى براى حرف 

 .من فقط فرصت پیدا میکنم دستمو از دستِ شیده بیرون بیارم

 .همون سلوى بیست ساله اى _

نگاهش میکنم.چهارشونه و هیکلى تر شده،کت و شلوارش برازنده اشه،موهاش بدونِ تارِ سفید به سمت 

مثل همون وقت به سمت پايین افتاده.صورتش تیره تر از قبل و  باال شونه شده و يك دسته از موش

 جذاب تر شده.يك دستش لیوانه و دستِ ديگش جلو میاد : سالم

 لبخند میزنم بدون نشونِ دادنِ آشوبِ 

 .درونم: سالم،تو ولى تغییر کردى

به خودت  میخنده و دستشو به سمتِ شیده میگیره : سالم شیده جان تو ولى خیلى شکسته شديا،يکم

 .برس

 .شیده بینیشو چین میده و دستشو پس میزنه: توام هنوز پررويى
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 .مسیح بلند میخنده : پررو نیستم فقط کینه ايم

 .نگاهمو از رو صورتش میدزدم

 .شیده جواب میده : پس عالوه بر خائن بودن کینه اى هم هستى

بى پلك نگاهم میکنه،لیوانشو به لبش  مسیح خنده اشو جمع میکنه و نگاهم میکنه ، چند ثانیه بى حرف و

 میچسبونه و بدونِ برداشتن نگاهش 

 .میگه : احمقم هستم

با يك نفس محتواى لیوانشو باال میره.احساس میکنم صورتم داغ شده،خیلى خوب طعنه ى حرف ها و 

 .نگاه مسیح رو متوجه شدم

بره اما با رفتنِ شیده از کنارم و  تکه اى از موها با استرس پشت گوشم میزنم.آرزو میکنم زودتر مسیح

 .نشستنِ مسیح به جاى شیده آه از نهادم برمیاد

دستمو زير سینه میزنم و به در تکیه میدم.به شیده که در حالِ گشتن تو کمدمه نگاه میکنم.با صدايى که 

بار رگه هاى کالفگى و بى حوصلگى داره میگم:شیده واقعا من حوصله ى مهمونى ندارم،اصال آخرين 

دورهمى گالره چنان حالمو بد کرد که واقعا نمیخوام تا مدتها هیچ دورهمى برم فرداشبم احتماال آرش و 

 .بچه ها میان.خونه بمونم بهتره

کت و دامن مشکى رنگى رو روى تخت میندازه و سرش رو دوباره توى کمد فرو میبره: مشکى نمیخوام 

 بپوشى رنگِ شاد ندارى؟

ت میشینم:شیده من میدونم دلت براى من سوخته و میخواى کمکم کنى اما باور پوفى میکشم و روى تخ

 ...کن

قبل از اين که جمله ام تموم بشه،پیراهن دکلته ى قرمز رنگ رو روى صورتم پرت میکنه و داد میزنه 

:خفه شو بابا.همش چرت و پرت میگى.بچه هات فردا شايد بیان تو االن سه روزه خونه اى،بسته 

 ن میريم آرايشگاه البتهديگه.اال

 .لباس رو گوشه اى پرت میکنم : شیده من واقعا حالم خوب نیست.اذيت نکن

 .با تنها نشستنم حالت خوب نمیشه _

حداقل حالم بدتر نمیشه،من حوصله ى شلوغى ندارم.حوصله ى رقص و خنده و موسیقى با صداى بلند  _

ن بیخبر بودم و لبخند زدن و تظاهر به خوشبخت رو ندارم،حوصله ى ديدن آدمايى که چند ساله ازشو
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بودن کردن رو ندارم.من حوصله ى خودمم ندارم شیده.میخوام همین جا بمونم تو همین اتاق تا بچه هام 

 .بیان

 .در کمد رو محکم میبنده:بیخود کردى،ياهلل پاشو لباس بپوش بريم آرايشگاه، دير میشه

 .آه میکشم : نمیفهمى منو

 نفهمم زود آماده شو  آره کال من _

 کجا قراره بريم؟مگه شب مهمونى نیست؟همون موقع آماده میشم آرايشگاه نمیخواد  ٥ساعت  _

دستشو به کمرش میزنه و رو به روم وايمیسته:وقت گرفتم بريم موهاتو رنگ کنیم بعدم آرايش و اينا 

 .طول میکشه

 ناراضى از جام بلند میشم : متخلطه؟

 میخنده : آره 

 یپرسن چرا شوهرت نیست؟نم _

 .شوهرت با بچه هات رفتن مسافرت.همین سلوى!انقد همه چیو براى خودت سخت نکن _

شلوار جینم رو از کمد برمیدارم:انگار از دوران دانشگاه صد سال گذشته.هیچ حسى به ديدنِ همکالسیام 

 .ندارم

 به مسیح چى؟ _

 طرِ اون نمیخواستم بیام؟شلوار رو توى دستم نگه میدارم: نکنه فکر کردى بخا

 .شونه باال میندازه : نه فقط حس میکنم سختت باشه ديدنش

لبخند میزنم : هیچ حسى بهش ندارم حتى به اومدنشم فکر نکرده بودم.مسیح براى دوره اى از زندگیم 

 .بود که من اون دوره رو االن دوست دارم نه آدمى که باهاش بودم

 ون عوض کنمشلوار رو باال میبرم : برو بیر

درو که میبنده و بیرون میره شلوار به دست روى تخت میشینم.تو سرم يه فیلم گذاشتن از روزِ اولِ 

بودنِ مسیح،يه حرفايى هست که سخته گفتنش به بقیه،چجورى بهت بگم شیده میترسم از ديدنِ مسیح 

مچاله شدن و فکر و پشیمونى بیشتر،چجورى بهت بگم از حسرت خوردن از شب تا صبح يه سمت تخت 

کردن به اين که اگر با مسیح ازدواج کرده بودم چى میشد،من اين دردامو به توام نمیتونم بگم،به تو که 

 .دوستمى هم نمیتونم بگم تو چه جهنمى در حالِ دست و پا زدنم
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 پوشیدى؟ _

 .از روى تخت بلند میشم : آره دارم میپوشم

و همراه شیده از خونه بیرون میريم.به ضربه هايى از درون شلوار و مانتو میپوشم.شال سرم مینندازم 

سرم به ديواره میخوره اهمیت نمیدم.خسته ام از فکر.دو روزه به آرش زنگ میزنم ازش میخوام 

برگردن هر بار يه بهونه اى میاره.میدونم داره تنبیه ام میکنه که مسافرت دو روزه شده چهار روز.که 

ر ده بار يه بار هستن باهام حرف بزنن.هر چى من بیشتر از بچه ها میپرسم زنگ میزنم اما بچه ها از ه

آرش بیشتر از من میپرسه.اون بیشتر میپرسه و من بیشتر میفهمم عالقه اى به حرف زدن باهاش 

ندارم.اين روزا میفهمم از يه جايى به بعد جورى خسته و سرد میشى که حتى درست شدنِ اوضاعم حالتو 

زخمى ته دلم نشسته که نمیدونم از عشقه يا تنهايى.يه زخمى که حس میکنم تا ابد  خوب نمیکنه.يه

خوب نمیشه.من اين روزا فهمیدم که حتى مطمئنم هیچوقت نمیتونم عالقه اى به آرش داشته باشم.عشق 

 .اگر بعد از ده سال به وجود نیاد ديگه هیچوقت قرار نیست وجود داشته باشه

.حاال هیچکس تاراى سفید البه الشون رو نمیبینه اما من میبینم،میدونم موهام مشکى میکنم،يکدست

کجان،جلو آينه که وايستادم و آرايشگر و شیده که تعريف میکنن ازم من چشمم به سفیدياست که با 

 .هیچ رنگى سیاه نمیشه،مثل قلبم که هیچوقت ديگه سرخِ سرخ نمیشه

از جواب دادن به سواالش با آروشا و ايلیا حرف تا آماده شدنِ شیده زنگ میزنم به آرش و بعد 

 .میزنم.بغض گلومو میگیره از زود قطع کردن و دنبال بازى رفتنشون،تنهام...خیلى تنهام

: 
: 

شیده در حالى که داره رژِ لبشو مقابل آينه ى آسانسور تجديد میکنه میگه : سلوى اونجا بلندت کردم 

 نکنم برقصى میپرى وسط آ،با چك و لگدت بلندت

 ول کن تو رو خدا _

دستى که دستمال داره رو باال میاره با دستمال رژشو کمرنگ میکنه،از تو آينه نگاهم میکنه : بى عرضه 

 .بودى و بى عرضه تر شدى

 .توام سمج تر و کَنه تر شدى _

 .رژلب رو تو کیفِ دستى کوچیکش میذاره و بیخیال میخنده : تو بايد چوبِ تر رو سرت باشه

 سور وايمیسته.ته دلم استرس و آشوبه اما نمیخوام نشونش بدم.بايد خوب باشمآسان
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نبايد خبرى از حسرتِ تو چشمام و بدبختى نگاهم باشه.کسى نبايد بفهمه چه به روزم اومده تو اين .

 .سالها

شیده در میزنه و در خونه باز میشه.باهم وارد میشیم و خیلى زود دورمون شلوغ میشه.رقص نور و 

زيکى که پخش میشه ،آدمايى که تو يه نگاه میبینمشون بهم میفهمونه از همون مدل مهمونیاى دوران مو

دانشجويیمه،همونا که اولین بار با مسیح شرکت کردم و وسط رقص بوسیدمش و شب مست رفتم 

 .خونه.همون مهمونیا که عادتم شده بود آخر هر هفته با مسیح بريم

ه اى هاى دوران دانشجويیم دست میدم و اسم خیلیاشون حتى يادم با تك تك همکالسیا و هم رشت

 .نیست اما بیشترشون منو میشناسن

مانتو و شالمو برمیدارم درحالى که از باز بودنِ لباسم معذبم روى مبل میشینم،به آرش دروغ گفته بودم 

است پیشِ شیده که خونه ى شیده ام،نمیخواستم بدونه چون اگر نیدونست اجازه نمیداد،دلم نمیخو

 .بیشتر کوچیك بشم

 .بیشتر همکالسیام با دوست پسرِ همون موقعشون ازدواج کردن ، انگار فقط منو شیده بد شانس بوديم

برخالف انتظارم کسى ازم نمیپرسه چرا شوهرم نیست و همه درگیر خوش گذروندن و خوردن و سلفى 

 .گرفتنن

 .م و مسخره بازياش بى تاثیر نیستخیلى زود يخم آب میشه البته بودنِ شیده کنار

پسر و دخترى به پیستِ رقص میان ،شیده سرشو کنار گوشم میاره و با صدايى بلند میگه :اين ترم دو 

 بهم پیشنهاد داد،قبول نکردم

 نگاه به پسر میکنم : خوب نیست زياد

 ولى پولداره _

 .میخندم : حاال که زن داره

 چشماشو ريز میکنه:حلقه داشت؟

 م به دختر اشاره میکنم .به شونه ام میزنه:دوست دخترشه بابابا چش

 حاال میخواى مخشو بزنى ؟ _

 سرشو عقب میده میخنده : من يه بار مخ زدم براى هفت پشتم بسه ... اوه اوه داره میاد

به مسیرى که شیده نگاه کرد نگاه میکنم و با ديدن مسیح دستام يخ میزنه،تو يه لحظه احساس میکنم 



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

58 

 

میريزم،از عشق نه ، از عشق نه، از يه حسِ غريبى که نمیدونم چیه.میل زيادى به عق زدن و باال  فرو

 .آوردن دو تا شیرينى که خوردم دارم،سرمو برمیگردونم دست شیده رو بین دستام میگیرم

ه و شیده دستمو فشار میده.فرصتى براى حرف زدن نمیمونه ،مسیح کمتر از پنج دقیقه مقابلمون وايمیست

 .من فقط فرصت پیدا میکنم دستمو از دستِ شیده بیرون بیارم

 .همون سلوى بیست ساله اى _

نگاهش میکنم.چهارشونه و هیکلى تر شده،کت و شلوارش برازنده اشه،موهاش بدونِ تارِ سفید به سمت 

بل و باال شونه شده و يك دسته از موش مثل همون وقت به سمت پايین افتاده.صورتش تیره تر از ق

 جذاب تر شده.يك دستش لیوانه و دستِ ديگش جلو میاد : سالم

 لبخند میزنم بدون نشونِ دادنِ آشوبِ 

 .درونم: سالم،تو ولى تغییر کردى

میخنده و دستشو به سمتِ شیده میگیره : سالم شیده جان تو ولى خیلى شکسته شديا،يکم به خودت 

 برس

 .توام هنوز پررويىشیده بینیشو چین میده و دستشو پس میزنه: 

 .مسیح بلند میخنده : پررو نیستم فقط کینه ايم

 .نگاهمو از رو صورتش میدزدم

 .شیده جواب میده : پس عالوه بر خائن بودن کینه اى هم هستى

مسیح خنده اشو جمع میکنه و نگاهم میکنه ، چند ثانیه بى حرف و بى پلك نگاهم میکنه،لیوانشو به لبش 

 رداشتن نگاهش میچسبونه و بدونِ ب

 .میگه : احمقم هستم

با يك نفس محتواى لیوانشو باال میره.احساس میکنم صورتم داغ شده،خیلى خوب طعنه ى حرف ها و 

 .نگاه مسیح رو متوجه شدم

تکه اى از موها با استرس پشت گوشم میزنم.آرزو میکنم زودتر مسیح بره اما با رفتنِ شیده از کنارم و 

 .شیده آه از نهادم برمیادنشستنِ مسیح به جاى 

 شوهرت نیست ؟ _

 .نه _
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 . حیف شد ، دوست داشتم ببینمش _

 .لبخند میزنم : ايشاهلل دفعه ى بعد

 هنوز باله رو ادامه میدى؟ _

صداى تیکه هاى قلبم باز پخش میشه،صداش تو گوشم میپیچه،دلم بیشتر بهم میپیچه،لبخندمو پاك 

 .نمیکنم : آره

 .به کالخوبه.رقصت خیلى خو _

 .به کفشام نگاه میکنم.حتما بعد از رقصم رو هم يادشه.حتما يادشه.لعنتى.کاش نمیومدم

 نوشیدنى بیارم؟ _

 نه من نمیخورم _

 حامله اى؟ _

 ...سرمو تند بلند میکنم : نه فقط دل

 بین حرفم میپره : مگه مهمونى بدونِ نوشیدنى میشه؟ 

ردم تا کنارش برم.با ديدنش کنار همون پسر لعنتى به و از جاش بلند میشه.با چشم دنبال شیده میگ

شانسم میفرسم.از جام بلند میشم تا کناريکى ديگه برم حتى مهم نیست نمیشناسم هیشکیو،فقط بايد 

 کنار يکى برم تا مسیح ازم دور بمونه.بلند میشم قبل از اين که برم مسیح کنارم مى ايسته:جايى میرى؟

 .ه و لیوان تو دستشو میگیرم: میخواستم برم تراس،يکم خفه اسدستش رو به طرفم دراز میکن

 .بیا ببرمت _

 .ناچار کنارش راه میوفتم و به تراس میريم.هیچکس جز ما نیست.من مى ايستم و مسیح کنارم

 هوا داره سرد میشه  _

 .سرمو تکون میدم

 .بخور گرمت میکنه _

یکنه اما خودش زودتر میگه: برات آبمیوه قاطى میخوام بگم من نمیتونم بدونِ آبمیوه بخورم اذيتم م

 .کردم،اذيتت نمیکنه

 .جرعه اى رو بدونِ نفس کشیدن مینوشم و بدون مزه کردن به ته حلقم میفرستم

 بچه دارى؟ _
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 به سمتش میچرخم : دو تا، يه دختر يه پسر 

ه میکنم.فکر میکنم فکشو رو هم فشار میده و نگاهم نمیکنه.از لیوانش کمى مینوشه.به سیاهى شب نگا

 .به اين که کاش زودتر شیده بیاد و بريم

 .فکر نمیکردم انقدر زود ازدواج کنى _

 .نگاهمو از آسمون برنمیدارم : شد ديگه

 .اين همه سال حتى يه بارم نخواستى منو ببینى _

 .نگاهش میکنم : هیچکدوم از بچه هارو نديدم

 .شب میاىبا چشماى غمگین زل میزنه بهم : میدونستم ام

 .بخاطر شیده اومدم _

 .مهم نیست چرا و بخاطر کى اومدى مهم اينه که االن اينجايى _

 سعى میکنم بحث رو عوض کنم : ازدواج نکردى؟

 میخنده : نه بابا،تازه سى و يك سالم شده، زوده هنوز

 .لبخند میزنم

 شوهرتو خیلى دوست دارى سلوى؟ _

قدم جلو تر میاد.کامال رو به روم وايمیسته.دستى که درگیرِ لیوان لبخندم پاك میشه.بهم نگاه میکنیم.يه 

نیست رو باال میاره و دسته اى از موهام رو پشت گوشم میزنه.مسخ شده و مات نگاهش میکنم.اشك تو 

 چشماش جمع میشه و 

 .لب میزنه: میتونستیم باهم خوشبخت باشیم

میگیره.آب دهنم رو قورت میدم.باقى مونده ى با اومدن شیده به تراس سريع ازم جدا میشه و فاصله 

 .لیوانم رو با يك نفس باال میرم

شیده مشکوك نگاهم میکنه،دستشو میگیرم و از تراس بیرون میريم.جمله ى مسیح تو سرم ضربه 

 .میزنه،محکم،خیلى محکم

میداره.نگاه پر از شیده سوال نمیپرسه و تا آخر مهمونى از کنارم بلند نمیشه.مسیح اما نگاهشو از روم برن

 .حسرت و پشیمونى

دل دل میزنم تا بريم خونه.تا زنگ بزنم به بچه هام باهاشون حرف بزنم.تا يادم بره چقدر االن دلم 
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میخواد مجرد بودم و باز به مسیح فرصت میدادم،تا يادم بره تو چشماى منم اندازه ى مسیح حسرت و 

 .پشیمونى هست

پیشنهادشو رد  "ماشین همراهمه "ار میکنه برسونتمون اما با گفتنِ وقتى قصد رفتن میکنیم مسیح اصر

 .میکنم

 "وقتى شیده لباس میپوشه ، مسیح مقابلم وايمیسته و جلوى بچه ها ازم میخواد شماره امو بهش بدم تا 

 میدم.همراهرو گُم نکنه،تو رودربايسى قرار میگیرم و شماره امو بهش  "دوستِ قديمى و بى معرفتش

 !منو شیده تا پايین میده،وقتى حرکت میکنیم شیده با هیجان میگه : باورم نمیشه

 چیو ؟ _

مسیح هنوز عاشقته!احمق نمیدونم چرا خیانت کرد فقط،البته اون زمان خیلى بچه بود سخته توقع  _

 .وفادارى داشتن

 .سرمو تکون میدم

 .میگم سلوى ولى خیلى خوب شد _

 وارد خیابون میشم : چى؟

 .اين که فهمیديم اگر از آرش جدا بشى مسیح با سر میاد خواستگاريت _

شیده بعد از گفتن حرفش بلند میخنده،من اما تو سرم حاال يه صدا بلند تر از بقیه شده ،صدايى که طعنه 

 " هنوز مسیح دوستت داره "میزنه 

 

 داراب 

 

واب بیدار شد.با چشم هايى گشاد شده و قلبى متالطم.خودش را باال کشید.دست را باال برد به گلو از خ

کشید از خیسى گردن اخم ها درهم شدند.بیشتر باال رفت و پشتش را به تاجِ تخت تکیه زد.دست به 

فشار  سمت سیگارِ کنار تخت دراز کرد اما دردى ناگهانى در قلبش پیچید.دست را روى قلب گذاشت

داد،گويى بخواهد قلب را در قفسه ى سینه له کند.عرق از تیره کمر پايین سر خورد.فك را محکم فشار 

داد.پلك هارا با درد بست و در سرش شروع به شمردت اعداد کرد.به بیست که میرسید درد قطع 

عادت کرده میشد.گاهى اين درد نیمه شب ها سراغش مى آمد وقتى از کابوس میپريد.بع دردِ قلبش 

 .بود همانطور که به کابوس هاى شب هايش عادت کرده بود



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

62 

 

قلب آرام شد.خود را لبه ى تخت کشید. پاها را زمین گذاشت و نشست. دستمالى از روى پاتختى 

 .برداشت و به گردن و سینه ى برهنه اش کشید

داشت.پلك زد و تنش از گرما میسوخت.دستمال نمناك را روى زمین پرت کرد و پاکت سیگار را بر

تصوير پدرش باالى چوبه ى دار مقابله چشمانش زنده شد.گويى همان روز بود.ماه گل زار زده بود و 

بیحال براى ديدارِ آخر آمده بود.در آن لحظه هیچ چیز برايش مهم نبود جز نجاتِ پدرش ،به پسر 

 .ى افتاده و التماس کرده بودمقتول التماس کرده بود،براى اولین و آخرين بار در زندگى اش به پاى کس

سیگار را روشن کرد و پُك محکمى به آن زد.از جا بلند شد و به سمت پنجره رفت.بازش کرد.سوز هوا 

 .باعث لرزيدن تنش شد اما مهم نبود،از حرارت اين داغ بايد کم میشد

گاه کرده بود.پاهاى رضايت نداده بودند.ماه گل از حال رفته بود اما او ايستاده بود تا آخرين لحظات ن

  .پدرى که تکان میخورد و سرى که روى شانه افتاد را نگاه کرده بود

پلك زد و کابوسش مقابل چشمانش آمد.پدرش طنابِ دار را روى گردنش انداخته بود.ماه گل نگاهش 

 .کرده بود،نگاهى پر از بغض و نفرت.پوالد با ظرفى خرما در دست با لبخند نگاهش کرده بود

باز کرده بود کمك بخواهد نتوانسته بود.صداى زنى نگاهش را به گوشه کشانده بود،آنجا زنى سر دهان 

روى زمین گذاشته بود و شانه هايش میلرزيدند،صورتِ زن پیدا نبود اما در کنارش دخترى در حالِ 

دختر روى رقص بود.به دختر زل زده بود و ناگهان زيرِ پايش خالى شده بود،طناب گردن را فشرده بود.

 .پا بلند شده و چرخیده بود.چهره اش آشنا بود

دختره آشنا بود،يه جايى "با سوزشِ انگشت به خود آمد.سیگارِ تمام شده را از پنجره بیرون پرت کرد.

 "ديدمش....يه جايى ديدمش

ى موها را باال فرستاد.به ساعت نگاه کرد.دوازده شب بود.تا صبح و روشن شدنِ هوا زمان زيادى باق

مانده بود،فضاى خانه سنگین بود.نمیتوانست تحمل کند.لباس هايش را با ذهنى درگیر عوض 

کرد.کابوس هاى بسیارى ديده بود اما اين کابوس برايش فرق داشت.نمیدانست چرا اما بى آنکه 

بخواهد ذهنش را درگیر کرده بود.چنان نزديك و زنده بود همه چیز که نمیتوانست ساده از کنارش 

 .ر کندعبو

سويیچ ماشین را برداشت و از خانه خارج شد.همزمان با بستن درب خانه دربِ واحد روبه رويى باز شد 

و صداى ناله ها و گريه هاى زنى پیچید.بى اراده به سمت خانه چرخید.زنى تا کمر خم شده بود و گريه 
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 .دمیکرد و زنى ديگر دستِ دور کمرش انداخته و سعى داشت کمکش کند راه برو

بى اهمیت به آنها سر را برگرداند و درب خانه را قفل کرد.به سمت آسانسور رفت و دکمه را لمس 

 .کرد.ناخواسته به صداى زن ها گوش داد

 شیده جان میتونى يکم راه بیاى؟تا پارکینگ بريم؟ _

_... 

 شیده ؟ _

_.... 

ن جیغ کشید،برگشت و بار ديگر نگاهش را از کف زمین جدا نکرد،بیحوصله پايش را تکان داد.ناگهان ز

 .نگاهشان کرد،زنِ گريان از حال رفته بود.زنِ ديگر کنارش زانو زده بود.نگاهشان کرد

  ...زن به سمتش سر برگرداند: آقا میشه کمك کنید؟دوستم

 صداى زن میلرزيد.معلوم بود ترسیده.لب هايش را از هم باز کرد: چِشه؟

تو رو خدا دوستم از حال رفته کمك کنید من ... من زورم نمیرسه زن بى اهمیت به سوال او گفت :آقا 

 بلندش کنم

 آسانسور ايستاد.پوفى کرد : زنگ بزنید اورژانس

دست روى درب آسانسور گذاشت و بازش کرد.صداى زن بار ديگر بلند شد : خودم ماشین دارم فقط تا 

 پارکینگ خواهش میکنم ... تو رو خدا

ب را رها کرد.به طرف دو زن رفت،با يك حرکت زنِ افتاده را بلند کرد و پلك ها را عصبى فشرد،در

همراه زنِ ديگر به سمت آسانسور رفت.به پارکینگ که رسیدند به طرف ماشین خودش رفت.زن 

 ...کنارش با صدايى آرام و گريان گفت :ماشینِ من

 عصبى حرفش را قطع کرد:میرسونمتون

سوار ماشین شدند و به راه افتاد،نزديك "کنه پس نیوفتىيکى خودتو بايد جمع "در سرش غر زد

 .بیمارستان که شدند از خود پرسید چرا آنها را رساند،چرا کمك کرد و جوابى نیافت

نه آن شب که تا ساعت ها در بیمارستان ماند و نه شب هاى ديگرى که تا صبح بیدار بود و چرا ها را در 

 .سرش رديف میکرد

 .یستم و دستشو توى دستم میگیرم.به چهره ى رنگ پريده اش نگاه میکنمکنار تختِ شیده وايم

 خوبى؟ _
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 چشماشو باز میکنه :آره 

 .بخاطر به مسمومیت چنان کولى بازى درآوردى فکر کردم آپانديسته _

 زبونتو گاز بگیر بیشعور  _

 .چشم غره میرم، دستشو ول میکنم : بیهوشم شدى

 هت بابا هم درد داشتم هم ترسیده بودم ، پسره رفت؟شالشو درست میکنه:دکتر گفت که ب

يادِ نگاه ترسناكِ همسايه روبه رويى میوفتم:نمیدونم فکر کنم رفته.اگر التماسش نمیکردم تا پايین نمى 

 آوردتت

 شیده چشماشو گرد میکرد:اوهو چه پررو!از خداشم بوده منو بغل کنه فیلم اوکده برات

که پرده کنار میره و پرستار وارد میشه.به من  "به قیافه اش نمیومد "گم ابرو باال میندازم و میخوام ب

 نگاه میکنه: آقايى که بیرونن با شماست

 دستمو به سمتِ خودم میگیرم:با من؟

پرستار جلو میاد همونطور که آنژيوکتِ دست شیده رو باز میکنه جواب میده: آره منتظره انگار گفتم 

 اطالع بديد که تموم شد سرم 

 حتما پسره اس سلوى _

 .به طرف پرده میرم:اون که رفته تا االن

بیرون اورژانس میبینمش که روى صندلى نشسته،حاال که استرسِ حالِ شیده رو ندارم ترس رو حس 

 میکنم،رو به روش وايمیستم و سعى میکنم صدام نلرزه :شما چرا نرفتید؟

 .شه،انگار که هیچوقت نخواد جواب بدهبى حرف نگاهم میکنه،انگار که منتظر توضیح بیشتر با

بى اراده شروع به صحبت میکنم:مسومیت غذايى دکتر گفت...انگار غروب چیزى خورده..ببخشید من 

ترسیده بودم تنهام بودم کال تو شرايطى که بايد فکر کنم و تصمیم بگیرم احمقانه رفتار میکنم...شمارو 

 ...هم تو زحمت انداختم.ببخشید کاش میرفت

 .اش حرفامو قطع میکنه : دوستم پزشکه.همین جا.پیشِ اون بودمصد

 ...شما بريد ما _

 .سالم خیلى ببخشید ما مزاحمتون شديم +

 به شیده که سرپا وايستاده نگاه میکنم :عه تموم شد؟
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 .آره بريم ديگه _

 صدامو صاف میکنم:دستتون درد نکنه ما خودمون میريم

 يکیه،میرسونمتون نگاهش تو صورتم میشینه : مسیرمون

 .میخوام بهونه بیارم که شیده زودتر میگه:آخه زحمتتون میشه

 بى حوصله جواب میده : زحمتى نیست

 .و جلوتر از ما راه میوفته

 دستِ شیده رو میگیرم:میتونى راه بیاى؟

 آره میگم سلوى اين چرا اينجوريه؟_

 عصبیه انگار حق داره زياد معطل شد_

 .ورش میاد حرف بزنه فقط.عصبى نبودنه نه يه جور انگار ز_

 نمیدونم _

از در بیمارستان بیرون میريم،مردِ همسايه که هنوز اسمشو نمیدونم کنار ماشین وايستاده و با مردِ ديگه 

 .اى صحبت میکنه .شیده میپرسه اون کیه و من جوابشو با نمیدونم میدم

مون پسرى که بهم گفته بود نگرانم به نزديك ماشین که میرسیم میتونم مردِ ديگه رو ببینم.ه

شده.پوالد.اسمش پوالد بود.ناخودآگاه دستمو به سمت شالم میبرم صافش میکنم.تیکه ى موى کنارِ 

صورتمو پشت گوشم میزنم.کنارشون وايمیستیم.با ديدنمون صحبتشون رو قطع میکنن،پوالد لبخند 

آمپول بزنه ومرد همسايه که حاال میدونم میزنه و سالم میکنه توضیح میده که بخاطر حساسیتش اومده 

اسمش دارابه رو ديده.لبخند بى رنگ میزنم جوابشو میدم.از شیده حالشو میپرسه.تاکید میکنه همین 

 .امشب داروهاشو مصرف کنه و پشت گوش نندازه

تکه اى از موهاى لختش مدام رو پیشونیش میريزن و با دست باال میفرستتشون.کفِ دستم خیسِ عرق 

 .یشه و به مانتوم میکشمشم

 .ناگهان باهاش چشم تو چشم میشم و قلبم مثل همون روز کنار آسانسور پايین میريزه

 شما خوبى سلوى خانوم؟ _

 بله ممنون _

 شبیهیدا  _
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 تعجب میکنم : منو شیده؟

 آره خیلى زياد  _

 به سمت ِ مرد همسايه میچرخه : مگه نه داراب؟

 سیگارشو روشن میکنه جواب میده : نه بدون نگاه به ما همونطور که 

 .پوالد میخنده: بعدا راجع بهش مفصل حرف میزنیم االن شیده خانوم حالشون اوکى نیست

 شیده لبخند میزنه:نه بهترم االن

 پوالد در ماشین رو برامون باز میکنه:امشب استراحت کنید بعدا ولى همو ببینیم حتما

حتما با "نگاه میکنه.نگاهمو به زمین میدوزم.شیده بعد از گفتن بعد از گفتن اين جمله مستقیم به من 

سوار ماشین میشه.قبل از اين که من سوار بشم پوالد دستشو جلو میاره:پس حتما ببینمت باز  "کمالِ میل 

 ،باشه؟

دستِ يخ زده ام رو میونِ دستاش میذارم و جز لبخند حرفِ ديگه اى نمیرنم.فشار ضعیفى به دستم وارد 

نه که خوب میفهمم معنیش چیه.حس بدى میگیرم.دستمو بیرون میکشم و سوار ماشین میشم،پوالد میک

 .در ماشین رو میبنده و با داراب که با سیگار گوشه ى لبش مارو خیلى دقیق زير نظر گرفته حرف میزنه

 شیده کنار گوشم میگه:چقدر خوب بود اين پوالد

 .جوابشو نمیدم

 .میداد میدونه شوهر دارى؟آمار _

 .نگاهش میکنم:نمیدونم...حتما نمیدونه

 .در ماشین باز میشه.شیده زمزمه میکنه:نگو شوهر دارى

داراب سوار میشه،میون راه شیده از داراب میخواد جلوى آژانس پیاده اش "چرا"قبل از اين که بپرسم 

تنها نمونه بهتره راضى  کنه تا به خونه ى خودش بره اما با اصرار هاى من و جمله ى داراب که امشب رو

 .به اومدن خونه ى من میشه

 .توى ماشین هر سه سکوت میکنیم

اون زثدو تا رو نمیدونم به چى فکر میکنن که انقدر ساکتن و حواسشون به هیچى نیست اما من تمام 

فکرم از حسى که براى دومین بار مقابل پوالد بهم دست داد فکر میکنم.عذاب وجدان تو دلم جمع 

دست نمیدادى بازم نگران نبودى پیش چشمش "،نبايد باهاش دست میدادم،وجدانم قهقهه میزنه میشه
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لبامو با ناراحتى روى "خوشگل باشى؟بازم دلت نمیخواست حرفشو با شیده زود تموم کنه و نگاهت کنه؟

 .هم فشار میدم،ديگه نبايد اين پسر رو ببینم،هیچوقت.هیچوقت

: 
. 

سته،من با صدايى گرفته و شیده با صدايى بیحال دوباره از داراب تشکر آسانسور طبقه هفدهم وايمی

 .میکنه و اون جوابمون رو با تکون ريز سرش میده

 .کلید رو از جیب مانتوم درمیارم در خونه رو باز میکنم،اجازه میدم اول شیده وارد بشه و بعد خودم

بینم چرا سالم کرد که با آرش رو به رو در حال بستن در شیده بلند سالم میکنه.با تعجب برمیگردم ب

 .میشم

 دستمو از روى کلید برمیدارم و کامل میچرخم:عه کِى اومديد؟

 دستشو به سمت شیده دراز میکنه:خیلى خوش اومديد،خوشحالم از ديدنتون بعد از سالها 

 .شیده جوابشو میده .به سمت اتاق بچه ها میدوئم

 .قلبم سرجاش آروم میگیره و لبخند رو لبام میشینه درو که باز میکنم با ديدنشون رو تخت

جفتشون خوابیدن.به سمتشون میرم.دستاشونو ،لپاشونو حتى پاهاشون رو میبوسم.پتو رو روشون میکشم 

 .و از اتاق بیرون میرم

 میبینم شیده رو کاناپه نشسته و آرش تو سالن نیست.از شیده میپرسم :عه آرش کجاست؟

 .نهبه اتاقمون اشاره میک

 چیزى نمیخواى تو؟ _

 شالشو از سرش برمیداره :نه فقط يه مالفه و بالشت بده اينجا بخوابم

 نه اينجا که نمیشه من و تو اتاق میخوابیم آرش اينجا میخوابه _

 نه سلوى زشته من همین جا راحتم _

 به سمت اتاقمون میرم: من ناراحتم

 .دست براى برداشتنِ بالشت روى تخت خم شده در اتاق رو باز میکنم و وارد میشم.آرش مالفه به

 .درو میبندم

 چرا نگفتى امشب میايد؟_

 بالشت رو برمیداره صاف وايمیسته:ناراحت شدى اومديم؟
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 نه  _

 دو روز باالسرت نباشم ول میشى تو خیابون نه؟ _

 .شیده حالش بد بود.تو خیابونم نبودم بیمارستان بهش میگن _

 .نداره.کال آدم بیجنبه اى هستى سلوىنشون دادى جنبه تنهايى _

 .آب دهنمو قورت میدم و جمله اى که تا بیخِ گلوم باال اومده رو بیرون میفرستم: ولى خائن نیستم

 .میخنده :میگم بیجنبه اى همینه ديگه

 .منم جوابتو دادم _

ا میموندى حتما خنده اش تبديل به لبخند میشه : آفرين جواب دادنم ياد گرفتى.خوبه.دو روز ديگه تنه

 .دادخواست طالقم میدادى

پلکامو میزنم:هر زنى جواب نمیده از بلد نبودنش نیست از احترامیه که به زندگیش... به شوهرش 

 .میذاره

 دوستت چرا تنهاست حاال؟شوهر نداره؟ _

 .نه جدا شده....ولى مثل گالره نیست البته اگر تو بذارى _

قبض شدنِ عضالت صورتش حس خوبى بهم میده.حسِ برنده بهم زل میزنه،فکشو فشار میده و من

 .بودن،براى يکبار برنده بودن

 دستشو باال میبره:اين بلبل زبونیات يادت بمونه فقط 

جوابشو نمیدم از کنارم رد میشه از اتاق بیرون میره،چند دقیقه ى بعد شیده وارد میشه لباسامون رو 

 .عوض میکنیم و روى تخت دراز میکشیم

 .مو میبندم،شیده میپرسه : پوالد از داراب خوشگلترهچشما

 .جواب نمیدم

 .البته دارابم خوبه اما داراب بیشتر جذابیت داره اما پوالد خوشگله.مهربونم هست _

 .پلکامو محکم فشار میدم

 .آرشم خوبه قیافه و قد و ايناش _

 .پلکامو باز میکنم و بهش میتوپم:میخوام بخوابم

نمیگه و بخواب میره اما من تا صبح چشم میدوزم به سقف.چشم میدوزم تکه مويى و شیده ديگه چیزى 
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که رو پیشونیش میوفتاد ،نگاهش و فشار دستش.چشم میدوزم و بیشتر میفهمم متعلق به دنیاى من،به 

 .االنِ من نیست

نیش چشم میدوزم و خالى میشم.هوا که روشن میشه،نور که میپاشه تو صورتم،تکه مويى که رو پیشو

 .میوفتاد ،نگاهش و فشار دستش پاك میشن و تصوير آروشا و ايلیاى خوابیده رو تخت پررنگ میشه

از مانیتور کوچیك آيفون به صورت گالره که عین بزرگ نصفشو پوشونده نگاه میکنم،سه روز از اومدن 

ه ى هاى آرش و بچه ها میگذشت،سه روزى که بین من و آرش هیچ حرفى نبود،سه روزى که با بهان

مختلف مانعِ رفتن شیده شدم.از تنهايى با آرش بعد از جوابايى که بهش داده بودم میترسیدم.امروز 

شیده رفته بود و تمام صبح به شب و اومدنِ آرش فکر کرده بودم و حاال تو ساعت چهار و پنجاه دقیقه با 

 .اومدن گالره پشت در خونه متعجبم

 !شه باز کنى سلوى؟لطفادوباره صداش تو گوشم میپیچه : می

نفس عمیقى مى کشم و دکمه براى باز شدنِ در خونه رو لمس میکنم ، به سمت در آپارتمان میرم و داد 

 .میزنم : بچه ها از اتاق بیرون نیايد

نزديك در چشمم به خودم توى آينه ى کنسول میوفته،موهام شلخته باالى سرم گوجه اى جمع شدن،تى 

ه که شونه امو با بند سفیدِ سوتین نشون میده،لبامو خیس میکنم،دو تارِ مو رو شرت مشکى ساده اى تنم

 .پشت گوش میبرم و در خونه رو باز میکنم

در آسانسور باز میشه و گالره بیرون میاد.خیره اش میشم،قد و هیکل خوبى داشت،بدون زايمان و سالها 

 .ده بود.بهتر از من بودورزش میشد گفت زن خوش اندامیه،حتما آرش شیفته ى هیکلش ش

منِ افسرده با هیکلِ نرمان و چند ترك روى شکم بعد از زايمان و سینه هاى کمى شُل کجا و گالره 

 .کجا،حتما آرش حق داشت

آب دهنمو همراه بغضم قورت میدم.گالره رو به روم وايمیسته،عینکش رو برمیداره،از ديدنِ کبودى 

 .زير چشمش ، چشمام گرد میشه

 ه دهن باز میکنم : چیشده ؟بى اراد

 .لباشو رو هم فشار میده : میشه بیام تو؟میخوام حرف بزنیم

 .کبودى صورتش و نگاه درمونده اش باعث میشه بى حرف از جلوى در کنار برم و اون وارد بشه

دونه که مثل گالره ى هربار نیست.البته که نمیتونه باشه.البته که بايد همینطور معذب کنارِ مبل بايسته و ن
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 .میتونه بشینه يا نه

 از کنارش رد میشم و به میل اشاره میکنم : بشین

 .خیلى زود میشینه.انگار که بترسه من پشیمون بشم و از خونه بیرونش کنم.البته که من زنِ احمقیم

 .رو به روش میشینم،به میزِ خالى نگاه میکنم

 بچه ها نیستن؟ _

 .قشونننگاهمو از روى میز برمیدارم : تو اتا

 .لبخند تلخى روى لبش میشینه : دلم براشون تنگ شده بود

 چرا اومدى؟ _

 سکوت میکنه.نگاهشو تا روى فرش پايین 

 .میاره : میخواستم حرف بزنم.با کسى...کسى جز تو نمیشد

 چه حرفى؟ _

 نگاهشو باال میاره : نگفته بودى دستِ بزن داره؟

بود.نه،بهتر بگم،شوهرم زنِ صیغه ايشو کتك زده پس کارِ شوهرم بود.شوهرم دوستمو کتك زده 

 .بود.زخم ته دلم شروع به سوزش میکنه : شايد چون نگفته بودى قراره صیغه ى شوهرم بشى

 .اشك تو چشماش جمع میشه : نمیخواستم،يهو شد

سرمو تکون میدم : يهو رفتى يه سال صیغه ى شوهرِ من شدى.خوبه،معنى جديدى از اين کلمه پیدا 

 .کردم

 .من نمیخواستم زندگیتو خراب کنم،تو ... تو خب عالقه اى به آرش نداشتى _

 .میخندم : توجیه قشنگیه

اشکش رو با دست پاك میکنه : من نمیخوام توجیه کنم.میدونم اصال توجیهى نداره،فقط میخوام درکم 

 .کنى

 .نمیتونم درکت کنم _

میتونستم مانعِ خودم بشم،منم تو اين يکسال کم من تمام مدت میدونستم بهت دارم خیانت میکنم اما ن_

درد نکشیدم،هر لحظه سختم بود،هر شب...هر بار که میديدمت تصمیم میگرفتم تموم کنم اما 

 .نمیشد،نمیتونستم
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 .گفتن اين حرفا فرقى نداره برام ديگه _

 .امروز رفتیم صیغه رو فسخ کرديم _

 .ساکت میمونم

نه شد،باورم نمیشد اين همون آدمیه که.... نمیخواستم صیغه رو وقتى بهش گفتم تو فهمیدى ديوو _

فسخ کنم ديروز بهش گفتم طالقت بده گفتم تو که دوسش ندارى بذار بره با يکى که دوسش 

 .داره.گفتم سلوى هم دوستت نداره

 پوزخند میزنه و اشك از روى لبش رد میشه : ديوونه شد.کتکم زد هر چى بود شکوند و رفت.امروز که

 .رفتیم براى فسخ بهم گفت من سلوى رو دوست دارم

 .بچشم میدوزه به چشمام : راست میگه،دوست داره فقط آرش بلد نیست ابرازش کنه

 .شايد اگر توام انقدر نسبت بهش بى تفاوت نبودى میفهمیدى

 .پوزخند میزنم :دوست داشتنش جلوم نشسته

مقابلش پیدا نمیکنه سراغِ يکى ديگه میره،اين  وقتى آدم اون میزان احساس رو که میخواد از طرفِ _

 .يکى يا منم يا هر زنِ ديگه

 .به مبل تکیه میدم: همیشه زنا مقصرن حتى تويى که خودت يه سر اين خیانتى از نظرت من مقصرم

 .بلند میشه :فقط میخوام بدونى آرش دوسِت داره

وستم داره؟نمیتونست زبونى ابرازش کنه صدام خش برمیداره : حتما بايد خیانت میکرد تا من بفهمم د

 قبول،نمیتونست با رفتارش بهم نشون بده؟شايد االن منم عاشقش بودم

نگاهش میکنم : مگه يه زن جز مهربونى و توجه چى تو زندگیش میخواد؟آرش منو دوست نداره 

 .ینگالره،من براش يه ملکم يه جنس که خريده و االن به دردش میخوره به دردِ زندگیش،هم

 میشه يه روز منو ببخشى؟ _

 .چشمامو میبندم : اگر روزى جاى تو قرار گرفتم اگر روزى درکت کردم میبخشمت

 .صداى قدماش روى پارکت خونه میاد و بعد بسته شدنِ در خونه نشون از رفتنش میده

ه خب سلوى جان از اين که شوهرت به زنِ صیغه ايش ک"از جام بلند میشم،دست میکشم به صورتم

  "دوستِ توئه گفته تو رو دوست داره چه حسى دارى؟

آروشا از اتاق بیرون میاد.پشت سرش ايلیا با توپش وسط سالن میپره و میپرسه : خاله گالره چرا رفت 
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 مامان؟

 اخم میکنم : از کجا فهمیدى گالره اومده؟

 آروشا به سمتم میاد : صداش اومد

  ... آره رفت کار داشت _

 میخوره و ايلیا داد میزنه:خطا خطا توپ به پشت سرم

 آروشا رو بغل میکنم و رو به ايلیا میگم : به وسايل نخوره

 به سمت توپش میدوئه : چشم چشم بابا کِى میاد؟

 به ساعت نگاه میکنم : سه ساعت ديگه.شام ماکارونى يا پیتزا؟

 جفتشون يه صدا جیغ میزنن : پیتزا

 

 

 "داراب  "

 

ار نشست.کفِ دست را به عادتِ همیشه روى زانويش کشید.دو بار.گويى بخواهد روى صندلى کنار میزِ ب

کفِ دست را از چیزى کثیف پاك کند.سرش را با صداى موزيك تکان داد.بین نورهاى آبى و قرمز به 

جمعیتى که در پیست رقص بودند نگاه کرد.نگاهش با نگاهِ خیره ى دوست دخترِ صدرا برخورد 

ى چشم تا اندامش پايین برد.خوب بود.براى يك شب خوب بود.اگر سینه هاى کرد.نگاهش را از رو

بزرگش را فاکتور میگرفت.سر برگرداند شاتِ کوچكِ پُر شده را با يك نفس باال رفت و روى میزِ 

شیشه اى گذاشت و شاتِ بعدى را برداشت.موبايل در جیبش شروع به لرزش کرد.دستِ روى زانو را 

رد و گوشى موبايلش را بیرون کشید.با ديدن نام پوالد شاسى کنارِ گوشى را فشرد در جیب شلوار فرو ب

 و موبايل را سرجايش برگرداند.

دست دراز کرد شاتِ ديگرى بردارد کسى دستش را گرفت،سرش را باال گرفت و با ديدن صدرا لب باز 

 کرد : چطورى؟
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 صدرا دستش را رها کرد:عالى ، چرا تنهايى ؟

 داخت و به جاى جواب گفت : طرفت خوبه.شانه باال ان

 صدرا بى قید خنديد.دست دراز کرد شاتش را بردارد صدرا بارِ ديگر با گرفتن دستش مانع شد.

 نگاهش کرد.حالت نگاهش به گونه اى بود که صدرا توضیح داد : شرط ببنديم.

 ابرو باال انداخت : سرى پیش باختى.

 اين سرى میخوام ببرم. _

 مالِ اين حرفا نیستى. پوزخند زد :

 به امتحانش مى ارزه. _

 دستش را بیرون کشید : رو مودش نیستم.

 براى بلند شدن نیم خیز شد.

 معلوم شد کى مالِ اين حرفا نیست.  _

 سرِجايش نشست.

 چشم ريز کرد : چى میخواى؟

 پروژه ى ماهینى رو قبول کن. _

 لبخند زد : اگر ببازى؟

 ى بخواى.صدرا دست به سینه زد: هر چ
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 دوست دخترت. _

 فكِ صدرا منقبض شد : هنوز بى شرفى؟

 از جا بلند شد : خوددانى.

 صدرا با صدايى خفه جواب داد :دوست دخترم نیست.

 نشست.

 مهم نیست.هفتاد._

گفت و شروع به شمارش شات ها کرد.میدانست صدرا میبازد.بیشتر از پنجاه شات  "باشه اى "صدرا 

کمى عوضى بازى میخواست.ديدنِ چهره ى صدرا وقتى دوست دخترش را  ظريفتش تمام میشد.دلش

میبَرد قطعا جذاب بود.امشب را میتوانست با دختر باشد،آمادگى اش را داشت.رضايت دختر و نارضايتى 

صدرا نیز برايش بى اهمیت بود.بازى شروع شد.دوست دخترِ صدرا روى يك صندلى بین هر دو 

برايش توضیح داد را ديده بود.دخترك اصال ناراحت نبود.شايد قیافه اى نشست.نگاه دختر وقتى صدرا 

 ناراحت به خود گرفته بود اما ناراحت نبودنش براى او واضح بود.

شات ها را يك نفس باال میرفت.جنبه ى بااليى در مستى داشت.تا به حال مستى را کامل تجربه نکرده 

 ا صد شات هم ظرفیت دارد.بود.همیشه سرش کمى سنگین شده بود.میدانست ت

 صدرا در شصت و هفتمین شات وا داد.نتوانست ادامه بدهد.

هفتاد و يکمین شات را باال رفت و رو به دخترك گفت حاضر شود.صدرا روى يك مبل از حال رفته 

 "بايد يادت بمونه تخمشو ندارى شرط نبندى "بود.پوزخندى زد 

تر از دخترك به راه افتاد و از خانه خارج شد.درب ماشین دخترك لباس پوشیده از اتاق بیرون آمد.جلو

 را باز کرد و پشت فرمان نشست.کمتر از پنج دقیقه دختر کنارش نشست.ماشین را روشن کرد.
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 دختر آرام پرسید : کجا میريم؟

 ماشین از پارکینگ خارج شد.شیشه ى ماشین را پايین کشید،بدون نگاه به دختر جواب داد:خونه 

 گرفته بود.مقابل داروخانه نگه داشت از ماشین پیاده شد.به سمت داروخانه رفت.سرش درد 

دخترك با حیرت به درون ماشین نگاه کرد.اولین بار بود سوار چنین ماشین خوبى میشد.اتاقكِ ماشین 

از عطر پر بود.با هر نفس لذت میبرد.آينه اش را از کیف بیرون کشید و به صورتش نگاه کرد.لبخند 

نى روى لبش نشست.داراب او را نشناخته بود.چند وقتِ پیش در خانه ى ماه گل از او دوربینش را غمگی

 گرفته بود و حاال از خاطرش رفته بود.

صداى پیامك موبايل بلند شد.به صفحه ى گوشى نگاه کرد.با ديدن پیام صدرا آينه را بست و درون 

 "اد پیش نروپشیمون میشى ترانه.زي "کیف گذاشت.پیام را خواند 

 داراب درب ماشین را باز کرد و روى صندلى نشست.پالستیکى روى پاى دخترك انداخت.

 با صدايى که مهربان نبود گفت: کاندوم استفاده نمیکنم اما اگر تو مری...

 دخترك بین حرفش پريد: نه.

 داراب نگاهش کرد.دختر ادامه داد:مطمئن باش.

 و بى اهمیت به راهش ادامه داد. به گونه هاى سرخِ دختر نگاه انداخت

وارد خانه که شدند.دختر نزديك درب معذب ايستاد.داراب بى توجه به او به آشپزخانه رفت.بطرى آب 

 را برداشت.دو قرصِ ژلوفن درون دهان انداخت و چند جرعه آب خورد.

 بطرى را روى کانتر گذاشت .نگاهش به دختر افتاد.

 ت چیه؟با انگشت شصت روى لبش کشید:اسم
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 دختر يك قدم جلو آمد : ترانه.

دقیق تر نگاهش کرد.در روشنايى کاملِ خانه نگاهش کرد.چهره اش آشنا بود اما مطمئن بود او را جايى 

نديده.پلك زد و به سمتش رفت.رو به روى دختر ايستاد،دختر سرش را پايین انداخته و نگاهش روى 

 زمین بود.

ن انداخت.دست زيرِ چانه ى دختر برد و سرش را باال شالش را از روى سرش کشید روى زمی

 گرفت.خیره به چشمانش شد.چشمان دختر مملو از اشك شد.چشم بست.

سرش را جلو برد تا لب هايش را ببوسد.تصويرِ چشمانِ اشك آلود دختر در پشت پلکش نقش 

دست زير بست.اهمیتى نداد.لب هايش را روى لب هاى دختر چسباند.با همراهى سريعِ دختر 

 زانوهايش انداخت و از روى زمین بلندش کرد به سمت اتاق رفت.

هق هق ريزِ دختر اعصابش را بهم ريخت.چشم هايش را باز کرد.کالفه روى تخت نشست.پاکت 

سیگارش را برداشت نخى بیرون کشید و روشن کرد.پك محکمى زد.به سمتِ دختر نگاه کرد.پتو را 

عت پیش مدام گريه میکرد.دست دراز کرد پتو را از روى سرش روى سرش کشیده بود و از يك سا

 بکشد میانِ راه پشیمان شد.نفسش را بیرون فوت کرد.

 با صدايى که کالفگى مشخص بود گفت:بريم دکتر؟

 نه _از زيرِ پتو صداى دختر آمد 

 درد دارى؟ _

 نه؟ _

 چته عر میزنى؟_

 ه اش مشخص شد:هیچىدختر پتو را پايین فرستاد.صورتِ خیس و سرخ از گري
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 چرا نگفتى باکره اى؟ _

 دختر سکوت کرد.

 داراب نگاهش کرد.حاال که آرايشش پاك شده بود چهره اش آشناتر بود.پُك محکمى به سیگارش زد.

 چند سالته؟ _

 هیجده_

سگ برينه تو روحت صدرا با اين جنده  "سیگار نصفه را در زير سیگارى خاموش کرد و با خود غر زد 

 " ى دورت

دوباره روى تخت دراز کشید.دختر خودش را به سمتش کشید و با صدايى که میلرزيد گفت :میشه بغلم 

 کنى؟

 به سقف خیره شد:نه

دختر حرفى نزد.پشت به دختر کرد چشم هايش را بست و سعى کرد بخوابد.چشم هايش هنوز گرم 

 نشده بود که دختر از پشتِ سر در آغوشش کشید.

 ختر را در آغوش گرفت و زير لب غريد :بخواب.بى حوصله برگشت و د

صداى زنگ آيفون تو سکوتِ خونه میپیچه و دستم براى لحظه اى خشك میشه و بالشت به دست 

میمونم.خیلى زود به خودم میام،بالشت رو روى کاناپه و کنار مالفه میذارم.به سمت آيفون میرم و در رو 

نه رو باز نمیکنه.همیشه دوست داره کسى درو براش باز باز میکنم.آرش هیچوقت با کلید خودش در خو

کنه و به استقبالش بره.از نظرم مزخرفه.من دلم میخواد وقتى میام خونه هیچکس نباشه و خونه تاريك 

 باشه.از ديدن تاريکى و سکوتِ خونه لذت میبرم.در آپارتمان رو باز میکنم و به طرف کاناپه میرم.
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تاب رو  از روى میز برمیدارم و روى پاهام میذارم روشنش  روى مبل میشینم،خم میشم لپ

 میکنم.پسورد رو وارد میکنم.فیلمى که تازه دانلود کردم رو پِلِى میکنم.زل میزنم به مانیتور.

در خونه بسته میشه.صداى قدم هاى آرش چند دقیقه بعد میاد.میتونم حدس بزنم به محض ورود به 

 .به ساعت نگاه میکنم.يك نصفه شب رو نشون میده.دنبال من و بچه ها چشم چرخونده

 سالم _

 سرمو به سمتش میچرخونم : سالم.

 به مانیتور نگاه میکنم و ادامه میدم:دير اومدى خوابیدن.

 کنارم روى مبل میشینه : داغونم.آرزو تصادف کرده بود آوردنش بیمارستان ما تا االن بیمارستان بودم

 ش خوبه؟نگران نگاهش میکنم : واى حال

دست به گردنش میکشه : آره بابا فقط ادا اومد.حالم بهم میخوره از لوس بازياى مسخره.دستش 

 شکسته بود فقط بیمارستانو رو سرش گذاشته بود احمق

 خب درد داشته.اين که لوس بازى نیست. _

 از جاش بلند میشه : منتظر بودن؟

 آره  دير وقت خوابیدن _

 تو چى؟ _

 من چى؟ _

 بودى؟ منتظر _
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به دستِ که به کمر زده ، قد بلند و هیکل ورزيده اش نگاه میکنم،به صورتِ برنزه اش و موهاى مشکى 

 پرپشتش،هیچ حسى ندارم.

 هیچى.

 به فیلم که حاال تايم زيادى ازش رو از دست دادم نگاه میکنم و لب میزنم : آره.

 آرش خم میشه  بالشت و مالفه ام رو برمیداره.

 ارت دارم.بیا اتاق ک _

بدونِ اين که جوابش رو بدم به اتاقمون میره.لپ تاب رو میبندم.زل میزنم به مسیرى که آرش رفته.به 

دروغ گفته بودم آره مثل بقیه ى دروغ هايى که براى حفظ زندگى مشترکم گفتم،مثل بقیه ى دروغ هايى 

ر میکنم چند زن هستن مثل من که که به بقیه براى نشون ندادنِ بدبختیم گفتم به دروغ گفتم و حاال فک

مجبور به چنین دروغ هايى باشن.اوايل دوستى با مسیح دروغ زياد به مامان میگفتم و همیشه هم خودمو 

دلدارى میدادم که روزى با مسیح ازدواج میکنم و نیاز به هیچ کدوم از اين دروغا نیست.هه.چه روياهايى 

 داشتم.

به اتاق میرم.آرش با شلوارك روى تخت دراز کشیده،قسمتِ خودم  گوشیمو از کنار لپ تاب برمیدارم و

 روى تخت میشینم.

 آرش نگاهم میکنه.

 آروم میگم : میخوام برم فیلم ببینم.

 خسته نشدى از بس فیلم ديدى؟چشمات ضعیف میشن. _

 تو دلم پوزخند میزنم،چقدر تو نگرانِ منى شوهرِ عزيزِ خائنم.
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ذارم.دراز میکشم و زل میزنم به سقف.شايد امشب نبايد فیلم خم میشم گوشیو روى پاتختى می

 میديدم.شايد امشب بايد حرف میزدم.بايد حرف میزديم.

گالره امروز اومد اينجا،گفت صیغه رو فسخ کرديد،بهم گفته بودى صیغه يك ساله بوده و چند روز  _

 ديگه تموم میشه و...

 عصبى حرفمو قطع میکنه:چرا باهاش حرف زدى؟

 را دروغ گفتى؟چ _

 چه فرقى میکرد فسخ میکنم يا مهلتش تموم میشه؟مهم تموم شدنش بود! _

 مهم شروع نشدنش بود. _

 چند دقیقه هر دو ساکت میشیم.

 من نمیتونم تمام عمرم براى تو توضیح بدم. _

 میخندم : کى ازت توضیح خواست؟همین که دروغ نگى کفايت میکنه.

 خوشم از بحث درمورد اون زن نمیاد.خب که چى االن اين حرفا؟من  _

 اما اون زنیه که تو به من ترجیحش دادى. _

روى تخت میشینه،زل میزنه به صورتم.از سنگینى نگاهش نگاهمو از روى سقف برمیدارم و به صورتش 

 میدوزم.

 اگر ترجیح داده بودم االن اسم اون تو شناسنامه ام بود. _
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دارم.چطور میتونه انقدر گستاخ باشه؟چه کسى خیانت رو طبقه  نگاهمو از روش برمیدارم.احساس تهوع

بندى کردى؟خیانت خیانته.ترجیح دادنِ ديگرى به تو میتونه حتى براى يه ساعت باشه.چه دکترِ احمق و 

 وقیحى.چه زنِ بدبختى.چه زندگى تهوع آورى دارم.

 به پهلو میچرخم.

 دارم باهات حرف میزنم،پشتتو به من نکن. _

 ورت میدم اما لرزش صدام از بین نمیره : بى نتیجه اس.حرف زدن با تو بى نتیجه اس.بغضمو ق

 از وقتى دوستت اومده بلبل شدى،خوبه آفرين ادامه بده تا همین دوستت رو هم از دست بدى. _

 پوزخند میزنم : قراره اينم صیغه کنى؟

 دون.میدونى که نخوام نمیتونى ببینیش،حواست به حرفات باشه،حدتو ب _

 اشك از چشمم روى بالشت میريزه.

 میخوام برم سرکار _

 تشك تخت پايین میره : احتیاج ندارى.

خواهش میکنم.من حالم خوب نیست.احتیاج دارم يکم از خونه دور باشم.به چیزى هم عالقه ندارم جز  _

 باله که بخوام کالس برم.

 نفس عمیقى میکشه : بهش فکر میکنم.

.اين يعنى بحث تموم شد سلوى.بازم تو حرف نزدى.بازم تو ترسیدى.بله من چراغ اتاق خاموش میشه

 ترسیدم.مثل تمام وقت ها ترسیدم.از تنها شدن ، از رفتنِ گالره و از قدرتِ آرش.

 گوشیم روى میز میلرزه.دست دراز میکنم برش میدارم.
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  "اينستات رو چك کن  "از يك شماره ى ناشناس پیام اومده 

 "شما ؟  "سريع مینويسم 

اينترنت موبايل رو روشن میکنم.به محض روشن کردم از اينستا برام نوتیف میاد.وارد اينستا میشم،يك 

 ."مسیحم"دايرکت و يك ريکوئست دارم.اول دايرکت رو باز میکنم.همون لحظه برام پیام میاد

 قلبم يهو فرو میريزه.مالفه رو کنار میزنم و از روى تخت بلند میشم.

 کجا؟ _

 وشى رو توى دستم میفشارم و بدون برگشتن جواب میدم :فیلم ببینم.گ

 دلم و دستم میلرزه.از ترس.

خیلى خوشحالم که  "به محض بستنِ در اتاق دايرکت مسیح رو باز میکنم.فقط يك جمله نوشته 

 "ديدمت

 تاريخ پیام براى شبِ مهمونى بود.

گ میشه.يهو استرس تو تنم میشینه.از اينستا آروم آروم جلو میرم روى مبل میشینم.مسیح ايزتايپین

 خارج میشم تا پیامش سريع سین نخوره.قلبم تند تند میزنه.پاهاى يخ زده ام رو زير تنم جمع میکنم.

ببخشید دير وقت پیام دادم،میدونستم اين ساعتا  "پیام مسیح میاد.وارد اينستا میشم و پیام رو میخونم 

 "بیدارى

 "ر بودمآره بیدا "تايپ میکنم 

 پوست لبمو با انگشت میکنم.مسیح ايز تايپینگ میشه.کفِ دستم عرق میکنه اما گوشى رو رها نمیکنم.

 "فیلم میديدى؟ "پیامش اينبار سريع تر میاد 



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

83 

 

 قلبم گرم میشه و گرما به گردن و صورتم هم منتقل میشه.يادشه.هنوز يادشه.

 

 "آره  _"

 "قط قبلش ريکوئستمو اکسپت کن پس مزاحمت نمیشم برو فیلمتو ببین ف " _

زبون روى لبم میکشم،نگاهى به پستام میکنم و سريع چند تا از عکسام که زياد خوب نیستم رو پاك 

میکنم و بعد ريکوئستشو اکسپت میکنم.خودم هم براش ريکوئست میفرستم.خیلى زود اکسپت 

 میکنه.پستاش معمولیه.تو هیچکدوم از پستا دخترى کنارش نیست.

پست ها هم جز ايموجى و معرفى دوستاش چیزى نیست.بدون اينکه اليکش کنم پستاشو نگاه  کپشن

 "میکنم.مسیح تمام پستاى منو اليك میکنه و براى عکسى که پارسال پست کرده بودم کامنت میذاره 

  "شرقى غمگین

نگاه میکنم،با  عکس رو نگاه میکنم.روى تکه سنگى نشستم و زانوهامو بغل گرفتم.با لیخند به دوربین

 لبخند اما چشم هايى غمگین.

 چشم ها و نوك بینیم میسوزه.مسیح هنوز منو بلد بود.منو...منِ متاهل رو.منِ مادر رو.

مردى جز شوهرم منو میفهمید بدون شنیدن حرفام،بعد از سالها دورى،مردى منِ متاهل رو میفهمید و 

 من از فهمیدنش خوشحال بودم.خوشحال و غمگین.

ن قهوه رو جلوى شیده روى میز میذارم و روى مبل میشینم.شیده موبايلشو کنارِ فنجون میذاره،يه فنجو

 پاشو رو پاى ديگه قرار میده و میگه : خب؟

 ريموتِ ماهواره رو برمیدارم شبکه رو عوض میکنم:همین ديگه؟
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خود نبوده چشماشو گرد میکنه:همین؟دختره هفتِ صبح از خونه ى داراب اومده بیرون و حالش 

 رسونديش جلو آژانس و هیچى نپرسیدى ازش؟

 لبامو جمع میکنم : چى بايد میپرسیدم شیده؟میگم حالش خوب نبود.انگار گريه کرده بود.

 فنجونش رو برمیداره : يعنى چه نسبتى باهاش داشته ؟

 شونه هامو باال میندازم:نفهمیدم

 ى مصاحبه بس که خرى بابا راستى فردا میام دنبالت بريم برا _

 من نمیام فعال تو برو. _

 فنجون رو به لبش میچسبونه و سوالى نگاهم میکنه.

 نفس عمیقى میکشم : آرش گفته فکر میکنیم يعنى اوکى نداده يکم میخوام صبر کنم.

 پر حرف نگاهم میکنه و بدونِ گفتنِ کلمه اى نگاهشو برمیداره به صفحه تلويزيون میچسبونه.

به آشپزخونه میرم.حوصله ى حرف زدن و توضیح دادنِ خودم و زندگیم رو از جا بلند میشم و 

ندارم.البته که شیده پر حرف نگاهم میکنه شیده که سلوى نیست.شیده که درك نمیکنه.از ديشب و 

مسیح هیچ حرفى بهش نزدم.نمیخوام بشینیم مثل دورانِ دانشجويى رفتاراى مسیح رو تجزيه تحلیل 

 ش.مادرِ دو تا بچه.کنیم.من سلوام.زنِ آر

 در قابلمه رو برمیدارم.نگاهى به آش رشته میندازم.

 شیده وارد آشپزخونه میشه : درست شد؟

 سرمو تکون میدم و زيرِ گازو خاموش میکنم.شیده به طرف کابینت میره:ظرفاى خوشگلت کجان ؟

 .سه تا بردارمیخندم و به کابینتِ کنارش اشاره میکنم: از اينجا بردار فقط ايلیا نمیخوره
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 يه کاسه ى بزرگ بیرون میکشه : براى خودمون که تو بردار من براى همسايه ات میبرم.

 کدوم؟ _

 قاشق برمیداره و به طرف گاز میاد : داراب ديگه.ازش تشکر کنیم اون شب منو رسوند.

 لبنند میزنم : خوشت اومده ازش؟

 منو کنار میزنه : نه 

 دمون ظرف بردارم:مشخصه.به سمت کابینت میرم تا براى خو

 جوابمو نمیده.من میز رو میچینم و شیده آش رو با کشك و پیازداغ و نعنا تزيین میکنه.

 به کانتر تکیه میدم : صبر میکنم تا بیاى.

 سینى برمیداره و زيرِ کاسه قرار میده : شما بخوريد شايد طول بکشه .

ادت و حسرت تو دلم میشینه.شیده آزاد و رها شیده که میره به کانتر تکیه زده باقى میمونم.حس حس

بود.بدونِ حسِ بدِ عذاب وجدان.میتونست خونه ى مردى بره اما من حتى براى اين که جواب دايرکت 

 مردى رو دادم عذاب وجدان دارم.

سرمو تکون میدم تا اين افکار از ذهنم بیرون برن و آروشا و ايلیا رو صدا میزنم.کیكِ شکالتى که 

 دم همراه با يك لیوان آب پرتقال براى ايلیا روى میز میذارم.درست کر

 شیده نیم ساعت بعد وقتى هم بچه ها و هم من آشمون رو خورديم درِ آپارتمان رو میزنه.

 در رو که براش باز میکنم اول از شیده چشمم به پوالدِ تکیه زده به درِ واحد رو به رويى مى افته.

 یده ام شکر میکنم و با لبخند بهش سالم میکنم.خدا رو شکر بابت لباساى پوش
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 شیده داخل میاد و کنارم وايمیسته.

پوالد در حالى که ژستِ ايستادنش تغییر نکرده میگه : کسى تا حاال بهتون نگفته دست پختتون معرکه 

 اس؟

 تکه هاى قلبم تکون میخورن با لبخند خشك شده جواب میدم : نه 

 اى دورتونن پس.معرکه بود آش.ممنونم اخم میکنه : آدماى بى سلیقه

 لبخندمو زنده میکنم : نوش جونتون.کم بود فقط نمیدونستم شما هم هستید

 میخنده : همشو خودم خوردم دوستتون شاهده.

 شیده لبخند میزنه : داراب خان خواب بود.همشو پوالد خورد.

 باز هم لبخند میزنم : نوشِ جونشون.

ارش میبره : به جبرانِ اين آش خوشمزه قرار شد پنجشنبه شام مهمون من پوالد يه دستشو تو جیبِ شلو

 باشید.بدون هیچ عذر و بهانه اى.قولشو از شیده گرفتم.

در حالى که از صمیمیت نیم ساعته ى بینِ پوالد و شیده گیجم تشکر میکنم و کمى تعارف رد و بدل 

 میکنیم و بعد در خونه رو میبندم.

 میره : آشِ من کو؟ شیده به سمت آشپزخونه

 پشتِ سرش میام : بايد گرمش کنى.وايسا بیام خودم.

 سلوى شماره اشو گرفتم. _

 بشقاب برمیدارم : شماره کى؟
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 پوالد. _

لحظه اى دستم خشك میشه.حسادت به سلول سلولِ تنم تزريق میشه و بغضِ بى دلیلى راهِ گلومو 

 میبنده.

 ، کش و قوسى به تنش داد و چشمانش را باز کرد.با سر و صدايى که از بیرون اتاق مى آمد 

چند لحظه نگاهش را روى نقطه اى از اتاق ثابت نگه داشت،کارى که همیشه بعد از بیدار شدن براى به 

 ياد آوردن خواب هايش انجام میداد.

صداى خنده ى پوالد ابروهايش را در هم فرو برد،بالشت را از زير سرش پرت کرد و روى تخت 

ست بین موهايش فرو برد و موهايش را باال فرستاد،موبايلش را برداشت و نگاهى به تماس نشست.د

هاو پیام هايش انداخت.عجیب بود که از دختر چند شب پیش هیچ خبرى نبود،فکر میکرد بعد از آن 

شب مزاحم جديدِ زندگى اش خواهد شد اما دختر صبح قبل از بیدار شدنش رفته بود و هیچ خبرى 

ماره اش را هم نداده بود.احتماال شگرد جديد دختران بود و برايش اهمیتى نداشت.همین که نبود.ش

دختر رفته بود برايش مهم بود.آنقدر رابطه ى دلچسبى نبود که بخواهد تکرارش کند،از روى تخت بلند 

را باز شد درب حمام را باز کرد و وارد شد.دوش گرفت و با موهاى خیس و حوله اى به کمر درب اتاق 

کرد و  بیرون رفت.همزمان با ورودش به سالن پوالد دربِ خانه را بست.چرخید و با ديدن داراب جلو 

 آمد:کِى بیدار شدى؟

 به آشپزخانه رفت :کى بود؟

 پوالد روى کاناپه نشست : شیده،دوستِ سلوى اومده بود آش آورد.

ت؟لیوان را از آبمیوه پر کرد و پاکت را پاکتِ آبمیوه را برداشت ، درب را باز کرد،فکر کرد سلوى کیس

روى کانتر گذاشت،تصوير زنى که بینى اش قرمز شده بود در حالى که زنى ديگر را در آغوش گرفته 

 بود مقابل چشمانش آمد،لیوان را به لب چسباند: اومد تو؟
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 پوالد تلويزيون را روشن کرد:پنجشنبه دعوتشون کردم 

 روى کانتر گذاشت:چرا؟ با يك نفس لیوان را خالى کرد و

بوالد ريکوت را روى میز گذاشت و دست به سینه زد:فکر میکنم ازش خوشم میاد.قیافش يه 

 جوريه.مهربونه.

 دو دست را لبه ى کانتر گذاشت : کدومشون؟

 پوالد برگشت و چشم ها را گرد کرد : سلوى ديگه

 االن که شیده اينجا بود. _

خترِ خوبیه داراب که خودش برات آش نیاورد داده بود دوستش،يه پوالد هیجان زده گفت : ببین چه د

 دست پختیم داره که نگم برات

 ابروهايش را درهم کشید : براى من ؟

 آره براى تشکر که شیده رو رسوندى بیمارستان  _

 سرى تکان داد و سکوت کرد.

ختم روم نشد بگم شماره پوالد خودش را روى مبل جابه جا کرد : شماره شیده رو گرفتم به میس اندا

 سلوى رو بده.میگم بد نباشه؟سلوى ناراحت نشه؟

لبخند روى لبش نشست.پوالد با او فرق داشت و عجیب از اين فرق لذت میبرد.دو دوست با دو دنیاى 

متفاوت.پوالد را همیشه مانند برادرش میديد،همین که او را جزو خانواده اش میديد باعث شده بود 

 اکارى کند.با صداى پوالد که نامش را صدا میزد به خود آمد.لبخندش را جمع کرد:ها؟برايش همیشه فد

 به چى میخندى؟ _
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 از آشپزخانه بیرون آمد:نخنديدم،جفتشون رو دعوت کردى؟

 آره ديگه چارتايى بريم_

 روى مبل نشست : چارتايى چرا؟

 نمیتونم يهو به دختره بگم بريم که _

 روى لبش کشید:دختر نیست  کمى پوالد را نگاه کرد،زبان

 پوالد اخم کرد: چرت نگو باز

نگاهش را با سکوت روى صورتِ پوالد نگه داشت.میخواست بگويد منظورش از دختر نبودن متاهل 

بودنِ اوست اما نگفت.بهتر بود خودِ پوالد بفهمد.از دخالت در زندگى ديگران بیزار بود.از جا بلند شد و 

را بپوشد.سعى کرد چهره  کسى که پیش سلوى بود را به ياد بیاورد شايد  به اتاق رفت تا لباس هايش

شب را با او میخوابید.لباس هايش را پوشید.رو به روى آيینه ايستاد.تصوير زنى با دو بچه در حالى که با 

 چشم ها و بینى سرخ میخنديد مقابل چشمانش جان گرفت.

برداشت و روى گردن و نبضِ دست هايش  سرش را تند به چپ و راست تکان داد.شیشه عطر را

پاشید.از اتاق بیرون رفت.پوالد رو به روى تلويزيون نشسته بود و نگاهش خیره به تلويزيون بود اما 

 میدانست حواسش نیست.

 روى مبل کنارش نشست : آش براى من موند؟

؟االن به سلوى میگه و پوالد نگاهش کرد: نه بابا همه رو خوردم.بنظرت بد کردم شماره شیده رو گرفتم

 خراب میشه همه چى.

 پوزخندى زد: چیزى درست شده؟
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 برنامه هاى من خراب میشه. _

 احتماال موقت نظرش برگرده که پنجشنبه بهش میگى هدف تو بودى و اوکى میشه. _

 اگر از من خوشش نیاد؟ _

 از جا بلند شد :پاشو بريم بیرون يه چیزى بخوريم

 ايول ظرفِ سلوى رو هم االن میدم بهشپوالد از جا بلند شد : 

بى حرف منتظر ايستاد.اين حرف ها و رفتارها از او دور بود.هرگز شور و هیجان عاشقى نداشته بود.اصال 

تا به حال عاشق نشده بود.دوران دانشجويى اش از دخترى خوشش مى آمد اما دختر نقطه ى مقابلِ او 

بود دختر احساساتى و لطیف بود.روزى صدبار بود.هر چقدر خودش خشك و سرد و بى احساس 

يادش  "بگو دوست دارم اگر دوسم دارى نشون بده  "و گريه میکرد که  "دوسم دارى؟ "میپرسید 

تو هیچوقت منو  "هست روز آخر دختر سر روى شانه اش گذاشته بود و تلخ گريسته و گفته بود 

و رفته بود.دنبالش نرفته "ه ام ديگه نمیتونمدوست داشتى هیچوقتم نمیتونى دوسم داشته باشى من خست

 بود.

 زمان هاى زيادى به يادش افتاده بود اما هیچگاه نخواسته بود دوباره با او باشد.

پوالد ظرف به دست از خانه خارج شد.پشتِ سرِ او از خانه بیرون رفت و به درب خانه تکیه زد.پوالد با 

 سرش را به نشانه ى افسوس تکان داد."وبم؟خ"ظرف در دستش به سمتش برگشت و اشاره زد 

 درب خانه باز شد.سلوى با يك سرهمى سفید رنگ مقابل پوالد ايستاد.پوالد با لبخند سالم کرد.

دست در جیب شلوارش برد و به سلوى خیره شد.سلوى با ديدنِ پوالد هُل شد.اين را از دستش که مدام 

 موى نداشته را پشتِ گوش میبرد فهمید.
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ظرف را مقابل سلوى گرفت و تشکر کرد.سلوى با تعارف بسیار ظرف را گرفت و رو به داراب  پوالد

 گفت : شیده گفت شما نخورديد فردا حتما 

 باز درست میکنم براتون میارم.

 صاف ايستاد و خیره به صورتِ تیره ى سلوى گفت:پاستا بیار.

 فت.گ"حتما میارمى"پوالد اعتراض کرد.سلوى با خجالت خنديد و 

پوالد دوباره قرارِ آخر هفته را به سلوى يادآورى کرد.متوجه شد سلوى معذب است اما نمیفهمید چرا 

لبخندش را پاك نمیکند.چرا وقتى معذب يا ناراحت است احساساتش را پنهان میکند و با ابخند به خوب 

 بودن تظاهر میکند.دکمه ى آسانسور را فشرد و نگاهش را روى زمین انداخت.

اى پوالد را شنید که خداحافظى میکند.سلوى نامش را صدا کرد و با او نیز خداحافظى کرد.جوابش را صد

 داد.درب خانه ى سلوى که بسته شد آسانسور رسید.هر دو سوار آسانسور شدند.

 پوالد گفت : اه يادم رفت بگم چرا شماره ى شیده رو گرفتم.

 زد،امروز بايد به ماه گل سر میزد.آسانسور ايستاد. با نوكِ کفش به ديواره ى آسانسور ضربه آرامى

 داراب من واقعا از اين دختر خوشم اومده. _

 "احمق "از آسانسور بیرون رفت 

رو به روى آينه روى صندلى میشینم،به زنِ درون آينه نگاه میکنم،شبیه به زنى که قرار بود باشم 

ب سرِ يه میز بشینم در حالى که بچه هامو خونه ى نیستم.چند ساعت ديگه قراره با شیده و پوالد و دارا

 مادرم گذاشتم و به شوهرم دروغ گفتم.

 اين منم؟منى که مادرم ؟ منى که متاهلم ؟
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منى که قلبم لرزيده با توجه و نگاه هاى مهربونِ يه مرد و فراموشم شده که ديگه دختر بیست ساله  

 نیستم؟سى سالمه.سى سالته سلوى.

از چشمم پايین میريزه،چقدر آدما در مقابلِ خواسته هاى خودشون ضعیفن.چقدر  پلك میزنم و اشك

 من ضعیفم.

موبايل روى میز میلرزه،دستمو دراز میکنم برمى دارمش با ديدن اسم شیده کمى مکث میکنم.دلم 

 میخواست جواب ندم تا قطع کنه و فکر کنه خوابم يا فکر کنه يادم رفته يا جواب بدم بگم نمیام اما

نیرويى هست که اجازه نمیده اين ديدارو خراب کنم،با تمام عذاب وجدان و صداهاى سرزنش گر تو 

 سرم دلم میخواد امشب برم.

 دايره ى سفید رو با انگشت شصت به راست میکشم و موبايل رو روى گوشم میچسبونم.

 جانم شیده؟ _

 سالم زيبام.خوبى؟بچه ها رو گذاشتى پیش مامانت؟ _

 زم تو خوبى؟آره صبح گذاشتم االن داشتم آماده میشدم بیام سمتتخوبم عزي _

 عه ببین نیا سمتِ من مثل اينکه داراب گفته خودش میاد دنبالِ تو _

 از روى صندلى بلند میشم و متعجب میگم:دنبال من؟!

 آره پوالد تو خونه ى خودش دعوتمون ... _

 بريم؟بین حرفش میپرم: االن بايد بگى خونه ى خودش قراره 

 مگه فرقیم میکنه کجا؟شام قرار بود باهم باشیم که هستیم _

 عصبى میشم:واقعا برات فرقى نمیکنه؟عجیبه!با شیده اى که میشناختم خیلى فرق کردى !
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آره فرق کردم چون ديگه دختر بیست ساله ى چشم و گوش بسته نیستم يه زنِ مطلقه ى سى ساله م  _

 کن اداهاتو،خواستى با داراب بیا توام سلوى بیست سالت نیست تمومش

 قبل از اين که بتونم جوابش رو بدم تماس رو قطع میکنه.

 "توام سلوى بیست سالت نیست تمومش کن اداهاتو "جمله اى که گفته بود تو سرم تکرار میشه 

 حق با شیده بود،بايد تمومش میکردم.

 اشتنِ سويیچ از خونه بیرون میرم.به سمت کمد میرم،مانتو و شالى برمیدارم تن میکنم و با برد

به مامان زنگ میزنم و ازش میخوام به بچه ها بگه بیان پايین در مقابل چرا هايى که میپرسه سکوت 

 "میکنم و تماس رو قطع میکنم.جلوى خونه ى مامان وقتى منتظرِ اومدنِ بچه هام به آرش پیام میدم که 

 "شب زود میام شام بريم بیرون "ه و اون در جواب برام میفرست "من جايى نمیرم 

چشمام غرقِ اشك میشه،به پیاده رو نگاه میکنم و مانع از ريختنِ اشکام میشم.حس میکنم بارِ سنگینى از 

روى دوشم برداشته شد،بار سنگینى که به جبر برداشتمش ، بار سنگینى که ... آخ چقدر بودنشو دوست 

 داشتم.

و میشه و با قیافه ى ناراحت سالم میکنه.درِ عقبِ ماشین رو آروشا باز در ماشین باز میشه ايلیا صندلى جل

 میکنه و میشینه.دخترم مثل همیشه لبخند میزنه و سالم میکنه.

 جوابشون رو میدم و در حالى که ماشین رو از پارك درمیارم از ايلیا میپرسم: چرا ناراحتى مامان؟

:میخواست با آقاجون بره پارك با دوستاش فوتبال بازى جوابمو نمیده.آروشا بینِ دوتا صندلى وايمیسته

 کنه

 ايلیا با همون دستايى که زيرِ بغلش زده میگه:گند خورد تو برنامه هام
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 اخمامو تو هم میکشم : چه طرزِ حرف زدنه؟مودب باش.

 سرشو به سمت شیشه ماشین میگیره:ولم کن

 دستامو رو فرمون بى حرکت میذارم:برو شب میام دنبالت

 یجان زده برمیگرده:واقعا مامان؟ه

 آره عزيزم برو ولى مواظب خودت باش آقاجونم اذيت نکن _

 با خوشحالى خودشو تو بغلم میندازه و صورتمو میبوسه:چشم چشم حواسم هست 

 بوسش میکنم : برو مامان ماشینو بد نگه داشتم

ز رفتنش به خونه سرشو از پنجره ى از ماشین پیاده میشه.آروشا رو هم پیاده میکنه تو جلو بشینه.قبل ا

 ماشین تو میاره و میگه : تو بهترين مامانِ دنیايى

 چونه ام میلرزه.کاش بودم ايلیاى من.کاش بودم.

به طرف خونه حرکت میکنم.آروشا تمام مسیر رو ساکته.همیشه همینطورى ساکت بود.شايد براى همین 

ايلیا هم بیشتر دوستش داره.شبیه اون  سکوت و آرامشِ همیشگیش بود که حس میکردم آرش از

تعريفى بود که آرش نسبت به دخترا داشت.من اما میترسیدم.از اينکه در آينده هم همینجورى ساکت 

باشه و نتونه حرف بزنه.اين که نتونه راحت حرف بزنه و از خودش و حقش دفاع کنه.اينکه شبیه به من 

 باشه.ترسو و الل.

 م و همراه آروشا سوار آسانسور میشم.ماشین رو تو پارکینگ میبر

 مامانى ازم پرسید که تو و بابا باهم دعوا میکنید يا نه _
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به آروشاى تکیه زده به اتاقكِ آسانسور نگاه میکنم.آخ مامان.حتى بلد نیستى دلسوزى کنى و نگران 

 باشى.

 دندونامو روى هم فشار میدم:خب؟

 بابا آرشو خیلى دوست داره.مگه نه؟ آروشا با نگه مظلومش میگه : گفتم نه مامان

 لبخند میزنم : آره مامان.

آسانسور وايمیسته.هر دو از آسانسور بیرون میريم.با ديدنِ داراب مقابل واحدمون استرس به تنم 

 میشینه.آب دهنمو قورت میدم بدونِ نشون دادنِ استرس و ترس جلو میرم.

 گرده.آروشا سريع سالم میکنه و داراب به سمتمون برمی

نگاهش از روى آروشا تا صورتِ من باال میاد و بعد از لحظه اى مکث روى صورتم باز پايین میره روى 

 صورتِ آروشا میشینه.لبخند میزنه و با نگاه به آروشا میگه : سالم عموجون.خوبى شما؟داداشت نیست؟

 هم برن فوتبالدخترم مودبانه جواب میده:خوبم.شما خوبید؟نه خونه ى آقاجونم مونده تا با

 کلیدامو تو مشتم میگیرم و جلو میرم:سالم حالتون خوبه؟

 لبخندشو جمع میکنه و به من چشم میدوزه:سالم ممنون،قراره تنها بیايد؟

 کنارش مى ايستم و در خونه رو باز میکنم.رو به آروشا میگم : از عمو خداحافظى کن 

 آروشا دستشو به سمتِ داراب دراز میکنه:خدافظ عمو

داراب خم میشه و دست آروشا رو بوس میکنه و دو طرف صورتش رو هم بوس میکنه : خدافظ دخترِ 

 خوشگل 

 آروشا خجالت زده میخنده و وارد خونه میشه.
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بعد از رفتن آروشا نرمش و مهربونى و لبخند هم از صورتِ داراب میره.بى حس توى صورتم منتظر 

 نگاه میکنه.

 رم:از دوستتون عذرخواهى کنید از طرفمدستمو به دستگیره ى در میگی

 دستشو تو جیبش میبره:نمیاى؟

 نه.نمیتونم دخترمو تنها بذارم _

 سه تايى میريم. _

 زبون روى لبم میکشم: به همسرم اطالع ندادم،اومدنم درست نیست.

 گوشه ى لبش باال میره : چون به همسرت اطالع ندادى اومدنت درست نیست؟

 م : چون متاهم اومدنم درست نیست.به چشم هاش نگاه میکن

پوزخندش پررنگ تر میشه و سیاه چاله هاى صورتش هنوزم بى حس بهم نگاه میکنن: نخ دادنت وقتى 

 متاهلى درست بود؟

 انگار کسى با پتك تو سرم کوبیده باشه،انگار سطلى آب يخ توى سرماى زمستون رو سرم ريخته باشن.

 نخ ندادم،اشتباه میکنید.با چشماى غرق اشك نگاهش میکنم:من 

 با حالتِ بدى نگاهم میکنه و بدون گفتن حرفى پشتشر میکنه بهم و وارد آسانسور میشه.

 تا رفتنِ آسانسور به البى همونجا مى ايستم و غم شروع به بارش میکنه.

درو میبندم.صداى زنگ آيفون بلند میشه.با ديدن آرش داخل مانیتور دست زير چشمام میکشم.دکمه 

 و میزنم و داد میزنم : آروشا جان بیا بابا اومدر
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با قاشقِ چوبى پیازها رو جابه جا میکنم.ساعت حدودِ نه شده احتماال االن داراب رسیده و به پوالد گفته 

چرا نتونستم بیام.شیده و پوالد باهم حرف میزنن و داراب بیخیال و خونسرد نگاهشون میکنه.يعنى 

 مهم نیست؟ پوالد ناراحت میشه يا براش

زير گاز رو کم میکنم و زرد چوبه و فلفل رو اضافه میکنم.آرش وارد آشپزخونه میشه.بشقابى که گوشت 

 چرخ کرده رو روش گذاشتم برمیدارم.

آرش لیوانى از کابینت برمیداره.گوشت چرخ کرده رو داخل ماهیتابه میريزم.صداى ريخته شدن آب 

 داخل لیوان رو میشنوم.

 م میخورد؟به من فکر نمیکرد؟پوالد امشب شا

حتما ديگه هیچوقت نمیخواد منو ببینه.براش ديگه زنِ متاهل ام و يه مهره ى سوخته.کاش نگفته 

 بودم...کاش امشب رفته بودم.

 الزم نبود خودت غذا درست کنى از بیرون میگرفتیم حاال که نشد بريم. _

 نى کرده بود.به سمت يخچال میرم: غذاى سختى نیست،آروشا هوس ماکارو

در يخچال رو باز میکنم و قوطى رب رو برمیدارم:امشب که سر دردم نذاشت اما يه شب ديگه میريم 

 اگر بعدا وقت داشتى.

 در يخچال رو میبندم.

 تیکه میندازى؟ _

 با تعجب نگاهش میکنم : تیکه؟

 "اگر بعدا وقت داشتى "لیوانشو روى میز میذاره و ادامو درمیاره :
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 : تیکه نبود.اخم میکنم 

 دستشو تکون میده : بسه بسه جمعش نکن

 به سمت گاز میرم و با لحن آروم ترى میگم : واقعا تیکه ننداختم اما هر جور راحتى فکر کن.

 از پشت سر بهم نزديك میشه : پس من فرض رو بر اين میذارم که تیکه ننداختى.خوبه؟

 خسته و براى رفتنش از آشپزخونه جواب میدم: آره

ديك تر میشه و قبل از اين که بتونم فاصله ايجاد کنم دستاش دورِ شکمم حلقه میشه و از پشت بهم نز

 میچسبه.سرشو کنار گوشم میاره و زمزمه میکنه:خوشم از تیکه انداختنات نمیاد.

 سرمو به سمتش کج میکنم و به صورتش نگاه میکنم: تو اصال از من خوشت میاد؟

میزنه،مثل همون شب که فهمید باردارم يا مثل قبل ترش ، همون وقتى که لبخند میزنه،مهربون لبخند 

برام ماشین خريد و من از خوشحالى دست دور گردنش حلقه کردم و گفتم عاشقتم.مهربون لبخند 

 میزنه و میگه : خوشم نمیومد که زنم نبودى،مادرِ بچه هام نبودى.

 عمیق تر.غم پنجه میکشه به ديواره هاى قلبم:نه.اينجورى نه.

 چشماش میخندن : لوس نشو.

 با چونه ى لرزيده لبخند میزنم : میشه تا من میز رو آماده میکنم برى دنبالِ ايلیا؟

سرشو تکون میده و گونمو میبوسه ازم فاصله میگیره.دلم میخواد گوشه ترين قسمت آشپزخونه بشینم 

م.که قلبم نمیلرزه با نزديك شدنش با و زار زار گريه کنم از اين حقیقتِ تلخ که من شوهرمو نمیخوا

لبخند زدنش که شوهرم هیچ جمله اى نمیگه تا با اين دستاى خسته يه گوشه از زندگیمو بگیرم و 

 نجاتش بدم.که بزنم تو سرِ خودم براى فکر کردن به پوالد.
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ه سس که صداى آرش از سالن میاد که رفتنشو همراه با آروشا اعالم میکنه.با بسته شدنِ در خونه ب

آماده شده نگاه میکنم.با دستاى سريع و تند میز رو میچینم و از آشپزخونه بیرون میرم.تلفن خونه رو 

 برمیدارم شماره ى شیده رو وارد میکنم.

 گوشى رو به گوشم میچسبونم و پشت پنجره میرم.

ه تو گوشم پخش يکم طول میکشه تا شیده جواب بده.به خیابون و ماشینا نگاه میکنم.صداى عصبیه شید

 میشه :خیلى روت زياده بخدا

 بى حوصله میخندم : خوش گذشت؟

 عصبى تر میشه : واقعا دلم میخواد گوشیو قطع کنم روت.

 باشه قطع کن. _

داد میزنه : چه مرگته سلوى؟چه مشکلى پیش اومد که نیومدى بعدم اون گوشى بى صاحبتو خاموش 

 که بخواى بخاطر يه بحث با من نیاى. کردى؟ واقعا فکر نمیکردم انقدر بچه باشى

 متعجب جواب میدم : من به داراب گفتم 

شیده هنوز داد میزنه : آره گفتى اما دقیقا عین يه آدم بیشعور فقط به اون بدبخت گفتى مشکل برات 

 پیش اومده

االن عصبى از اينکه شیده درست حرف نمیزنه میگم:اه شیده داد نزن انقد،آرش رفته دنبال ايلیا و 

برمیگرده نمیتونم زياد حرف بزنم فقط من نگفتم به داراب مشکل دارم گفتم شوهرم هست و نمیتونم 

 بیام.نگفت؟

 شیده بلند تر داد میزنه:احمق به داراب گفتى شوهر دارى؟
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 آره نگفت؟اصال چیشد؟شیده بدو االن آرش میاد_

ت پیش اومده پوالدم از من واى چرا انقد خرى ؟نخیر نگفت فقط گفت که بش گفتی مشکل برا_

خواست بهت زنگ بزنم که خاموش بودى بعدم پوالد شمارتو گرفت تمام مدت بهت زنگ زد ،واى 

سلوى واقعا احمقى حاال میفهمم اون داراب لعنتى چرا وقتى گفتم شماره خونتون رو سیو نکردم بهم 

 پوزخند زد،گند زدى گندددد 

 آروم جواب میدم : چرا نگفت؟

ونم بابا پسره ى بیشعور حتما يه نقشه اى داشته ديگه شايدم چون من اونجا بودم نگفت  االن چه مید _

 داره میگه پُرش میکنه

 نفسم رو بیرون میفرستم : تو کجايى؟شام خورديد؟

خونه ى خودمم ، نه بابا چه شامى ؟پیش اونا نگفتم دعوا کرديم و بخاطر من نیومدى گفتم نگرانتم و  _

 ؟اومدم ، سلوى

 هوم ؟ _

جلوى آرش گوشیتو روشن نکن اين پسره پیام داده شايدم زنگ بزنه باز ، شماره ى خونتم از ترس  _

 اين که آرش جواب بده ندادم،حواست باشه.

 پوالد نفهمید شوهر دارم؟ _

 شیده آه میکشه : نه ولى حتما داراب بهش میگه.

 باشه کارى ندارى؟ _

 نه فقط...فردا میام پیشت _
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 ه خدافظباش _

  

پرده رو کنار میندازم.از پنجره فاصله میگیرم روى مبل میشینم.به موبايلم روى میز نگاه میکنم.تا قبل از 

اومدنِ آرش شايد بتونم پیام هامو ببینم.با همین فکر دست دراز میکنم گوشیمو بردارم که صداى زنگ 

 مو داخلش میندازم.آيفون میاد.قبل از بلند شدن کشوى میز رو باز میکنم و موبايل

* 

* 

در اتاق بچه ها رو میبندم.به سمت اتاقِ خودمون میرم.تمام منتظر بودم به اين ساعت برسم،بچه ها و 

 آرش بخوابن بتونم گوشیمو روشن کنم.

وارد اتاق خودمون میشم،آرش رو تخت دراز کشیده،خم میشم بالشتمو بردارم مچ دستمو میگیره :الزمه 

 هر شب فیلم ببینى؟

 لبخند میزنم : خوابم نمیبره.

 دستمو به سمت خودش میکشه : منم

تك تك چراغ هاى قرمزِ مغزم روشن میشن،امشب اين نزديك شدن رو نمیخواستم.امشب که فکرِ مردِ 

 ديگه اى تمام سرمو پُر کرده بود نزديك شدنِ آرشو نمیخواستم.

 م ببینیمروى تخت میشینم،خودمو میزنم به کوچه على چپ: پس باهم فیل
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آرش با صدا میخنده و من فکر میکنم چرا آرش امشب انقدر میخنده.نکنه حس کرده ؟مثل تمام شبايى 

که من از همیشه مهربون تر رفتار میکردم چون حس کرده بودم کسى هست،کسى که حتما از بهتره و 

 زيباتر و مهربون تر.

 اتاق تاريك میشه.هول میشم :آباژورو چرا خاموش کردى ؟

 اش از جايى نزديك گوشم میاد: هیس صد

 چشمام کم کم صورتشو تو تاريکى تشخیص 

 میدن : آرش میشه يکم با هم حرف بزنیم؟

 لب هاش نرم روى گردنم میشینه و آروم میبوسه. 

 خودمو جلو میکشم:میخوام حرف بزنیم

 دستش روى دهنم میشینه:بعدا حرف میزنیم.

کر میکنم آيا آرش میفهمید معنى اين شعر رو؟آيا حس بینیم از هجوم اشك تو چشمام میسوزه.ف

میکرد خستگى من رو؟دستش تکه تکه لباس هام رو از تنم جدا میکنه و من تنم عريان میشه.مثل تموم 

شب هايى که نیاز به حرف زدن داشتم و به جاى دلم تنها تنم نوازش شد.وقتى که خسته و سیراب از 

سرم باال میارم.میل شديدى به گريه دارم اما توانِ گريه ندارم.از  روى تنم بلند میشه،پتو رو تا روى

 خودم بدم میاد.از اين منِ بى عرضه ى خائن بدم میاد.خیلى بدم میاد.

نفس کم میارم.پتو رو کنار میزنم و نگاهش میکنم که بیخیال و راحت خوابیده.از جا بلند میشم و به 

 نیم ساعت زيرِ دوش آب میشینم و هیچ فکرى نمیکنم.حموم میرم.زير دوشِ آب میشینم.بیشتر از 

 ذهنم خسته اس و روحم بیشتر.
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از حموم بیرون میرم و با ديدن آرش که هنوز خوابه از اتاق بیرون میرم.با حوله ى تنم روى مبل 

میشینم.گوشى موبايلم رو از کشوى میز بیرون میارم.سردم میشه.با يك دست يقه ى حوله رو بهم 

و با دستِ ديگه موبايلم رو روشن میکنم.چند لحظه بعد از روشن شدنِ پیام ها میرسن.آب میچسبونم 

 دهنمو قورت میدم و بیخیالِ پیام هاى شیده وارد صفحه ى پیام هاى پوالد میشم و از اولین پیام میخونم.

 

 "سلوى مشکلِ حادى پیش اومده؟گوشیت چرا خاموشه؟نگرانتم"

 "سلوى من نگرانتم"

 هاى قلبم رو میشنوم.گرما جاى سرما رو توى تنم میگیره. صداى تپش

 

 "شام امشب بخاطرِ تو بود،بايد باهات حرف بزنم سلوى، صبر میکنم گوشیتو روشن کنى. "

 

گوشى تو دستم میلرزه و شماره ى نا آشنايى که حاال میدونم پوالده روى صفحه ى گوشى میوفته.قلبم 

 نم تا صفحه خاموش بشه.هُرى پايین میريزه.انقدر نگاه میک

 "االن نمیتونم حرف بزنم فردا خودم بهت زنگ میزنم"تماسش که قطع میشه سريع براش مینويسم 

باشه عزيزم من منتظرت  "پیام رو ارسال میکنم.به محض اين که پیامم خونده میشه جواب میده 

 "میمونم

شروع به حرف زدن میکنن.از جا بلند  با دستى لرزيده از صفحه ى پیام ها میام بیرون،صداها تو ذهنم 

 "فردا ... فردا به احتماالت فکر میکنم...االن نمیتونم "میشم و با خودم تکرار میکنم 
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 'داراب  '

 

 

 آستینِ پیراهنِ سفیدش را تا زد و خم شد از روى میز سیگارش را برداشت به سمت پنجره رفت.

تاريك و بدونِ ماشین چشم دوخت.با صداى باز سیگارش را آتش زد میان لب گذاشت و به خیابانِ 

شدنِ در اتاق سربرگرداند و به پوالد که با لبخند غلیظ به سمتش مى آمد نگاه کرد.از زمانى که شیده 

رفته بود پوالد با اخم عمیق و گوشى به دست گوشه اى نشسته بود.چند دقیقه قبل به اتاق خواب رفته 

 نرژى مقابلش ايستاده بود.بود و حاال با چهره اى شاد و پرا

 چشم هايش را باريك کرد: چیشد؟جواب داد؟

پوالد سیگارى برداشت و يك شانه را به پنجره تکیه داد و رو به رويش ايستاد،در حال روشن کردن 

 سیگار جواب داد: تقريبا.گفت فردا زنگ میزنه االن نمیتونه صحبت کنه.

 پُك محکمى به سیگار زد: چرا نمیتونست؟ 

الد شانه باال انداخت:نمیدونم نپرسیدم.فردا که زنگ بزنه بهش پیشنهاد دوستى میدم.دلم میخواد پو

 بیشتر بشناسمش.

 به خیابان نگاه کرد:تهش چیه؟

 خونواده داشتن _

 بدون برداشتن نگاهش جواب داد:با يه زنِ شوهر دار به خانواده فکر میکنى؟

 اد پوالد سکوت را بشکند.پوالد يکه خورد،از سکوتش مشخص بود.اجازه د
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 سلوى شوهر داره؟_

نفهمید چرا اما پلك هايش را يکبار محکم باز و بسته کرد و خیره به چشم هاى پوالد گفت:نه.يه سوالِ 

 کلى بود.

 پوالد نفس راحتى کشید،خم شد سیگارش را در زير سیگارى خاموش کرد:ترسونديم بابا

ب باز کند اما نمیدانست چرا دلش میخواست ببینید که زن تا کجا به پوالد نگاه کرد.شايد بهتر بود االن ل

 پیش میرود.دلش میخواست ببینید اين بازى تا کجا ادامه مى يابد.

 رفتى پیش ماه گل جون؟ _

 با صداى پوالد از فکر بیرون آمد:نه نرفتم

 آرزوم بود مامانِ منم مث ماه گل باشه،همونقدر قوى و آروم. _

 یگار پوالد خاموش کرد:مقايسه نکن.سیگارش را کنار س

پوالد روى مبل نشست:بعضى وقتا دستِ خودم نیست ديدنش تو آسايشگاه روانى بهم میريزتم.دلم 

 میخواست قوى تر بود.

 حالش چطوره؟ _

پوالد دو دست را روى صورتش کشید : بد.مث قبل.دلم میخواد روزى صدبار لعنت کنم پدر بزرگ و 

 ه باعثِ ازدواجش با باباى جاکشم شدعمو و هر بى ناموسى ک

 داراب بى حرف سیگار ديگرى روشن کرد.

پوالد نگاهش کرد:تو حتما پدر خوبى داشتى؟عکسش رو خونتون ديدم اما هیچوقت درموردش حرف 

 نزدى.
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به دو گربه که مقابل درب خانه در حالِ پريدن به يکديگر بودند نگاه کرد.به ذهنش فشار آورد تا 

ز پدرش به ياد بیاورد اما در ذهنش هیچ چیز جز تصوير معلقِ پدرش با پاهايى که تکان خاطره اى ا

 میخوردند نبود.

 موبايلش در جیب شلوار لرزيد.موبايل را بیرون کشید.پیام از يك شماره ناآشنا بود.

 "سالم.خوبى؟دلم برات تنگ شده... "با اخم هايى درهم پیام را خواند

پوزخند زد.خواست گوشى را در جیبش بگذارد که پیام ديگرى به سه نقطه نگاه کرد و 

 "ترانم.يادته؟"آمد

 و سند کرد. "نه  "تايپ کرد 

 پوالد صدايش زد:کیه عصبانیت کرده؟

 شماره را بالك کرد و موبايل را در جیبش انداخت:يکى از همین جنده هاى دورم.

 در راحت روشون برچسب میزنى.پوالد سرش را با افسوس تکان داد : خدا رو خوش نمیاد انق

 با نگاهِ بى تفاوتِ داراب از جا بلند شد:البته که تو اعتقادى به خدا ندارى.چاى میخواى؟

 سر تکان داد.پوالد به آشپزخانه رفت : سلوى و شیده معمارى خوندن.

 روى مبل نشست.چشمانش را بست.پوالد ادامه داد:دنبالِ کار میگردن،گفتم بیان شرکت.

 را باز کرد عصبى جواب داد: تو گوه خوردى. چشمانش

 پوالد بى اهمیت به او ادامه داد:مگه نظرى و افخم رو بیرون نکردى؟خب اينام دوتا نیرو ديگه.

 پاى جك و جنده ها رو تو شرکت من باز نکن  _
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 پوالد لیوان را روى میز کوبید:اه يکم دهنتو جمع کن ديگه

 لِ کسشر دادى.داراب بیخیال دستش را تکان داد:قو

 پوالد نفسش را بیرون فرستاد:بذار حاال بیان رزومه رو ببین بعد حرف بزن

 پايش را روى میز گذاشت:چايى رو بیار

 داراب منو ضايع نکن من بهشون قول دادم _

 چايى نمیارى؟_

 فردا زنگ زد بهش میگم بیان،اوکى؟ _

صا سلوى.از آدم هاى مظلوم نما و چشمانش را کالفه بست.حسِ خوبى به اين دو زن نداشت.مخصو

عوضى بود.زنِ خراب با شوهر و دو بچه فکرِ دوست پسر در سر داشت.دلش میخواست تنبیهش 

 کند.فکر در سرش پررنگ تر شد.بايد تنبیهش میکرد اما اول بايد میفهمید تا کجا میخواهد پیش برود.

 .چشم هايش را باز کرد خیره به کفش هايش روى میز گفت : اوکى

بچه ها رو میذارم پیشِ آرزو و به خونه برمیگردم.بهشون گفته بودم کارى دارم بايد انجام بدم و زود 

برمیگردم تا براى شب خونه رو آماده بکنیم.تولدِ آقاجون بود و من نمیفهمیدم مردِ شصت ساله چه 

 احتیاجى به تولد و سوپرايز کردن داره.

م و چقدر از اين شرايط بدم مى اومد.از اين که نمیتونستم با خودم اومده بودم خونه تا به پوالد زنگ بزن

 و زندگیم رو راست باشم.از اين که دارم شبیه آرش میشم بدم مى اومد.

چشمام که امروز باز شد و نگاهم به آرشِ خوابیده کنارم افتاد ترديد و دو دلى رو کنار گذاشتم.من 

 بودن.پوالد کى بود؟هیچکس.هیچکس.نمیتونستم خودخواه باشم.آرش بود.بچه هام 
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 وارد خونه میشم و روى کاناپه میشینم.جايى که هر شب میخوابیدم و براى خودم رويا میبافتم.

وارد لیستِ تماس ها میشم و شماره ى سیو نشده ى پوالد رو لمس میکنم.گوشى رو به گوشم 

بِ من پخش میشن دلمو بهم میچسبونم.صداى بوق ها که با آرامش و بدون هبر از تشويش و اضطرا

میريزه.آب دهنمو با فشار قورت میدم.من بايد میتونستم اينکار رو انجام بدم.صداى سالمِ سرخوشِ 

 پوالد جاى بوق ها رو میگیره.

 سالم،حالتون خوبه؟ _

 صداى باد و ماشین میاد:خوبم عزيزم.تو خوبى؟مشکلت حل شد؟

 بیرونید؟میخوايد من بعدا.... _

 پره:نه نه راحت باش بین حرفم می

میخواستم بابت ديشب ازتون عذرخواهى کنم که نتونستم بیام شرمنده شدم وقتى شیده گفت که  _

 نمونده.

 صداى مهربونش میشینه رو قلبم:من قصدم از دعوت اومدنِ تو و حرف زدن باهات بود.

 چشمم پر از اشك میشه: راجع به چى حرف بزنیم؟

 یشتر تو خودش مچاله میشه:اينجورى که نمیشه،میشه همو ببینیم؟تك خنده اى میکنه که قلبم ب

 نفس عمیقى میکشم:میشه من باهاتون راحت حرف بزنم؟

 حتما. _

 شالمو با دست میگیرم و از گردنم فاصله میدم:من میدونم راجع به چى قراره صحبت کنید.

 پوالد میخنده:واقعا؟
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 من متاهلم.دوتا بچه هم دارم. _

 از چشمم آروم پايین میريزه. ساکت میشه.اشك

 با صدايى ناباور میگه:شوخى نمیکنى؟

گوشى رو از گوشم برمیدارم.کف دستم رو روى دهنم فشار میدم.نبايد گريه کنم.االن وقت گريه 

نیست.نفس عمیقى میکشم گوشى رو دوباره به گوشم میچسبونم:نه شوخى نمیکنم.بايد زودتر میگفتم 

 .ازتون معذرت میخوام که با سکوتم باعث شدم...اما خب موقعیتش پیش نیومد

حرفمو قطع میکنه:اين چه حرفیه سلوى؟من از تو عذر میخوام باور کن اصال نفهمیده بودم وگرنه 

 جسارت نمیکردم

غم بیشتر روى قلبم میشینه.ناراحت نشد؟يعنى اصال براش مهم نبود که من رو بدست نیاورده از دست 

 را من دارم گريه میکنم؟داد؟پس چرا من ناراحتم؟چ

 صداش به خودم میارتم:دختر يا پسر؟

 بینیم رو باال میکشم:يه دختر يه...

 گريه میکنى؟ _

 با پشت دست اشك رو پاك میکنم،صدام میلرزه:من....میشه بعدا بهتون زنگ...

 از خدا خواسته میگه:حتما سلوى جان هر زمان که حالت بهتر بود باهم صحبت میکنیم.

داحافظیم نمیمونه و تماس رو قطع میکنه.گوشى رو از گوشم پايین میارم و دو دستم رو روى منتظر خ

 صورتم میذارم با صداى بلند گريه میکنم.
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نمیدونم بخاطر پوالد دارم اشك میريزم يا خودم.فقط میدونم خستم.فقط میدونم به اندازه ى تمام سال 

 هاى زندگیم خستم.خسته و درمونده.

 کردن و کمى بهتر شدنِ حالم از خونه بیرون میرم.بعد از گريه 

به آرزو پیام میدم که سر راه چى بايد بگیرم ازم میخواد چند تا ديگه بادکنك و دو نوع شیرينى 

بگیرم.به شیرينى فروشى میرم و چیزهايى که خواسته بود رو میخرم و به سمت خونه ى پدرى آرش راه 

 میوفتم.

ى آينه ى ماشین نگاه میکنم.بدونِ آرايش با بینى و چشم هاى پشت چراغ قرمز به صورتم تو

خیس.آهى میکشم.حتما عمه و عموى آرش هم بودند.بهتر بود با قیافه ى بهتر برم.نزديكِ خونه ماشین 

رو نگه میدارم.از کیف لوازم آرايشم رو برمیدارم.يکمم پنکك و ريمل میزنم و بعد از برداشتنِ وسايل 

شم.روزهاى اول ازدواجم يك بار آرش ازم پرسیده بود چرا اکثرا بدونِ آرايشم و من از ماشین پیاده می

گفته بودم حوصله ندارم خنديده بود و گفته بود ولى يه زن همیشه بايد آرايش کرده باشه بعدم در 

ادامه گفته بود البته براى شوهرش.بعد از اين حرفش تا يك ماه هر روز به خودم میرسیدم و از برقِ 

چشماش وقتِ ديدنم لذت میبردم اما بعد از مدتى خسته شدم.من برقِ چشماى شوهرم رو با هربار 

 ديدنم میخواستم حتى وقتى بهم ريخته ام و دارم از شلختگى میمیرم.

 زنگ در رو میزنم و وارد خونه میشم.

 بعد از سالم از آرزو میپرسم:چند نفر رو دعوت کرديد؟

 م میگیره:هیچکس فقط خودمونیمجعبه هاى شیرينى رو از دست

 سرى تکون میدم و ته دلم خدا رو شکر میکنم.

 آقاجون همراه پريماه جون به خونه ى يکى از دوستاشون رفتن و قراره شب بیان.
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لباسمو عوض میکنم و گوشیمو از کیفم بیرون میکشم.با ديدن صفحه ى خالى از میس کال و پیام آه 

ه تو رو خدا طالق بگیر يا من دارم از عشقت میمیرم؟معلومه که گفته میکشم.منتظرِ چى بودم؟پیام بد

 گورِ بابات و بیخیال شده.کى منو خواسته؟کى منو میخواد؟هیچکس.

 همراه آرزو میز رو میچینم و به حرفاش راجع به همکالسیاش و اتفاقاى بامزه ى مهمونیاش گوش میدم.

اونه.بزرگترين آرزوم جاى اون بودنه.آرزو از دردِ االنِ آرزو نمیدونه بزرگترين حسرتِ من زندگى االنِ 

 قلبم خبر نداره و نمیدونه با حرفاش من چه آهى تو دلم میکشم.

 زنگ در به صدا درمیاد.ايلیا و آروشا براى باز کردنِ در و رفتن بغلِ آرش پا تند میکنن.

پريماه جون  سالم سرسرى به آرش میکنم و خودمو مشغولِ چیدن نشون میدم.آقاجون و

میرسن.آقاجون وقتى ما و خونه رو میبینه لبخند میزنه و تشکر میکنه.آروشا و ايلیا داد میزنن تولدت 

مبارك میخونن و آقاجون براشون ذوق میکنه و بغلشون میکنه.ازمون تشکر میکنه و من فکر میکنم بايد 

 آقاجونه.بیشتر ذوق میکرد و خوشحال میشد.من فکر میکنم چقدر آرش شبیه به 

بعد از خوردن کیك در حالى که آرزو پیش دستیارو جمع میکنه پريماه جون میگه:عروسِ آقاى نجم 

 انقدر افسرده بود با ديدنش دلم گرفت.

 آقاجون سرِ ايلیا رو بوس میکنه:ساکت بود.

خوبه پريماه جون اصرار میکنه:نه ساکت نبود.دلمرده بود انگار.نگاهش بى هیجان بود.شوهرشم آقا و 

 نمیدونم واال مشکلش چیه.حتى دلش نمیخواست بره خونشون پیش شوهرش.

 ناخودآگاه با لحنِ غمگین میگم:حتما عاشقِ شوهرش نیست.

 آرزو جواب میده:آره منم همین فکرو میکنم شبِ عروسیشم نرقصید.

 پريماه جون رو به آرزو میگه:چه ربطى داره مادر سلوى هم شبِ عروسیش نرقصید پس...
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رش با لحنى عصبى حرفِ مادرشو قطع میکنه:بسه مامان به ما چه مربوطه عروس آقاى نجم چه آ

 مرگشه؟

 آرزو با تعجب میگه:وااا چت شد؟

 آرش بلند میشه: من میرم تو ماشین بچه هارو آماده کن بیا

چار بچه ها بدون اين که اهمیتى به صدا زدن هاى آقاجون و پريماه جون بده از خونه بیرون میره و من نا

رو آماده میکنم بعد از خداحافظى بیرون میرم.میبینم که تکیه زده به ماشین سیگار میکشه.با ديدنمون 

سیگارش رو روى زمین پرت میکنه و سوار ماشین میشه.بى حرف سوار میشیم،بچه ها انگار متوجه جو 

 سنگین میشن که هر دو ساکت تر از ما میشن.

 اتاق خودشون میرن و من براى عوض کردن لباس به اتاق خودمون میرم.به خونه میرسیم،بچه ها به 

در شلوارمو عوض میکنم و براى برداشتن تى شرت سرمو داخلِ کمد میبرم.آرش در اتاق رو باز میکنه 

وارد میشه.لبه ى تخت میشینه و باال تنه اشو روى تخت رها میکنه.تى شرتمو عوض میکنم.میخوام در 

 با صداى آرش لحظه صبر میکنم.کمد رو ببندم که 

 حق با گالره بود. _

 دندونامو رو هم فشار میدم و در کمد رو میکوبم:چرا حق با زنِ سابقت بود؟

 بى اهمیت به طعنه اى که زدم جواب میده:تو هیچوقت منو دوست نداشتى.

 به کمد تکیه میزنم: توام نداشتى.

 حداقل انکارش کن. _

 ارِ من چیزى عوض میشه؟زبون روى لبم میکشم:با انک
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 میخنده:حداقل شك میکنم

 تکیه امو برمیدارم: بیهوده اس

 تو زنِ احمقى هستى که نمیبینى _

 چیو نمیبینم؟نخواستنتو؟زندگى مزخرفمونو؟ _

 چشماشو میبنده:مزخرف نیست.

 پر از درد میخندم:زندگیمون مزخرف نبود که خیانت نمیکردى.

 حتى!!!چقدرم تو از خیانت کردنم نارا _

 ناراحتى که ترکت نکردم؟ _

دستشو رو پیشونیش میذاره: حتما عروسِ نجم دلش با دوست پسرِ سابقشه که عاشقِ شوهرش 

 نیست.مگه نه؟

يکه میخورم و تعجب خیلى زود جاشو به بغض سنگینى میده : عشق يکبار نیست.اگر شوهرش 

 میخواست حتما میتونست عاشقش کنه.

 ابش بمونم اتاق رو ترك میکنم و شب رو روى کاناپه به صبح میرسونم.بدونِ اين که منتظرِ جو

 'داراب'

 

 موبايل را در دستش جابه جا میکند و پوفى از سر بیحوصلگى میکشد:خب االن مگه چى شده؟

 صداى غمگین پوالد غمگین تر میشود:میگم شوهر داره.چى قراره بشه بدتر از اين؟
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مده بود اورا ببیند که پوالد زنگ زده و گفته بود سالله سوهر دارد و به درب خانه ى ماه گل زل میزند،آ

به "حاال داخل ماشین نشسته بود چسناله هاى پوالد را گوش میکرد.هر بار به دهانش مى آمد بگويد

 و با دست کشیدن در موهايش جلوى خودش را میگرفت. "تخمم

 بوده؟نفسش را از راه دهان بیرون فرستاد:رابطه اى که نبوده.

 پوالد خفه جواب داد:نه اما...هیچى.برو به کار...

 میان حرفش پريد:خودتو کوچیك کردى پیشِ زنیکه؟

 پوالد عصبى جواب داد:نخیر جلوى سالله هیچى از حالِ داغونم نشون ندادم،خدافظ

ده زنیکه ى جن"و قبل از اين که جوابِ داراب را بشنود تماس را قطع کرد.ب صفحه موبايل نگاه کرد

 "ريد تو حالِ اين پسر

درب ماشین را باز کرد و همزمان درب خانه ماه گل باز شد،با دستى که روى دستگیره درب ماشین بود 

از پشت شیشه ماشین به خانه و کسى که خارج میشد نگاه کرد،توقع ديدنِ ماه گل را داشت اما با ديدن 

يك قدم برداشت و درب خانه را بست.تك دخترى که از خانه خارج میشد چشمانش را ريز کرد،دختر 

تك تصاوير از يك شب خوابیدن با دختر در ذهنش جان گرفت.خیلى زود ترانه را شناخت.بى معطلى از 

 ماشین پیاده شد و با قدم هاى بلند و محکم به سمت دختر رفت.

ا چسبید و بى هیچ ترانه پشت به او بود و میخواست قدم براى رفتن بردارد که از پشت يقه ى پالتواش ر

 مالحظه اى او را به سمت خود برگرداند.

 دخترك با ديدن داراب چشمانش گرد شد.

 با صدايى آرام که عصبانیتش را نشان نمیداد پرسید:خونه ى مادرِ من چه غلطى میکردى؟
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ه ى کسى دختر به مِن مِن افتاد و بعد از مکث چند ثانیه گفت:من...من...داشتم رد میشدم از اينجا...خون

 نبودم.

با دروغى که دخترك گفت کنترلش را از دست داد و پشتِ دستش محکم روى لبِ دختر نشست.ترانه 

از ضربه اى که خورد يکم قدم عقب رفت.داراب فاصله را پر کرد.شالگردنِ دورِ گردنش را میان مشت 

 غ نگو.گرفت و دختر را جلو کشید.از بین دندان هاى بهم فشرده اش غريد:به من درو

 دست ترانه با لرزشِ شديد روى لبش نشست.لبش میسوخت مانند دلش اما نه دلش بیشتر میسوخت.

 کاسه ى چشمش پراز آب شد.مبهوت و ترسیده و دل شکسته به رويايش نگاه میکرد.

داراب بى هیچ رحمى همانطور که شالگردنش را گرفته بود او را به سمت ماشین بُرد.درب ماشین را باز 

 و تقريبا او را روى صندلى پرت کرد. مرد

پشت فرمان نشست.ماشین را روشن کرد و با سرعت از کوچه بیرون رفت.در سرش فقط يك فکر بود 

و آن اين بود که دختر به خانه ماه گل رفته تا از اين طريق از او اخاذى کند.احتماال به ماه گل گفته بود 

 بکارتش را گرفته يا هر حرف احمقانه اى.

 ه سمتش نگاه انداخت.توانايى کشتنش به بدترين شکل ممکن را داشت.ب

با صدايى که خشمش را نشان میداد پرسید:خونه ى مادر من چیکار میکردى؟بدون يه کلمه دروغ عین 

 بچه ى آدم میگى فهمیدى؟

 به دختر نگاه کرد که دست روى لبش گذاشته بود و با چشم هايى غمگین و خیس نگاهش میکرد.

ر دستش را پايین آورد با صداى لرزيده گفت:من براى عکاسى رفتم...با دوستم...همسايه ى ماه گل دخت

 جو...خانومه.من...

 ماشین را گوشه اى نگه داشت:به ماه گل که چیزى نگفتى؟
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 چى...من نه...بخدا _

بذارى،از اون  انگشت اشاره اش را باال برد:الزم نکرده براى عکاسى و هر کوفتِ ديگه پاتو خونه ى ما

شب که باهم بوديم ماه گل بويى ببره زنده چالت میکنم. ته و توى رابطه ى تو و اون حرومزاده که 

 اونشب آوردت رو هم درمیارم

اشك روى گونه ى ترانه سرخورد و با صدايى که حاال بیشتر میلرزيد گفت:پسر عمومه.خودم خواستم 

 بیام مهمونى که ببینمت.من...من...

 وزخند زد:پسرعموته يا ك*کشت؟داراب پ

ترانه با چشمانى ناباوار نگاهش کرد.حرفى در دهانش نبود که بگويد حتى فرياد زدن هم از توانش 

 خارج بود.

 تنها دست روى دستگیره ى ماشین گذاشت و درب را باز کرد.

 داراب تند گفت:حرفايى که گفتم از يادت نمیره که؟

 از خون روى لبش را با زبان پاك کرد و جواب داد:نه زبان روى لبِ سوزانش کشید و کمى

 پس ديگه نبینمت._

براى لحظه اى نگاهش کرد.با ته مانده ى توانش لب زد:برات مهم نیست...که چرا خواستم 

 ببینمت؟...چرا براى عکاسى...اومدم...خونه ى شما؟

هرزه اىى شبیه به توئه که  چشمانش را روى ترانه انداخت:نه مهم نیست.دورِ من پر از دختر و زناى

 میخوان بیان زيرم.برو پايین.
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ترانه با پاهاى سست و بى جان از ماشین پیاده شد.ماشین با سرعت از کنارش عبور کرد.تمام کیك هاى 

خوشمزه اى که خانه ى ماه گل خورده بودتا حلقش آمده بود.بى توجه به مردمى که درخیابان بودند 

 .روى زمین خم شد و عُق زد

از کنار دختر که عبور کرد حتى لحظه برنگشت نگاهش کند.به سمت خانه ى ماه گل رفت.با ديدن ماه 

 گل شروع به سوال پرسیدن کرد و آنقدر پرسید تا خیالش راحت شود ترانه حرفى نزده است.

دا میان سالله و شیده فر "شب که روى کاناپه کنارِ ماه گل نشسته و فیلم تماشا میکرد پوالد پیام داد

 "شرکت

 "سالله؟"ابرو درهم کشیدو جواب داد

به شیده زنگ زدم گفتم براى کار میتونن بیان نمیخواستم فکر کنن "جوابِ پوالد کمى با تاخیر آمد

 "پیشنهاد کار از روى قصد و غرض براى سالله بوده.شب بخیر

 "چقدرم که نبوده"پیام را خواند و پوزخند روى لبش نشست

 ش گذاشت و به فیلمى که هیچ عالقه اى به آن نداشت چشم دوخت.موبايل را کنار

در ماشین رو آروم میبندم و شیده در ماشین را محکم میکوبه.پلکام يه لحظه روى هم میپرند.با تعجب 

 نگاهش میکنم:چته االن؟گفتى بیايم اينجا براى کار و اومدم استخدامم شديم االن چرا سگ شدى؟

جیغ میزنه:تو خرى يا خودتو زدى به خريت؟با لیسانسِ معمارى چرا قبول کردى شیده اين بار میترکه و 

منشى اون دارابِ پدرسگ باشى ؟!دارم اونجا خودمو جر میدم چرا عین بدبختا میگى من سابقه کار 

 ندارم؟ها؟؟؟

خنده ام میگیره:مهم اين بود سرکار برم و باهم باشیم بعدم من سابقه کار ندارم حوصله ى طرح 

 شیدنم ندارم.منشى بودن برام بهتره.ک
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با يه فرمونِ ماشینو میگیره با دستِ ديگش محکم تو سرم میکوبه:احمق تو نبايد از اون شوهر عقده ايت 

 کمتر باشى

بى حوصله سرمو به پشتى صندلى تکیه میدم:بیخیال شیده االن مگه مهمه من سر باشم يا اون؟شوهرمه 

 ديگه.

وقتى حالتو میبینم از خودم متنفر میشم از خودِ احمقم بیزار میشم که اون شیده تند تند نفس میکشه:

شب بهت زنگ زدم بیاى مسیح رو با اون جنده که باهاش بود ببینى که االن حال و روزت اين باشه که 

 هیچکارى از دستم برنیاد

؟میخواى زنگ بغض رو البه الى کلماتش تشخیص میدم،سعى میکنم آرومش کنم:االن چرا ناراحتى آخه

 بزن به داراب بگو نمیام بريم يه جا ديگه براى کار

شیده آروم تر میشه: سلوى من از اين ناراحتم که تو شدى يه مُرده.میفهمى؟بابا حتما نبايد چالت کنن 

که بفهمى مُردى.نگات خالیه.میگم بیا بريم دکتر نمیاى.آخه احمق از کى دارى انتقام میگیرى؟تا حرف 

نزنى کسى صداتو نمیشنوه سلوى.آرش نمیشنوه.مامانت، بابات،بچه هات نمیشنون.هیچکس  نزنى تا داد

صداتو نمیشنوه.تا کى میخواى اينجورى زندگى کنى؟تا کِى من برات تصمیم بگیرم؟تا کِى آرش بهت 

 دستور بده؟

 ه.شالمو صاف میکنم.از پنجره ى ماشین بیرون رو نگاه میکنم.برف ريزى شروع به باريدن میکن

 لبخند میزنم:کاش يه يه روز برف سنگین بیاد با بچه ها بريم برف بازى.

 شیده آهى میکشه:سلوى قبل از مادربودنت تو يه زنى.

 نگاهش میکنم:شیده من راضیم.اگر حرف نمیزنم و اعتراض نمیکنم چون راضیم.

 پوزخند میزنه:انقدر غريبه نیستم که حرف چشماتو نخونم
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 شیده من فقط خستم._

 اشین رو جلوى يه کافه نگه میداره:بیا بريم اينجا بشینیم و حرف بزنیم.باشه؟م

به چشماش نگاه میکنم و آهى میکشم.کاش میفهمید دلم نمیخواد از ناراحتیم حرف بزنم.اصال ديگه 

 حوصله ى حرف زدن از ناراحتیامو ندارم.تعريف کردن چه فايده اى داره وقتى بقیه نمیفهمنت؟

میشینیم.به میزاى اطراف نگاه میکنم.دختر و پسر هايى که پشت میز نشستن و سیگار  رو صندلى کافه

دود میکنن و قهقهه میزنن.من زود پرت شدم از اين دنیا بیرون.هنوز وقت داشتم.هموز میتونستم مث 

 اين دختر و پسرا زندگى کنم.

 آرش چطوريد؟ دو تا قهوه روى میزمون میذارن.شیده دستشو دور فنجونش حلقه میکنه:با

 نگاهمو از میزهاى کنارى برمیدارم و روى شیده میندازم:مث همیشه.

 سکسم داريد؟_

 میخندم:عینِ مادرا شديا.

 چشماش غمگین میشن:نگرانتم.

نفس عمیقى میکشم:سه چار شب پیش میخواستم باهاش حرف بزنم به جاى حرف زدن مجبورم کرد 

 باهاش بخوابم.

 ى؟منظورت اينه مجبورت کرد بهش بِدى؟شیده اخم میده:باهاش بخواب

بلند میخندم و سرمو به نشونه ى تايید تکون میدم.شیده قهوه اش رو برمیداره:يادته بعد از کالس 

 میرفتیم کافه؟

 خنده ام تبديل به لبخند میشه:آره.
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 میخنده:میشستیم از دادنامون میگفتیم.

 یکردم اصاللبمو گاز میگیرم:خفه شو،تو حرف میزدى من که کارى نم

 دهنشو کج میکنه:آره آره عمه ى من رفته بود خونه ى مسیح براش رقصیده بود و تا مرزش رفته.

لبخندم کمرنگ تر میشه و چشمام میسوزه:يادته؟چقدر اون روز که تو کافه رو به روت نشستم 

م جدا خوشبخت بودم.فکر میکردم حاال که مسیح به جسمم اين همه نزديك شده ديگه هیچوقت از ه

 نمیشیم فکر میکردم اگر من انقدر بهش وابسته شدم حتما اونم.... چقدر احمق بود.

شیده از کیفش پاکت سیگارش رو بیرون میاره و يه نخ سیگار بین لب هاش میذاره روشن میکنه:منم 

يه  موقع ازدواجم همین فکرو میکردم.باور کن خیلیا االن مثل اون موقع ما فکر میکنن خیلیاشون میان

 روز سر جاى ما میشینن میگن چقدر احمق بودم يا میگن چقدر خوش شانس بودم

آهى میکشم:هیچ حسى به مسیح ندارم اما خاطره هامون يادم میوفتن انگار فقط همون برهه از زندگیم 

 من واقعا زندگى کردم

بودى؟مگه من پك محکمى به سیگارش میزنه:از کجا معلوم اگر با مسیح ازدواج کرده بودى خوشبخت 

 با اونى که عاشقش بودم ازدواج کردم خوشبخت شدم سلوى؟

حس میکنم يکى دوتا بالمو قیچى کرده و جلو چشمام گذاشته.هر روز که بیدار میشم دو تا بال میبنم و _

 آرزوى پرواز.

دستمو بین دستاش میگیره:درستش میکنیم سلوى.ببین باهم میريم سرکار.يکم از زندونى که براى 

 دت ساختى بیرون میاى بعد میريم باله ثبت نام...خو

حرفشو قطع میکنم:من ديگه اون آدم قبل نیستم.هیچ حسى تو دلم ندارم.هیچ چیز جز حالِ بچه هامو 

 تغییرى تو حالم ايجاد نمیکنه
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 میخواى از آرش طالق بگیرى؟ _

 ازم بگیره؟ که بچه هام بزرگ بشن بگن نتونستى زندگیمونو حفظ کنى؟که آرش بچه هامو_

 با يه وکیل..._

 نه شیده،نه من نمیخوام طالق بگیرم. _

 دارى از دست میرى. _

 لبخند میزنم:درست میشم.کنار میام.

 ده سال کنار نیومدى حاال چجورى میخواى کنار بیاى؟ _

روزى که گالره اومد خونمون گفت آرش منو دوست داره اين روزا خودمم حس میکنم آرش منو  _

 ه اما يه چیز ديگه خیلى آزارم میده.دوست دار

 بغض گلومو میگیره.شیده منتظر نگاهم میکنه.

زبونمو روى لبم میکشم:اين که من تمام اين سالها جورى با خودم فکر میکردم آرش نمیخوادتم اما االن 

 میفهمم تمام اين سال ها اون که شوهرشو دوست نداشته و نخواسته من بودم.

 نگو شیده اخم میکند:چرت 

 بیحال میخندم:باور کن.آرش منو دوست داره اما اون مدلى که من میخوام دوسم نداره.همین.

 میخواى ادامه بدى؟ _

دسته اى از موهام که بخاطر پايین گرفتنِ سرم تو صورتم افتاده رو زير شالم میفرستم:میخوام تالش 

 کنم دوسش داشته باشم
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ست دارى سلوى اما عاشقش نیستى.دوست داشتن با شیده سرتکون میده:تو همین االنم آرشو دو

 عاشقى فرق داره.عاشقى هیجان داره و روح داره چیزى که دنبالشى دوست داشتن نیست عاشقیه.

 شونه هامو بى تفاوت باال میندازم:باشه میخوام تالش کنم عاشقش بشم.

ازت نمیپرسه تو همه ى اين شیده با تاسف نگاهم میکنه:عاشقى اصال نیاز به تالش نداره.عاشقى اصال 

آدمو میپسندی؟نمیپرسه مدلِ دوست داشتن اين آدمو قبول میکنى؟عاشقى ازت نمیپرسه که تو موافقت 

کنى و شروع بشه.عاشقى بى منطقى داره.يهو به خودت میاى میبینى غرقِ آدمى شدى که شبیه معیارات 

شق نگرد.عشق خودش میاد.اگر نیومده نیست.میفهمى؟اگر ده سال نتونستى عاشقش بشى الکى دنبالِ ع

 ينى جاش تو اين زندگى نیست.

 اين همه زن هستن که بدونِ عشق زندگى میکنن.منم يکیشون باالخره کنار میام._

 شیده غمگین نگاهم میکنه:کاش حسِ قلبیت همین باشه که میگى.

 میخندم:از فردا قراره منشى داراب بشم اينو چى میگى شیده خانوم؟

 چین میده:کثافت عوضى چطور میخواى تحملش کنى؟بینیشو 

 واقعا نمیدونم. _

شیده دوتا بستنى سفارش میده و میگه: فکر میکنم دلیلِ اين که منم استخدام کرد اين بود که تو قبول 

 کنى منشیش بشى.

 نه فکر میکنم واقعا حس کرد من به دردش نمیخورم اما نخواست ردم کنه_

بگى نمیرى و منم نمیرم میرم يه شرکت که توام يه کار مرتبط با رسته ات  در هر صورت میتونى بهش _

 بهت بدن.
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 سرمو باال میندازم:همین جا خوبه.من با منشى بودن مشکلى ندم

بستنى هارو پسر جوونى برامون روى میز میذاره.شیده در حالِ برداشتن ظرفش میگه:حس خوبى به 

 داراب ندارم حتى ازش میترسم

 یدارم و ظرفمو جلو میکشم:چرا؟قاشقمو برم

 نگاهم میکنه:حس میکنم يه آسیبى بهمون میرسونه.نگاهش ترسناکه.

 قاشقمو تو بستنى فرو میبرم:بیخیال شیده بستنیت رو بخور انقدر خرافاتى نباش.

 

* 

 

سرمو به شیشه ى ماشین تکیه میدم به برف هاى ريزى که از آسمون میبارن نگاه میکنم.هیچ صدايى 

ه موسیقى آروم و بى کالم تو ماشین نیست.آروشا و ايلیا تو ماشین خوابیدن.امشب براشون شب جز ي

خوبى بود،از برقِ چشماشون و خنده ى بلندشون میفهمیدم که نقشمو خوب بازى کردم.آرش اومد و 

 آه بکشم.رفتیم بیرون و خنديديم و خوشحال بوديم.حاال نقابم رو داشبورد ماشینه.میتونم با خیالِ راحت 

 به آرش نگاه میکنم.يعنى کنارِ من خوشبخته؟

مطمئنم از نگاه تمام آدما من و آرش خوشبختیم.قطعا اگر کسى بشنوه من شوهرمو دوست ندارم 

محکوم به بى لیاقتى میشم.مردِ کنارِ من کامله.قد بلند و با هیکل ورزيده،پوست تیره،چشم هاى درشتِ 

 جذابیت موقعیت شغلى عالى،پزشك متخصص داخلى. مشکى،لب هاى زيبا و در کنار اين

من چى بودم؟يه زنِ افسرده و غمگین با کمى شکم و ترك هاى ريز که يادگارِ بارداريمه.موهاى مشکى 

 با تارهاى سفید.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

124 

 

 لبخند روى لبم میشینه.

 به چى میخندى؟ _

 با صداى آرش از فکر بیرون میام و بهش نگاه میکنم:هیچى.

 ازه:به هیچ لبخند میزنى؟ابروشو باال میند

 بحث رو عوض میکنم:فردا میرم سرکار.

 تیز نگاهم میکنه:مگه کار پیدا کردى؟

 شالم رو درست میکنم: آره.

 کجا ؟ _

 با دست موهامو زير شال میفرستم،هول 

 شدم: يه شرکت.

 اخم میکنه:چرا کامل توضیح نمیدى؟اسم شرکت چیه؟با چه عنوانى قراره مشغول به کار بشى؟

ست.منم براى طراحى و معمارى 'آرا'از اخمش بیشتر از قبل هول میکنم اما نمیخوام بفهمه:اسم شرکت 

 استخدام شدم.شرکت معتبريه.

 چشماشو ريز میکنه:شرکت معتبر کسى که سابقه کار نداره رو استخدام میکنه؟

 استعدادشو دارم. _

گم:جز خونه دارى و بخشیدنِ خیانتاى پوزخند میزنه و هیچى نمیگه.حرص تو دلم میشینه.با غیض می

 شوهرم استعداد ديگه اى هم دارم.
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 آره متلك خوب میندازى._

 مثل خودش پوزخند میزنم:متلك نبود.مستقیم حرفمو زدم.

 نفسش رو با صدا بیرون میفرسته:فردا ساعت چند میرى؟

ذت میبرم.احساس از بحث عوض کردنش خوشم میاد.از اين که جوابشو دادم و نتونست حرفى بزنه ل

 قدرت میکنم:هشت.

سرشو تکون میده و هیچى نمیگه.به خونه که میرسیم قبل از اومدنش به اتاق لباسامو عوض میکنم و با 

بالش و پتو بیرون میرم.در اتاق بچه ها رو میبنده به من و بالش و پتوى تو دستم نگاه میکنه.دندوناش 

 نِ فکش میفهمم.رو روى هم فشار میده اينو از سفت و سخت شد

 منتظرم حرفى بزنه تا جوابشو بدم.دلم تجربه ى اون حسِ قدرت توى ماشین رو میخواد.

منتظر نگاهش میکنم.جلو میاد.پاهام میلِ زيادى به عقب نشینى دارن اما سرجام وايمیستم.رو به روم 

مزدتم از اتاق فرار میاد.يه دستشو تو جیبِ شلوارش میبره:که چى اينکارا؟دختر چهارده ساله اى و نا

 میکنى؟

پتو و بالشت رو بیشتر به خودم میچسبونم:تا چند ماه پیش که مهم نبود کجا میخوابم تو بغلِ يکى ديگه 

 بودى.

خونسرد نگاهم میکنه،جرات بیشترى پیدا میکنم:من هیچوقت براى تو ارزشى نداشتم.تو اين اتاق بود و 

ها منو احمق فرض نکن.تو و تمام مرداى مثل تو لیاقت  نبودم برات فرقى نمیکرد حاال با اين توجه

 بخشش ندارن االن اگر گالره بود هنوز نماه به صورتم نمینداختى.

بازومو توى دستش میگیره منو جلو میکشه،به تختِ سینه اش میچسبم،از بین دندوناى بهم فشرده اش 

سلوى اما متاسفانه ازت دوتا  صداش به گوشم مى رسه:بهت خیانت کردم چون زنى که میخوام نیستى
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بچه دارم بخاطر بچه هام تحملت میکنم.نگهت داشتم تا وقتى بزرگ بشن احتیاجى بهت نداشته باشن 

مث سگ پرتت میکنم بیرون.لیاقتِ معذرت خواهى ندارى،هِى خیانت کردى خیانت کردى،خوب کردم 

سرده ى بدبخت.کدوم مردى زنى فهمیدى؟نگاه به خودت انداختى؟چى دارى که دلم بهت خوش باشه اف

 مثل تو میخواد؟حالم بهم میخوره حتى بهت دست بزنم.

به سمت ديوار کنارم هولم میده محکم به ديوار کوبیده میشم .از جلوى چشمم رد میشه به اتاق 

میره.بغضمو قورت میدم.در اتاق رو محکم میبنده.دستمو دورِ پتو و بالشت محکم میکنم به سمت کاناپه 

.بالش رو روى کاناپه میذارم.اشکم روى تشك میل میريزه.لبمو گاز میگیرم.اشك بعدى از روى میرم

افسرده ى بدبخت نبودم عوضى تو منو افسرده کردى،تو با کثافت کاريات منو افسرده "گونه پايین میاد.

ست چند شب پیش که زورکى هر کارى خوا"روى کاناپه دراز میکشم.پتو رو روى سرم میکشم."کردى.

مسیح منو "به پهلو دراز میکشم پاهامو تو شکمم جمع میکنم."باهام کرد حالش بهم نمیخورد ازم؟

 به هق هق مى افتم."میخواد،پوالد منو میخواد،هر مردى منو میخواد

 

* 

صداشو میشنوم که سر میز با آروشا و ايلیا حرف میزنه.چشمامو بسته نگه میدارم.مجبور شده بود 

ه و میز بچینه و بچه ها رو بیدار کنه.دلم پر میزنه براى بغل گرفتن و بوسیدنِ بچه خودش بره نون بخر

ها اما نمیخوام اين قیافه ى داغونم باعث خوشحالیه آرش بشه.نمیخوام بفهمه تمام شب بیدار بودم و 

 عین افسرده هاى بدبخت گريه کردم.نمیخوام باختمو ببینه.

 به ساعت نگاه میکنم.هشت و نیم بود.عوضى. وقتى در خونه بسته میشه بلند میشم و

 عمدا بچه هارو دير برد تا اينجورى انتقام بیدار نشدنم رو ازم بگیره.
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ظاهرتون ساده باشه و فراموشتون نشه اينجا يه  "صورتمو میشورم.صداى داراب تو ذهنم پخش میشه 

 "محیط کاريه سالن مد نیست

از حد پف کرده و قرمزن،چند مشت ديگه آب سرد روى  به صورتم تو آيینه نگاه میکنم.چشمام بیش

 صورتم میپاشم.

تیپ ساده ى مشکى میزنم.موهامو دو محکم از دو طرف جمع میکنم و پشت سرم میبندم.زيرِ چشمامو 

کانسیلر میزنم و کمى وازلین نوك انگشتم میزنم و روى لبام میمالم.کیفم رو برمیدارم از با قدم هاى که 

 ويدن نیست از خونه بیرون میرم.بى شباهت به د

به ساختمون شرکت که میرسم صداى تپش هاى قلبمو میشنوم.به طرز عجیبى از روبه رويى با داراب 

 میترسم.به ساعت نگاه میکنم.نه و نیمه.

سوار آسانسور میشم و طبقه دو رو لمس میکنم.از شدت استرس حتى نگاه دقیقى به ساختمون 

 نم داراب منو ضايع نکنه.نمیندازم.زير لب دعا میک

از آسانسور پیاده میشم،شرکت خیلى بزرگیه.اتاق ها و درهاى شیشه اى جذاب و متفاوتش کرده.به 

دنبال شیده چشم میچرخونم تو يکى از اتاق ها با پوالد میبینمش،میترسم سمتشون برم و زمان رو بیشتر 

اق اول که اتاقِ منه خالیه،در شیشه اى تلف کنم پس به سمت جايى که اتاق من و داراب هست میرم.ات

رو باز میکنم وارد میشم کیفم رو روى میز میذارم از پشت شیشه نگاهى به داراب که سرشو پايین 

انداخته و در حال ِ نوشتنِ چیزيه میکنم. به سمت اتاق داراب میرم.ضربه ى کوتاهى به در میزنم از پشت 

رودم رو میده..ديدنش پشت میز با اون اخم و چهره ى خشن شیشه بهم نگاه میکنه و با سر اجازه ى و

 بیشتر میترسونتم.تمام حرفايى که میخواستم بزنم يادم میره و فقط میگم:سالم.

 به صندلیش تکیه میده:رياضیت ضعیفه؟

 متعجب از سوالش میگم:نه
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 حالت نگاه و نشستنش رو تغییر نمیده:ساعت هشت قرار بود اينجا باشى.

 یدم:بله اما مشکلى برام پیش اومد.سعى میکنم سر ساعت بیام.سرمو تکون م

 منتظرم متلك بندازه اما در کمال تعجب سر تکون میده:يه قهوه برام درست کن.

 دستم رو به سمت شالم میبرم:من؟

 تاسف تو چشماش میشینه:بلد نیستى؟

 نم.تکونى به خودم میدم،دستم رو روى دستگیره میذارم:چرا چرا االن درست میک

 منتظر نمیمونم حرف ديگه بزنه در اتاق رو باز میکنم و بیرون میرم.

خودکار را پشت گوشش گذاشت و خم شد پاکت سیگار را از روی میز  برداشت.به صندلی تکیه زد و 

داد.بارها پوالد تذکر برد و زمان خستگی انجام میپاهايش را روی میز دراز کرد.کاری که از آن لذت می

 بیند و رفتارش دور از ادب است اما برايش مهم نبود.که ديگر همکاران او را میداده بود 

کرد که خودش دوست داشت.افکار هیچوقت حرف ديگران برايش اهمیت نداشت.جوری زندگی می

ای اهمیت نداشت.نخی بیرون کشید.سیگار کشیدن نیز از نظر پوالد يکی ديگر از ديگران ذره

روشن کرد و نگاهش را به زنه بیرون از اتاق دوخت.يك ماه از استخدامش در  اشتباهاتش بود.سیگار را

کرد.اکثرا گذشت.برخالف آنچه انتظار داشت تالشی برای حرف زدن و جلب توجه نمیشرکت می

دوخت.لباس پوشیدنش ساده بود و همیشه مشغول کارش بود و زمانی که بیکار بود به میز چشم می

ال نديده بود آرايش کند.زيبايی آنچنانی نداشت اما اگر کسی نظرش را پوشید.تا به حمشکی می

 گفت از شیده هم زيباتر است.پرسید میمی

 افتد جذاب بود.اش با آن دو چین که زير چشمش هنگام خنده میهای خرگوشی بامزهدندون



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

129 

 

ای موی سیاه روی کرد و تکهپکی به سیگارش زد.با نگاه حرکات سلوی را دنبال کرد.با گوشی کار می

ی مو را ی مو موج داشت.دست سلوی باال آمد تکهصورتش افتاده بود.دود سیگار را بیرون فرستاد.دسته

ای که دو اتاق را از هم جدا داخل مقنعه فرستاد و سرش را به سمت داراب گرفت،نگاهشان از شیشه

ين نگاه طوالنی شود.سرش را فورا پايین ای باهم تالقی کرد اما سلوی اجازه نداد اکرده بود رد شد لحظه

 ”چرا ترسید؟“انداخت و به کیبورد چشم دوخت.داراب نگاهش را نداشت.با خود فکر کرد 

های بدون حلقه که روی دکمه های کیبورد خاکستر سیگارش پايین ريخت اما متوجه نشد.به دست

 ”چرا حلقه نداره؟”کردنشستند نگاه می

ها به صورتش رفت و رد نگاهش را دنبال کرد به لوی نگاهش از روی دستبا دست از تايپ کشیدن س

 ی آمدن پوالد نشده بود؟پوالد رسید که مقابلش ايستاده بود.ابروهايش در هم فرو رفت.چطور متوجه

سیگارش را در جاسیگاری خاموش کرد.پاهايش را از روی میز برداشت.به سمت سلوی و پوالد نگاه 

 کرد.د و سلوی با لبخند نگاهش میکرد.پوالد حرف میز

 های مقابلش انداخت.نگاهش را برداشت و روی برگه

های مختلف به اتاق سلوی ای شده بود.پوالد به بهانهدر اين يك ماه بارها شاهد چنین صحنه

 شد بدون باهم بودن کسی را دوست داشت؟دار بود.چطور میمیرفت.رفتار پوالد برايش خنده

بار که پوالد با غصه به سلوی کرد.يكکس جدی فکر نمیکرد به هیچناخت و لمس نمیشخودش تا نمی

 زده بود با پوزخند گفته بود خودارضايی کند قطعن نظرش راجع به سلوی عوض خواهد شد.

 با آمدن پوالد به اتاقش از فکر بیرون آمد.

 ها برداشت به پوالد دوخت:چه عجب دل کَندی.نگاهش را از برگه

 د روی مبل نشست:چرا بهش نگفته بودی برای مهمونی؟پوال



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

130 

 

 اخم کرد:کدوم مهمونی؟

 ی صولتی ديگه.پوالد شکالتی از ظرف روی میز برداشت:برای قرارداد پروژه

 خودکارش را روی میز انداخت و طلبکار به پوالد زل زد.

 ن رو دعوت نکردی؟خبر نشان داد:چیه؟مگه تمام کسايی که تو اين پروژه سهیمپوالد خود را بی

 س تو پروژه؟سرد و خشك جواب داد:منشی چیکاره

 پوالد خنديد:قرار مالقات باهاشون رو گذاشت ديگه.

روی توئه.ضايع بود نگم بهش ش روبهاش را جمع کرد:خب خونههای داراب باز نشدند.پوالد خندهاخم

 مخصوصا که شیده هم هست.جون من قاطی نکن.اصلن جون ماه ب...

اش را تمام کند خودکار را به سمت صورتش پرت کرد.پوالد سرش را با وحشت که جملهاز اين قبل

 دزديد و فرياد زد:روانی.

 با خونسردی خودکار ديگری برداشت : گمشو بیرون

 پوالد از جا بلند شد:داراب چیزی بهش نگیا.من گفتم فردا بیاد.

 نیشخند زد:با شوهرش؟

 پوالد نگاهشرا دزديد:نه.

 دکار را بین انگشت شصت و سبابه گرفت و به سمت در اشاره کرد:بیرون.خو

پوالد قبل از رفتن بار ديگر با التماس گفت:مرگ پوالد چیزی بهش نگیا.خیلی زن مظلومیه.با اونا که 

 کنه.ديدی خیلی فرق می
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کرد حبت میی میانشان رد شد و روی سلوی نشست.با تلفن صبا رفتن پوالد بار ديگر نگاهش از شیشه

 و لبخند روی لبش داشت.

با اونا ” به انگشتانی که موبايل را نگه داشته بودند نگاه کرد.الك نداشتند.صدای پوالد در سرش پیچید

 ”کنهکه ديدی خیلی فرق می

بار سلوی هم ساعت قبل به هم گره خورد.اينهوا سرش را چرخاند و نگاهشان مانند نیمسلوی بی

هايش را بیشتر کرد.اخمباز مانده بود و نگاهش میکرد.دهانش نیمهن نگاهش نمیتالشی برای برداشت

 «کنه،توام يه زنی هستی مثل تمام اونايی که ديدمپوالد اشتباه می»درهم فرو برد

نگاهش را با غیض از روی سلوی برداشت و گوشی موبايلش را چنگ زد.بايد به نیلوفر زنگ میزد 

ی موبايل را باز کرد.با ديدن گذشت.قفل صفحهاش دوماه میز آخرين رابطهاش بیايد،اامشب به خانه

ناتیفیکش دو تا تماس از دست رفته که از ترانه بود برای زنگ زدن به نیلوفر مردد شد.نیلوفر را زياد 

 بار.امتحان کرده بود اما ترانه فقط همان يك

خواهد بود دلتنگ آن شب شده و باز هم می اين چند روز مرتب پیام داده و زنگ زده بود.ديشب نوشته

ی پیام های ترانه را باز کرد.لب زيرين را بین دندان گرفت.تصمیم گرفته بود با اين تجربه کند.صفحه

 ”خوام با هم باشیم،همینفقط می”دختر کاری نداشته باشد.آخرين پیام ترانه را خواند

 ”؟تونی بیایامشب می“بیشتر فکر نکرد و برايش نوشت 

خواست ترانه با شد.نمیبعد از ارسال پیام گوشی را روی میز رها کرد.بايد با آدم جديدی آشنا می

آره ” ی اين رابطه برايش دردسر شود.با آمدن پیام جديد موبايل را برداشت و پیام ترانه را خواندادامه

 ”حتما کی بیام؟

 ”١١“ نوشت 
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ه موبايل روی صورت او سر داد.همانطور که نگاهش گفتن سلوی نگاهش را از صفح”ببخشید“با صدای 

 روی سلوی بود شاسی کنار گوشی را فشرد.

 خشك پرسید:بدون در زدن وارد شدی؟

اش دست به مقنعه برد:نه در زدم حواستون نبود هايش را خیس کرد و به عادت همیشهسلوی لب

 ببخشید عجله داشتم منتظر نموندم.

 شده؟چی _

 شه زودتر برم.و با دست ديگر دور مشتش پیچید: پسرم خورده زمین اگر می يك دست را مشت کرد

کرد و پشت کاری میهای مادرش وقتی در مدرسه کتكهايش زل زد.نگران بودند.شبیه چشمبه چشم

 دفتر مدير با صورتی زخمی او را میديد.

 هايش برنداشت.سلوی معذب سر پايین انداخت:میشه برم؟از چشم نگاه

 تونی.را تکان داد:میسرش 

 ی اشك را در چشمانش ديد: ممنونمسلوی سرش را باال گرفت.حلقه

 اراده گفت:برای فردا شب منتظرتونم.دست سلوی که برای باز کردن در روی دستگیره نشست بی

 حواس جواب داد:چشم حتما سلوی بی

 شه نگاهش کرد.و اتاق بیرون رفت.تا زمانی که سلوی وسايلش را جمع بکند از پشت شی

کنم فقط وقتی به خودم فهمم به چه سرعتی و با چه حالی طی میی مامان رو نمیمسیر شرکت تا خونه

بینم.با ديدنش بغض سنگین ی باند پیچی شده درحالی که بغل بابا نشسته میمیام که ايلیا رو با چونه

من از بغل بابا بیرون میپره و به سمتم ی افتم.با شنیدن صدای گريهشکنه و به گريه میشده تو گلوم می
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م میشینه.با گريه به حرف اش روی شونهگیرمش.گونهدوئه.روی زانوهام میشینم و تو بغل میمی

 کردمکار میمیام:چرا مواظب نیستی پسرم؟چرا انقدر بازيگوشی آخه؟چیزيت میشد من چی

اس مامان جان.اينجوری بدتر مامان ايلیا رو از بغلم بیرون میکشه:عه چیزی نشده که.بچه

 میترسونیش.پاشو برو صورتت رو بشور.

 دستم رو دراز میکنم دست ايلیا رو میگیرم:درد داری مامان؟

 نه فقط همون موقع درد داشتم.االن خوبم._

گیره.اگر من خونه بودم شايد م میکه دهنش رو کم باز میکرد و با احتیاط حرف میزد باز گريهاز اين

شد.با صدای بابا که ايلیا رو صدا میزنه تا کارتونش رو ببینه ايلیا از جلوی چشمم دور میاينجوری ن

کنه.ترسیدم.خیلی فرستم.مامان دستمو میگیره از زمین بلندم میشه.نفسمو لرزون بیرون میمی

ترسیدم.از همون لحظه که مامان زنگ زد گفت ايلیا خورده زمین و مجبور شدن بدون خبر به من 

ش به خاطر برخوردش به سرامیك خونه چهارتا بخیه خورده تا همین نش بیمارستان و زير چونهببر

 حاال که ايلیا رو تو بغلم گرفتم از ترس لرزيدم.

کشم.رو به مامان ی مقنعه رو با دو انگشت میگیرم از سرم بیرون میشم.چونهاز روی زمین بلند می

 پرسم:آروشا کجاست مامان؟می

 قند بیارم،رنگ به روت نمونده.مت آشپزخونه میره:خوابیده عزيزم تو بشین برات آبمامان به س

 کشم و روی مبل میشینم.پالتوم رو از تنم بیرون می

باز مشغول فیلم ديدنه.به دردی که امروز کشیده فکر میکنم،به کنم که با لبای نیمهبه ايلیا نگاه می

 خواد چند ساعت گريه کنم.باز پر میشه.دلم میترسیدنش،به نبودن من و آرش کنارش.چشمام 
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قند رو به سمتم میگیره:بخور.به خیر گذشته ديگه گريه کردن نداره.تو مادرشی بايد مامان لیوان آب

 که عین بچه خودت گريه کنی.اينجور وقتا تو دلش رو قرص کنی که نترسه نه اين

گه:همشو میخوری ز کنارم بذارم که مامان میخوام لیوان رو روی میقند رو میخورم.میيه قلپ از آب

 سلوی.

خورم.به ايلیا نگاه میکنم که داره برای بابا چیزی توضیح میده.باند روی کشم و يه قلپ ديگه میآهی می

 کنه.اشك از چشمم پايین میريزه.ش دلمو مچاله میچونه

 ها.زنه:بس کن ديگه سلوی.آرش خیلی لوست کردهمامان تشر می

 چی بدم حاال. شینه:جواب آرشوتلخی رو لبم می پورخند

 اس بازی کرده افتاده.چه جوابی سلوی؟بچه _

 کشم.کاش آرشو میشناختی مامان.نفس عمیقی می

لیوان رو روی میز میذارم در جواب مامان که غر میزنه باز نخوردی زيرلب میگم:نمیتونم میرم يکم 

 بخوابم.

 کنم بدون شیطنت فقط فیلم نگاه کنه.واهش میکنم،ازش خ] [ ايلیا رو بوس می -

کشم.به سقف زل میزنم.حاال میترسم اين اتفاق باعث ] [ به اتاق میرم کنار آروشا روی تخت دراز می -

بشه آرش لج کنه نذاره برم سرکار.کارمو دوست دارم.همین که میشینم به صدای حرف زدن بقیه گوش 

ها گريه نمیکنم ن،خوبه.همین که ديگه هر روز بعد از رفتن بچهمیدم،خوبه.همین که بهم احترام میذار

 ،خوبه.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

135 

 

کرد قدر که شیده حس میکردم حق با شیده باشه و داراب اذيتم کنه اما اينجوری نشد.اون] [ فکر می -

ترسناکه نیست.اصلن ترسناك نیست.يه مرده ساکت و اخمو با يه صدای بم و 

 قدر ساده.اس.همین.همیندورگه

کنم.بینیمو به موهاش چرخم و بغلش می] [ آروشا تکون آرومی تو خواب میخوره ،به پهلو می -

 کشم.میچسبونم چشمامو عطرشو عمیق نفس می

* 

 اونوقت تو کجا بودی سلوی؟ _

 

ترسیدم ای که ازش میترسیدم همین بود.لحظهکنم.سوالی که میبه صورت عصبانی آرش نگاه می

 پرسید کجا بودی؟بی دست زده بود به کمرش رو به روم وايستاده بود میهمین بود.طلبکار و عص

ی بسته ديد،رنگ از روی صورتش رفت.مامان گفت که من ی مامان و ايلیا رو با چونهوقتی اومد خونه

نبودم و بردنش بیمارستان،مامان گفت که من نبودم،با دوتا گوشام شنیدم که گفت من خونه نبودم 

ايلیا رو بغل کرده بود و سر تکون داده بود.حاال اومديم خونه ، منو آورده تو اتاق و  سرکار بودم.آرش

 میپرسه کجا بودی.میدونه کجا بودم.

 گیره و تکونم میده:با توام؟تو کجا بودی وقتی پسرِ من رفته بیمارستان؟بازومو تو دستش می

 مامان زنگ زد.ی من نیست؟سرکار بودم که گم:پسر تو؟مگه بچهبا ناباواری می

 صدام میلرزه:پسر من نیست که طلبکار ازم سوال میپرسی؟من صدبار مُردم تا رسیدم خونه.

کنارش خورد؟مگه وقتی دو سالش بود تواشکم پايین میريزه:همیشه من مقصرم؟اگر من بودم زمین نمی

 بودی اما سرش شکست من بهت گفتم پسرمنو چیکار کردی؟کاش بمیرم راحت....
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نیمه میمونه،دستی که بازومو گرفته پشت کمرم میشینه و دست ده شدنم تو بغلش جمله نصفهبا کشی

 اش میچسبه.ی سینهش پشت سرم،گوش سمت چپم به قفسهديگه

صداش ديگه عصبانی نیست:گريه نکن سلوی.خق با توئه،ببخشید.سسسیسسس حق با توئه.من نبايد بد 

 حرف میزدم.

و چشمامو میبندم.با خودم فکر شن جازه از عقلم دور کمرش حلقه میاشه.دستام بیقلبم آروم می

کنم برای اولین بار آرش انقدر مهربون منو تو آغوشش کشیده و آغوشش برای من هیچ فرقی با می

 ای از اين حرکتش ندارم.آغوش پدر يا مادرم نداره،هیچ حس عاشقانه

تا لیوان شیر رو میدارم و نی رو درونشون میذارم.به ذارم. دو بندم و تو يخچال میدر پاکت شیر رو می

باز مونده و مشغول ديدن کارتونن لبخند سمت سالن میرم.با ديدنشون روی کاناپه که دهنشون نیمه

شینه.به هر دوشون لیوان يه لیوان شیر میدم.هر دوشون با کلی غر زدن و اخم لیوان رو از روی لبم می

 کنم تا لیوانا خالی بشه.م و صبر میگیرن.کنارشون میشیندستم می

ياد ديشب میوفتم که آرش تمام شب منو تو آغوشش گرفته بود و صبح زودتر از من بیدار شده بود.ياد 

 حرف زدنمون باهم سر میز و شکستن قهر.

کشم.رفتار آرش بهتر شده بود.حتی تو اين يه ماه که حرف نمیزديم هم رفتارش خوب نفس عمیقی می

ی پشت شم از روی میز برمیدارم.سالمی به شیدهکشه.خم میزنگ موبايل از فکر بیرونم می بود.صدای

گم:وقتی برگشتم لیوانا خالی حال رفتن به اتاق رو به هر دوشون میشم.درخط میدم و از جا بلند می

 باشه.

 معصوما میدی؟خنده:چی داری به خورد طفلشیده می

 شیر متنفرن اما براشون الزمه.مجبورم زورکی بهشون بدم.شم:شیر،جفتشون از وارد اتاق می



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

137 

 

 ی مامانت؟مند میشن حاال بگو ببینم کی میذاريشون خونهتر که بشن عالقهبزرگ _

 اس.شرکت نیست.ی مامانم؟امروز جمعهکنم :چرا بذارم خونهتعجب می

داری يا خوذتو میزنی به  ی داراب؟آلزايمرشیده جیغ میزنه: مگه پوالد بهت نگفت برای مهمونی خونه

 اون راه؟

 گم:يادم نبود واقعا.ای میدعوت پوالد يادم میوفته.لبامو رو هم فشار میدم با لحن بیچاره

 ها رو ببر و آ...صدای شیده باز آروم میشه:اشکال نداره حاال زود بچه

 خورده. اش چهارتا بخیهتونم شیده.ايلیا زمین خورده ديروز چونهپرم:نمیوسط حرفش می

 کنم.خواد امروز تنهاش بذارم،خودم زنگ میزنم عذر خواهی میگه و من ادامه میدم:دلم نمیای وايی می

 صدای شیده ناراحت میشه:حالش خوبه؟آرش چیزی نگفت بهت؟

 کشم و روی صندلی میشینم:آره حالش خوبه خدا رو شکر آرشم چیزی نگفت.نفس عمیقی می

ها پیش میاد.منم تو بچگیم کلی زمین خودتو ناراحت نکنیا برای بچه خب خدا روشکر،توام يه وقت _

 خوردم تازه من دختر بودم ايلیا که ديگه هیچی.دعواشم نکن اصلن.

 کشم:نه بابا چه دعوايی.آرش امشب براش دوچرخه میاره.با انگشت پام روی زمین خطای فرضی می

 اگر باشه پدر خوبیه خدايی.گه و ادامه میده:آرش شوهر بدی هم می” ايولی“شیده 

 پرسم:اگر باشه؟!از حرکت وايمیستن و ابرو باال میندازم و آروم می پام

روتونه ديگه.اينجوری ی داراب روبهشنوه و بیخیال ادامه میده:سلوی بنظرم زنگ نزن.خونهشیده نمی

 تره.مودبانه
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 مهمونی ساعت چنده؟! _

 ه بیشتر حاال يه مش...+ مهمونی آنچنانی هم نیست البته.دورهمی

برم با داراب  خوام بدونم کیکنم:باشه هر چی که هست ساعت چنده؟میحوصله حرفشو قطع میبی

 صحبت کنم خوبه.

 گه: االن برو ديگه.ساعت پنج و نیمه تا قبل از هفت همه میرسن ديگه.کنه و میچند ثانیه مکث می

 کشم:باشه.آهی می

 ی اگر زود اومدی بهم پیام بده که چی پوشیده منم باهاش ست کنم.گه:فقط سلوشیده با هیجان می

 کنم:با داراب؟تعجب می

ها اگر زود برگشتی بهم خبر آره ديگه خنگ خدا.با داراب.من برم ديگه کلی کار دارم پس يادت نره _

 بده لباسو.کاری نداری؟

 کشم:خدافظ پوفی می

شم.کاش به جای داراب قرار بود از پوالد برای ککنه.دستی به صورتم میشیده تماس رو قطع می

کرد وقتی چشماش سخت و بدون هیچ نرمشی به نیومدنم عذرخواهی کنم.داراب منو دچار استرس می

کردم کار اشتباهی انجام دادم که قراره مواخذه بشم اما پوالد اينجورژ شد حس میچشمام خیره می

کرد حتی جنس صداش هم شه با لبخند صحبت مینی چشماش از مهربونی برق میزد.همینبود.نی

شدم اما زده نمیکوبید و هیجانمهربون بود.ديگه وقتی جلوم وايمیستاد و حرف میزد قلبم تند نمی

کشیدم و دلم شدم.خجالت نمیترسیدم.هول نمیايستاد آرامش داشتم.نمیهنوزم وقتی مقابلم می

 خواست از نظرش من زيباترين زن باشم.نمی

 کنم.پنج و چهل و يك دقیقه.ساعت نگاه می به



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

139 

 

م کنم.مثل هر روز و همیشه بودم تنها تفاوتم موهای باز روی شونهمی دوباره به صورتم تو آينه نگاه

م رو با شلوار جین روشنی شم.موهامو از روی شونه عقب میفرستم.شلوار تو خونهبود.از جا بلند می

پوشم و شال سیاهم رو روی سرم میندازم.از اتاق بیرون و میکنم.رويی بافت سیاه رنگم رعوض می

میزه.به سمت در  های خالی شیرشون رویمیرم.ايلیا و آروشا هنوز در حال تماشای کارتونن و لیوان

 گم:من میرم تا مغازه و زود میام شما کارتونتون رو ببینید.باشه؟میرم و بلند می

 «چشم»آروشا جواب میده

ی داراب مردد میشم.شايد کنم بیرون میرم.پشت در خونهپوشم و در خونه رو باز میهامو میکتونی

بهتر بود پیام بدم تا خودم بیام.نه زشت میشد وقتی فقط چند قدم با هم فاصله داريم من زنگ 

کشم و که پشیمون بشم کلید زنگ رو فشار میدم.دستی به شالم میبرم و قبل از اينبزنم.دستمو باال می

شم.بهتره برم،حتما خونه نیست شه.اين پا و اون پا میمونم داراب در رو باز کنه اما در باز نمیتظر میمن

 يا کار داره.

شرت مشکی مقابلم چرخم.داراب با تیشه.سريع میدارم که در باز میگردم و قدمی برمیبرمی

 ايسته.سريع به خودم میام:سالممی

ترسم.دو قدم جلو میرم و دستش که بین چند دستمال خونی گرفته می و نگاهم رو پايین میارم،با ديدن

 شم:ای وای دستتون چی شد؟به سمت دستش خم می

 تو صداش اثری از درد نیست:ظرف شکست

 کنم:شکونديد؟سرم رو باال میارم تو چشماش نگاه می

 يه تای ابروشو باال میندازه:چرا بشکنم؟
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ستتون اينجوری شده گفتم شايد ظرفی رو اصلن ولش کنید شم و يك قدم عقب میرم:آخه دهول می

 الزمه بريم دکتر؟

 دستشو باال میاره:الزمه ببندمش.

 کشم:تو خونه وسايل داريد؟باند و گاز استريل؟زبونمو روی لبم می

 کنم يه چسب می...ندازه:فکر نمیخیال شونه باال میبی

 من وسايل دارم میارم اش رو تموم کنه:شما بريد خونهاجازه نمیدم جمله

کنم حواسم به نگاه کردنش پرت نشه.به سمت واحد کنه.سعی میحرفی نمیزنه و فقط نگاهم می

ش وايستاده.برای بستن در کنم وارد میشم.هنوز داراب جلوی در خونهخودمون میرم درو سريع باز می

ای که آرش تو خونه میرم.از جعبهکنم به آشپزخونه رو بشم.در رو باز رها میچرخم تا باهاش روبهنمی

 دارم.س يه باند و يه گاز استريل به همراه چسب و بتادين برمیهای اولیهگذاشته و برای کمك

ی خودمو ش رو باز گذاشته.در خونهوقتی به در خونه میرسم داراب به داخل خونه رفته و در خونه

حال سیگار کشیدن وی مبل نشسته درگذرم رش میرم.از چهارچوب در که میمیبندم و به خونه

ی اومدنم نیست.در رو میبندم.از های دور دستش هم بیشتر شده و متوجهمیبینمش.دستمال کاغذی

 کنه.صدای بسته شدن در سرشو بلند می

 کنارش میرم: اينارو تو خونه داشتیم آوردم اما کاش میرفتید دکتر شايد بخیه بخواد.

 خواد.ببنديش کافیه.نه بخیه نمی کنه:دستشو به سمتم دراز می

 دارم.آب دهنمو قورت میدم:چجوری اينجوری شد؟ها رو از روی دستش برمیدستمال کاغذی

 صدايی ازش درنمیاد.سنگینی نگاهش باعث میشه برای شنیدن جواب به صورتش نگاه نکنم.
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بود.چشماش تاريك  هاش نگاه میکنم.خیلی سیاهگیرم و با بدبختی به چشمبتادين رو تو دستم می

ی سیاه خالی بود.لب بود.حتی تصوير خودم تو چشماش نبود.هیچی نمیشد از چشماش فهمید.دو تا چاله

 زدم :میسوزه يکم.

لرزه.يك دستمو زير دستش گیرم.دستم کمی میسرشو تکون میده.نگاهمو به سختی از چشماش می

م بتادين رو روی زخم ت ديگهکشم با دسمیگیرم.دستش گرم بود.خیلی گرم.نفس عمیقی می

شه وسکوت رو کنه.داراب هم انگار متوجه معذب بودنم میمیريزم.سکوت بینمون معذبم می

 شکنه:لیوان شکست موقع جمع کردنش اينجوری شد.می

 کنم:خدا رو شکر به خیر گذشت.گاز استريل رو باز می

کشم دستشو روی زانوش مو جلوتر میگاز استريل رو روی زخمش میذارم و با انگشت نگه میدارم.خود

میذارم.به خودم فرصت خجالت کشیدن نمیدم.نمیشد دستش رو هوا بمونه.میز هم کوتاه بود و از 

دستش فاصله داشت.با دست ديگه میخوام باند رو باز کنم که دست خودش جلو میاد و با دو انگشت 

 کنم.باز میم رو هم برمیدارم و باند رو گاز رو نگه میداره.دست ديگه

 کارم داشتی؟چی _

 شه:من؟ای فارغ میدستم از باز کردن باند لحظه

 ش اشاره میزنه و میگه:اومده بودی دم در.به سر به در خونه

 ابروهامو باال میندازم:آهااا 

 تونم بیام ازتون عذرخواهی کنم.يه سر باند رو روی گاز میذارم:اومده بودم برای اين که امشب نمی

ش بخیه خورده برای پیچم:راستش پسرم ديروز زمین خورده و زير چونهباند رو دور دستش می يه دور

 هام باشم.همین ترجیح میدم امروز که شرکت نیست پیش بچه
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کنم:االن که بستم اما اگر باز خونريزی کرد چسب روی انتهای باند میزنم و به صورت داراب نگاه می

 بريد دکتر.

 ی؟چرا حلقه نمینداز _

گیره و ش میکنم.دست زخمیش رو با دست ديگهحرف نگاهش میشم.بیربطش شوکه میاز سوال بی

 گه:ممنونخیره تو چشمام می

شونم،بدون جواب به سوالش و جواب به تشکرش از جا بلند ای روی لب میلبخند بی رنگ و مصنوعی

 شم: من میرم ديگه.ببخشید مزاحم شدم.شب خو...می

 خورم؟پره:تو لباس عوض کردن به مشکل میبین حرفم می

ربطش سکوت میکنم و بعد جواب میدم:اگر چپ دستید آره يکم چند ثانیه برای فکر به دومین سوال بی

 مشکله.

 کنی؟ای روی لبش میشینه:تو کمکم میطرفهلبخند کمرنگ و يك

 چشمام گرد میشه:مگه چپ دستید؟

 خر رو از لبخندش بفهمم:نه چپ دست نیستم.میشه و حاال میتونم تمس لبخندش پررنگ

شینه،سلوی ی بیست ساله درونم بیدار میشه با همون پوزخند جوابشو :پس نیاز لبم می پوزخندی روی

 به کمکم نداريد.

ش بیرون میرم.در رو که میبندم دستم روی قلبم ديگه اجازه نمیدم حرف بزنه و با قدم های بلد از خونه

 کوبید اما نه از هیجان،از ترس از ترس و عصبانیت.میشینه.تند تند می
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کرد و اين دورهمی شد،سرش درد میهايش متوجه نمیمقابل مهدوی ايستاده بود اما چیزی از حرف

همه مرد  بنظرش زيادی خسته کننده بود.تعدادشان به ده نفر میرسید.جز شیده و دو خانوم ديگر بقیه

پسنديد.خدمتکار با سینی کنارشان ايستاد.میان الن بودند را نمیبودند.هیچکدام از سه زنی که در س

 های مهدوی ببخشیدی گفت و با برداشتن لیوانی ويسکی از او دور شد.صحبت

سال شراکت با مهدوی بیخیال به رفتنش مبلی برای نشستن انتخاب مرد و به سمتش رفت.بعد از پنج

تر از آن است مه برای ديگران در اين مرد خودخواه دانستدراب اخالق او کامال دستش آمده بود.می

کنار ناراحتی خودش ارزش قائل شود.هیچوقت خودش را با در نظر گرفتن ناراحتی ديگران مجبور به 

اش را به پنجره تکیه زده و ديگران را نگاه میکرد.لبخندی کرد.به دراب نگاه کرد که شانهکاری نمی

اش موفق بود.هم در کار و ادبانهها و رفتار گاهی بیتمام خودخواهیروی لبش نشست.اين مرد با وجود 

 کرد.هم زندگی همین او را محترم می

ها میخوردند نگاه کرد.از ديدن هیکالش بینی چین های ريزی که زنزده به پنجره به تکانتکیه

ظريف ها باسن بزرگ داشتن،دلش موجودی های اطرافش سینهفهمید چرا تمام زنداد.نمی

هم درشت بود.ياد ديشب افتاد.ترانه بعد از رابطه مدام پرسیدن بود چطور خواست.ترانهمی

آمد آن هم بعد از رابطه که اش کرده؟و او سرش داد کشیده بود.خوشش از اين سوال نمیبوده؟راضی

ی خواست.ترانه بغض کرده عذرخواهی کرده بود و خودش سردرد گرفته بود.سعتنها دلش سکوت می

توجه باشد اما نتوانسته بود،ناچار به درآغوش گرفتنش شده بود.صبح قبل از رفتن به ترانه کرده بود بی

 «.سری پیش هم همینو گفتی»بار بوده اما ترانه با لبخند گفته بودگفته بود آخرين

آدمی خواست.های اطرافش خسته شده بود.دلش آدم جديدی میترانه زنی نبود که بپسندد.از تمام زن

های دستش کوتاه باشد تا کمرش را اذيت نکند و الغر باشد.پاهای باريك و بلند با باسنی که ناخن

 های کوچك.متناسب و سینه

 ”هیکل سلوی چطور بود؟”قلپی از ويسکی خورد.
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آمد.به او دقت نکرده بود.اولین بار زنی از زير اسکن نگاهش در رفته بود البته دلیل اين به يادش نمی

اش بود، با خود فکر کرد  حتی اگر سلوی هیکل زيبايی داشت به درد او نخوریماندن به درد جا

 خورد چون متاهل بود.نمی

توانست رهايش کند برود اما مانده بود ودستش اش نگاه کرد.با معرفت بود.میبه دست باندپیچی شده

کشید شايد هم ادا درآورده لت میرا بسته بود.حتی دستش هنگام بستن زخم او لرزيده بود.حتما خجا

اگر امشب آمده بود آرايش ”ش را جلب کند اما او تشکر هم نکرده بود.قلپی ديگر خورد.بود تا توجه

خواست او را بدون مقنعه ببیند.بدون دلش نمیخواست او را با آرايش ببیند.اصلن دلش نمی”کرد؟می

های سفید بین موهايش که پشت کمرش رها ز تارمقنعه جذاب بود.موهايش سیاه و بدون رنگ بود.امرو

اش را جلو ببرد شده بودند ديده بود.امروز دلش خواسته بود همگام لبخند زدن سلوی دست زخمی

با اونا که ”روی دو چین کم عمق زير چشمش بکشد.صدای پوالد برای هزارمین بار در سرش پیچید

 ”کنهديدی خیلی فرق می

 کرد.رد در دست پیچید اما اهمیت نداد.بايد آدم جديدی پیدا میلیوان را در دستش فشرد.د

ی ی چند قدم در خانهکرد به زنی که به فاصلهاش را میچیزی نفهمید.تمام سعی ی دورهمیاز بقیه

ها جز شیده که حالش بد شده و در اتاق استراحت اش است فکر نکند.بعد از رفتن تمام مهمانرويیبهرو

اناپه دراز کشید.مچ دست بسته را روی پیشانی گذاشت و چشم بست.کمی بعد بوی کرد روی کمی

اش پیچید.عطری که امروز هم با خم شدن سلوی به سمتش برای بستن دستش در عطری در بینی

اش برای هايش را باز کرد.با ديدن شیده که روی تنش خم شده بود و دستمشامش پیچیده بود.چشم

اخم کرد وقصد نشستن کرد.شیده صاف ايستاد و خجالت زده گفت:ببخشید فکر لمس او جلو آمده بود 

 کردم خوابید.

 ی پیراهنش گفت:نه خواب نبودم.روی مبل نشسته در حال باز کردن اولین دکمه
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 ام انگار.جنبهشیده کنارش روی مبل نشست:ببخشید من نبايد الکل مصرف میکردم يکم بی

ی حرف زدن اکتفا کرد.حوصله« کنمخواهش می»داشت و تنها به گفتنپاکت سیگارش را از روی میز بر

 ست.جنبگیهای خمار بیشتر از يکم بیگفت اين لحن کشیده و چشمنداشت وگرنه حتما می

 هايش گذاشت.شیده با خنده گفت:به منم يه دونه میديد؟نخی سیگار میان لب

کشید و با فندك او را روشن کرد.پکی به بیخیال پاکت سیگار را به سمتش گرفت.شیده نخی بیرون 

سیگار زد و درحال بیرون فرستادن دودش گفت:خیلی ساکت و مرموذی،آدم دوست داره هی نزديك 

 بشه تا کشفت کنه تا دلیل سکوتت رو بفهمه.

 حوصلگی.بی اهمیت به ضمیر دوم شخصی که به کار برد گفت:بی

 چی؟ _

 حوصلگیه.دلیلش بی _

 و باز ادامه داد:دوست دخترت امشب نبود. گفت« آهانی»شیده 

 هايش با لحنی خشك جواب داد:ندارمحوصله از سوالبی

 از جا بلند شد:ماشین همراهتونه يا براتون آژانس بگیرم؟

 شیده سیگارش را در جاسیگاری خاموش کرد:همراهمه.

ا برداشت.بوی عطر گفت و به اتاقش رفت.با ديدن شال شیده روی تخت خم شد آن ر«ایپس بااجازه»

 اش زد.شال را به بینی چسباند.بوی گل ياس بود.بینیدوباره زير

در اتاق باز شد.شال را سريع پايین آورد.شیده برای گرفتن شال دست دراز کرد.شال را به دستش 

 اراده گفت:عطرت رو عوض کن.سپرد و بی
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 شیده متعجب پرسید:عطرمو؟

 سری تکان داد:عطری که به شالت زدی.

 ی سلوی و سلوی شالشو بهم داد.شیده خنديد:شال من نیست.راستش قبل از اومدنم رفتم خونه

 ی تو خیلی قويه وگرنه زياد بوی عطر نمیده.شال را به بینی چسباند و پايین آورد:اما شامه

اش چسبید.مقابل صورتش حرفی نزد.دست الی موهايش فرو برد.شیده قدمی نزديك شد و به سینه

 شید و گفت:من عطرمو به گردنم زدم.بوش میاد؟گردن ک

های ها و بین پاهايش را هم احساس میکرد.حستمام تن شیده به تنش چسبیده بود.گرمای سینه

اش يکی يکی بیدار شدند.خم شد بینی به گردن شیده چسباند و نفس کشید.لرز بدن شیده را مردانه

خودش را عقب بکشد دست شیده پیراهنش را  هايش کشید.خواستياس را تا ريهحس کرد.بوی گل 

ها همیشه برای رابطه با اون پیش قدم از پهلو چنگ زد.لبخندی روی لبش نشست.از اين که زن

 برد.دست روی دست شیده گذاشت:االن مستی.شدند لذت میمی

 خوام.اش را به گردنش مالید:نیستم،خیلی وقته میشیده گونه

 ی...سرش را عقب کشید:من قولی نم

هايش را تکان نداد.مردد هايش گذاشت.لبهای شیده دو طرف صورتش نشست و لب روی لبدست

های خواست روابطش به شرکتش کشیده شود.دست باال برد تا روی شانهبود.به شیده بی اعتماد بود.نمی

را شیده بگذارد و عقب بکشد اما شیده زودتر دست میان پاهايش گذاشت و با لمس آن مقاومتش 

درهم شکست.کمر شیده را چنگ زد و خشن او را بوسید.شیده جرات بیشتری يافت و کمربندش را باز 

کرد.دست زير زانوهايش برد از روی زمین بلندش کرد.روی تخت رهايش کرد و روی تنش خیمه 

زد.چیزی در جیب شلوار شیده لرزيد.کمی فاصله گرفت.شیده نفس نفس زنان موبايلش را از جیب 
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ن کشید و از روی تخت پايین سر داد.دوباره دست دور گردن داراب حلقه کرد.قبل از چسبیدن بیرو

 ست.فردا بهش زنگ میزنم.هايشان زير لب گفت:سلویلب

های خود هايش را سخت میان لببار اسم سلوی هیچ فکری در ذهن دراب ايجاد نکرد.تنها تنها لباين

 بیرون کشید. هايش را از تنگرفتو بادست ديگر لباس

بار به شیده زنگ میزنم اما باز هم جواب نمیده.پوست لب پايین رو با استرس بین دندونام برای هفتمین

کنم.بلند مونم.موبايل رو روی مبل رها میجواب میش زنگ میزنم بازم بیگیرم و به تلفن خونهمی

در بود.قبل از رفتن قرار بود نوز دمکنم.ماشین شیده همیشم پشت پنجره وايمیستم و بیرون رو نگاه می

بیاد اينجا حتی قرار بود شب رو اينجا بمونه تا صبح با هم به شرکت بريم.ساعت يك و نیم بود و ماشین 

ی در بود و دورهمی تموم شده بود و شیده نیومده بود.نیومده بود چون شايد هنوز تو خونهشیده دم

ها بود چون رفتن پوالد رو از پنجره ديده بودم.پس چرا جوابم داراب بود پ اگر اونجا بود با داراب تن

تونست جوابمو بده؟لبخند کج داراب با چشمای سیاه و سردش جلو کردن که نمیرو نمیداد؟چیکار می

بار ديگه به دارم و يكشینم.موبايلم رو برمیقرار روی مبل میچشمم میاد.کاش شیده اونجا نباشه.بی

 باز هم جواب نمیده.احمق! شیده زنگ میزنم اما

 ی داراب نباشه.کاش خونه

های توی سرم به اينستاگرام میرم،با ديدن پست جديد مسیح حالت نشستنم برای جلوگیری از فکر

 عوض میشه و صاف میشینم.

کنم،کلیپ باز میشه اما صفحه سیاهه،شاسی يه کلیپ پست کرده،تا لود شدن کلیپ چند ثانیه صبر می

و فشار میدم تا صداش بلند بشه.صدای آرتوش واضح تو گوشم میپیچه اما سیاهی ثابت کنار گوشی ر

 ی کیستآسمان چشم او آيینه»مونهمی

 رو بودآن که چون آيینه با من روبه
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 درد و نفرين،درد و نفرين بر سفر باد 

 «سر نوشت اين جدايی دست او بود

يگری هستی و من جز از دور نگاه کردنت افسوس که امروز تو در آغوش د»خونمکپشن پست رو می

 «.سهمی از تو ندارم.ای شکسته خاطرِ من،روزگارت شادمان باد

 

سوزه.منم يه روزی اس اما دلم براش میشه.احمقانههای پست رو بسته بود.چشمام پر از اشك میکامنت

شتم.آهی عمیقی تو بیست سالگی با اين آهنگ برای خودش گريه کرده بودم و من هم ازش سهمی ندا

کشم.کاش جرات داشتم همین حاال برم دايرکتش و بنويسم من و هر چیز مربوط به من رو فراموش می

چی اما تموم شد،اين تموم شدن رو بپذير و خودتو عذاب کن،يه روزی باهم بوديم که خوب بود همه

 ترسیدم.ن مینده،اما نمیشد.با هر حرف باعث میشدم اون بیشتر حرف بزنه و من از حرف زد

ی گرد رو فشار میدم و اينستاگرام بسته ش دکمهی آرش بدون جلب توجهبا نزديك شدن سايه

شه،انگشت شصتم حیرون رو صفحه میمونه و در نهايت وارد گالريم میشیم.باالی سرم می

 خواب بخوابی؟وايمیسته:نمی

 گوشی رو پايین میارم:فعلن خوابم نمیاد.

 شینه:پس با هم حرف بزنیم.م میسری تکون میده و کنار

 ی گوشی تاريك میشه:راجع به چی؟صفحه

 کنه:زندگیمون.با دست به سمتی از خونه اشاره می

 هامو روی هم فشار میدم:زندگیمون خوبه.لب

 اش رو فشار میده:نه ديگه.همو گول نزنیم،ما بچه نیستیم ديگه.با دو انگشت دست راستش شقیقه
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خالی میشه،نکنه متوجه شده من مسیح رو فالو میکنم؟نکنه کسی بهش گفته من ته دلم از حرف زدنش 

 قبل از ازدواج با مسیح دوست بودم؟

 فهمم واقعا.مشکلی داريم؟شونم:نمیای رو لبم میپريدهلبخند رنگ

کنی و تخت خوابت کنه:من مشکلی ندارم اما تو مشکل داری،از من از شوهرت فرار میخیره نگاهم می

کنی،بدون اين که به من بگی ای،ماهی دو بسته زاناکس مصرف میاين مبل،هر شب درحال گريهشده 

 کنه.خوری،رابطه با من اذيتت میقرص جلوگیری بارداری می

 خوای؟کشه:مشکلت چیه؟اين زندگی رو نمینفس عمیقی می

لومو که تمام مدت هر چیزی که ازش مخفی کردم رو فهمیده بغض گجواب نمیدم.از اين

 ترسم حرف بزنم و به گريه بیوفتم.گیره،میمی

خوای جدا بشیم؟برای من ديگه با توام سلوی؟به زمین نگاه نکن!به من نگاه کن و حرفت رو بزن.می _

 شم.سخت شده تحمالين وضعیت ،چند ماهه دارم بهت نگاه میکنم و هر روز بیشتر از قبل نا امید می

 نگاهم باال میاد.

 خوای؟ها رو ببینی.جواب بده؟میدايیه، جدا میشیم.آخر هفته هم میتونی بیای بچهاگر قصدت ج _

هام.تمام بدنم شل میشه.بغضم رو قورت هام.خدايا بچههام،بچهشو تو صورتم کوبوند.بچهبوم.ضربه

 میدم:نه.

 شنوم سلوی.بلند حرفتو بزن.نمی _

 خوام جدا بشم.لرزه:نمیصدام می

 یکنی،درسته؟پس مشکالتت رو حل م _
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 کنم روی پام میذارم. اشك از چشم روی پام میريزه:درسته.گیرم.دستامو مشت میسرمو پايین می

خوابی،ديگغ گريه کنی و اينجا نمیگیره:پس ديگه از من فرار نمیدستشو جلو میاره دستمو می

 خوری،باشه؟میکنی،ديگه قرص جلوگیری نخوابی،ديگه زاناکس مصرف نمیکنی،ديگه رو مبل نمینمی

 م میريزه:باشه.نگاهش میکنم،اشك روی گونه

خوام يه مادر خوب کنه: آفرين،من میم رو پاك میش رو جلو میاره اشك روی گونهدست ديگه

 باشی.میدونی مگه نه؟

 های قلبم بلند میشه،من مادر بدی بودم؟سرمو تکون میدم.صدای تیکه

به جای گريه برام بخون،مثل اوايل ازدواجمون که هر شب يه گه:خوبه پس حاال با صدای سرحالی که می

 خوندی.يادته؟آهنگ می

 کنه:نخند.امشب يه بار ديگه به همديگه قول داديم.پوزخند میزنم و آرش لبخند برداشت می

 خوام برام بخونی.حاال می

 کنه پس لب میزنم:چی بخونم؟میدونم تا نخونم ول نمی

 بخون. نمیدونم،هر چی دوست داری _

ها رو باور نکنم غصه نذاشت...اومدم غصه رو باور نکنم اومدم شب» خونم بندم و آروم میچشمامو می

 «شب نمیذاشت

متوجه شده کنم.چند ماه بود به من نگاه میکرد وی اشك نگاهش میچشمامو باز میکنم و از پشت پرده

 چند ماه کجا بود؟ کردم.تا قبل از اينبود.من پنج سال بود اينجوری زندگی می

 شه حاال باور بکنم يا که باور نکنم دردی درمون نمی»
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 «شهشه،کوه غصه روی قلبم ديگه ويرون نمیکاری آسون نمی

 

هايی که دلیل زنده م میکرد؟بچههايی که يه لحظه نبودنشون ديوونهها میديدم؟بچههامو آخر هفتهبچه

 بودنم بودن؟

 

 و روشن بکنهها رتونست چشمای تو شبمی»

 نذاره غم توی دل انقده شیوون بکنه

 خونه؟توی دل هیچ میدونی غم داره آواز می

 «دونهاينو من میدونم و اين شب تاريك می

 فرستم،موبايل رو روی میز میذارم.نفسمو با کالفگی بیرون می

از دستش شیده شرکت نیومده بود و از صبح گوشیش خاموش بود.نگرانش بودم و به همون اندازه 

 عصبانی و ناراحت بودم.ديشب پیام داده بودم که نگرانتم اما جواب نداده بود.

اهمیته.کلن من تو اهمیته حتی نظرم هم بیکشم،چقدر نگرانی من برای همه بیدستی به پیشونیم می

 ارزشی هستم.اهمیت و بیزندگی اطرافیانم موجود بی

گ نیست چون صالح ديده عوضش کنه بدون پرسیدن صبح آرش بهم اطالع میده ماشینم تو پارکین

ی مادربزرگشون و گیرن برن خونههای من از باباشون اجازه مینظری از من،ايلیا و آروشا جلوی چشم

 باز هم بدون پرسیدن نظر من،حاال هم شیده خاموش کرده بود بدون اهمیت به من.
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چرخونم تا از ريختن اشك تو اتاق چشم میکنم و شه،پلکمو بیش از حد باز میچشمام پر از اشك می

 گیری کنم.جلو

فهمم داراب از اتاقش تماس گرفته،سريع جواب می١٠٠تلفن روی میز زنگ میخوره،با ديدن شماره 

 میدم:بفرمايید.

 گه:قهوه بیار.کنه و میکمی مکث می

ه آقای قربانی ،آبدارچیه ای میگیرم و با وصل شدن بکنه.شمارهقبل از اين که چیزی بگم گوشیو قطع می

 ی داراب رو میدم و گوشی رو روی دستگاه میذارم.شرکت،سفارش قهوه

کشم و با زنگ تلفن مشغول کارم يه بار ديگه به شیده زنگ میزنم اما هنوز خاموشه.نفس عمیقی می

 شم.می

* 

شم و ی هول میهای قبلکنم و مث دفعهبرای سومین بار در طول روز سنگینی نگاه داراب رو حس می

گیرم و نگاهم رو روی میز میندازم.نگاهش حتی از پشت شیشه و کلی فاصله هم گیرا استرس می

 م رو بیرون میفرستم و جواب میدم:بله؟بود.آقای قربانی صدام میزنه.با نفس حبس شده

 قربانی سینی رو روی میز میذاره:آقای مهندس گفتن شما براشون ببريد.

 ال میپرن:من چرا؟ابروها با تعجب با

 اهمیت میگه:من نمیدونم خانوم.شما چیزی نمیخوای؟شونه باال میندازه و بی

 باال میندازم.“نه “ی بهم فشرده سرمو به نشونههای با لب
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کنم به سمت داراب نگاه کنم.هنوز نگاهم میکرد.نگاهش تنم رو سورن قربانی میره و جرات پیدا می

م.هول میشدم و میترسیدم و با قفل شدن نگاهم به نگاهش لذتی هم نمیبرسوزن میکرد.بدم نمیومد اما 

 های از روی عشق و عالقه.يه جور خاص.چیزی در قلبم میلرزيد.نه مث لرزيدن

هتمو به سمت اتاق نگاهم رو به سختی ازش میگیرم و بلند میشم.سینی رو از روی میز برمیدارم.قدم

 ها و دستم اهمیت نمیدم.پاداراب برمیدارم و به لرزش ضعیف 

کنم و وارد میشم.بدون هیچ حرفی جلو میرم از توی سینی فنجون قهوه رو بیرون در اتاق رو باز می

گردم تا به سمت در برم اما میارم و جلوش میذارم بعد سینی رو پايین میارم و بدون نگاه بهش برمی

 داراب با يه کلمه بهم دستور میده:وايسا.

 چرخم:کاری با من داريد؟م و مینفسمو حبس میکن

 کشه:مشکلی برات پیش اومده؟دستشو دراز میکنه فنجون قهوه رو نزديك خودش می

 ابروهام باز باال میپرن:برای من؟

بدون جواب به صندلی تکیه میزنه و مستقیم نگاهم میکنه.استرس تو بدنم میشینه.لبم رو با زبونم خیس 

 کنم:نه مشکلی پیش نیومده.می

 اشو ريز میکنه:برای همین مدام سرت تو گوشیه؟چشم

 دستپاچه جواب میدم:نه منظورم اينه مشکل خاصی نیست.

 پس مشکلی هست! _

خبرم.ديشب که تونم دروغ بگم:از شیده بینمیدونم درسته حقیقت رو بگم يا نه اما تو اين لحظه نمی

 ود اما نیومد.جوابم نداد و هنوزم نمیده.ی من اما نیومد.ماشینشم دم در باومد قرار بود شب بیاد خونه
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 شم لبخند زورکی بزنم و بگم:همین.کنه.مجبور میداراب خیره نگاهم می

 گه.بیشتر معذب میشم.اين مرد حتی سکوتش هم منو معذب میکرد.کنه و چیزی نمیباز هم نگاهم می

 شکنه: شیده دوست خیلی نزديکته؟سکوت رو می

 با آره چون من دوستی ندارم و بهتره بگم تنها دوست نزديکمه.متعجب از سوالش میگم:تقري

 چرا؟ _

 ی ابروم به خارش میوفته:چی چرا؟گوشه

 چرا دوستی نداری؟ _

م با اکثر دوستام قطع شد.شیده رو هم بعد از کنم:بعد از ازدواجم رابطهدستمو دور سینی محکم می

 ها پیدا کردم.مدت

تر از اتاق بیرون برم.بايد بگم عالوه بر اين که معذبم میکنه باعث سرشو تکون میده.دلم میخواد زود

خواد کامل و طوالنی اراده دلم میمیشه راحت حرف بزنم چون کم حرفه،وقتی ازم سوال میپرسه بی

 جوابشو بدم.

ی ابروم بیشتر میخاره و باعث میشه دستمو باال بیارم با انگشت سبابه بخارونمش.وقتی دستمو گوشه

 کشم:میتونم برم؟ن میارم نگاه داراب رومه.نفس عمیقی میپايی

 کرد و ديرتر از بقیه رفت.برای شیده تاکسی گرفتم،سرش درد می _

 تاکسی مطمئن بود؟پس چرا خبری به... _

 کنه: صبح به من اطالع داد که نمیاد و ازم خواست به توام بگم.حوصله قطع میحرفمو بی
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اهمیت به اخمش کنه.بی.لبخند نرمی روی لبم میشینه اما داراب اخم میشمبا همین يه جمله آروم می

 میگم:خیلی ممنونم.خیالم راحت شد.از ديشب تا همین االن نگرانش بودم.

 تر.اون از تو بزرگتره نیازی به نگرانی تو نداره و همینطور زرنگ _

 ت.گم:نگرانی دست خود آدم نیساهمیت به لحن بدش با تمون لبخند میبی

 همیشه نگران کسايی که دوسشون دارم میشم.حتی شما هم نگران میشید.

 میتونی بری. _

 سرمو تکون میدم:چشم.

 گردم.میکنم و سر کارم بربا گرفتن خبری از شیده حال بهتری پیدا می

چکون بر میدارم روی کَنم و پوستش رو توی سینك میندازم.تخته رو از آبرو با چاقو پوست می پیاز

کنم.صدای مامان دوباره تو سرم میز میذارم.پیاز رو روی تخته میذارم و شروع به خرد کردنش می

 «خوای برات فراهمه.تو کار میخوای چیکار؟خدا رو شکر شوهرت انقدر داره که هر چی می»پخش میشه

کردن سعی کن به جای کار »تر میشهها میکوبم و صدای مامان بلندتر و تند تر روی پیازچاقو رو محکم

همش کنارش باشی.اون خونه میاد زنشو سرحال میخواد.اصال به فکر زندگیت هستی؟يکم خودت رو 

 «جمع کن سلوی.از آزادی که شوهرت داده انقدر سواستفاده نکن.

ايستن.تو بارون با لباسای خیس اومده بودم خونه و از جوام.دستام از حرکت میپوست لبمو با حرص می

ها رو با کلی حرف در کنارش برام آورده بود.منو به باد ها رو بیاره و مامان بچهبودم بچه مامان خواسته

 شدنم.کردم در حال خفههام رفته بود.احساس میحرف و تحقیر گرفته و بدون شنیدن حرف

کشم و به پشت شلوارم می مالم تا خشك کنم.دستامو آب میپیازهای ريز شده رو توی بشقاب خالی می

 ن.بش
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های گیرم.زل میزنم به سرامیك زير پام.به انگشتدستمو به کانتر تکیه میدم و سرمو يکم پايین می

يه نگاه به خودت تو آينه بکن.عین زنای هشتاد ساله »الکم.صدای مامان باز میدوئه تو سرمساده و بی

 «فردا آرش رفت زن گرفت من بهش حق میدم چون تو زنیت نداری سلویشدی.پس

 ومدن آروشا به آشپزخونه نگاهمو از روی زمین برمیدارم:چی میخوای مامان؟با ا

 خوامفرسته:آب میشو عقب میموهای روی شونه

 لبخند میزنم و به سمت کابینت میرم.لیوانشو برمیدارم و آب درونش میريزم.

 کنم تا هم قدش بشم و لیوان رو به دستش میدم:بیا عزيزمخودمو خم می

 ره:مرسی مامان.لیوان را میگی

 ی مامانی بوديد بابا اومد اونجا؟گم:امروز که خونهبدون تغییر تو حالت ايستادنم می

 گیره: آره اومد اما گفت بهت نگیم.لیوانشو که فقط دو جرعه آب خورده از لبش جدا میکنه به سمتم می

ز دستش میگیرم.آروشا با لبمو از تو گاز میگیرم.بازدمم رو از راه بینی بیرون میفرستم.لیوان رو ا

 گه:به بابا میگی؟استرس می

 لبخند زوری میزنم:نه مامان.با مامانی حرف زد؟

 صداشو پايین میاره:هم مامانی هم آقاجون.رفتن تو اتاق درو هم بستن.

 شما نشنیديد؟ _

داشت  گه: من شنیدم باباآروشا میخواد جواب بده اما ايلیا زود خودشو تو آشپزخونه میندازه و می

 میرفت گفت منتظرتونم.
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کنم.لیوان رو توی سینك میذارم.ايلیا با ناراحتی میگه:چون بابا با مامانی حرف زد اون کمرمو صاف می

 باهات دعوا کرد؟

 کنن.هاشون رو دعوا میبه سمت ايلیا میرم:نه عزيزم.مامانا بعضی وقتا بچه

 شون نبايد فحش بدن.مامانی به تو گفت احمق.هاآروشا به جای ايلیا جواب میده:اما مامانا به بچه

گم:گوش وايستادن ی پیش ازشون میخواستم فضولی کنن و با اخم میبه روی خودم نمیارم چند دقیقه

 کار زشتیه.اصال خوشم از اين کارتون نیومد.

 گه:مامانی داد میزد به ما چه.ايلیا بلند می

 ونو انجام بديد کنم:باشه حاال بريد تکلیفتنفسمو عصبی فوت می

 مم هست.خوام فیلم ببینم،گشنهايلیا بی حوصله میگه:من می

 باشه برو اول تکالیفتو انجام بده _

 ايلیا میخواد اعتراض کنه که صدامو باال میبرم:بحث نکن ايلیا.اول تکالیفت.

د گیرم:جفتتون بريکنه بی اهمیت دستمو به سمت بیرون آشپزخونه میايلیا با بغض نگام می

 اتاقتون.تکالیفتون که تموم شد حق داريد بیايد بیرون. 

کشم.از شدت عصبانیت در حال دق کردنم.باورم نمیشه يه با رفتنشون تو اتاق دست به پیشونی داغم می

 انصاف باشه.آدم انقدر میتونه وقیح باشه.باورم نمیشه يه مادر بتونه انقدر بی

رد کمر و دلم اهمیتی نمیدم.موبايلمو از روی میز برمیدارم از آشپزخونه با عجله بیرون میرم و به د

گیرم.مادر من بود يا چسبونم گوشم و با پا روی زمین ضرب میی مامان رو میگیرم.گوشی رو میشماره

 آرش؟خوشحالی من براش مهم بود يا رضايت آرش؟
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 صداش تو گوش پیچید : بله 

 بار اهمیت نمیدم.م اما اهمیت نمیدم.اينفهمم دلخوره ازم،انگار که من مقصراز صداش می

های منو تحمل دستت درد نکنه مامان.خیلی ممنون از لطفت و دلسوزيت.ممنون که چند روز بچه _

کردی.ممنون که به جای مادر من بودن بیشتر مادرشوهرمی ممنون که هیچوقت برات من و خوشحالیم 

چ پناهی نداشتم چه حاال که زنم با دوتا بچه بازم مهم نبود چه موقعی که دختر بودم و هیچ جايی و هی

 هیچ پناهی ندارم بازم تو پناهم نیستی تو مادرم نیستی.هیچوقت نبودی.

بدون اين که اجازه بدم حرف بزنه تلفن رو قطع میکنم.به خاطر يه نفس حرف زدنم حاال به نفس نفس 

کنم.يعنی کسی و بدبختی میده.احساس بیافتم.دلم می خواد گريه کنم اما خشم اجازه گريه بهم نمیمی

 من واقعا هیچکسی رو نداشتم که ازم دفاع کنه؟که حمايتم بکنه؟

 کنم نفس عمیق بکشم.م تنگ میشه.دستمو روش میذارم و سعی میی سینهقفسه

کنه.کلید آيفون رو صدای زنگ خونه آيفون بلند میشه.ديدن آرش توی مانیتور خشمم رو بیشتر می

 کنم.دم و در خونه رو باز میفشار می

کنم روی گیرم،مشتمو از آب پر میبه دستشويی میرم آب سرد رو باز میکنم و دستمو زير آب می

 پاشم.صورتم می

ها بدون دستم میلرزه.دست نمناکمو روی چشمام می کشم از دستشويی بیرون میرم.با ديدن آرش وبچه

کنم و میبندم و داد میزنم: تکلیفاتونو نوشتید که از باز میسالم به آشپزخونه میرم.در کابینت رو الکی 

 اتاق اومديد بیرون؟

 ايلیا با ناراحتی جواب میده:اه 
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به سمت کانتر میرم.دستمو روی کانتر میذارم به سمت سالن خم میشم تا بتونم ببینمشون با صدايی که 

 جیغ ماننده بدون نگاه به آرش میگم:چی گفتی؟

 م های بلند با اتاق میره.آروشا سريع با قد

 ايلیا سرشو پايین میندازه آروم میشه:هیچی نگفتم

گردم دستمو به کمرم میزنم.فکر میکنم چی درست با همون سر پايین افتاده به اتاق میره.سرجام برمی

 کنم؟

ت اهمیت بهش به سمطور که انتظار دارم آرش وارد آشپزخونه میشه.بیصدای در اتاق میاد و بعد همون

 يه کابینت میرم.درشو باز می کنم.

 ها داد میزنی؟گه:چرا سر بچهآرش از پشت سرم می

 گم:دلم خواست.چرخم.چشمامو میدوزم به چشماش بدون ترس میبه سمتش می

 چشماش خشمگین میشه:درست جواب منو بده.

 پوزخند میزنم:جواب ندم چی میشه؟!میری پیش مامانم فضولی کنی؟

 ب شلوارش فرو میبره:مودب باش.يه دستشو داخل جی

 يه دستمو به کمرم میزنم:مودب باشم؟با تو؟لیاقتشو داری؟

 م میکوبه:نذار باهات جور ديگه حرف بزنم.دست محکم به شونه

 صدام میلرزه:میخوای کتکم بزنی ديگه؟بزن!آدم وحشی مثل تو ازش برمیاد.کم نزدی که.

 ه:پس دهنتو ببند باز کتك نخوری.چسبم میبا عصبانیت جلو میاد،سینه به سینه
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ويك سالگی با مدرك لیسانس معماری مجبور کنم:من تو سن سیدستام میلرزه.دستمو محکم مشت می

شدم منشی يه شرکت بشم.میدونی چرا؟چون تو نذاشتی من هیچ گوهی بشم به خاطر خودت حاال االن 

 ردنم بشه انقدر که تو حقیر و بد...باز با وقاحت تمام میری از مامان من میخوای که مانع کار ک

گیره و از بین ی محکمی که تو صورتم  میخوره حرفم نیمه تموم میمونه.فکمو بین مشتش میبه کشیده

 اش میگه:دوست هرزه ات زبونتو دراز کرده؟دندونای بهم قفل شده

 س.گم:هرزه مرديه که زن داره چشمش دنبال زنای ديگهبا سختی می

اش که با ی سینهکوبه.خوشم میاد.از اين بازی از اين عصبانیت از قفسهتو دهنم می شبا دست ديگه

 حرص باال و پايین میشه،حاال میفهمه من چی می کشم.

 شو؟گم بهت خفهغره:مگه نمیمی

ی لبم میسوزه اما اهمیت نمیدم.حاال که کار به اينجا رسیده و حاال که اين خشم چند ساله منفجر گوشه

یخوام ساکت بمونم.حرف دلمو تو تمام اين چند سال به زبون میارم:کاش بچه نداشتیم.کاش شده نم

 ن زنای کثیفی مثل خودت.گفتم.تو لیاقتت زنايی مثل گالرههیچوقت به آدمی مثل تو بله نمی

 شو داد میزنه:خفه

 ها..طر بچههام تحملت میکنم.میفهمی آقای دکتر؟فقط به خابه دادش اهمیت نمیدم:به خاطر بچه

به سمتم هجوم میاره.موهامو تو مشتش می گیره و سرمو باال می کشه محکم تو دهنم میکوبه.دستشو باال 

میبره تا يه بار ديگه بکوبه اما صدای جیغ و گريه ايلیا و آروشا مانعش میشه.محکم منو به عقب هول 

یشینه.با گريه دستشو به سمت لبم افتم.ايلیا کنارم ممیده و از آشپزخونه بیرون میره.روی زمین می

 میاره:مامان لبت...
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گیرم.صدای کوبیده شدن محکم در خونه میاد.نگاهم روی خیسی شلوار سفید دستشو تو دستم می

 آروشا که کنار کانتر ايستاده ثابت میمونه.هنوز گريه نمی کنم.

آيد.آهی ون میی زياد مقطع بیرکشم.نفسش به خاطر گريهدست خیسمو روی صورت آروشا می

 گم:چیزی نشده مامان جان.گريه نکن.کشم و برای صدمین بار میمی

 گه:ايلیا فهمید.بريده بريده می

چسبونه به کنه و سرشو میگیرمش.دستشو دور گرنم حلقه میکنم و بغل میاز روی زمین بلندش می

کنم و آروم می گم:میدونی میم موهاشو ناز طور که به اتاق خودم میبرمش با دست ديگهم.همونشونه

 کنه و میگه آروشا نفهمه.ايلیا هم بعضی شبا اينجوری میشه؟اونوقت میاد منو از خواب بیدار می

 خوابیم.باشه؟خوريم.امشبم پیش هم میروی تخت میذارمش:االن میريم غذا می

 کشه:بابا منم کتك میزنه؟دست به چشماش می

 ه؟تو دختر خیلی خوبی هستی.بابا خیلی دوست داره.کنار تخت میشینم:نه عزيزم چرا بزن

اشکاش باز روی صورتش راه میگیرن:توام مامان خیلی خوبی هستی اما بابا کتکت زد.االنم لبت داره 

 خون میاد.

گم و چجوری آروشا رو چسبونم.نمیفهمم چی میاز روی میز کنار تخت دستمالی برمیدارم رو لبم می

 هاش میشینه میفهمم موفق بودم.ده رو لبکنم فقط وقتی خنآروم می

گیرم از اتاق بیرون میريم.با ديدن ايلیا که روی مبل کز کرده درد تو قلبم میشینه.با دستشو تو دستم می

 ديدن من و آروشا بلند میشه به سمتمون میاد: من مشقامو نوشتم ، گشنمه، پیتزا بگیريم؟

 ه لبخند روی لبم میشینه : باشه عزيزم.خواد ناراحتیشو بهم نشون بداز اين که نمی
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 ها میشینن جلوی تلويزيون کارتون میبینن و من پشت پنجره وايمیستم.بچه

بار مهم نیست چون کنم.لبم باد کرده.مهم نیست.اينی پنجره نگاه میبه تصوير محو خودم تو شیشه

 منم زدمش.جفتمون درد کشیديم.

تر ها رو غمگینیشینم.میلی برای خوردن ندارم اما نمیخوام بچهها سر میز مپیتزا رو میارن و با بچه

کنه.جفتشون با صدای گه و میخنده.آروشا هم هیجان چیزی تعريف میبکنم.ايلیا از حرفای دوستاش می

هاشون گم میشه.نمیشنون صدای در رو که باز بلند میخندن و صدای باز شدن در خونه تو صدای خنده

 مو میچسبونم به لبم تا بفهمه من نباختم.شد من میشنوم ولبخند

کنم که چشماش با ترس از من روی آرش شن.به ايلیا نگاه میها ساکت میبه آشپزخونه که میاد بچه

 گرده.لبخندم رو روی لب دردناکم نگه میدارم:با مهیار آشتی کردی؟میره و برمی

کنه حرف پاك میشه.دهن باز می چشماش روی من وايمیستن و من میبینم استرس کم کم از نگاهش

بزنه اما آرش زودتر میگه:بعضی وقتا مسائلی پیش میاد که باعث میشه آدما نتونن به عصبانیت و 

خشمشون غلبه کنن و رفتاری نشون بدن که بعدا شرمنده بشن مثل همون روز که شما با مهیار تو 

 مدرسه دعوات شده.درسته ايلیا جان؟

زه.لبخند از رو لبم پاك میشه.آرش خوب بلد بود خراب کنه و هیچکس بابت ايلیا سرشو پايین میندا

 اين خرابی سرزنشش نکنه.

کشم.از جام بلند میشم.میخوام از آشپزخونه بیرون برم اما جلوم وايمیسته.به چشماش نفس عمیقی می

په.از اين کنم و چشماش ناراحته.نگاهش روی لبم که میشینه شرمنده میشه.قلبم آروم میتنگاه می

 شرمندگیش خوشحالم.از اين نگاه دزديدن خوشحالم.از ورم لبم خوشحالم.
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بی حرف از سر راهم کنار میره و از آشپزخونه بیرون میرم.وارد اتاق خواب میشیم و رو تخت دراز 

ها حرف میزنه و از دلشون بیرون میاره.خیالم راحته که اگر شوهر کشم.خیالم راحته که االن با بچهمی

 هام بابای خوبیه.خوام برای بچهمن اونی نیست که می

ها و تصويرش تو ذهن اونا بود.میدونم اما من میدونم شرمندگیش برای من و صورتم نبود،برای بچه

 ش.خوشحالم از ديدن صورت شرمنده

ل میپرسه ی داراب رو برام بفرسته.ازم سواموبايلم رو برمیدارم و به شیده پیام میدم ازش میخوام شماره

 که چرا و چیکار داری جوابشو نمیدم.

سالم حالتون خوبه؟من سلوام.حالم زياد »ها میشم و مینويستمی پیامشماره رو که میفرسته وارد صفحه

 «خوب نیست.میشه فردا نیام؟

میشه »کنم و به جای ی آخر رو پاك میی آخر به دلم ننشست.جملهيه بار ديگه پیام رو میخونم.جمله

 م میذارم.کنم.موبايل رو روی سینهو پیام رو ارسال می« فردا نمیام» مینويسم « نیام فردا

سرم رو روی بالشت میذارم و به سقف خیره میشم.دلم نمیخواد با اين صورت کسی منو ببینه.کسی دل 

 "؟سالم چرا  "م میلرزه.برمیدارم.پیام از دارابه.دو کلمه نوشتهبسوزونه.گوشی موبايلم روی سینه

سالم حالتون خوبه؟من ”کنم چی چرا؟يه بار ديگه پیامی که براش فرستادم رو میخونم.فکر می

 "سلوام.حالم زياد خوب نیست.فردا نمیام.

 "سالم چرا؟"

نمیتونه بپرسه چرا نمیای چون گفتم حالم خوب نیست پس اين چرا برای حالمه.میپرسه چرا حالم خوب 

 نیست.

 "مريض شدم"مینويسم
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 مونم جواب بده اما جوابی نمیاد.یمنتظر م

کشم.چشمامو میدوزم به تاريکی.دعوای امشب باز کنم.به پهلو دراز میآباژور کنار تخت رو خاموش می

ها بود.يادم جلوی چشمم زنده میشه.آخرين بار که اينجوری کتك خورده بودم قبل از به دنیا اومدن بچه

بشو بدم فقط يادمه کتك خوردم.خیلی بیشتر از امشب نمیاد سر چی بحث کرديم و چرا نتونستم جوا

 کتك خوردم.مسیح دست بزن نداشت.

کرد باهام و حرف نمیزد که نشون بده عصبانیه.از قهرای مسیح که وقتی زياد دعوامون میشد قهر می

تهش با منت کشی خودش تموم میشد رسیدم به جايی که کتك میخوردم و بدون معذرت خواهی 

 خشیدم.ببخشم.میمی

پرسه اگر جور وقتا يه صدايی تو ذهنم هست که ازم میاز کجا به کجا رسیدم.دلم نمیخواد اما همیشه اين

 با مسیح ازدواج می کردی زندگیت چطور بود؟

 میدونم هر جوری که بود از االن بهتر بود.در اتاق باز میشه.چشمامو میبندم تا فکر کنه خوابیدم.

 جوری میشینه.ه.منتظرم کامل دراز بکشه اما چند دقیقه همینقسمت کناری تخت پايین میر

 نمیخواستم بزنمت تقصیر خودت بود. _

چشمامو بسته نگه میدارم.صداش آرومه:وقتی میخوابی دهنت باز میمونه.روی پهلوی راستت میخوابی 

 کشی.دستتم زير سرت نمیذاری.پتو رو تا روی زانوت باال می

 ف نمیزنم.کنم اما حرچشمامو باز می

ی چند ساله رو تموم کرده بودم.نه بد بود نه کم يه هفته قبل از اين که بیام خواستگاريت يه رابطه _

 بود.تمومش کردم چون تو راه خونه دلم پیش يکی گیر کرده بود.
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س.قید جواب مثبت رو زدم اما کشه:وقتی رو به روت نشستم فهمیدم دلت جای ديگهنفس عمیقی می

بت بود.نمیدونم چی تو دلت و سرت گذشت تو يه هفته که جواب مثبت به من دادی اما جواب تو مث

 مطمئن بودم دلت با من نیست.هنوزم نیست.

ی چشمم پايین سر میخوره رو بالشت میوفته.چقدر يه روزی به اين حرفا احتیاج اشك آروم از گوشه

 داشتم.چقدر دور شدم از اون روزا.

کنی.نمیتونم تحمل کنم باهام مخالفت ت نخواستم.منو عصبی مینمیخواستم بزنمت.هیچوق _

 کنی.نمیتونم تحمل کنم تو روم وايسی و بهم فحش بدی.

 پوزخند میزنم.جوری پوزخند میزنم تا صداشو بشنوه.

ای دهنم رو میبندم.چیزی کنم حرفی بزنم اما بدون خارج شدن کلمهکشه .لب باز مینفس عمیقی می

رفی نمونده.ما خیلی وقته حرفی نداريم بزنیم تا اوضاع درست بشه.حرف میزنیم تا ندارم بگم.ديگه ح

 تر نشه.خراب

ای کشید.با نیامدن سلوی دست تنها مانده بود و سوار ماشین شد و خسته و کالفه از روز پر کار خمیازه

زد و حتی شايد چند گل سر میهای او را انجام بدهد.امروز بايد به ماهخودش مجبور شده بود تمام کار

خواست.تصمیم کرد.دلش چند روز استراحت میماند.سرش به شدت درد میی او میروز در خانه

های گل برود.دلش شیرينی و کیكی ماهگرفت سری به خانه بزند و چند دست لباس بردارد به خانه

 خواست. گل را مینظیر ماهبی

کینگ شرکت بیرون رفت.فرمان را برای رفتن به سمت کمربند را بست و ماشین را روشن کرد از پار

حرکت آمد پوفی کشید و پاهايش روی پدال گاز بیراست چرخاند و با ديدن شیده که به سمتش می

 ماندند.ماشین را از جايی که ايستاده بود حرکت نداد.

 ی سمت شاگرد ماشین ايستاد.شیشه ماشین را پايین زد.شیده کنار پنجره
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ی ماشین خم کرد و درحالی که نفس نفس میزد را برای هم قد شدن با پنجرهشیده خودش 

 پرسید:سالم داری میری خونه؟

 سالم را بی جواب گذاشت و برای سوالش تنها سری تکان داد.

 ی سلوی.شیده لب هايش را جلو فرستاد:منم میبری با خودت؟میخوام برم خونه

 سرش را تکان داد و زمزمه کرد:سوارشو

 در ماشین را باز کرد و کنارش نشست. شیده

 ماشین را به حرکت درآورد.

شیده کیفش را عقب ماشین گذاشت: امروز ماشین نیاوردم انقدر ترافیك شديده که کالفه میشم با 

ماشین میام و میرم.سلوی هم زنگ زد گفت بیا خونمون ديگه از خداخواسته بیرون منتظرت موندم با 

 هم بريم.

 داشبورد برداشت:بهش بگو میخواد بازی دربیاره سرکار ديگه نیاد.ا از روی پاکت سیگارش ر

 هايش گذاشت.با پايان جمله نخی سیگار میان لب

 لحن صدای شیده تغییر کرد:بازی در نیاورده،حالش خوب نبود.

سیگارش را روشن کرد و کام محکمی گرفت.در حال بیرون فرستادن دود سیگار جدی گفت:به من 

نمیشه که چرا و چی شد که نیومد.وقتی نیومد وقتی نمیاد کار من با سرعتی که میخوام پیش مربوط 

 نمیره.مفهومه؟

 شیده با دلخوری گفت:يه روز فقط نیومده اونم مشکل داشت.درك هم چیز بدی نیست.

 کرد.نگاه تیز و سريعی روی شیده انداخت:مشکل داشت مهمون دعوت نمی
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اد:از لحاظ روحی اوکی نبود.کال اوکی نیست.من با سختی راضیش کردم بیاد شیده با لحن آرامی جواب د

 سرکار.تو سلوی رو اخراج کنی منم میرم.

 کنم.خاکستر سیگارش را کف ماشین تکاند:برای هر دوتون آرزوی موفقیت می

شايد ی داراب ادامه داد:سلوی مسئولیت پذيره.اگر نیومد دلیل داشت.میدونم توجه به طعنهشیده بی

ی سرکار رفتنش رو راضی نباشه که بگم اما با شوهرش مشکل داره.به سختی تونست اجازه

 بگیره.امروزم اگر نیومد چون ديشب با شوهرش به مشکل خورده بود.

 تر کرد.اعصابش بیشتر بهم ريخت.پايش را بیشتر روی پدال گاز فشرد.گره اخم هايش را بیش

خبر بودم.بعد از يه مدت طوالنی دوباره باهم اوکی ی بیشیده آهی کشید:من چند سال از سلو

 شديم.سلوی بهترين دوستمه.

 خبری مشخصه چقد بهترين دوستت بوده.نیشخند زد:از همین چند سال بی

ی اين اتفاقا دست به دست هم دادن تا از هم يه مشکالتی داشتم.سلوی هم درگیر زندگیش بود.همه _

 کنم.ن هستم.تنهاس نمیذارم.حمايتش میخبر بمونیم اما خب من االبی

داخل خیابان پیچید.سیگار را از پنجره بیرون انداخت.به شیده نگاه کرد:حتما تا وقتی مشکل نداشته 

 باشی.

 شیده عصبی خنديد:حواست هست خیلی طعنه میزنی؟

 بیخیال و خونسرد جواب داد:آره حواسم هست.

تر شد و اين کامال در صدايش مشخص بود:واقعا اصال شیده از جواب خونسرد و بیخیال داراب عصبی 

 خوشم نمیاد کسی بهم تیکه بندازه و مستقیم حرفشو نزنه.
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 ای کرد:يعنی مسقیم بگم دوست خوبی نیستی؟داراب تك خنده

تونی جايی که من بودم رو قضاوت کنی.من خیلی مشکالت داشتم.هر کی ديگه جای من بود تو نمی _

 کرد.همین کارو می

 اش را چین داد و گفت:انقد گريه زاری نکن حاال.داراب بینی

شیده پوزخند زد:جالبه که فقط از نظرت من دوست خوبی نیستم و منو زير سوال میبری.قطعا برای از 

 بین رفتن دوستی دو نفر مقصرن نه فقط يك نفر.

 داراب لبخند کجی زد:سلوی مظلومه.

 چه صمیمی!شیده ابروهايش را باال انداخت:سلوی؟! 

 کنم فقط.نترس،من تو رو می _

هايش از عصبانیت مشت شدند.دلش شیده يکه خورد.باورش نمیشد داراب چنین حرفی را بزند.دست

 خواست باز حرفی بزند و داراب جواب بدتری بدهد.میخواست فحش بدهد اما دهن باز نکرد.نمی

رد زودتر از او پیاده شد.داخل آسانسور شیده داراب ماشین را مقابل خانه نگه داشت.شیده درب را باز ک

 طاقت نیاورد و رو به داراب گفت:خیلی آدم کثیفی هستی.حالم ازت بهم میخوره.

 ای کرد : قلبم شکست.داراب تك خنده

 آسانسور ايستاد.شیده با عصبانیت از آسانسور بیرون زد.داراب بیخیال از آسانسور رفت.

ی رو به رو زودتر باز رش فرو برد تا کلید را بیرون بکشد.درب خانهاش دست در جیب شلوامقابل خانه

ای يکی شد.عمدا برای بیرون گفتن بچگانه "سالم خاله"سلوی و با صدای "سالم عزيزم"شد.صدای 

 کشیدن کلید معطل کرد.
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 اش جلب شد و سالم کرد.سلوی توجه

 سرش را برگرداند.

 که موهايش را از دو سمت برداشته بود لبخند زد. ایجواب سالم سلوی را داد و به دختر بچه

 دختربچه سريع گفت:سالم

 سرش را کج کرد:سالم عمو.خوبی؟

جواب عمو رو بده »پای سلوی چسباند.صدای سلوی که گفت:خجالت کشید سرش را به  دختربچه

 شیند.باال بیايد و روی نیمی از صورت سلوی ب باعث شد نگاهش از روی صورت دختربچه«مامان.

 کشه ازتون.سلوی سرش را به سمت داراب گرفت و با لبخند گفت:خجالت می

اش ثابت ماند.صدای شیده را شنید که های ورم کردهنگاهش روی صورت سلوی چرخید و روی لب

هايش های سلوی برنداشت.کتك خورده بود.دنداناما نگاهش را از روی لب«من میرم تو خونه»میگفت:

 را روی هم فشرد.

 های سلوی کش آمدند:بفرمايید داخل.ببخشید من همیشه جلوی در شمارو....لب

ی سرکار رفتنشونم دست حرفش را قطع کرد و با غیض گفت:زنای بدبختی مث تو که حتی اجازه

 همینه. "دستش را باال آورد و به صورتش اشاره کرد  "شوهرشونه حقشون 

به نگاه ماتش برگشت و کلیدی که در اين چند  اهمیتسلوی خشك شد.لبخند روی لبش ماسید.بی

دقیقه درون مشتش فشرده بود داخل قفل فرو برد و قفل را باز کرد.قدمی به داخل خانه برداشت و با 

 صدای سلوی که میتوانست بغض را از میان کلماتش تشخیص بدهد سرجايش ايستاد.
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تا بچه دارن وابسته به پدرشون و مادری که حق با شماست.زنای بدبختی مثل من که از تمام دو دنیا دو _

از نظرش همیشه دخترش مقصره چون زنیت نداره و شوهری که با شنیدن اولین مخالفت و اعتراض 

 دستش رو بلند میکنه لیاقتش اين زندگی پر از حقارته.

سرش را برگرداند.نگاهش روی اشکی که از چشم سلوی چکید ماند.سلوی لبخند تلخی روی لبش 

 ند:شبتون بخیر.نشا

 و بدون اين که اجازه بدهد داراب حرفی بزند درب خانه را بست.

ای داشت.احساس مسخرههايش را سنگین برمیجا ماند و بعد درب را بست.قدمداراب چند دقیقه همان

بود اما برای اولین بار از خودش عصبانی بود.نمیدانست چرا وقتی صورت سلوی را ديد نتوانست خودش 

 اش کشید.اشتباه کرده بود.نترل کند.دستی به پیشانیرا ک

لرزند به کنم از شدت ناراحتی میدر خونه رو میبندم و بدون نگاه به شیده با قدم هايی که حس می

 آشپزخونه میرم.

 صدای شیده از پشت سرم میاد:نمیخواد چیزی بیاری تو بشین خودم میارم.

 دو تا لیوان برمیدارم و محکم در کابینت رو میبندم. جوابش رو نمیدم.در کابینت رو باز میکنم

ساز ی چشم شیده رو میبینم که به میز تکیه میده.دو تا لیوان رو روی میز میکوبم.دنبال چایاز گوشه

 گردم.می

 اش رو برمیداره:چیزی شد سلوی؟چرا عصبی شدی؟شیده تکیه

 اب گفت شوهرم اجازه نمیداده سر کار برم؟کنم:کی به داردستمو به کمرم میزنم و به صورتش نگاه می

 مردمك چشماش میچرخن و هول میشه:من...يعنی میدونی بخاطر خودت گفتم.
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 به خاطر من؟ _

 دستشو روی صندلی میذاره:آره گفت اخراجت میکنه و منم گفتم که...

 ائلی؟صدامو باال میبرم:که دلش برام بسوزه؟واقعا تو برای من،برای دوستت همین قدر ارزش ق

 ساز میزه:به خاطر خودت گ...دستشو از روی صندلی برمیداره و به سمت چای

پرم:به خاطر من نگفتی شیده.منت سر من نذار.گفتی چون نمیخواستی با اخراج من از بین حرفش می

 اونجا بری گفتی چون میخواستی هم رفیق من باشی و هم نزديك به داراب شايدم پوالد 

با آرامش جواب میده:االن اعصابت خرده و منم عصبیم اين بحث که چرا گفتم رو  کتری رو برمیداره و

 بذاريم برای بعد فقط بگو ببینم چیزی بهت گفت؟

کشم و روش کنم و جوابش رو نمیدم.صندلی پشت میز رو عقب مینفسمو عصبی بیرون فوت می

 به روم میشینه.میشینم.شیده در سکوت چايی میريزه و روی میز میذاره وخودش هم رو 

 کنم.آروم میخنده:چیه خب؟لیوان چايی من رو به سمتم هوا میده.شاکی نگاهش می

 چشمام رو میندازم روی لیوان و بخاری که از روش بلند میشه.

 شیده لیوانش رو تو دست میگیره:نمیاد امشب؟

با جیغ و داد امشبم جوابشو نمیدم.هنوز از دستش عصبی و دلخورم اما نمیخوام ناراحتش کنم.نمیخوام 

 ها بترسن.نمیخوام تنها دوستم رو از دست بدم.مث ديشب خراب کنم.نمیخوام بچه

 داراب باهات بد حرف زد؟ _

 نگاهمو به صورتش میندازم:مهمه؟
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کوبه:سلوی زشته اين جواب لیوان چای رو که تا نزديك لبش برده بود پايین میاره و روی میز می

کنه نخواستم حاال که يه کاری گیر آورديم جفتمون باز بیکار ت اخراجت میدادنت.من دشمنتم؟بابا گف

 بشیم بعدم به حرفای اين ديوونه اهمیت نده بابا روانیه.

 کنم:راست گفت.بد میگه اما حرفش درسته.دستمو دور لیوان حلقه می

 شیده حرصی میپرسه:اه زهرمار باز رفتی تو فاز غصه.میگم چی گفت؟

 کردم با اين صورت ببینتم.شم:کاش میگفتی باهاش میای من درو باز نمیکنفس عمیقی می

 شیده کالفه داد میزنه:بابا چی گوه خورد؟

 ش حرف نزن.لیوان رو برمیدارم به لبم میچسبونم:درباره

خواد باز سوال بپرسه،کف دستمو باال میارم جلوی صورتش میگیرم:هیچی از داراب و آرش شیده می

ها آماده میشن میريم شهربازی و میخنديم و نمیاد و چارتايی تنهايیم االن بچهنپرس.امشب آرش 

 گذرونیم میايم خونه.خب؟خوش می

نوشم.صدای داراب دوباره تو سرم پخش میشه.تصوير ای از چای میکنه.جرعهحرف نگاهم میبی

م اما نیستم فقط رحمش جلوی چشمام زنده میشه.بايد ازش متنفر بودتفاوت و بیچشمای همیشه بی

 ام.عصبانی

 ها رو آماده کنم توام...شیده از جا بلند میشه:من میرم بچه

 ش موندی؟دستمو دور لیوان چای محکم می کنم:اون شب خونه

 کنه.لبخند کمرنگی میزنم:نمیخوای به من بگی نگو.نبايد میپرسیدم.حرف نگاهم میبی
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ش بودم.باهاش خوابیدم.امشبم ريد نزن.آره خونه کنه:زر بیخودسرجاش میشینه و سريع لب باز می

 بهم .تو اين چند روزم اگر نگفتم چون وقتش پیش نیومد.

گذره از شب مهمونی و از خوام بگم وقت که بود.من که ديشب دعوا کردم و وقت نداشتم.ده روز میمی

استی من بدونم.االن اين ده روز ما هشت روزش رو با هم بوديم.چطور وقت نبود؟وقت بود اما تو نخو

 گم.خوای نشون بدی رفیقی که بینمون ديواری نیست اما هیچی نمیگفتی چون می

 بشن.زحمت به ايلیا و آروشا هم بگو آمادهشم:من میرم آماده بشم بیاز جا بلند می

ی ی عطر را از روهای پیراهن را بست و با سر انگشت موهايش را به سمت باال هدايت کرد.شیشهدکمه

میز برداشت درب گرد و بزرگش را باز کرد،کمی عطر کف دست ريخت و روی گردن و صورتش 

ی عطر را بدون بستن درب روی میز گذاشت و دست کشید. بوی عطر فضای اتاقش را پر کرد.شیشه

هايی که رديف شده بودند ساعت درب را کنارش پرت کرد.درب کشوی میز را باز کرد.در میان ساعت

های چرم مشکی را برداشت و دور مچ دست راست بست.دست دراز کرد پاکت سیگارش بند رولکس با

ها را باز هايش گذاشت و روشنش کرد.قدمی جلو رفت.درب کمد لباسرا برداشت و سیگاری میان لب

ها را روی میز گذاشت و بافت را از سر رد کرد و بافت مشکی رنگی بیرون کشید.سیگار میان لب

ی سفیدش تضاد را نشان میداد با شلوار جین ها و يقهیاه روی پیراهن سفیدی که آستینکرد.بافت س

 اش رفته بود تیپش را ساخته بود.بوت مردانههايش داخل نیمای که يکی پاچهمشکی

سیگار را از روی میز برداشت و خاکسترش را روی زمین تکاند.بايد خیلی زود کسی را برای سروسامان 

 آورد.انه میبخشیدن به خ

 ی کاناپه برداشت.از اتاق بیرون رفت.روی کاناپه نشست و پاها را روی میز دراز کرد.موبايل را از گوشه

 يك پیام جديد از پوالد داشت.پیام ها را باز کرد.

 «شیده االن اومد،تنهاست.تو کجايی؟باز مث اون شب نرينید!» 
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 پیام را ارسال کرد.« میام»تپاهايش را از روی میز برداشت و برای پوالد نوش

سیگار را داخل از جا بلند شد روی میز به دنبال جاسیگاری چشم چرخاند اما نبود.به آشپزخانه رفت و ته

سیگار ی آب داخل لیوان را روی تهسینك انداخت.لیوان آب نصفه داخل سینك را برداشت و ته مانده

ر بود بلند شد.لیوان را درون سینك رها کرد و ريخت.صدای جیز آرامی که نشان از خاموش شدن سیگا

کرد.حرف میزد و به اتاق رفت.مقابل آينه ايستاد.ده روز بود که سلوی را میديد اما سلوی نگاهش نمی

کرد.ورم لبش از بین رفته اما سرش پايین هايش را نگاه میشنید و کفشکرد.میهايش را نگاه میکفش

کشید.لبخند نمیزد و های انگشت ديگر روی انگشتانش میدام با ناخنهايش الك نداشتند و مبود.ناخن

های گستاخ و هايش در هم بود.شیده هم حرفی جز کار نمیزد.از بابت شیده راضی بود.از زناخم

گذاشتند او هايی که نمیآمد.زنچسبیدند خوشش نمیپروايی که خشتکش را برای سکس میبی

 ه برايش حس لذت وقدرت داشتند ديگر دلش را زده بودند.بخواهد،او جلو بیايد با اين ک

کند و جز بازيگر مقابلش کرد يك نمايش را با يك موضوع کسل کننده هر شب اجرا میحس می

چیز تکراريست.شیده و ترانه و هر زن ديگری که روی تختش خوابیده بودند جز تفاوت های همه

 ظاهری شبیه هم بودند.

 هايش پاشید.ی دور به روی لباسرداشت و از فاصلهاش را بادکلن اونتوس

پوالد بار ديگر برای شام تدارك ديده و از هر سه نفر خواسته بود تا بیايند.از زمانی که پوالد دهن باز 

کرده و دعوتش کرده بود تا منتظر بود که بداند سلوی هم حضور دارد يا نه حتی خواسته بود پیشنهاد 

 تر از خواستِ خودش دهانش را بسته بود.اما قدرتی بزرگدهد همراه سلوی بیايد 

 پالتوی مشکی را از روی تخت برداشت و روی دستش انداخت،از اتاق خارج شد.
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سويیچ ماشین را همراه موبايلش برداشت و از در خانه بیرون رفت.زمانی که منتظر آسانسور ايستاده 

ی پوالد دوست داشت همین حاال سلوی در مسیر خانهی سلوی نگاه کرد،بود تا باال بیايد به درب خانه

 باشد.

 ی پوالد را فشرد و درب خیل زود باز شد.زنگ خانه

 ها رفت.سه طبقه باال رفتن نیاز به آسانسور نداشت.به جای استفاده از آسانسور به سمت پله

ظر اومدن من جلو در صدبار نگفتممنت "با ديدن پوالد مقابل درب خانه بینی چین داد.خواست تشر بزند

 اما به خاطر آورد امشب جز خودشان دو نفر ديگر بودند."واينستا؟

اش فقط سرتکان داد.با کفش وارد خانه گويیبا پوالد دست داد و سالم کرد و در جواب خوش آمد

شد.با ديدن سلوی که ايستاده و لبخند به لب منتظرش بود حس خوبی بی آن که دلیلش را بداند در 

نشست.چیزی از اين حس خوب را در صورتش نشان نداد.منتظر ماند تا سلوی دستش را دراز تنش 

کند.سلوی در حال گفتن سالم،حالتون خوبه دستش را دراز کرد و داراب دستش را گرفت.دستش 

بزرگش گم شد.جواب سالم و احوال پرسی اش را داد و دست را رها  ظريف و کشیده بود.درون دست

 کرد.

ای نشست.سلوی پرسی کرد و به سمت مبل رفت.روی صندلی تك نفرهخیلی سرد سالم و احوال با شیده

 ی کنارش نشستند.و شیده روی کاناپه

اسبی بسته ای پوشیده بود و موهايش را دمنگاهش روی سلوی نشست.بافت مشکی رنگی با جین تیره

 بود.

لوی برداشت.پوالد سینی را روی میز گذاشت با آمدن پوالد سینی به دست به سالن نگاهش را از روی س

خواست بشیند که دوباره خم شد سینی را برداشت و با خنده گفت : فکر کنم بايد به همتون تعارف 

 کنم.
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 داريم خودمون.شیده خنديد و سلوی گفت : بذاريد رو میز برمی

 پوالد به سلوی نگاه کرد:واقعا؟زشت نیست؟

 ت.سلوی خنديد : نه واقعا زشت نیس

 پوالد فنجان چای هر کس را مقابلش گذاشت و روی مبل نشست.

 م مهمونی.با لبخندی گفت:اولین بارمه کسی میاد خونه

 شیده پرسید:دوستای زيادی نداری يا کال اهل مهمونی نیستی؟

 بیشتر نیست مستقل شدم. پوالد جواب داد : درواقع میشه گفت جفتش اما خب سه ماه

 اه پوالد خنديد.سلوی لبخند زد.شیده بلند و لوس همر

خم شد.فنجان چای را برداشت.دست سلوی ظرف شکالتی که کنار خودش بود را به سمتش 

 گرفت.صاف نشست و رو به سلوی گفت:تلخ میخورم.

 گفت و ظرف را روی میز گذاشت. "آهانی "سلوی 

 پوالد از داراب پرسید : راستی چرا انقدر دير اومدی؟

 ومدم.جواب داد : دير نی

 ای چای نوشید.و جرعه

پیچاند فهمید.به پوالد و شیده نگاه کرد که در حال هايی که در هم میسلوی معذب بود و اين را از دست

حرف زدن راجع به اخبار دالر بودند،باز نگاه به سمت سلوی چرخاند و نگاهش در دو چشم سیاه افتاد 

برنداشت.خیره و سنگین نگاهش کرد.از پیشانی  که سريع از او نگاه گرفتند اما داراب نگاهش را

اش را سیاه کرده ای که گوشههای کشیدهبلندش پايین آمد،از ابروهای بلند و کمون گذشت به چشم
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ی ديگر چای خورد.بینی و لب را رد کرد.گردن بلندی داشت.بافتی که پوشیده بود بود رسید.چند جرعه

هايش نگاه کرد،از بافت فاصله داشتند.با توجه به کمی ه سینهزياد تنگ نبود و به تنش نچسبیده بود.ب

 گشاد بودن سايز حدس زد کوچك بودند.

 ها؟موافقید؟پوالد بلند گفت:شام بخوريم بچه

 سلوی از جا پريد: آره من کمکتون میکنم.

ا اش برعکس بافتی که پوشیده بود تنگ بود.باسنی باش پايین آمد.شلوار جیننگاهش تا روی باسن

 سايز متوسط اما خوش فرمی داشت.

ی ديدش دور شد.خم شد فنجان را داشت.سلوی از نقطه سلوی به آشپزخانه رفت.پاهای الغر و کشیده

 روی میز گذاشت.پوالد ببخشیدی گفت و به آشپزخانه رفت تا با کمك سلوی و شیده میز را بچیند.

 اش کرد.از جیب شلوارش سیگار بیرون کشید و روشن

هايی که باز هايشان،صدای درب کابینتآمد.صدای حرف زدن و شوخیی شیده و پوالد میخنده صدای

 گذاشتند.و بسته میشد،صدای ظروفی که روی میز می

 سیگار را در فنجان چای انداخت.سیگارش تمام شد.ته

ر رويش نشست و سلوی کناپوالد صدايش زد.به سمت ديگر سالن رفت.پشت میز نشست.شیده روبه

 شیده و پوالد کنار خودش.

هايی که در نوجوانی و جوانی به کرد تا غذا بکشند و تعارف نکنند.شبیه زنپوالد به هر سه تعارف می

کردند کردند و اصرا میها که به حدی تعارف میاشان میشد شده بود،همان زنخانه گل مهماناجبار ماه

 کردی.کردنشان خودت را کنترل میط برای خفهغذا بخوری که اشتهايت را از دست میدادی و فق
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هايش چپاند.شیده متعجب نگاهش کرد و گفت: چرا از روی میز دستمال کاغذی برداشت و در گوش

 دستمال کردی تو گوشات؟

توجه سلوی نیز به سمتش جلب شد و منتظر برای شنیدن جواب نگاهش کرد.نمیدانست صدای شیده 

ا يکی از دستمال ها را بیرون کشید و در جواب گفت:صدای غذا جويدنِ شنود امآرام است يا آرام می

 بقیه اذيتم می کنه.

 شیده ابروهايش را باال فرستاد: چه جالب.

ی لبخند کجی زد و دوباره دستمال را درون گوش فرو برد و توضیح نداد از زمانی که سر يك جلسه

شده بود با مشت توی صورتش بکوبد  کاری صاحب پروژه کنار گوشش ملچ و ملوچ کرده و باعث

 کرد.دستمال در گوش هايش فرو می

شنید اما سلوی مثل خودش مشغول غذا خوردن بود و تنها صدای ضعیف حرف زدن شیده و پوالد را می

کرد وهمین دلیلی بود تا به صداهای ضعیف و نامفهومی که میشنید اهمیتی شان میبا لبخندی همراهی

 ندهد.

 اشان روی مبل نشستند.سر جاهای قبلی بعد از شام

 شیده در حال برداشتن شیرينی گفت:داراب تو همیشه انقدر ساکتی؟

 کنه؟پاکت سیگارش را از روی میز برداشت:نه.سیگار که اذيتتون نمی

بیشتر روی حرفش با سلوی بود زيرا شیده و پوالد هر دو سیگاری بودند.سلوی گفت: من اذيت نمیشم 

 راحت باشید.

 کشی.شیده لبخندی زد:چقدرم سیگار می

 هاش میسوزه.تر بود.من جای داراب دلم برای ريهپوالد ادامه داد:االن بهتر شده،دو سال پیش افتضاح
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 شیده پرسید : خیلی وقته دوستید؟ شبیه هم نیستید اصال.دلیلی داشت دوستیتون؟

 ستید.داراب زودتر از پوالد جواب داد: تو و دوستت هم شبیه هم نی

 ها باعث جذب آدما سمت همديگه میشن.شیده حق به جانب جواب داد:تفاوت

 داراب لبخند کجی زد: دلیل دوستی منو و پوالد.

ی آدما عقده يا کینه داری.تا حاال پیش روانشناس کنم نسبت به همهشیده با لبخند گفت: حس می

 رفتی؟

 تهوعم میشن دوری کنم متاسفانه.  بدون پاك کردن لبخندش گفت :بايد از آدمايی که باعث

 شیده جواب داد: از خودت میتونی دور بشی مگه؟

 ای بود.واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.ای کوتاه کرد:جواب کوبندهبیخیال تك خنده

کنید؟ اومديم يه شب خوش باشیم.بچه که نیستید از ها چرا بحث میپوالد خودش را وسط انداخت : بچه

 یگیريد.هم کینه به دل م

ای زد : نه بچه نیستیم اما خب برام جالبه که بدونم من يا دوستم کاری کرديم که شیده لبخند مسخره

باعث نفرت داراب شديم که دلیل تیکه انداختناش رو بفهمیم،جالبه برام که سلوی رو حتی به اسم هم 

 صدا نمی....

 زشته.کنم تمومش کن واقعا سلوی حرفش را قطع کرد:شیده خواهش می

 شیده ساکت شد.پوالد سريع بحث را عوض کرد.از جا بلند شد.

 پوالد پرسید:کجا؟
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با دست تراس را نشان داد و به راه افتاد.درب کشويی تراس را کشید، وارد شد و در را بست .هوای 

هايش نگه داشت و هر دو دست را در جیب سرد به صورتش خورد کمی سرحال شد.سیگار را میان لب

 برد. فرو شلوارش

صدای باز شدن درب تراس آمد.حدس زد پوالد باشد اما با کشیده شدن درب تراس و نزديك شدن 

 ست.عطری که شبی تا صبح به مشامش کشیده بود فهمید سلوی

 کند.های را زير سینه برده و مشخص بود هوای سرد اذيتش میسلوی کنارش ايستاد.دست

 انی میشه وگرنه دختر بدی نیست.حس کردم ناراحت شديد.صدايش آرام بود : شیده يه دفعه عصب

 کمی من من میکند و ادامه میدهد:يعنی شبتون رو خراب نکنید.شیده واقعا منظور بدی نداشت.

تر شدند.يك دست را از جیب شلوارش بیرون هايش با همین آرايش کن زيباکند،چشمنگاهش می

گويد:ناراحت نشدم فقط اومدم سیگار بکشم.زياد رد و میداهايش برمیکشد و سیگار را از میان لبمی

 کنه.موندن تو هوای بسته اذيتم می

قی میماند : نفرتی از تو و يا کند اما با حرف داراب سرجايش بادهد.قصد رفتن میسلوی سری تکان می

 دوستت ندارم.اگر اسمت رو صدا نکردم برام مهم نبوده نه چیز ديگه.

اند،لبخند هیچ احساسی روی صورتش ثابتهای روی صورتش بیچالهسیاهسلوی نگاهش میکند،

اتون چیزی غیر از مهم نبودن های خیرهی خودتون درست باشه چون من از نگاهزند:امیدوارم گفتهمی

 کنم!برداشت می

وی زند و برخالف انتظار سلوی لبخند میزند و همانطور که دود سیگار را رداراب پکی به سیگارش می

 گويد:خوبه.يه چیزايی بلدی پس.کند میصورت سلوی خالی می
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دار کند.حرف را تنها از روی عصبانیت زده بود.منظور داراب و نگاه و لبخندش بوسلوی قالب تهی می

 بود.

 آب دهنش را قورت داد:نمیفهمم منظورت چیه!

 سريعی بود.آفرين. داراب سیگارش را روی زمین پرت کرد با همان لبخند گفت:پیشرفت خوب و

 پرسد:چی؟سلوی گیج می

 کند:جمع نبستنت.داراب نگاهش می

برد دستش را به سمت شود،به عادت همیشه که در مواقع لسترس موهايش را پشت گوش میهول می

گويد : جمع نبستم چون ای از موهايش بود میبرد و شتاب زده میی ابرو جايی که همیشه دستهکناره

 دوستیم.

 کنی؟قدمی به سمتش برمیدارد:گفتی چی برداشت می داراب

ی میانشان کم است.از هیبت بزرگ داراب لرزند.فاصلهماند.مردمك چشمانش از ترس میسرجايش می

 ترسد.و صورتی که حاال لبخند ندارد می

 ترسیده جواب میده:از چی؟

 ه.هايی که دلیلش جز مهم نبودندارد:نگاهداراب قدم کوتاه ديگری برمی

 های خشکش می کشد:نگفتم.زبان روی لب

 کند:حاال بگو.چشمانش را باريك می

 ترسد: هیچی.از حالت نگاه و ايستادنش می

 کشد:هیچی؟داراب هومی می
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 دهد و میگويد:بهتره بريم دا...سرش را تکان می

 هاتو نیاوردی؟کند:لبت خوب شده.چرا بچهحرفش را قطع می

 ن.ی بابابزرگشورفتن خونه _

 کنی؟کند:گفتی چی برداشت میاخم می

 کند:نگفتم.هايش را مشت میدست

 زند: االن بگو.داراب باز لبخند کج می

 کند: هیچی.میشه بريد کنار میخوام برم تو؟دوباره تکرار می

 کند: ديگه دوست نیستیم؟خورد،لبخندش را پاك میداراب تکان نمی

 شود:چرا هستیم.گیج می

 جمع بستی ! _

 ای میزند: باشه.بخند رنگ پريده و ترسیدهل

کند.حاال ترسش کمتر شده و راحت نفس می ماند و منتظر نگاهش میداراب سرجايش باقی می

 گويد : میشه بری کنار؟فرستد و میهايش میکشد.اونتوس مخلوط با دود سیگار را به ريه

کند ای مکث از مقابل داراب عبور میظهشود.بدون لحداراب قدمی عقب می رود،راه عبور برايش باز می

 و از تراس بیرون میرود.

اهمیت در تراس رو میبندم و لبخند ساختگی روی لبم میشونم.متوجه نبودن شیده تو سالن میشم اما بی

 فقط از پوالد میپرسم:سرويس کجاست؟
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و خودمو داخل سرويس های سريع به جايی که اشاره میکنه میرم به انتهای راهرو اشاره میکنه.با قدم

تونم نفس بکشم.احساس آدمی رو دارم که چند کیلومتر دويده،انگار تمام مدت تو میندازم.تازه می

م باال و پايین میشه.هوا با اسانس توت فرنگی ی سینهتراس با وجود هوای باز نتونستم نفس بکشم.قفسه

 کشم.رو عمیق نفس می

کشم تا کمی از حرارت میگیرم.دستای خیسم رو به گردنم میاهرم آب رو باال میزنم،دستمو زير آب 

درونم کم بشه.ترسیده بودم اما بیشتر از ترس هیجان زده بودم.هیجانی شبیه هیجان دخترای دبیرستان 

ايشون میرن.داراب ترسناك بود.نگاهش ترسناك بود اما برای پسر يه هفتهی دوستکه اولین بار خونه

بود نه داراب.ترس از باز شدن در تراس و اومدن شیده و ديدن ما تو اون من فقط ترس از شرايطم 

 فاصله.ترس از اومدن پوالد.

 هام سرخ نیست.کنم.بهترم.گونهبه صورتم تو آينه نگاه می

ی در میذارم.چشمام رو میبندم تا کمی آروم بشم و بعد کشم و دستم رو روی دستگیرهنفس عمیقی می

 بیرون میرم.

پرسم:شیده گم و میوالد و داراب که تنها نشستن و پوالد درحال صحبته،ببخشیدی میبا ديدن پ

 کجاست؟

 سنگینی نگاه داراب اذيتم میکنه اما اهمیت نمیدم.

 پوالد با لبخند جواب میده:رفت اتاق.همین راهرو دست راست.

 لبخند میزنم:ممنونم

 ئه متعجب میپرسم:کجا میری؟به سمت اتاق میرم.با ديدن شیده که در حال پوشیدن پالتو

 نگاهم میکنه.چشماش خیسن.جلو تر میرم:چی شد؟چرا گريه کردی؟
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 با صدای لرزيده میگه:رفتارشو نمیبینی؟

 اسشونه باال میندازم:نه مثل همیشه

اس.هیچ تغییری نکرده.مثل اس،مشکل اينجاست که مثل همیشهاشکش پايین میريزه:آره مثل همیشه

 اس.همیشه

رو میبندم.به طرفش میرم دستاشو میگیرم:تو که توقع نداشتی داراب بعد از يه شب عاشقت در اتاق 

 بشه؟

 توقع داشتم حداقل مثل قبل برخورد نکنه.باورت میشه اگر تو شوهر نداشتی فکر میکردم تو نخ توئه؟ _

ر کیو يکه میخورم.تو نخ من؟من که هیچ چیز جذابی نداشتم اون هم برای مردی مثل داراب،اون ه

میخواست میتونست داشته باشه و من از لحاظ ظاهری خیلی ازش کمتر بودم.اون فقط منو اذيت میکرد 

 و لذت میبرد.ناراحتم میکرد و لذت میبرد.

 شیده بازومو میگیره:میای بريم؟نمیخوام بمونم

 لبمو میگزم:زشته.مگه اومديم رستوران که بخوريم بريم.بذار يکم بشینیم بعد میريم.

 و باال میندازه:من نمیتونم جايی که آزارم میدن بمونم من مثل تو نیستم.سرش

 پوزخند روی لبم میشینه :تو فقط مونده بودی تیکه بندازی.

 دلخور میگه : واقعا حال و روز منو نمیبینی؟

 بی جواب به سمت لباسام میرم.

 با همون لحن دلخور میگه:تو اگر بخواب میتونی بمونی الزم نیست بیای.

 گم:میشه حرف نزنی شیده؟با حرفات بیشتر از چشم میوفتی!پالتوم رو می پوشم و با آرامش می
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 با صدای حرصی جواب میده : االن ناراحت شدی گفتم بريم خونه؟

 کنم:يکم به حرفات فکر کن.اينجا اگر اومدم به خاطر بود.همین.شالمو برمیدارم و نگاهش می

.با هم از اتاق بیرون میريم.پوالد با ديدنمون که هردو حاضر و سرشو پايین میندازه حرفی نمیزنه

کنه بمونیم و چند ساعت حداقل باهم باشیم اما شیده رد میکنه.ازش ايم متعجب میشه.اصرار میآماده

کنیم.شیده بدون نگاه به داراب کنم بابت زحمتی که کشیده بود و دست میده و خداحافظی میتشکر می

گزم.رفتارش زشت بود و کاش يکم عاقالنت و بزرگونه رفتار ره.لبمو میاز خونه بیرون می

ی ضعیف بودن نیست گاهی قوی کرد.همیشه سکوت کردن و بعضی شرايط رو تحمل کردن نشونهمی

 تونه تحمل کنه.بودنه که باعث میشه چیزی رو تحمل کنی که هر کسی نمی

 کنم و میگم:شب خوبی بود.دستمو به سمت دراز می

 گه:برای من بیشتر.ستمو توی دستش میگیره و مید

ی ابرو کنه .صدای شیده تو سرم پخش میشه.دستم تا کنارهفشار کوچیکی به دستم میده و رهاش می

 باال میاد،نگاهمو ازش میگیرم و از خونه بیرون میرم.

 کشم به سمت ماشین میرم.شیده حتی منتظر اومدنم واينستاده،آهی می

ست و ی مادرش بود.گفته بودم دورهمیه شیدهها خونهع به خونه میرسم.آرش همراه بچهکمتر از يك رب

 ها رفته بود.حرف سرتکون داده بود و همراه بچهشب میام خونه و بی

ها.چقدر برای کنم.بعد از مدتداخل آسانسور تنم رو کش میدم.امشب تنها و راحت استراحت می

 الم.سکوت و آرامش خونه بدون آرش خوشح

چرخه.انگار چرخه.تکونش میدم اما باز نمیاز آسانسور بیرون میرم.کلید رو تو قفل فرو میبرم.کلید نمی

 کلید پشت در باشه.آب دهنمو با ترس قورت میدم.نکنه دزد اومده؟
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خوام گوشیو دربیارم به آرش زنگ بزنم که در خونه باز میشه و با ديدن آرش يه قدم عقب میرم.می

 کشم.می نفس راحتی

 وارد خونه میشم و میگم:چرا نگفتی اومدی خونه؟

 در رو پست سرم میبنده:سالمت کو؟

 ها خوابیدن؟از کنارم که رد میشه بوی الکل تو صورتم میزنه.بینیمو چین میدم:بچه

 ت چرا اينجوريه؟رو به روم وايمیسته:نیاوردمشون.قیافه

 کنم:چجوريه؟به چشمای سرخش نگاه می

 میخوره ازم؟ حالت بهم _

 کنم:از بوی الکل بدم میاد.چشمامو گرد می

 آهانی میگه و به سمت آشپزخونه میره،به طرف اتاق خوابم میرم.

جوم.حس خوبی به اومدن آرش و مست ی لبمو با استرس میی کمدم میگیرم و گوشهدستمو به گوشه

 بودنش نداشتم.حس خوبی به تنها بودنمون نداشتم.

ه زودتر بهتره بخوابم.پالتو و شال  رو درمیارم روی تخت میندازم.بافتم رو از تنم کنم هر چفکر می

کنم تی شرتی بیرون بکشم که در اتاق باز میشه و آرش درمیارم کنارشون میندازم.درب کمد رو باز می

ند ايستم با لبخکشه تا صاف بايستم.صاف میشرت بردارم اما دستمو میمقابلم سبز میشه.خم میشم تی

 میگه:الغر شديا.

 طعنه میزنم:چقد زود فهمیدی.
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ام میشینن وبا لحن افتم.دستای گرمش پشت کمر برهنهکشه،تو بغلش میدستمو به سمت خودش می

 مهربونی میگه:همیشه تاريکه اتاق نمیبینم خب.

 کنم ازش فاصله بگیرم:خوبه اعتراف میکنی فقط وقتی لختم حواست هست.سعی می

 م فرو میبره و بی توجه به حرفم میگه:دلم تنگ شده.گردن سرشو تو

ی بی ارزشی دارم که کنم فاصله بگیرم اجازه نمیده.گردنمو میبوسه.چندشم میشه.حس وسیلهسعی می

 وقت استفاده عزيز میشه و کارشون تموم شد میندازن يه گوشه.

 گم :ول کن آرش، نمیخوام!عصبی می

 زير گوشم میخنده:مگه دست توئه.

کنم عقب بفرستمش اما ش میذارم سعی میگوشم رو میبوسه.احساس تهوع میگیرم.دستمو روی سینهو 

 نمیتونم و اون منو روی تخت پرت میکنه و روی تنم خیمه میزنه.

 ش و صدام رو باال میبرم:میفهمی نمیخوام يعنی چی؟دستامو میذارم روی شونه

 زير گوشم زمزمه میکنه:عصبیم نکن.

تونم.هر دو دستم رو با يه دست پايین میريزه.میخوام از زير دستش بیرون برم اما نمیاشك از چشمم 

کنه و ديگه تالش نمیکنم تا از زير تنش بیرون بیام.فقط ی شلوارمو باز میمیگیره باالی سرم میبره.دکمه

م و باال زل میزنم به سقف.کارشو انجام میده و از روی تنم کنار میره.سرمو به لبه ی تخت میرسون

های آرش از رو لذت رو باال میارم.انقدر باال میارم.تمام امشب رو باال میارم.زن بودنم رو باال میارم.ناله

 اك خالی میشه وجز آب زرد رنگ هیچی باال نمیاد.میارم تا معده

ه آرش روی تخت پشت به من میخوابه.بعید میدونم حتی متوجه شده باشه.از جا بلند میشم با تن برهن

گردم.با دستمال زمین رو تمیز کنم به اتاق برمیبه آشپزخونه میرم.سطل رو پر از مواد شوينده می
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ی بدی تو دهنم میکنم.سطل رو به آشپزخونه بر میگردونم.به اتاق میرم.آب دهنمو قورت میدم مزه

رو سرم کنم.بافت و پالتو رو میپوشم و شال پخش میشه.شلوارمو از روی زمین برمیدارم پا می

هیچ فکری از اتاق بیرون میرم و از در تونم توی اين خونه بمونم.دارم خفه میشم.بیمیندازم.ديگه نمی

از دهنم بیرون میاد.موبايل و سويیچم خونه جا موندن.حاال کجا  "آخ "بیرون میزنم.در که بسته میشه

 برم؟

 کر کنم گند میزنم.چسبونم حتی يه بار هم که میخوام به خودم فپیشمونیمو به در می

 حاال از کی موبايل بخوام؟

کنه.نزديك پريودم پشت در روی زمین میشینم.چشمامو میبندم سرمو روی زانو میذارم.زير دلم درد می

ها درست مراقبت میکنه.حتما ازدواج بود.چشمام میسوزه.چقدر دلم میخواد بمیرم.میدونم آرش از بچه

 ه.من نمیتونم ديگه.نمیتونم.کنمیکنه براشون مادر خوبی پیدا می

 خودمو تاب میدم.نمیتونم.خسته شدم.نمیتونم.

 در آسانسور باز میشه و کسی بیرون میاد.چشمامو باز نمیکنم.

 بوی عطر آشنايی نزديك میشه و بعد صدای داراب میاد:سلوی؟

 کنم.زل میزنم به چشماش.کنارم روی دو پا میشینه:چت شده؟سرمو بلند می

 :میشه برام آژانس بگیری؟کنمزمزمه می

 دستشو به سمتم میارت و بازومو میگیره:بلندشو 

 پرسه:کسی خونه نیست؟با کمکش از جا بلند میشم.به در خونه نگاه میکنه و  می

 لب میزنم:خوابه.
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 گم:میشه يه ماشین بگیری؟کنه.خجالت زده مینفسشو کالفه بیرون فوت می

کنه شار دستش رو بازوم زياده.در خونه رو با يه دست باز میکشه.فش میبی جواب منو به سمت خونه

 منو توی خونه پرت میکنه و درو میبنده.

تر میشم.بغض گلومو میگیره.دستمو روی قسمتی از بازوم که حاال درد گرفته از رفتارش ناراحت

 میذارم.به سمت در میرم.باز دستمو میگیره و مانع میشه:کجا میری مگه ننداختت بیرون؟

کنم.از گیرم و گريه میترکه.دستمو جلوی دهنم میکنم و بغضم میاحساسش نگاه میبه چشمای بی

ايسته با لحن ماليم حقارتم حالم بهم میخوره.داراب نوچ کشیده ای میگه و دستمو ول میکنه.کنارم می

 تری میگه:برو بشین رو مبا برات آب بیارم.

رحمی؟من مگه چیکارا خیس نگاهش میکنم:چرا انقدر بیدستمواز روی صورتم برمیدارم با چشمای 

 کردم؟

 کنه و بعد پلکاشو محکم میبنده و باز میکنه و میگه:من مدلم همینه.چند ثانیه بی حرف نگاهم می

میخوام چیزی بگم که زودتر میگه:بروصورتتو بشور بعد حرف میزنیم.از اين حالتت که مث بدبختايی 

 بدم میاد.

 ث ندارم.نای اعتراض و بح

کنم اتفاقات شب به آشپزخونه میره و من به دستشويی میرم و آبی به صورتم میزنم،به آينه که نگاه می

 يادم میوفته،از بیرون اومدنم کمی پشیمونم.حاال کجا برم؟

کشم و بیرون میرم.روی مبل روبه روی داراب میشینم و داراب لیوان آب رو از روی میز آهی می

 کنم و يه قلپ آب میخورم و لیوان رو روی میز میذارم.گیره.تشکر میم میبرمیداره به سمت

 داراب بهم میگه:قندم بخور
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 کنم،لبخند کجی میزنه:آب قند الزمی.نگاهش می

 نفس عمیقی میکشم:میشه برام يه ماشین بگیری؟

 کنه:کجا میخوای بری؟لبخندشو جمع می

 شونه باال میندازم:خونمون.

 ن؟کنه :خونتواخم می

 ی پدريم.سرمو تکون میدم:خونه

 مگه اونجا کسی پشتته؟از نظر مادرتم که تو مقصری چون ... _

 ت رو ترك کردی.کنه و ادامه میده : دو و نیم نصفه شب خونهبه ساعتش نگاه می

 حوصله میخندم:چه خوب يادته.بی

 کنه:در مورد تو همه چی خوب يادمه.خیره نگاهم می

 چیزی درونم تکون میخوره اما بی اهمیت میگم : جايی رو ندارم برم. از لحن صدا و نگاهش

 ی میز میذاره :از خونه بیرونت کرده؟پاهاشو رو

 ی پنهان کردن ندارم.کنم ديگه مخفی کردن الزم نیست و حتی حوصلهفکر می

 گم:خودم بیرون اومدم.آروم می

گم:يه جايی آدما صبرشون تموم و می کنمکنم منتظره ادامه بدم.نگاهش میکشه.حس میهومی می

 میشه.

 گیره.کنه تو جیب شلوارش دسته کلیدی رو به سمتم میسرشو تکون میده و از جا بلند میشه.دست می
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 کلید رو تکون میده و دستور میده :بگیرش.کنم.دستهمتعجب نگاهش می

 پرسم:برای چی؟گیرم و میاز جا بلند میشم.دسته کلید رو می

ی مادری که از نظرش همیشه جیب شلوارش میبره : ساعت دو شب که نمیدونی بری خونه دستشو تو

 تو مقصری چون زنیت نداری؟میتونی؟

 ی پوالد.جوابشو نمیدم.ادامه میده : امشب اينجا بمون من میرم خونه

 گزم:آخه اينجوری نمیشه که.لب می

 گه:فردا خونه رو تمیز کن برام.با اخم می

کنم.اين بهترين پیشنهاد بود.نمیخواستم ردش کنم.در شرايطی هم نبودم که مشتم نگاه می به کلید توی

 گم: باشهتعارف کنم،تنها می

پرسم:چرا بهم ی در میشینه و میداراب سرشو تکون میده و به سمت در میره،دستش روی دستگیره

 کنی؟کمك می

 برات. سوزهگه : دلم میکنه و میاز پايین به باال نگاهم می

کنم.بی حرف ديگه ای در خونه رو میبنده و منو تنها کلید رو توی دستم فشار میدم با بغض نگاهش می

 میذاره.

نارنجی،گُر میگیرن و بیشتر و بیشتر میشن.خودمو به در بینم،زرد وهای آتیش رو میسوزه.شعلهتنم می

کنم جیغ بزنم صدام سوزه.دهنمو باز میمیسوزم.تنم داره فهمم کجام فقط دارم میو ديوار میکوبم.نمی

 سوزم.در نمیاد.با تمام توانم میدوئم.میدوئم و  بیشتر می

ا صدای ب ش  وب پرم خواب از در ک ی فس.م فس ن م ن یزن تمو.م س رزون د م روی ل صورت می 

شم ه.ک تام ب س نم و د گاه ت نممی ن بری.ک له خ ع ش یش های ست آت ی فس.ن تی ن می راح
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شم ه.ک اق ب گاه ات نممی ن ند و ک یه چ ان شهمی طول ث ا ک ه ت ادم ب یاد ی ته چی ب ش ذ  از گ

شب ا دی ال ت نجا و حا ست ای جا  .ک

ای به در خونه میخوره.از روی تخت سريع بلند میشم.با قدم های بلند میخوام از اتاق ی ديگهضربه

یخونه مانع ای که دوباره به در مبیرون برم که پام به چیزی گیر میکنه و با زانو روی زمین میوفتم.ضربه

کنم به ته اتاق و از جا بلند میشم.بین راه میخوام از ديدن پام میشه فقط لنگه کفش داراب رو پرت می

 ی پوالد با همین لباس ديده بود. مانتو بپوشم اما يادم میوفته داراب منو خونه

ه در دون رو خون یدن ب س ر یه پ ا ک گاه ی ردن ن شمی از ک از چ نممی ب ا و ک دن ب ی دی  زن

سالمی شت ان شک در پ شم خ ی ا زن.م دن ب عجب من دی ت شه م ی ند اما م بخ ه ل یزن سالم:م  . 

 مات جواب میدم:سالم.

عجب از گاهش ت م ن شه ک ی ه :م ه یخون ا داراب باه من ی ت ش  جان؟ مامان اومدم ا

 ی آقا دارابه.بفرمايید داخل.آب دهنم رو قورت میدم و از جلوش کنار میرم:بله بله خونه

شه وارد زن ی شت رو در و م سرش پ ندم  ب ی بل اما م تن از ق س گاهی در ب ه ن ه در ب  خودم یخون

ندازم ی م هنوز.م یدون م د ن ای ارچی ب نم ک  .ک

کنه لبخند گردم.ديدن زن که روی مبل نشسته و منتظر نگاهم میدر رو با آهی میبندم و به سالن برمی

 اب شما رو البته نمی...ی رو به روی آقا دارزورکی میزنم و جلو میرم: من سلوام.همسايه

م طع رو حرف نهمی ق لمماه من:ک جا چرا.داراب مادر.گ تادی اون س یا وای ین ب ش یدارت من.ب  ب

ردم؟  ک

خبر اومدم.دلم براش روی مبل رو به روش میشینم.با دقت نگاهی به اطرافش می اندازه و ادامه میده: بی

 حمل کنم راه افتادم اومدم.تنگ شده.صبح چند بار زنگ زدم خاموش بود ديگه نتونستم ت

ند بخ م ل یزن ار:م ی ک د خوب ردی ید .ک ش بخ شب من ب بور دی  ...ش مج

 کنه:پاشو مامان جان برو اول صورتتو بشور بیا اينجاباز حرفمو قطع می
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سه ی نار یک شو ک ا یداره پ رم شو.ب از در نهمی ب سه ک ا  یرون غذا ظرف ت شهمی ب یک:ک  ک

یا و آوردم وب لو ل  .پ

 ن میرم ديگه.از ديشب اينجام.گم:مشرمنده می

ند جا از ل شه ب ی رو اول: م تو ب صورت شور  عد ب یا ب ه ب یزی ی خور چ له چه.ب   ؟ داری عج

 چند لحظه مات صورتش میشم.حتی نگفت چرا اينجايی؟

ه ه ب پزخون ش ه آ یره ک ند جام از م ل شم ب ی ه و م سمت ب ی  شوی ت س یرم د  .م

 

* 

بل روی نم م ی ش ی لماه.م ا جون گ نی ب ی س ی  نده.ادمی چای شرم یم  یز ن شم خ ی و:م  خدا رو ت

قدر نو ان ت م د خجال دی  .ن

 اخم میکنه:چه خجالتی بابا توام.انقدم منو جمع نبند.

ند بخ م ل یزن شم:م  چ

 اخمش به لبخند تبديل میشه:آفرين

بل روی نارم م نه ک ی ش ی نجون.م یش ف یداره رو چای رم تی:ب اهار وق یخوردی ن  داراب م

لش ای شن رو موب رد رو هش ک یام ب نجام ادمد پ فت ای ه گ شو ک ه خود سون یر  .م

 شون کردم.کنم:باعث زحمتشون شدم،نصفه شب آوارهدستامو تو هم قالب می 

لماه سهمی آروم جون گ ر ا:پ در ب ثت مادر و پ ح  شده؟ ب

کنم،زن زيبايیه.باوجود سنش هنوز دو تا نور بزرگ میشه تو چشمام ديد.سرمو به چشماش نگاه می

 هرم بحثم شد.پايین میندازم:با شو
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شمهاش شت چ سن در ی ندش و م بخ م ل شه رنگ ک ی یدم ادامه معذب.م حث : م ه ب ه ک قط ن می ف ن

تم س ون ه ت م خون مون دون.ب تن ب ش ردا یزی ب یرون چ عد زدم ب ا...رو داراب ب  رو داراب آق

دم شون.دی شدم مزاحم . 

 گل دوباره لبخند کمرنگی میزنه و می پرسه:بچه هم داری؟ماه

سرمو ال  ا یرم ب گ ی گاهش م نممی ن ا دو:ک لو ت ه.دارم،دوق تر ی ه و دخ سر ی نج.پ  پ

ه شون سال ن. ه اال شوهرمن مادر یخون د. ای رم ی شون ب بال  .دن

 خوای چیکار کنی مادر؟گل جون میپرسه:میماه

شمام ر چ شک از پ شه ا ی م: م یدون م  .ن

 پرسه :دوسش داری مگه؟می

لوم غض هجوم از گ یرهمی درد ب کس.گ یچ ا ه ال ت یده حا س پر و ن رای.ازم دب کس ب یچ  مهم ه

بود  .ن

 دونم.لب میزنم:نمی

شار فی ف ی ضع ه  تم ب س نهمی وارد د گه:ک ی،م یدون شه م ی ی م دون و ن بت ت ل  می چی ق

ی یدون ذره؟م ه گ سش ک داری دو ه ن ر ک تی اگ ش فه دا ص شبن ه از  یرون خون یزدی ب م  .ن

 تم ديگه.اشکم پايین میريزه:شما که نمیدونید من چقدر خسته شدم.چقدر تحمل کردم.نتونس

شار گه ف ه ایدی تم ب س یده د م:م یدون م من.م فهمم.زن ی تی م ه وق ه در زن ی ه ی نده رو خون ب ی  م

یرون و یاد ب نی م دازه ی ه آجر ان ه اون آجر ب یچ درد خون یده،ه ش ی ک ست زن ی ه ن حمل ک  ت

کرده شه ن ا ته و ب ساخ شه ن ا ضی ب ع تا ب شق رو از وق ضی ع ع تا ب بار وق  .اج

کنم و میگه:خودت میدونی چه خبره توی دلت فقط تش نگاه میدستمو توی مشتش می گیره به صور

 يکاری نکن پیر شی،بی عشق پیر شی.

طره شک یق گه ا م روی ایدی صورت ر  سرازی شه  ی چه:م تن هامب دون.هس در ب  ...پ
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نمیذاره حرفمو تموم کنم:بابای داراب خیلی زود مرد.بدون پدر بزرگش کردم چون زير خاك بود اما 

 هست. های توپدر بچه

 ها بهترين اتفاق ممکنه دخترمقرار نیست بدون پدر بزرگ بشن.جدايی بعضی وقتا برای زندگی بچه

صدای ند در زنگ  ل شه،از ب ی رممی جا م از من : پ نم ب ک ی  .م

 لبخندی به روم میزنه و سر تکون میده.انگار فهمید از جواب دادن و تصمیم گرفتن فرار کردم.

م و سالم کرده از جلوی در کنار میرم.جواب سالمم رو میده وارد خونه در رو برای داراب باز می کن

کنه گل با ديدنش بلند میشه و داراب سر خم میمیشه.در رو میبندم پشت سرش راه میوفتم.ماه

بوستش،جای شیده خالیه تا ببینه داراب حتی برای مادرشم دارابه.هیچ لطافت و نرمشی توی صورت می

 و حرکاتش نیست.

 گه:امروز میخواستم بیام.ب کنار ماه گل میشینه و میدارا

گل لبخند میزنه:منم اومدم دنبالت که ببرمت.برات کیك و شیرينی و غذا آوردم.کدومشو میخوای ماه

 بیارم االن؟ناهار خوردی؟

 کنه و سرشو به پشتی مبل تکیه میده:االن فقط چايی میخوام.داراب داهاشو روی میز دراز می

کنم.فکر ند میشه برای آوردن چايی به آشپزخونه میره،به داراب که چشماشو بسته نگاه میماه گل بل

کردم يه روزی مديون اين مرد بشم.مردی که برای من هیچوقت مهربونی نداشت اما جايی که توقع نمی

من نداشتم پناهم شد.به صورتش خیره میشم.بايد جبران کنم.تو افکار خودمم که داراب خشك میگه:به 

 زل نزن.

 هول و دستپاچه نگاهمو از روش برمیدارم.قلبم محکم میکوبه.چطور میتوجه شده بود؟
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کنم نگاهش نکنم.وقتی مشغول چايی خوردن کنه.سعی میمیگرده و داراب چشماشو باز میگل برماه

تون ا اجازهگل روم کشیده میشه:من بم بزنم از جا بلند میشم.نگاه ماهمیشه بدون اين که دست به چايی

 کنم.زحمت رو کم می

 کنم و ادامه میدم:خیلی ممنونم ازتون.ديشب اذيتتون کردمبه چايی تو دستای داراب نگاه می

 کنم:از شما هم هر چقدر تشکر کنم کمه واقعا ممنونگل نگاه میبه ماه

 خوای بری االن؟ماه گل اخم میکنه:هر کاری کرديم وظیفه بوده تشکر نکن انقد فقط بگو ببینم کجا می

 ی مادرم.هام بعدم میرم خونهکشم:میرم دنبال بچهنفس عمیقی می

 تو که چیزی برنداشتی از خونه،بايد با داراب بری. _

 هول میشم:نه واقعا الزم نیست من خودم...

 کنه:من امروز کاری ندارم میرسونمتداراب حرفمو قطع می

 فقط منم سر راهتون بذاريد خونه.باشه داراب؟شو عزيزم گل لبخند میزنه:خب برو آمادهماه

کنم با کنه:اصال من میرم برای شب غذا درست میداراب سر تکون میده.ماه گل با هیجان اضافه می

 هاش برگرديد.چی میگی سلوی؟میای ديگه؟سلوی و بچه

اراب به کمکم کنم.چی بايد بگم؟تا به حال زنی به اين مهربونی نديدم.دهای مهربونش نگاه میبه چشم

 گل!میاد:تا شب خیلی وقت داريم ماه

 کنه.کش میگل لبخندش میوفته و هیجانش فروماه

گل میزنم و به اتاق میرم.لعنت به خودم،لعنت به آرش و لعنت به هر لبخند پر از خجالتی به روی ماه

 کسی که باعث شد االن تو همچین شرايطی باشم.
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گل از خونه بیرون میريم.ترسی که از داراب داشتم داراب و ماه لباس میپوشم و بیرون میرم.همراه

 ترسم و معذبم.دوباره تو دلم نشسته.از تنها بودن باهاش می

گل راه کنه و بعد از کلی تشکر و خداحافظی از ماهی قديمی پیاده میگل رو دم يك خونهماه

 میوفتیم.عقب ماشین نشستم و به صورتش ديد کامل ندارم.

شکنم : ببخشید که باعث زحمتتون چه بیرون میاد.آب دهنمو قورت میدم و سکوت رو میاز کو

ی خوبی نداشت که منو خونتون کنم نبايد ديشب میومدم خونتون،برای مادرتون حتما جلوهشدم.فکر می

 ببینه.

 رد...کشم : من يه زن متاهلم فقط نمیدونم چرا گاهی نمیدونم چطور برخوی شالم میدستی به گوشه

ای از با ايستادن يهويی ماشین حرفمو تو دهنم میمونه.داراب با صدای خونسرد و بدون هیچ رگه

گه:تو يه زن بدبخت و احمقی که حتی پای تصمیماتتم بیست و چهار ساعت نمیتونی عصبانیت می

 بمونی.میدونی من جای شوهرت بودم قبل از رفتنت خودم بیرونت می کردم.

 رحم و عوضی باشه.کنم.چطور يك آدم میتونه انقدر بی خشك شده نگاهش می

 سرمو با ناباوری تکون میدم:برای خودم متاسفم که فکر می کردم دوستیم.

 نگاهی به سمتم میندازه: نگو که حتی طاقت شنیدن حقیقت نداری!

دی از صدام باال میره : حقیقت؟ تو چی از زندگی من میدونی؟ میدونی من ده سال چی کشیدم؟فکر کر

ی مامانم همه نشستن دورم کردن که دل اول اينجوری بودم؟میدونی چند بار جمع مردم رفتم خونه

نازکی ،تحمل کن.منم تحمل کردم.انقد تحمل کردم که حاال نمیتونم بیست و چهار ساعت رو تصمیماتم 

وره که هر کی بمونم چون يادم رفته وقتی تحمل نمیکردم چجوری فکر میکردم.حالم از خودم بهم میخ
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پامیشه میگه همه که زدن بذار منم به دونه بزنم.حالم از تو واقعا بهم میخوره.تويی که هیچی نمیدونی و 

 کنی.راحت قضاوت میکنی و تحقیر می

میچرخم به سمت در تا دستیگره رو بکشم اما در ماشین با صدای تیك قفل میشه.چشمام میسوزه و تار 

 ن درو.میبینم. داد میزنم : باز ک

 اش میاد : يکم گريه کن حداقل پايان نمايشت دلمو بسوزونه.خنده صدای

 کنم.اجازه نمیدم بیشتر لذت ببره.دندونامو محکم روی هم فشار میدم.حتی اکر بمیرم هم گريه نمی

 غرم:دلت برای خودت بسوزه.با حرص می

 ماشین رو روشن می کنه:کجا میخواستی بری؟

 شم.رص میزنم:چقد تو وقیحی! باز کن درو میخوام پیادهناباوار پوزخندی با ح

 بی اهمیت به من ماشین رو به حرکت درمیاره و خونسرد می پرسه: آدرس کجاست؟

های تو رو ی نیش و کنايهحرص تو صدام باقیه :نمیخوام منو برسونی.به اندازه کافی بدبختی دارم حوصله

 ندارم.

 کنه.کشه و سکوت مین رو کمی پايین میی ماشیوارد خیابون اصلی میشه،شیشه

حرف کنه.بیحرف قفل ماشین رو بار میکمی بی حرف میرونه و بعد مقابل يك آژانس نگه میداره.بی

 پیاده میشم به سمت آژانس میرم.حتی بر نمیگردم پشت سرم رو نگاه کنم.

 اد و از ماشین پیاده شد.کرد.موبايل در جیب شلوارش لرزيد، اهمیت ند ماشین را مقابل خانه پارك

 درب خانه را با کلید خود باز کرد و از حیاط گذشت.

 گل نشود بعد وارد شد.ای به در ورودی زد تا سبب ترسیدن ماهبا انگشت ضربه
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 آمد با ديدن داراب با تعجب ايستاد و گفت : وا...سلوی کو؟گل در حالی که به سمت درب خانه میماه

ها با وجود اين که خواند و در تمام سالگل در خانه نماز میپا بیرون کشید.ماههايش را از داراب کفش

گذاشت.به سمت پذيرايی به راه گل احترام میکسی اعتقادی نداشت اما به اعتقاد ماهبه نماز و خدا و هیچ

 افتاد:جلو آژانس پیاده شد.

تر به تو پناه آورده بود!حالش خوب ش کردی؟داراب اون دخگل به دنبالش رفت:پیاده شد يا پیادهماه

 نبود!چطور تنها ولش کردی؟

 روی مبل ولو شد و بی حوصله جواب داد:از کیك چیزی مونده؟

 گم چیکارش کردی؟گل چشمانش را گرد:میماه

گل را اش نقش بست.جواب ماههايش را بست.چشمان پر از اشك و خشم سلوی پشت پلك بستهچشم

 رسید:بهش حرف بدی زدی که ناراحت شد؟نداد.ماه گل بار ديگر پ

 ها جواب داد:هیچی.بدون باز کردن چشم

 جوری...گل غر زد:پس همینماه

 هايش را باز کرد و کالفه گفت:میخوای اعصابمو خرد کنی پاشم برم؟!چشم

 گل سکوت کرده و دلخور به آشپزخانه برود.همین جمله با تن صدای پايین داراب کافی بود تا ماه

 گل پاهايش را روی میز دراز کرد.د از رفتن ماهبع

را سرچ کرد و اولین کلمه  Sی مخاطبین را باز کرد.حرف گوشی موبايلش را بیرون کشید.صفحه

Sal va .بود 
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ی موبايل تاريك شد.بیخیال گوشی لب پايین را زير دندان فرستاد و شاسی کنار گوشی را فشرد.صفحه

 "به تخمم بابا "ه کردرا کنارش رها کرد.زير لب زمزم

گل به سالن آمد.سینی حاوی و انگار با گفتن همین جمله واقعا آرام شد.تلويزيون را روشن کرد.ماه

ی شلوار داراب را گرفت و ای از پاچهکیك و چای را روی میز گذاشت.با انگشت شصت و اشاره گوشه

 پر حرص گفت:جمع کن پاتو.

گل کنارش نشست.ريموت يش را از روی میز برداشت.ماهلبخند محوی روی لب داراب نشست.پاها

 تلويزيون را از میان دستانش کشید و گفت:میخوام سريال ببینم.

گل صدای تلويزيون را زياد داراب خم شد کمی از کیك را با چنگال جدا کرد و به دهان برد.ماه

 کرد.ابروهايش را درهم فرو برد.

 به مبل تکیه زد.گل آهی کشید.کیك را قورت داد و ماه

 رحم نبودی.من اينجوری بزرگت کردم؟گل نگاهش کرد : کاش انقدر بیماه

گل با دلی پر ادامه داد:هر کی بهت پناه میاره باهاش بد تا میکنی.بابات گل را نگاه کرد.ماهحرف ماهبی

 که اينجوری نبود.تو به کی کشیدی؟

 ش میکشه.نیشخندی زد:حالل زاده به دايی

رحم نبود.تو انتقام کیو از کی میگیری؟اصال برات مهمه دل ت بیچشمانش پر از آب شد : دايیگل ماه

 اين آدما که میشکنی؟

 پوف بلندی کشید و گفت : بس کن

هاش بیاد اينجا.شبیه من بود.میخواستم براشون شام گل با همان صدای آرام گفت : قرار بود با بچهماه

 نذاشتی. جیغ بزن و دنبال هم بدوئن اما توهاش بیان اينجا درست کنم.بچه
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هايش گل از جا برخاست.دستی زير پلكهايش را روی هم فشرد.صدای زنگ در که بلند شد ماهپلك

 اس.کشید و گفت:ترانه

 میخواد اينجا؟ اش را از مبل برداشت:چیتکیه

 روزا که تنهام میاد پیشم.اينم میخوای ببری دم آژانس ول کنی؟ _

اهمیت به او برای باز کردن درب خانه گل با همان نگاه غمگین بیگل نگاه کرد و ماهه ماهعصبی ب

هايش گذاشت.از مهربانی بیش از حد رفت.پاکت سیگار را از جیب بیرون کشید.نخی درآورد میان لب

دعوت هايشان را به خانه ها و بچهاش متنفر بود.همیشه همین طور بود که همسايهگل و تنهايیماه

گل دعوا کرد.بارها با ماهکرد و او را عصبی میکرد و از آنها پذيرايی میمیکرد برايشان غذا درست می

کار برنمیداشت.خم شد خاکستر سیگارش را در لیوان چايی لب  گل دست از اينکرده بود اما ماه

 اش تکاند.نزده

.بدون اين که نگاهش کند تنها سر تکان داد گل به سالن آمد.ترانه پر استرس سالم کردترانه همراه ماه

گل بیشتر از قبل ناراحت شد.رفتار داراب درست نمیشد.اين پسر با هیچ حرف و اشکی اخالقش و ماه

 گل برای آوردن وسايل پذيرايی به آشپزخانه رفت.کرد.ترانه روی مبل نشست و ماهتغییر نمی

و نگاهش کند.ترانه با ديدن نگاه داراب لبخند زد و  شد سرش را باال بگیرد سنگینی نگاه ترانه باعث

ی تاسف تکان داد و از جا برخاست.بدون حرفی با ترانه و برايش بوس فرستاد.داراب سرش را به نشانه

 گل از خانه بیرون زد.خداحافظی با ماه

آرش  نیی عصباکردم،چهره ماشین که وايستاد از کندن پوست لبم دست برداشتم.يه نگاه به خونه

ی چشمم اومد،پلکامو محکم بستم و بار کردم.صدای داراب تو گوشم پیچید.نه من بدبخت نبودم.نه جلو

کنم.راننده صدام کشم و در ماشین رو باز میمن نمیذاشتم که بدبخت بمونم.نفس عمیقی می

 میزنه:خانوم...
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 يگه هم هست.گردم آقا.يه مسیر دگم:برمیش رو تموم کنه میقبل از اين که جمله

کنم سوز و سرما تو استخونام میپیچه.دستام کنار سرشو تکون میده و پیاده میشم.هوا سرده.حس می

ای که بارها با نگاه ناامید و تنها ازش بیرون زده تنم مشت میشه و به سمت خونه میرم.خونه

ای که تو حیاطش ی اولین سیلی خوردنم رو تو خودش نگه داشته بود.خونهای که خاطرهبودم.خونه

با نامزدم به دوست پسر سابقِ نامردم زنگ زده بودم تا صداشو  شب بعد از معاشقهساعت دو نصفه

کرد آروم بشه که جوابمو نداده بود و تا صبح تو حیاط اين خونه بشنوم.تا دلتنگی و غمی که منو خفه می

 .روی تاب نشسته بودم و اشك ريخته بودم و نامزدم غرق خواب بود

 زنگ رو فشار میدم و در با صدای تیکی باز میشه.

 کنم اگر الزم شد بتونم فرار کنم.بندم.فکر میدر رو هول میدم و قدم به حیاط میذارم،در رو نمی

ايسته تا کنم و آرزو جواب میده.منتظر میبه اولین پله که میرسم آرزو جلو میاد.لبخند میزنم سالم می

 ها رو صدا کنی بیان؟کنم و میگم: میشه بچهن خیلی زود لب باز میهمراهش به خونه برم اما م

 لبخند میزنه:نمیخوای بیای تو؟مامان و بابا نیستن.

 ها رو صدا کنی؟لبخند نمیزنم : نه ممنونم عزيزم.يه وقت ديگه.میشه بچه

 رنگ میشه:سلوی جان مشکلی پیش اومده؟لبخند آرزو بی

 پالتو میبرم:نه چطور؟دست يخ زده از سرمام رو تو جیب 

 اين پا و اون پا میکنه:حاال بیا بريم تو،آرشم میاد االنا.

 هامو صدا کنی؟حاال میفهمم دلیل اصرارش چیه،باز لبخند میزنم:میشه بچه
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تقصیرم اما آرش گفت بچه ها رو حق ی آدمای مجبور و معذب رو میگیره:عزيزم بخدا منم بیقیافه

 شده بینتون اما...ندارم بهت بدم.نمیدونم چی 

ش آروشا با موهای پريشون و چشمای خوابالو از خونه بیرون میاد و به سمتم قبل از تموم کردن جمله

 میدوئه جیغ میزنه:ماماجون کی اومدی؟

م موهاشو مرتب ی نرمشو میبوسم و با دست ديگهروی زانوهام میشینم و بغل میگیرمش،گونه

 میکنم:االن اومدم عزيزم.

 و میاد:بیا تو سلوی جان االن آرشم میاد.آرزو جل

دارم.آرزو خوشحال از اين که راضی شدم به آروشا به بغل از روی زانوهام بلند میشم.قدمی به جلو برمی

 خونه برم از مقابلم کنار میره،از همونجايی که ايستادم داد میزنم:ايلیا مامان لباستو بپوش بیا پايین.

گه:سلوی میدونی چقد عصبانیش میکنی با اين بون و مثال خیرخواهی میآرزو جلو میاد و با لحن مهر

 هارو ببری.کارت؟من نمیتونم اجازه بدم بچه

های من با من میان!نه به دندونامو روی هم فشار میدم.صورتمو میبرم جلوی صورتش و میگم:بچه

 ی برادرت احتیاج ندارم!ی تو نه به اجازهاجازه

 میزنم و جواب میده:دارم میام مامان. ايلیا رو بار ديگه صدا

س خم میشم آروشا رو زمین میذارم.به دنبال کفشاش چشم میگردونم که خودش زودتر میگه:تو خونه

 االن میرم میپوشم.

سرمو براش تکون میدم.آرزو از جیب شلوار موبايلشو بیرون میکشه:سلوی من به آرش مجبورم 

 بگم.بخدا منم بین شما موندم.
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به حرفس نمیدم.ايلیا با خنده و در حالی که کاپشن پوشیده و کیفش رو دست گرفته از خونه اهمیتی 

 مامان چرا دير اومدی دنبالمون؟ بیرون میاد:سالاااام

کنه.بوسش میکنم و اونم میرم جلو،کیفش رو از دستش میگیرم.آرزو بدون گرفتن شماره نگاهمون می

ه محکم و صدا دار لپمو بوس میکنه.آروشا هم کیف به دست کنخیلی سريع دستشو دور گردنم حلقه می

 میاد و میگه:وسايلمو برداشتم مامان.

کیف آروشا رو هم از دستش میگیرم و روی دوشم میندازم.دست آروشا رو توی دستم میگیرم.ايلیا 

 جلوتر میدوئه و بین راه به آرزو میگه:خدافظ عمه 

فقط سر تکون میدم و پشت سر ايلیا راه میوفتم.آروشا لباشو کنه و من آروشا هم با آرزو خدحافظی می

 گه:با بابا دعوات شده؟کنه و مینزديك گوشم می

 لبخند میزنم:نه مامان.چرا دعوامون بشه؟

 کنه:آخه عمه بهت گفت بابا گفته ما باهات نیايم.توام با عمه بد حرف زدی.لباشو جمع می

ن میريم.ايلیا میون کوچه دور خودش میچرخه:ماشینت کو نفسی میکشم و جوابشو نمیدم.از در بیرو

 مامان؟

 کنم:ماشین اونه.ماشین خودم باهام نیست.به سمت تاکسی زرد رنگ اشاره می

ها ی مامان رو میدم.ايلیا پشت سر هم حرف میزنه و از بازیسوار ماشین میشیم و به راننده آدرس خونه

 و حرفا میگه میشنوم اما گوش نمیدم.

 کنم.کنم فهمیده چیزی شده،سرشو بوس میگه.حس میشا سرشو به بازوم تکیه میده و هیچی نمیآرو
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ی مامان وايمیسته از ايلیا میخوام پايین بره و بابا رو صدا بزنه تا بیاد.هیچ پولی ماشین که مقابل خونه

نه اگر پول همراهم نیست کندارم که به راننده بدم.همراه آروشا از ماشین پیاده میشیم،راننده اصرار می

 خودمو اذيت نکنم و الزم نیست پولی پرداخت کنم.

کنم.بابا همراه ايلیا میاد.به بابا سالم میکنم و ازش میخوام کرايه رو پرداخت کنه.بدون ازش تشکر می

 پرسیدن سوالی از حال و روز پريشونم تنها میگه: چشم باباجان تو برو خونه.

هاست کنم و تا اون درگیر حرف زدن با بچهیم.سالم بی حوصله ای به مامان میها وارد خونه میشبا بچه

به اتاق خودم میرم.سرم در حال ترکیدنه.حس آدمی رو دارم که يه کامیون از روش رد شده و بعد از 

 س اما خسته.خیلی خسته.روزها بیهوشی حاال بهوش اومده و زنده

 م روی تخت میوفتم.لباسامو درمیارم روی زمین میندازم و خود

کنم.صدای قدم هاش میاد و بعد صدای چشمامو میبندم،در اتاق باز میشه.میدونم مامانه.چشمامو باز نمی

 خودش از باالی سرم:چی شده سلوی؟تو کجا بودی ديشب؟

ی جوابشو نمیدم.ادامه میده: صبح آرش زنگ زد گفت سلوی ديشب پیش شما بوده يا نه،بعدم شماره

 خواست منم نداشتم.دعواتون شده سلوی؟ شیده رو ازم

 زمزمه میکنم:برو بیرون میخوام بخوابم.

 نمیشنوه:چی ؟

 کنم بلند میگم:برو بیرون میخوام بخوابم.چشمامو باز می

 چشمامو گرد میکنه:اول بگو ديشب کجا بودی تا االن و چی شده.

پرسه:دعواتون دم.مامان باز میی تخت میکشم.چشمامو میبننفسمو پر صدا بیرون میدم و خودمو گوشه

 شده؟



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

206 

 

 جواب میدم:آره دعوامون شده.

 ی تخت میشینه: میخوای زنگ بزنم بیاد اينجا آشتیتون بدم؟کنارم لبه

 کنم زل میزنم به سفیدی ديوار و میگم:نمیپرسی سر چی دعوامون شد؟قلبم تیر میکشه،چشمامو بار می

زن و شوهر تو فقط بايد بتونی نذاری اين دعوا ادامه دار دستشو رو بازوم میذاره: دعوا پیش میاد بین 

 بشه.

 چشمام میسوزه:مامان تو خوشبختی؟

ی سالم دارم.شوهرمو خیلی زود جواب میده:چرا نباشم عزيزم.دخترم سروسامون گرفته.دو تا نوه

 دوست دارم.چرا خوشبخت نباشم عزيزدلم؟

 دستمو بین دستاش میگیره:زنگ بزنم آرش بیاد؟ی چشمم بیرون میريزه.مامان ی اشکی از گوشهقطره

 با صدای گرفته جواب میدم:بزن.

 از جا بلند میشه:توام پاشو به خودت برس پس.

ی کافی تحمل کرده گم و مامان از اتاق بیرون میره.نگاهمو از ديوار برنمیدارم.به اندازههیچی نمی

 گه نمیخواستم بدبخت باشم.بودم.ديگه نمیخواستم ادای آدمای خوشبخت رو دربیارم.دي

 

**** 

 

ی کوتاهی که به در حموم میخوره اهرم آب رو پايین میزنم به سمت در حموم میرم.درو با صدای ضربه

 باز میکنم و در حالی که بدنم رو پشت در نگه داشتم سرمو از بین در بیرون میبرم:بله؟
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 مامان آروم میگه:دو ساعته اومده.چیکار میکنی اون تو؟

 میزنم:میام االن. پلك

روم تکیه میدم.ترسیدم.به م رو به ديوار روبهی در و دست ديگهدر رو میبندم.يه دستم روی دستگیره و

همین زودی ،به همین سريعی ترسیدم.من هیچوقت آدم شجاعی نبودم.هیچوقت نتونستم درست 

زی تو شکمم تکون کنم درسته وايستم.چیتصمیم بگیرم و حتی نتونستم پای تصمیمی که حس می

میخوره،دقیقا معنای رخت شستن.از شدت استرس حالت تهوع میگیرم.آب دهن جمع شده رو قورت 

ی کوتاهی که برای منه برمیدارم دور میدم.دستم رو از ديوار بر میدارم و رخت آويز کنار ديوار حوله

و تالشی برای جمع کردن  های آب از موهام روی زمین میريزنتنم میپیچم.از حموم بیرون میام.قطره

موهام نمیکنم.لباسايی که متعلق به زمانیه که دختر اين خونه بودم رو برمیدارم تن میکنم.جلوی آينه 

میشنوم که  میشینم و زل میزنم به تصويرم توی آينه.صدای خنده ی آروشا و صدای حرف زدن ايلیا رو

کنه.صدای آرش رو ی آرش تعريف میتمام حرفايی که برای من تو راه گفته بود رو حاال برا

های لبم که خیس شده چندشم میشه.آهی کنم و از لمس پوستهنمیشنوم.زبونم رو بت لبم خیس می

 ی موهام رو يه سمت شونه میريزم و مبافمشون.میکشم و موهای خیسم رو شونه میکنم.همه

کشم.در رو ستم.نفس عمیقی میاز روی صندلی بلند میشم و به سمت در اتاق میرم.پشت در اتاق وايمی

 کنم بیرون میرم.باز می

کنه.پوزخندی نا خواسته روی لبم میشینه.آرش و ادای با ورودم به سالن نیم خیز میشه و سالم می

 ش.ی همیشه موجههمیشه خوب بودنش،آرش و چهره

 گم: کمك نمیخوای؟سالم میکنم و رو به مامان که با لبخند نگاهم میکنه می

 ه سمت آشپزخونه میره:نه مامانم بشین پیش شوهرت خودم اماده میکنمسريع ب
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روی مبل کنار آرش میشینم.ايلیا از دعواش با مهیار میگه و آرش فقط سر تکون میده.سکوتش 

ترسم.مامان صدامون ترسناکه.حاال تهوع میگیرم.دلم میخواد پاشم فرار کنم.از سکوت اين آدم می

ندشم که مچ دستم اسیر دستش میشه.قلبم يهو میريزه.روی صندلی میشینم کنه برای شام.میخوام بلمی

و اون با لبخند و آرامش از ايلیا و آروشا میخواد برن سر میز تا ما بیايم.آروشا با نگاهش ازم اجازه 

 میگیره و من چشمامو يه بار میبندم و باز میکنم.

م میاره و آروم با لحنی که توقع ندارم ها بدون رها کردن مچ دستم سرشو نزديك گوشبا رفتن بچه

 پرسه:ديشب کجا بودی؟می

 خودمو نمیبازم يا بهتر بگم باختنم رو بهش نشون نمیدم:تو که میدونی.مگه زنگ نزدی بهش؟

 خودت جواب بده.ديشب کجا بودی؟ _

 ی شیده.کنم:خونهنفس عمیقی می کشم و مچ دستمو آزاد می

 ی کی؟با اجازه _

س و استرس جاشو به کالفگی و خستگی میده،صدام کمی باال میره:بسه آرش.من اون کالفه میشم،تر

که جوابتو نداده بود اومدی خونشون بازخواستش کردی نیستم.من سی و يك  دختر بیست ساله

 شدم.میفهمم وقتی...سالمه.بزرگ 

تا حاال اين  حرفمو قطع میکنه،از صدای آرومش خبری نیست:اگر بزرگ بودی و میفهمیدی از ديشب

 اداها رو درنمیاوردی،حالم از کارات بهم میخوره!

 عصبی میخندم:چقدر زيبا،حداقل تو يه چیز تفاهم داريم.

 از جا بلند میشه:صداتو بیار پايین.به احترام مادر و ...

 جلوش وايمیستم:چیکار میکردی؟کتکم میزدی؟نفهمیدی جواب نمیده نه؟!
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مام میگه:خیلی از ديشب تا حاال خوش درخشیدی االنم زبونت پلك پر مکثی میزنه و خیره به چش

 درازه؟

به صدای مامان که باز صدامون میزنه اهمیت نمیدم: چرا نمیفهمی من چرا رفتم؟!چرا شبونه از خونه از 

 بغل شوهرم فرار کردم ها؟!چرا از خودت نمیپرسی؟!؟

یدونم.رفتنت از خونه اينجا اومدنت همش دستشو به کمرش میزنه:کولی بازی درنیار بقیه نشنون،اداته م

 اداته.

سرمو با تاسف تکون میدم و بغل ته گلوم رو پس میزنم:تو درست نمیشی.زندگی با تو مثل تمام 

 بحثامون به جايی نمیرسه.ته اين زندگی من يه زن بدبختم و تو يه مرد همیشه شاکی.

 د بعدا حرف میزنیم باهم.مامان کنارمون میاد و با مهربونی میگه:بیايد شام بخوري

گردم رو صورت آرش که بالبخند به مامان میگه:چشم مامان.امر به صورت مامان نگاه میکنم و برمی

 امر...

 حرفشو قطع میکنم:من طالق میخوام.

 کوتاهی از دهان مامان بیرون میاد :چی میگی سلوی؟ "هین"

ق میخوام.نمیشه.نمیتونیم.نمیتونیم اين جوری کنم:طالبه آرش که با همون نگاه قبل زل زده بهم نگاه می

 ها بهتره.ادامه بديم.من خسته شدم.جدا بشیم هم برای ما هم برای بچه

 دستامو دو طرف تنم تکون میدم و رو به مامان میگم:نمیشه ديگه.نمیشه.

 خوای؟نمیشه يا نمی _

 میخوام که بشه.ديگه نمیخوام.چشمامو از رو چشمای اشکی مامان سر میدم به چشمای آرش:نه میشه نه 
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آرش پوزخند میزنه:ديگه؟!تو کِی خواستی؟از روز اول که زن من شدی فکرت پیش دوست پسر 

 سابقت بود.چرا به مامانت دلیل اصلی جدايی رو نمیگی؟!

مامان هول زده میگه:آرش جان اين چه حرفیه پسرم اخه.سلوی اصال قبل از تو هیشکی تو زندگیش 

 دوتا اينجوری میکنید.بخدا حیفه.دو تا بچه داريد. نبوده چرا شما

 آرش با دست به من اشاره میکنه:اونی که بايد بفهمه من نیستم!

 يك قدم به سمت اتاق برمیدارم.

مامان میگه:سلوی هم االن عصبانیه.يکم زمان بديد بهم.از هم دور باشید چند وقت اين عصبانیتتون 

 برطرف بشه.نکنید اين جوری.

 سشو بیرون میفرسته:چند روز میتونه اينجا بمونه.آرش نف

ها پوزخند میزنم و جوابشو نمیدم.مامان با حرفايی که هیچکدوم برام ارزش نداره جز منتظر بودن بچه

کنم.به بشقاب آرش نگاه میکنم متوجه مارو سر میز میبره.هیچی نمیخورم فقط الکی با غذام بازی می

ها حرفی که به مامان گفت میوفتم.تمام اون روزا،تمام اين سالمیشم اونم چیزی نمیخوره. ياد 

 میدونست؟

نه نمیدونست.اون روزا نمیدونست.گالره گفته.به گالره گفته بودم.از مسیح گفته بودم.از پشیمونیام.از 

 صبر نکردنم برای مسیح.

رديم.بیشتر از هر آرش تشکر میکنه و بلند میشه.نگاهمو از روی بشقاب بر نمیدارم.جفتمون اشتباه ک

 ای مطمئنم که نمیشه اين زندگی رو ادامه داد.زمان ديگه
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دستمو توی جیب مانتو فرو میبرم و با قدم بلندی از جوب رد میشم.نوك دماغم خیس میشه.سرمو به 

ی آب رو از صورتم قطره ی ديگه از بارون رو صورتم میريزه.با سر انگشتسمت باال میگیرم و قطره

 ی بزرگ وصل کردن به قلبم.يك هفتهدارم.سنگینم.انگار يه وزنههای بعدی رو برمیپاك میکنم و قدم

ی مامان میگذره.آرش اون شب قبل رفتنش کلید خونه رو برام گذاشت و فردای از اومدنم به خونه

جمع کردم وقتی به خونه اومدم مامان با ها رو برای مدتی همون روز با شیده رفتم وسايل خودم و بچه

 اخم ازم رو گرفت و بابا سکوت کرد و توی اين يك هفته وضعیت همینطور باقی مونده.

ها حرف میزنه و هر شب قبل رفتن به خونه به ديدنشون میاد.آرش هم باهام آرش روزی چند بار با بچه

 حرف نمیزنه.همشون تو يه تیمن و من تنهام.

خوان،ديشب ايلیا گفت تو نیا خب ما بريم ام.آروشا و ايلیا بهانه میگیرن و اتاقشون رو میمن همیشه تنه

های کوچیك هم شکستن.پودر شدن.سر وصداشون پیچید تو قلبم.امروز خونه،دلم شکست.همون خرده

ستن ها حتی يه بار نخواستن ازم باهاشون برم حتی يه بار نخوای پدرش رفتن و بچههمراه آرش به خونه

 که نرن و پیش من بمونن.

 کجا جای من نیست.کنم ديگه هیچاحساس می

 تر از چیزی هستن که بتونم ازشون رها بشم.هايی دور پاهام پیچیده شدن قویبند

به خیابون اصلی میرسم.به چراغ قرمز عابر پیاده نگاه میکنم.پنجاه ثانیه بايد صبر کنم.پنجاه عدد 

ت فکر کنی و درونت هیچ اشه.وقتی پشت چراغ قرمز به پنجاه سالگیترسناکیه وقتی قراره سنت ب

 حسی نباشه جز نفرت از زنی که میدونی پنجاه سالگی هم به همین اندازه ضعیفه.
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ايم.تصمیم میگیرم اما جرات عملی کردنش رو ندارم.فکر عرضهحق با داراب بود.من زن بدبخت و بی

رم.من يه آدم با ترسای بزرگم.ترسايی که سلول به سلول تنم کنم اما جرات به زبون آوردنش رو دامی

 پخش شدن.

شمار چراغ قرمز نگاه میکنم.سی ثانیه مونده.سی عدد بدبختیه وقتی گوشی تو جیبم میلرزه.به ثانیه

 سالگی من باشه.سی

 کنم.ی شیده تماس رو برقرار میآهی میکشم.گوشی رو جیب پالتوم بیرون میارم.با ديدن شماره

پیچه:کجايی پس سلوی؟قرار بود زودتر بیای که نیومدی االنم اونا میرسن تو صدای دادش تو گوشم می

 هنوز نیستی،خیلی بیشعوری.

 دارم میام.سر چارراه نزديك خونتم. _

 ها نگاهی به چراغ سبز عبور عابر پیاده میندازم و با قدم های بلند از خیابون رد میشم.با ايستادن ماشین

و گوشم با نگرانی حرف میزنه:خیلی استرس دارم توام که نیومدی زودتر يکم کمکم کنی،دارابم شیده ت

 هنوز نیومده بش دو بار زنگ زدم جواب نداد میترسم باز زنگ بزنم تو راهه مگه نه؟نکنه نیاد سلوی؟

ه شب گم:چرا نیاد؟سشالمو دور گردنم درست میکنم و با لحنی که سعی میکنم آرامش بخش باشه می

ش بودی و باز باهاش رابطه داشتی اين يعنی آشتی کرديد،ديروزم هم اونو هم پوالدو پیش گفتی خونه

 ت که يعنی مهمونی.چرا نیاد؟هم منو دعوت کردی خونه

ش میشم،با لحنی که آروم تر شده میگه:چه بدونم...میترسم...آها سلوی جان من اکر نزديك خونه

بونش تلخه حرف بیخود زياد میزنه،مخصوصن که تو يهو گفتی نمیای و چیزی بهت گفت ناراحت نشیا.ز

اينا اينم که هنوز حتی منشی هم اوکی نکرده ،اين يه هفته هم خودش کاراشو انجام میداد شايد عصبی 

 بش...
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 ش میرسم و بین حرفش میام:باشه درو باز کن.جلوی خونه

ی فلزی در خونه میگیرم.به کاغذی که میله ی سريعی میگه و تماس رو قطع میکنه.دستمو به"باشه"

نگاه میکنم.در با صدای تیکی باز میشه.هل میدم و وارد «درب را پشت سر خود ببنديد»نوشته شده

میشم.میخوام درو پشتم ببندم که حس سنگینی در باعث میشه برگردم و با ديدن داراب که دستش 

باز ول میکنه.از گاه بهم وارد میشه و درو نیمهروی دره و مانع بسته شدن شده تعجب می کنم.بدون ن

گردم در خونه رو کنم مث خودش رفتار کنم و هیچ حرفی نزنم.به عقب برمیکنارم رد میشه.سعی می

های آرومی به سمت آسانسور میرم تا زودتر از من باال بره اما میبینم مقابل آسانسور میبندم.با قدم

ها برم اما میدونم اين يعنی نقطه ضعف ر باز میشه.دلم میخواد از پلهايستاده.با رسیدنم درهای  آسانسو

دادن دست مرد ايستاده کنارم.وارد آسانسور میشه و منم پشت سرش وارد میشم.صداش سکوت 

 ی چنده.اتاقك رو میشکونه:نپرسیدم طبقه

 هول میشم:اها ...من میدونم.

ايسته زودتر با يه ببخشید بیرون سانسور که میی دوم رو لمس میکنم.معذب سر جام وايمیستم.آطبقه

میرم و داراب پشت سرم خارج میشه.شیده با يه شومیز کوتاه سفید و شلوار مشکی دست به سینه به در 

 تکیه داده با ديدنم میگه:اينا ن...

کنه.جلو میرم صورتشو ش داراب رو میبینه.لبخند زيبايی میزنه و سالم میقبل از تموم شدن جمله

کنه و من تازه چشمم به باکسی میوفته که داراب به دست میبوسم و وارد خونه میشم.داراب هم سالم می

 شیده میده.شیده تشکر میکنه.

تعارف به سمت مبل میره و روش های معمول بین من و شیده رد و بدل میشه و داراب بیتعارف

 میشینه.

 تاق خواب میرم.ی عوض کردن لباس تنهاشون میذارم و به ابه بهونه



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

214 

 

مانتو و شالم رو روی تخت میذارم.به پیراهن جینم تو آينا نگاه میکنم و موهايی که لخت و ساده اطرافم 

ی تخت میشینم.بعضی از سواال هستن ی گالره جلوی چشمم میاد.آهی میکشم و لبهريخته شده.چهره

میپرسی و صد بار دنبال چرا  که از جوابشون میترسی.هر شی زل میزنی به سقف و تو خیالت صد بار

میگردی اما تو واقعیت نمیتونی به زبونشون بیاری.من نتونستم زل بزنم به آرش و بپرسم چرا؟کم بودم 

اتم برات؟زشتم؟چرا نتونستی اونجوری که بايد دوسم داشته باشی؟چرا جز اين که من زنتم و مادر بچه

 منو نديدی؟

س و پس فردا شنبه،چیکار بافت سیاهم خیره میشم.فردا جمعه سرمو میون دستام میگیرم و به جورابای

بايد بکنم؟شنبه برم دادگاه دادخواست طالق بدم.بعدش چیکار کنم؟با دوتا بچه و درآمدی که ندارم و 

 ای که ندارم و مادر و پدری که ندارم.چیکار بايد بکنم؟خونه

 موندی ؟بیا بیرون ديگه پوالدم اومد. در اتاق باز میشه.شیده سرشو داخل میاره و میگه:چیشد کجا

گم وهمراهش از اتاق بیرون میرم.تو راهروی نزديك به سالن بهم اشاره میکنه داراب می "خیلی خب"

 رو نشون میده که سرش تو گوشیشه و دست روی قلبش میذاره ادای غش کردن درمیاره.

ر ديگه سالم و احوال پرسی و تعارفات از لبخند میزنم و سرمو با تاسف تکون میدم.با اومدن پوالد يك با

ی پوالد معذب میشم.شیده میز رو سر گرفته میشه.وقتی روی مبل کنار هم میشینیم از نگاه های خیره

گردم به صورت پر از شیرينی و آبمیوه و چای میکنه و من میفهمم داراب واقعن برای شیده مهمه.برمی

ن همه هیجان شیده هست که از ديدن نگاه پر اخمش روی داراب نگاه کنم که ببینم اونم متوجه اي

خودم متعجب میشم.ترس باعث میشه نگاهمو سريع بگیرم به روی میز بندازم و آب دهنمو با ترس 

 قورت بدم.

 شیده کنارم میشینه.پوالد با لبخند میگه:شیده جان دستت درد نکنه.خیلی زحمت کشیدی.

 مت نبود مرسی که شما اومديد تا باهم باشیمشیده جواب میده:خواهش میکنم اصلنم زح
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 پوالد به من نگاه میکنه:نبودن تو شرکت حس میشه سلوی.ما رو نمیبینی خوش میگذره؟

لب باز میکنم جواب بدم اما داراب زودتر میگه:آره خب نه اين که ايشون ريیس شرکت بودن قطعن 

 نبودنشون حس میشه.

 کسی برات مهم باشه نبودشم حس میشه.پوالد میخنده:ريیس شرکت نه اما وقتی 

دستامو با استرس مشت میکنم و لبخند زوری میشونم رو لبم.میخوام تشکر کنم بازم داراب اجازه نمیده 

 هات نیومدی؟و اين بار رو به من میپرسه:چرا با شوهرت يا بچه

 خیلی حس میشه!!هاشو ببینی؟نبودنشون که و به سمت پوالد برمیگرده:برات مهم نیست شوهر و بچه

کنم.حس میکنم لبخندم پاك میشه.به صورت پوالد نگاه نمیکنم حتی به صورت داراب هم نگاه نمی

 کسی آب يخ روی صورتم ريخته.

هاشو شوهرش جايی دعوت بودن درواقع با سلوی قرار بود برن اما به خاطر شیده به دادم میرسه:بچه

  يه روز اونا هم میان و آشنا میشید باهاشون.اصرار من سلوی امشب اومد اينجا،حاال ايشاهلل

داراب و پوالد حرفی نمیزنن.نمیخوام مهمونی شیده رو خراب کنم.نفس عمیقی میکشم و میگم:حتمن يه 

 بار شما خونمون میايد و باهاشون آشنا میشید.

ر نفرت و نگاهمو از چشمای غمگین پوالد میگیرم به چشمای پر از تمسخر داراب میدوزم.خیره و پ

دارم.دلم نگاهش میکنم.لبخند کجی به روم میزنه.نگاهمو ازش میگیرم و از روی میز چايیمو برمی

 شه.میخواد هر چه زودتر امشب تموم

کنه مدام حرف بزنه و کنم.جو بینمون سرسنگینه.پوالد سعی میبه شیده برای جمع کردن میز کمك می

م اما باز هم جو سرسنگینه و مقصرش فقط دارابه.اون شیده هم کمکش میکنه و منم گاهی الکی میخند



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

216 

 

کنم.آخرين ظرف رو سرسنگینه حتی حس میکنم عصبیه.آهی میکشم و خودمو برای اومدن لعنت می

 توی ماشین میذارم و همراه شیده به سالن میرم.

دناشون شیده باز شروع به حرف زدن میکنه.از کارکنای شرکت و نخ دا روی مبل کنار شیده میشینم و

 میگه و با پوالد میخندن.

 داراب که از جا بلند میشه شیده حرفشو قطع میکنه و رو به داراب میپرسه:عه کجا بلند شدی؟

 س میرم تراس.کدوم سمته؟به صورت داراب نگاه نمیکنم اما صداشو میشنوم:هوا خفه

 شیده بلند میشه تا همراهش بره اما داراب میگه:نیا فقط بگو کدوم سمته؟

 شیده میشینه و با دست به سمت تراس اشاره میکنه.

تر بیرون میاد.بین جمع سه نفرمون سکوت برقرار میشه.شیده با صدايی با رفتن داراب نفسم راحت

 پرسه:تو میدونه چرا اينجوری شد پوالد؟آروم می

 کنم.شونه باال میندازه:نه نمیدونمبه پوالد نگاه می

 میخواستم امشب بهمون خوش بگذره مثلن.شیده با ناراحتی اضافه میکنه:

 پوالد لبخند میزنه:خوش گذشت.دارابم اوکی میشه.

 گم:برو پیشش باهاش حرف بزن.شیده آهی میکشه و من می

 شیده غمگین جواب میده:گفت نیا.

 به جای من پوالد میگه:گاهی بايد به اصرار وارد خلوت آدما بشی،اين يه بار به حرفش اهمیت نده.

کنه.برای راحتی خیالش پلك میزنم و شیده از جا بلند میشه با ودل به پوالد و بعد به من نگاه میشیده د

 تنهامون میذاره.« ببخشید پس»گفتن 



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

217 

 

 کنه.ای کاش نیومده بودم.معذب به میز نگاه میکنم.باز هم ای کاش از ذهنم عبور می

 گه:میدونم چرا ناراحته.با صدای پوالد که می

 میز برمیدارم و روی صورتش میندازم.میپرسم:چرا؟ نگاهمو از روی

 لبخندی میزنه که بیشتر شبیه پوزخنده:من منظور بدی نداشتم از حرفم.

 گیج میشم:کدوم حرف؟متوجه نمیشم!

از جاش بلند میشه و به سمتم میاد.روی مبل کنارم میشینه و من جمع تر میشم.دستی به موهاش میکشه 

وقت که داراب اونجوری حرف زد منتظر فرصت بودم باهات حرف و میگه:ببخشید من از همون 

 ش بدی؟بزنم.من..ببین تا حاال شده اشتباه کنی و با علم به اين که اشتباهه ادامه

کنه به چشمام زل میزنه:من تا حاال تو اين شرايط قرار نگرفتم.تا حاال يه زن نفسشو کالفه بیرون فوت می

ارها به خودم گفتم که اشتباهه.ازت دور شدم.نديدمت اما نشد.تو پس شوهر دار رو...ببین سلوی من ب

 ذهنم همش هستی.همه رو با تو مقايسه میکنم.من...نمیدونم چیشده اصلن

ام بردارم.قلبم با صدای بلندی میکوبه اما نه از هیجان از نمیتونم نگاهمو از روی دستای تو هم قفل شده

ر بدی که تو ذهنش ايجاد میشه.دلم میخواد پوالد زودتر بلند ترس اومدن داراب و ديدنمون.از تصوي

ی های کمرم پايین سر بشه سر جاش برگرده و بهم بگه حرفاشو فراموش کنم.عرق سردی از مهره

 میخوره و دلم بهم میپیچه.

 ناخنای انگشتای دست راستم را تو کف دست چپم فرو میبرم.

ناخواسته صدای شیده رو شنیدم تو شرکت باهات صحبت  پوالد آروم تر ادامه میده:من چند روز پیش

 میکرد.بعدم که ازم يه وکیل خواست.سلوی؟

 هاش میکشه:میخوای جداشی؟سرمو باال میارم نگاهش میکنم.زبونش روی لب
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حس میکنم يکی تکونم میده.يه صدايی تو سرم میپیچه که میگه تو شوهر داری،تو اينجا نشستی به ابراز 

د گوش میدی و شوهر داری،از اومدن يه مرد ديگه میترسی و شوهر داری،تو به تصوير ی يه مرعالقه

کنی و شوهر داری.صدا میخنده.لرزی از تنم میگذره.دستای گرمی روی بدت تو ذهن يه مرد فکر می

ی دستای سردم میشینه.قبل از اين که دستامو از زير دستش بیرون بکشم صدای خونسرد وپرطعنه

 لن پخش میشه:شیده فکر کنم مزاحمشون شديم!داراب تو سا

 پوالد دستشو برمیداره و میخنده:امشب اعصاب نداريا.

به قدری يخ کردم که نمیتونم بلند بشم يا دهنمو باز کنم حرف بزنم.شیده از کنار داراب اشاره میکنه 

 چیشده و نمیتونم جوابشو بدم.

 ؟داراب بی اهمیت به پوالد به من میگه:ماشین آوردی

 ربطش تعجب میکنم اما جواب میدم: نهاز سوال يهويی و بی

 رو به شیده میگه:کت منو میدی؟

 شو برسونمت.و به سمت من میچرخه:آماده

 هر سه ساکت میشیم.شیده از جاش تکون نمیخوره و من مات و متعجب نگاهش میکنم.

ال!تو میخوای بری برو من پوالد زودتر به خودش میاد:حاال مگه سلوی قراره بره؟اينجايیم که فع

 میرسونمش!

 داراب نگاهش میکنه و دست تو جیب شلوارش فرو میبره، نیشخند میزنه:بد نگذره بهت!

شیده خودشو قاطی بحث میکنه:االن زوده داراب.من هنوز شیرينی و میوه نیاوردم.نمیشه که 

 اينجوری؟سلوی هم میخواد شب اينجا بمونه.
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 :چرا اينجوری میکنی؟با بغض تو گلوش اضافه میکنه

داراب بدون نگاه به شیده به سمت مبل رو به روی من میاد میشینه.شیده به آشپزخونه میره و از اونجا 

 صدام میزنه:سلوی میای کمکم کنی؟

ها تکیه داده و اشك میريزه مات و متعجب بلند میشم به آشپزخونه میرم.با ديدنش که به کابینت

 میمونم.

هاش میلرزه.جلو میرم.رو به روش زانو ا ديدنم دستشو به دهنش میگیره و شونهسرشو بلند میکنه ب

 میزنم:چی شده؟شیده جان چی شده؟چرا گريه میکنی؟

 با چشمای خیس نگاهم میکنه و بین گريه میگه:تو رو میخواد.

 منظورشو نمیفهمم:چی؟کی میخواد؟

 تو رو میخواد.اشك از هر دو چشمش روون میشه و خیره تو چشمام میگه:داراب 

حس میکنم برقی با ولتاژ باال به دستام وصل میشه.از جا میپرم.رو به شیده عصبی میگم:بس کن خجالت 

 بکش چقد احمقی تو 

شیده هنوز با گريه و شبیه بدبختا نگاهم میکنه.دستمو به کمرم میزنم:بیست سالته مگه؟چته؟به خودت 

 بیا.داراب هیچ...

رفمو قطع میکنه:من بچه نیستم سلوی.اين داد و بیداد توام نشون میده شیده کمرشو صاف میگیره و ح

 حق با منه.خودتم فهمیدی مگه نه؟

کشم.داغم.تمام تنم از حرارت میسوزه.انگار تو دلم يه کتری پر از آب جوش رو دستمو به پیشونیم می

 گاز گذاشتن و داره قل قل میکنه.
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 جا.من فکر کردم تو دوستمی تو...سرمو با تاسف تکون میدم:نبايد میومدم اين

بین حرفم میپره و با صدايی که سعی میکنه آروم باشه میگه:صداتو نبر باال مگه من گفتم تو اونو 

 میخوای؟!اون تو رو میخواد.

 با حرص اشکاشو پاك میکنه:نمیشه باهات حرف زد.

ه دعوا ندارم.نفس میگیرم از در کابینت رو بار میکنه.هنوز چیزی تو وجودم در حال جوشیدنه اما میل ب

 هوای آشپزخونه:من تو رو میشناسم.اين لحن و اين گريه يعنی من مقصرم.

کشه و نگاهم نمیکنه.ادامه میدم:تو حق نداری با يه در يخچال رو باز میکنه.ظرف میوه رو بیرون می

.برات متاسفم سری فکر که زايیده خیال خودته همچین حرفی بزنی.داراب با توئه و من شوهر دارم

تم شیده.هم برای تو هم برای خودم.حتی اگر همچین چیزی بود اگر منو میشناختی وقتی مهمون خونه

 به زبون نمیاوردی.متاسفم برات.

ی خیالم میخوام از آشپزخونه بیرون برم اما مچ دستمو میگیره.به سمتش برمیگردم و میگه:هیچی زايیده

ه من نزديك شد.هر شب و هر روز از تو میپرسه.تمام کارای نیست سلوی.از اون روز که نیومدی ب

شرکتشو ريخته رو سرش اما منشی استخدام نمیکنه و به من میگه راضیت کنم برگردی.میگم شب بیا 

خونمون میگه نه و تا میفهمه تو قراره باشی اوکی میکنه کاراشو میاد.پوالد با تو حرف میزنه عصبی 

یگه چرا شمارو تنها گذاشتم.من نگاهش که فقط روی توئه میفهمم.بهت میشه.رفتم تراس کنارش بهم م

گفتم چون میدونم شوهر داری و از داراب بدت میاد.گفتم چون تو اين لحظه هیشکی جز تو رو ندارم 

که بش بگم مردی که دوسش دارم از دوستم از کسی که مث خواهرمه خوشش میاد.بد گفتم؟ناراحتت 

 م ولم نکن.کردم؟غلط کردم خوبه؟توا

 سر جام وايمیستم.به چشماش که پر از اشکه نگاه میکنم.دلم میخواد برای اين وضعیتم گريه کنم.

 ی وسايلو بیار.صورتتم پاك کن.سرمو تکون میدم:بده من میبرم تو بقیه
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گونمو میبوسه.ظرف رو به دستم میسپاره.آه میکشم و به سالن میرم.حرفای شیده تو سرم تکرار میشه و 

 ل به گريه کردنم زياد میشه.داراب منو میخواست؟می

ظرفو روی میز میذارم و خودم میشینم.دلم نمیخواد نگاهش کنم.حس بدی دارم.ياد نگاهاش و حرفاش 

 ش برد.میوفتم.پلکامو روی هم فشار میدم.شبی که منو از جلوی در خونه بلند کرد و به خونه

 برداريم و خم میشه برای من میوه میذاره.شیده میاد کنارم میشینه.تعارف میکنه میوه 

کرد.داراب از من م کرده بود.نه،شیده اشتباه میتو ماشین بهم گفته بود بدبخت و مقابل يه آژانس پیاده

 متنفر بود.

ش همونطور خشن و نگاهم ناخودآگاه روش میوفته.در حال درآوردن پاکت سیگارشه و چهره

 کان نداشت منو بخواد،من شوهر داشتم.من شوهر دارم.خونسرده.آب دهنمو قورت میدم.نه ام

نگاهش به چشمام میوفته.سريع نگاه میدزدم و با هول و استرس پیش دستی پر از میوه رو به سمت 

 کشم.خودم می

ای حرف نمیزنم.نمیدونم چه حسی نمیفهمم چی میخورم و بقیه چی میگن،مث داراب الل میشم و کلمه

ه.بیشتر از عصبانی بودن غمگینم.حس آدمی رو دارم که بی صاحب افتاده و هر دارم و اين منو میترسون

ارزش رو دارم.چشمم میسوزه.تحمل مهمونی کی دلش بخواد میتونه بیاد صاحبش بشه.حس آدمای بی

 برام سخته.بلند میشم و نگاه ها به سمتم کشیده میشه.شیده میپرسه:کجا؟

 نگرانم میشن.لبخند میزنم:بايد برم ديگه مامان اينا 

 شیده وا رفته میگه:قرار بود شب بمونی!

 به صورتش نگاه نمیکنم:يه شب ديگه.
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ای نمیزنه و به اتاق میرم.مانتومو سريع میپوشم.شال رو روی سرم میندارم.شیده در کسی حرف ديگه

 اتاق رو باز میکنه داخل میاد درو میبنده و به در تکیه میده:من که گفتم ببخشید سلوی!

 ترم.عمیقی میکشم:ربطی به تو نداره.حس میکنم برم خونه راحت نفس

 حرف نگاهم میکنه با لحنی غمگین میگه:داراب گفت میرسونتت.چند ثانیه بی

 ابروهامو تو هم میکشم،گوشی موبايلم رو از کیف بیرون میارم:الزم نیست اسنپ میگیرم.

س از اتاق ه تا کمتر از پنج دقیقه دم خونهشیده حرفی نمیزنه.اسنپ میگیرم و با زنگ راننده که میگ

 بیرون میرم.

با ديدن داراب که ايستاده و کتش دستشه اخمم بیشتر میشه.پوالد بلند میشه به سمتم میاد:داراب گفت 

 میرسونتت وگرنه من...

 حرفشو قطع میکنم:ممنونم،آقا داراب هم الزم نیست تو زحمت بیوفتن اسنپ گرفتم.

.پوالد دستشو جلو میاره:ببخشید بهت بد گذشت.نمیدونم چرا هر بار با همین داراب حرفی نمیزنه

 اينجوری میشه.

 لبخند زورکی میزنم و دستمو تو دستش میذارم:مهم نیست.شب خوبی داشته باشید.

کشم اما دستمو محکم نگه میداره و میگه:میتونیم بعدا با هم حرف میخوام دستمو از دستش بیرون می

 بزنیم؟

رها شدن دستم تنها سرمو تکون میدم و دستم رو رها میکنه.شیده رو بغل میکنم بابا زحمتش برای 

 کنم.ازش تشکر می
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کنم.از خونه بیرون میرم و متوجه میشم پشت سرم خارج به سمت داراب که ايستاده حتی نگاه هم نمی

سانسور رو میزنم.کنارم ی آش.دکمهمیشه.با خودم فکر میکنم مهم نیست حتما اونم میخواد بره خونه

ها برم.صبر میکنم آسانسور میاد و با هم وارد آسانسور وايمیسته.به خاطر وجود شیده نمیتونم از پله

میشیم.به وجودش کنارم،به بوی عطرش اهمیتی نمیدم.گوشی موبايلم رو دستم میگیرم تا پالك راننده و 

ی گرد داراب رو نگاه میکنم که گوشی رو از ماشین رو ببینم اما گوشی از دستم کشیده میشه.با چشما

 دستم کشیده و در حال کار با گوشیمه.با تعجب میگم:چیکار میکنی؟

 گوشی رو به سمتم میگیره خیره تو صورتم میگه:میرسونمت

گیج دستمو جلو میبرم گوشی رو ازش میگیرم و میبینم سفر رو لغو کرده.تعجبم جاشو به عصبانیت 

توی امشب مخاطب قرارش میدم:فکر میکنی رفتارت درسته؟ من میخواستم  میده.برای اولین بار

 برسونیم ماشین نمیگرفتم!اين همه جسارت و پررويی رو از کجا میاری؟

ايسته.منتظر نگاهم میکنه.از آسانسور بیرون میرم.نمیدونم چیکار بايد بکنم.میدونم اگر باز آسانسور می

ه بیرون میريم.به سمت ماشینش میره منم ناچار پشت سرش ماشین بگیرم هم مانع میشه.از در خون

میرم.بدون باز کردن در شاگرد برای من خودش به سمت در راننده میره و سوار میشه.مرددم برای 

م برای بحث کردن.میبینمش که خم میشه در رو از داخل باز میکنه و به در تکیه سوار شدن و خسته

کنه.از یبیندم و باز می کنم و سوار ماشین میشم.خیلی زود حرکت میکنه.پلك ممیده و منتظر نگاهم می

 کوچه که بیرون میايم میپرسه:کدوم سمت برم؟

کردم االن که سوار ماشین بشم میخواد ی مامان رو میدم.هیچ حرفی نمیزنه.فکر میزير لب آدرس خونه

 هش به جلوئه.با توهین کنه.تحقیرم کنه،اما حرف نمیزنه.فقط رانندگی میکنه و نگا

 ی کنارم بیرون رو نگاه میکنم،خدا رو شکر میکنم که ساکته.که مجبور نیستم حرف بزنم.از شیشه

 نزديك خونه میشیم.با دست بهش در خونه رو نشون میدم:اينجاست.
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 پوالد بهت چی میگفت؟ _

 يکه میخورم.تمام ده دقیقه رو سکوت کرده بود و حاال ازم میپرسید.

 ش میگم:راجع به شما نبود.رخخیره به نیم

 جلوی خونه نگه میداره.کمربندشو باز میکنه به در ماشین تکیه میزنه:راجع به شما که بود!

 کمربندمو باز میکنم:ممنون بابا اين که منو رسونديد!

 پوالد بهت چی گفت؟ _

 عصبی نگاهش میکنم:به شما ربطی داره؟میخواست بفهمید جلوی خودتون میگفت!

 به سمت باال میره:آب نمیديدی پس. ی لبشگوشه

 متوجه متلکش میشم:هر جور راحتی فکر کن!خودمو برای آدمی مث تو توضیح نمیدم!

شغل پرستیژ داری نیست اما درآمدش خوبه.فقط زودتر طالق بگیر که مشتريت دست به نقده.منم  _

ت بايد دربیاد ا بچهمیتونی حساب کنی.همچین بدم نمیاد ازت ولی قیمت کم نگو.خرج خودت و دوت

 ديگه.هوم؟

های پشت سر همش های حیاتی بدنم رو قطع میکنه.طول میکشه تا جملهحس میکنم کسی تمام شريان

شه.به خودم که میام دستمو باالمیبرم و محکم تو صورتش میکوبم.باز هم آروم نمیشم و تو ذهنم هضم

 از دهنم روی صورتش تف میشه.«حرومزاده»

ی در میبرم تا درو باز کنم خودمو بیرون بندازم اما در باز نمیشه.جیغ ستگیرهدستمو به سمت د

 میزنم:باز کن درو عوضی.

 تر ببر.منو دو تا حساب کن اصال.میخنده:کتك زدنت جذابه.مبلغ رو باال
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 شوشو خفهشو آشغال خفهچشمام میسوزه،از ته گلوم جیغ میزنم:خفه

م زندونی میشه ی سینهه.نفس کم میارم.تمام حجم هوا تو قفسهی درو محکم میکشم.باز نمیشدستگیره

 و باال نمیاد.

داراب ساکت نمیشه:چرا عصبانی شدی؟مگه با پوالد راجع به همین حرف نمیزدی؟دستت رو مگه 

 نگرفت؟

م میذارم:باز کن ی سینهم مشت میشه و روی قفسهی در شل میشه.دست ديگهدستم از رو دستگیره

 درو.

 ای میگه و ادامه میده:پوالد بهت چی گفت؟یدهنوچ کش

 م بکشم نمیتونم،با صدايی که به زور شنیده میشه میگم: دارم خفه میشم.سعی میکنم کمی هوا به سینه

 چشمام تار میبینن.دارم میمیرم.مردن رو حس میکنم.

 ی آروشا و ايلیا جلوی چشمم میاد.اگر بمیرم چه باليی سرشون میاد؟چهره

 میشمی جونی که برام مونده دست داراب رو چنگ میزنم و مینالم:دارم خفهوندهبا ته م

. 

**** 

 

کنم و به امشب فکر چرخم.به ديوار سفید مقابلم نگاه میدارم و به پهلو مینگاهمو از روی سقف برمی

چیزی  شم،ترسِ توی نگاه داراب و وقتی که اسممو صدا زد گفتمی کنم.به وقتی که حس کردم خفهمی

نفس بکش و نفسی که با دستورش باال اومد.به بیمارستان رفتنمون، به سکوتش،به عذر خواهی نکردنش 
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و به بی عرضگی خودم که بعد از تمام حرفايی که بهم زد کنارش قدم برداشتم و دوباره سوار ماشینش 

 شدم.

يی که بهم زد و نه به آرش و کنم به هیچی فکر نکنم.نه به داراب و حرفابندم.سعی میپلکامو محکم می

 زندگیم.

کشم.پیام آرش چیزی بود که با لرزش گوشی زير بالشتم چشمام باز میشه.گوشی موبايل رو بیرون می

 توقعش رو نداشتم.

 «بچه ها خوابیدن،فردا میارمشون»پیام رو میخونم

ین بودنم باعث میشه کنم باالخره قهرشو تموم کرد.اتفاقات امشب و غمگکشم و فکر مینفس عمیقی می

 «باشه»جواب بدم

 «چرا نخوابیدی؟» خیلی زود جواب میده 

ی پیام بازی نداشت.همیشه شك میکنم از اين که گوشیش دست خودش باشه.آرش هیچوقت حوصله

 «برهخوابم نمی»زنگ میزد اما با اين حال جواب میدم 

 و صدای داراب دوباره توی سرم پخش میشه.

 و باز میکنم تا صداشو پس بزنم. پلکامو محکم میبندم

گیرم.ترس و استرس بدی لرزه.با ديدن اسم داراب دلم بهم میپیچه و حالت تهوع میگوشی دوباره می

 «حاال که خوابت نمیبره به زندگیمون بیشتر فکر کن»تو جونم ريخته میشه.آرش پیام میده

 کنم.جوابشو نمیدم و با حال غريبی که دارم پیام داراب رو باز می

 "برگرد شرکت  " _
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ی چشمم پر از آب میشه و ترس جای خودشو به خشم و ناراحتی میده.نیم خیز میشم و به تاج کاسه

ای فکر روی حروف کیبرد میدوئن و خیلی زود يك پیام تخت تکیه میزنم.انگشتام بدون لحظه

 ان.پیامم رو يك بار میخونم.م بیرون میی سینهکنم.نفس هام با شدت از قفسهنويسم براش ارسال میمی

دلیل نفرتت از من رو نمیفهمم و برامم مهم نیست اما برام مهمه که با من چجوری برخورد بشه.تا _"

جايی که تونستم احترامت رو هر چند اليقش نبودی نگه داشتم اما تو به بدترين شکل جواب دادی.در 

تره بدونی من شرکت شما ديگه کاری شانم نیست مث خودت با کلمات زشت جوابت رو بدم اما به

 "ندارم.

ی چت منتظرش پیامش میمونم.میدونم خیلی بدتر از من جواب میده و احتمالن بدون خروج از صفحه

 قراره حرفای بدی بشنوم.

گوشی رو روی تخت رها میکنم و از اتاق بیرون میرم.به آشپزخونه میرم يه لیوان آب برای خودم 

نشون میداد جواب  گردم.نور ضعیف گوشیم و لیوان به دست به اتاق برمیمیريزم و يه قلپ میخور

دارم.پیامشو میخونم اما کشم،گوشی رو برمیداده.لیوان رو روی میز کنارم میذارم و روی تخت دراز می

 خونم.حتما اشتباه فرستاده.يه بار ديگهباورم نمیشه يه بار ديگه میخونم،نه امکان نداره.يه بار ديگه می

کشم.پتو رو تا روی شه.گوشی رو روی میز کنار لیوان میذارم.روی تخت دراز میخونم.باورم نمیمی

 بندم.س و چقدر خوابم میاد.پلکامو میکنم چشمام چقد خستهسرم باال میارم.تازه حس می

 "امشب عصبی بودم، متاسفم  "بنده م نقش میپیام داراب پشت پلکای بسته

 

*** 
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های شرکت در آخر سال که روی سرش ريخته بود و نداشتن منشی سوار ماشین از کار خسته

هايش گذاشت.چند پُك محکم به سیگار زد و ماشین را شد.سیگارش را بیرون کشید و نخی میان لب

ی هیچ کس را روشن کرد.عصبی بود.نه تنها امروز بلکه چندين روز بود که عصبی بود.حوصله

گذاشت و هیچ از بین رفته بود.از آخرين سکسی که داشت يك ماه می اش همنداشت.حتی میل جنسی

 کششی نسبت به کسی احساس نمی کرد.

اش آمده بود به بدترين شکل ممکن بیرون انداخته بود و شیده را با ترانه را که بی اجازه به خانه

 کرد.های الکی از سر باز میبهانه

اش نگذاشته بود و با پوالد ون رفته بود ديگر پا در خانهی شیده بیراز شبی که همراه سلوی از خونه

حرف نزده بود.البته که اين قهر دو طرفه بود.پوالد هم برای اولین بار با او حرف نمیزد و اين برايش 

 ای اهمیت نداشت.ذره

بود  با وجودی که به سلوی گفته بود متاسفم اما سلوی به شرکت نیامده بود.نیرويی قوی هم مانع از آن

پیام ديگری بفرستد اما منتظر بود.نمی توانست انکار کند که منتظر است.در تمام صحبت های شیده به 

 گشت اما شیده نام و نشانی از سلوی را از تمام صحبت هايش حذف کرده بود.دنبال ردی از سلوی می

 کاند.کرد شد.خاکستر سیگارش را در ماشین توارد خیابانی که او را از خانه دور می

اش کم کرد.انگار چیزی در زندگیکرد پريشان است و دلیلی برای اين پريشانی پیدا نمیحس می

کرد.صدای زنگ اش کم است و بدبختانه اين کمبود را پیدا نمیکرد چیزی در زندگیبود.حس می

يدن موبايل در اتاقك ماشین پیچید.دست دراز کرد موبايل را از روی صندلی شاگرد برداشت،با د

ی سفید ای که میدانست مربوط به ترانه است ماشین را گوشه ای نگه داشت و دايرهی سیو نشدهشماره

را لمس کرد به سمت راست کشید.گوشی را روی گوشش چسباند،خشن و بدون انعطاف جواب داد: 

 قرارمون چی بود؟
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 صدای ترانه پر از بغض بود : دلم برات تنگ شد.

ی بچه بازی ندارم.دفعه ماشین بیرون انداخت:دلت گوه خورد با تو.من حوصلهی سیگارش را از پنجره

 آخر آدم نشدی؟

 ترانه مطمئن جواب داد:حتی اگر کتکم بزنی باز میام.

تر با او صحبت کند:ببین من دوست نفس عمیقی کشید تا از فرياد زدنش جلوگیری کند.سعی کرد ماليم

خوامت.چرا انقدر خودتو کوچیك میکنی؟اين همه هیچوقت.نمیندارم.دلم برات تنگ نشده،تنگم نمیشه 

 پسر برو سراغ....

کسو جز تو نمیخوام.هیچیم از تو نمیخوام.فقط بعضی وقتا با ترانه با گريه حرفش را قطع کرد:من هیچ

 هم باشیم.هر وقت به کسی احتیاج داشتی من باشم.جز من با کسی نباش.

 انه بود.ابروهايش باال پريد.اين دختر ديو

دستی به صورتش کشید : تو حالت خوب نیست.برو پیش دکتر.دو سه بار سکس کرديم و تموم شد 

 ی کسشر ساختی تو سرت رو بريز دور.رفت.سمج نشو،هر چی داستان عاشقانه

 و بدون اين که صبر کند ترانه جوابی بدهد تماس را قطع کرد.

سوزاند فقط اين زنگ ای برايش دل نمیبود.ذرهبزرگترين اشتباهش راه دادن ترانه به تخت خواب 

اش های زندگیکرد.همیشه با زنکرد.همیشه رها بود.بی تعهد به کسی زندگی میاش میها عصبیزدن

ها تا اين حد بی ارزش دانست جنس بعضی زنای ايجاد نشود اما نمیکرد که عالقهجوری برخورد می

 د.سپارناست که با توهین و تحقیر دل می

 اش برای تعطیالت عید چیست.بهتر بود سری به ماه گل میزد حتی نمیدانست برنامه

 توانست کمی آرام شود،هر چند شايد آنجا می
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کرد الزم است را خريد.ماشین را به خاطر به هايپر مارکت رفت وتمام چیزهايی که فکر می نزديك خانه

 های خريد به سمت خانه رفت.با کیسهنبودن جای پارك کمی دور تر از خانه پارك کرد و 

 های خريد را کنار پايش گذاشت و از جیب شلوار کلید را بیرون کشید.دستش پُر بود،کیسه

گل فقط در صورتی که مهمان داشت حیاط را تا اين حد وارد خانه شد.از روشنايی حیاط تعجب کرد.ماه

 يد.دانست مهمانی قرار نبود بیاروشن میکرد.تا جايی که می

جا کنار درب رها کرد و ها را همانهای بچگانه می آمد.کیسهدرب ورودی سالن را باز کرد.صدای خنده

 به سمت سالن رفت.

گل و بعد گل نشسته بود بعد از آن ماهاولین کسی که متوجه ورودش شد دخترکی بود مه روی پای ماه

 زنی که روی کاناپه با لبخند نشسته بود.

گل دختر از پای ماه گل پايین پريد و سالم کرد.با سالم دختر ،سلوی هم سالم کرد و با بلند شدن ماه

 ی کنارش نیز.پسر بچه

 هايش نشست با تعجب که سعی میکرد پنهانش کند سالمشان را جواب داد.لبخند کمرنگی روی لب

 ی.ماه گل با شادی به سمتش آمد:خوش اومدی مامانم.میخواستم خودم زنگ بزنم بهت بیا

هايش نگاه انداخت و گفت: امروز رفتم همین پارك که خیابون گل به سمت سلوی و بچهماه

ها رو ديدم.زوری آوردمش اينجا.االنم زوری میخوام شام نگهشون دارم.خوب شد پايینیه،سلوی و بچه

 توام اومدی کمك.

متون شام هم ايشاهلل يه حال شدم ديدسلوی با همان لبخند بدون نگاه به داراب گفت:من که خیلی خوش

 ها يه وقت اذيت میکنن.شب ديگه.االن آقا دارابم هستن،خسته اومدن بچه
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گل حرفی بزند خیره به صورت سلوی گفت:نه من خسته م نه بچه ها اذيت میکنن، قبل از اين که ماه

 شام میمونید.

گل از تايید داراب د.ماهکه گفته بود است اما اهمیتی ندا "میمونید"سلوی اخم کرد.میدانست برای 

 انرژی گرفت و با اصرار به سلوی مانع رفتنشان شد.

به ايلیا و آروشا که در حیاط کنار هم نشسته و با خرگوششان بازی میکردند نگاه کرد.هر دو مودب 

کردند.تنها همراه هم چه سلوی گفته بود اذيت نمیکردند.برخالف آنبودند و حرف سلوی را گوش می

ترين سر و صدا حرف میزدند.ديده بود وقتی ايلیا برای بیرون رفتن از خانه دويده بود آروشا و با کم

 تذکر داده بود که يواش،مامان چی گفت بهت؟

 و باعث لبخندش شده بود.

ست.مردی که نیمه شب کنار هم سوار به ايلیا نگاه کرد و از فکرش گذشت شبیه پدرش،همسر سلوی

 ی سیزدهم کنار هم ايستاده بودند.سکوت تا طبقهآسانسور شده بودند و در 

 ايلیا به سمتش آمد: عمو اسم پنبه خوبه يا برفی؟

به ايلیا و بعد به آروشا نگاه کرد.تا به حال کسی از او نظرش را راجع به چنین چیزی نپرسیده بود.کمی 

 به صورت ايلیا خیره ماند و جواب داد :پنبه.

 حال کرد و اين را از لبخند بزرگ روی لبش فهمید.را به شدت خوش جوابی بدون فکر بود اما آروشا

ی آروشا روی ای آويزان به سمت آروشا رفت.دست در جیب شلوار برد لبخندی از خندهايلیا با چهره

 لبش نشست،از نظرش برفی اسم بهتری بود.

ا بردارد و بار به حیاط با نیافتن پاکت سیگار در جیب شلوارش وارد خانه شد.به سالن رفت تا پاکت ر

 کرد سر جايش ايستاد.برگردد اما با ديدن سلوی پشت پنجره در حالی که حیاط را نگاه می
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سلوی پشت به او ايستاده بود.نگاهش را از باال به پايین کشید و از پايین به باال رفت.الغر تر شده 

رون کشید.صاف ايستاد و پاکت بود.زبانی رو لب هايش کشید.خم شد پاکت سیگار را برداشت نخی بی

های سلوی تکان خورد و پرده را رها کرد.به عقب برگشت با ديدن داراب را روی میز پرت کرد.شانه

 آب دهانش را قورت داد.

از ديدن ترس سلوی ابرو درهم کشید.فندك را زير سیگار گرفت و کام محکمی زد.با اين که جواب را 

 کشی؟ی گرفت وپرسید: میمیدانست اما سیگار را به سمت سلو

 جواب داد: نه

هايش را جمع کرد و به سمت آشپزخانه به راه افتاد.زمانی که از کنارش رد میشد قدمی عقب رفت و لب

 و مقابلش ايستاد،سد راهش شد.

پلك هايش را باز و بسته کرد و گفت:ببین من مجبور شدم بیام اينجا  سلوی کالفه از حرکت داراب

 ونم ،اعصاب بحث با تو رو ندارم پس دست از سرم بردار.مجبورم شدم بم

 ابروهايش باال پريدند: چی شده؟

سلوی دستی به پیشانی اش کشید: من نمیتونم انقدر باهات بحث کنم اصلن دشمنی بین ما نیست.نه من 

 تو رو میشناسم نه تو منو پس ولم کن

 هايش دوباره پرسید:چی شده؟بی اهمیت به حرف

فهمید.مجهول بود.خسته از بحث و حرف با او کرد.بی حرف نگاهش کرد.اين مرد را نمی سلوی نگاهش

 لب زد:هیچی.

داراب کامی ديگر از سیگار بین انگشتانش گرفت و دودش را از کناری بیرون فرستاد و بی اراده 

 گفت:طالق گرفتی؟
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اب پرسیده بود و داراب به محض خروج جمله از لب هايش هر دو يکه خوردند.سلوی از سوالی که دار

 از سوالی پرسید.

 سلوی خیره در سیاهی چشمانش جواب داد:نه.

کام ديگری از سیگار گرفت و اين بار دود را مستقیم روی صورت سلوی فرستاد.حس بدی در وجودش 

 کرد خشم را نشان ندهد پرسید:چرا؟تر رفت.با لحنی که سعی میريخته شد.قدمی نزديك

 چرا؟ سلوی گیج پرسید:چی

 طالق نگرفتی. _

 کنم به شما مربوط باشه.سلوی با دست موهايش را پشت گوش زد و اخم کرد:فکر نمی

بی حرف خیره نگاهش کرد.حالت نگاهش سلوی را ترساند.قدمی عقب رفت تا فاصله بینشان بیشتر 

 گیر.شود و در همان حال گفت:من دو تا بچه دارم.شوهر دارم.فاحشه هم نیستم.از من فاصله ب

 پلکش پريد.دندان هايش را روی هم فشار داد.

 م.گردم خونهسلوی نفس عمیقی کشید و ادامه داد: همین روزا برمی

لب هايش را خیس کرد:امیدوارم اين آخرين ديدار ما باشه چون من نمیفهممتون! اين حرفا و اين خشم 

 اين نفرت دلیلش چیه؟از من چیزی جز احترام ديديد؟

 کنی.ش روی زمین ريخت اما نگاه از چشم های سلوی برنداشت : اشتباه میخاکستر سیگار

 سلوی تعجب کرد:چی؟

 کنی.با همان لحن تکرار کرد: اشتباه می

 چیو؟ _
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 + خشم و نفرتی نیست.

 گه.تر شد:اما حرفاتون و رفتارتون اينو نمیسلوی متعجب

خواهد اين زن فکر کند از او متنفر نمیدانست چرا آمد اما نمیکالفه شد.از توضیح دادن خوشش نمی

خواهد اين آخرين ديدار باشد.اين زن که دو بچه داشت.اين زن که شوهر دانست چرا نمیاست.نمی

 گشت.اش بر میها به خانهداشت.اين زن که همین روز

 کنی.بی حوصله گفت:عصبیم می

 چشمان سلوی گرد شد:من؟

 ی میشم.يکم ديگه بیشتر سوال بپرسی بار عصب _

 های قبل سوال نپرسیدم.سلوی اخم کرد:سری

 بدبخت و بیچاره بودی._

 سلوی عصبی تك خنده کرد:همین االنم داری توهین میکنی.

 از خنده و عصبانیتش لبخند کمرنگی زد:نه.

 بدبخت و بیچاره بودی!اين توهینه که هر سری... _

 حرفش را قطع کرد:اما االن نیستی.

 وی بی آن که بخواهد سپر انداخت.هر دو سکوت کردند.سل

 داراب ادامه داد: من هنوز منشی استخدام نکردم.

 های سلوی نشست:اين ينی عذر خواهی؟لبخند پر بغضی روی لب
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 شانه باال انداخت.نمی دانست.

 م.سلوی نفس عمیقی گرفت: من خسته

 تر بشم.ین بشه.باز خستهم نمیخوام باز بهم توهخیلی بیشتر از اون چیزی که ديگران میبینن خسته

سیگار دستش را سوزاند.به طرف میز رفت سیگار را در جاسیگاری خاموش کرد و تنها گفت:فردا نه 

 صبح اونجا باش.

 گل به سالن آمد و تا زمان رفتنشان هیچ حرفی نزدند.و قبل از اين که سلوی بتواند حرفی بزند ماه

کنم.داراب دست تو جیب جلوی ی که کشیده تشکر میبوسم و ازش بابت تمام زحمتايگل رو میماه

کنه.لبخند میزنم و از اونم تشکر میکنم که فقط تکون سر جواب میشه.اين شلوارش فرو برده نگاهم می

 قدر سرد و بی مالحظه.گیرم.داراب همین بود.همینبار به دل نمی

میرسم آروشا خوابش برده.تو  کنم.به خونه کهی مامان حرکت میسوار ماشین میشم و به سمت خونه

 گیرمش و کیفمو به دست ايلیا که قفس خرگوش رو گرفته میدم.بغلم می

کنم قفس خرگوش رو کناری بذاره.به وارد خونه که میشیم خونه تو تاريکی فرو رفته.به ايلیا اشاره می

.لبخند به روش سمت اتاق میريم آروشا رو روی تخت میذارم.ايلیا روی تخت میشینه و نگاهم میکنه

 میزنم:پاشو تا رختخوابت رو میندازم شلوارتو عوض کن مامان 

کنه و زير دارم براش روی زمین پهن میکنم.شلوارشو عوض میاز کمد که توی اتاقه تشك و پتو برمی

 پتو میره.

باسامو کشم و کنار تخت میذارم.از جا بلند میشم لشلوار آروشا رو همونطور که خوابه از پاش بیرون می

کشم.به دهان دارم کنار بالشت ايلیا رو زمین میذارم ودراز میعوض میکنم.بالشت و پتو از کمد برمی

 ش نگاه میکنم.چه زود خوابید.نیمه باز و چشمای بسته
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 م میسوزه.کشم و به سقف زل میزنم.دستمو روی شکمم میذارم.چشما و نوك بینیطاق باز دراز می

 چسبونم به شکمم و بگم تو از کجا پیدات شد؟حاال با تو چیکار کنم؟دلم میخواد لبامو به ب

دارم و به پیام چرخم.گوشیمو از کنار بالشت برمیی چشمم پايین میريزه.به پهلو میاشك از گوشه

 آخری که شیده فرستاده نگاه می کنم.

 «مطمئنی؟چند وقتشه؟»

 «هفته ١٠»ینويسم:م پايین سر میخوره.براش می بینیاشك ديگه ای از تیغه

بايد »سريع آنالين میشه و پیامم دو تا تیك میخوره.چشم میدوزم به ال سی دی گوشی و جوابش میاد:

 «بپرسم برات فقط مطمئنی؟نمیخوايش؟گفتی که آرش خوب شده نمیخوای بش بگی؟

خودم  هام هنوز خوشبخت نیستن که بخوام بهتونم.دوتا بچهمن نمی» انگشتام روی کیبورد میدوئن:

 «ست.همین.اجازه بدم يکی ديگه رو هم بیارم.آرش خوب شده چون از اين وضع خسته

ی چتش بیرون میام.وارد فرستم و از صفحهشیده چند تا ايموجی ناراحت میفرسته.براش قلب می

 اينستاگرام میشم تا يه دکتر پیدا کنم ازش سوال بپرسم.با ديدن استوری مسیح قبل از اين که ذربین رو

 کنم.لمس کنم استوريش رو باز می

مث همیشه خوش پوش و لبخند به لب کنار دريا وايستاده و دختری جلوش ايستاده که دست دور 

هاش انداخته.لبخند تلخی رو لبم میشینه.چه خوب که تنها نیست.استوری رو میبندم و ذربین رو شونه

 با ديدن اسم داراب ابروهام باال میپرن. ای برام پیام میداد کهلمس میکنم.قبل از نوشتن هر کلمه

 «صبح شرکت باش ٩فردا »خونمپیامشو می

 «اگر تونستم میام حتما.فعال برای کارکردن مرددم.»اخم میکنم و جواب میدم:
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 «صبح شرکت باش،حتما ٩فردا » خیلی زود جواب میده

يه دکتر تا بفهمم چیکار  ی بحث ندارم.شايد بهتره فردا برم شرکت بعد برم پیشکشم.حوصلهآهی می

 کنم.

 کنم و گوشی رو کناری میذارم.ی گوشی رو قفل میصفحه

ای خوام.زن افسردهای نمیی ديگهدونم آرش از عمد اين کارو کرد يا حواسش نبود اما مطمئنم بچهنمی

 که هر شب آرامبخش میخوره چطور میتونه به خودش اجازه بده مادرشه؟

 ندارم.اين بار ديگه حق ندارم.تونم.من حق نه من نمی

کنم.آرايش زيادی نداشتم اما مث همیشه بی روح ی آسانسور نگاه میبه تصوير خودم تو آينه

کنم.احمقانه بود که چون رو تو مشت می گیرم.به خودم خیره نگاه می ی جلوی آينهنبودم.میله

 خواستم پیش چشمای....میخواستم بیام شرکت آرايش کردم.چون نمی

کنم سرم پايین باشه تا کسی منو نبینه،تا ايسته و با قدم های محکم بیرون میرم.سعی میآسانسور می

پوالد جلو نیاد که بعد محکوم بشم به فاحشه بودن،به صندلی و میزی که جای من بود و حاال خالیه نگاه 

منشی استخدام تمام کارای شرکتشو ريخته رو سرش اما »شهکنم.صدای شیده تو سرم پخش میمی

 «نمیکنه و به من میگه راضیت کنم برگردی

سرمو به چپ و راست تکون میدم.نه نبايد به اين حرفا فکر کنم.نبايد اهمیت بدم.شیده اشتباه 

 کرد.اشتباه فهمیده.

کنم.سرش گرم ی يك شیشه داراب روی صندلی نشسته نگاه میبه سمت راست و جايی که به فاصله

عی با فريم مشکی روی چشماش بود و اين اولین بار بود که من با عینك نوشتن بود.عینك مرب

 میديدمش.
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کنم و به سمت اتاقش میرم.با خم کردن دو انگشت دستم ضربه دستمو دور بند کیفم محکم می

 کوچیکی به در میزنم و وقتی نگاهشو باال میاره وارد میشم.

ال جوابم رو میده.عینکش رو از روی چشماش کنم و برخالف تصورم داراب سرحبدون لبخند سالم می

 ندازه.داره روی میز میبرمی

 ی جلوی میزش اشاره میکنه : بشین.با دست به مبل های تك نفره

 جلو میرم و روی مبل میشینم.با اين که مبل ها راحت بودن اما من معذبم.

چسبونه و سفارش وشش میداراب دستش رو به سمت تلفن میبره و بدون پرسیدن از من تلفن رو به گ

 دو تا قهوه میده.

شکنم:من بايد زود برم.میشه از کاری که باهام داشتید حرف آب دهنمو قورت میدم و سکوت رو می

 بزنیم؟

 پاکت سیگارش رو از روی میز برداشت:پس امروز کار داری،از فردا میای سرکارت؟

 دستمو روی پام میذارم:نه.من اصال تصمیم به کار...

خوای برگردی خونه.قراره همش کنه:مگه برای سرگرم شدنت نیومدی سرکار؟االنم میو قطع میحرفم

 کُلفتی کنی؟بیا سر کارت.

میخوام حرفی که چند روزه تو ذهنم اومده رو نگم اما نمیتونم : با توجه به شناختی که از شما دارم به 

 گیريتون در مورد زندگی من؟زندگی ديگران و مشکالتشون اهمیت نمیديد.مسخره نیست اين پی

 بی مکث جواب میده:گفتم دلم برات...
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کنم کنم:نیاز به دلسوزی ندارم.میبینید که حالم خیلی خوبه و دارم زندگی میاين بار من حرفشو قطع می

 احتیاجی هم به کار ندارم.

محکمی کنه پك هاش میذاره و با فندك روشنش میکشه بین لباز پاکت سیگارش نخی بیرون می

بهش میزنه،حین بیرون فرستادن دود سیگار میگه:فکر کنم چهل کیلو شده باشی.زير چشمان گود 

 هات مشخص نیستن ديگه.االن خوبی؟افتاده.گونه

 دندونامو روی هم فشار میدم:آره خوبم.

کنه:چرا مدام کاری میکنی ديگران بهت ترحم کنن؟از دوستت تا منی که ی پر تمسخری میتك خنده

 خیالت ازت متنفرم دلمون برات میسوزه.به خودت نمیای؟ به

 چشمام پر از اشك میشه.میخوام صدام نلرزه اما نمیتونم : خیلی خیلی راحت دل میشکنی.

 کشه:ببین همین االنم داری کاری میکنی بهت ترحم کنم.چرا؟نوچ بلندی می

 یخوام.شما چون از من بدت...م میگیرم:من اينو نمجلوی ريخته شدن اشکمو با باال کشیدن بینی

وسط حرفم میپره:چون ازم بدت میاد داری باهام اينجوری حرف میزنی! خسته نشدی انقد فکر کردی 

من چون ازت بدم میاد اين حرفا بهت میزنم؟يکم به خودت نگاه کن.با اين فکر خودتو گول نزن 

 چون...

پرسم چرا االن پا نمیشم و از زنم.از خودم میدر اتاق باز میشه.سرمو پايین میندازم و به کفشام زل می

اين جا بیرون نمیزنم.چرا نشستم دارم به حرفاش گوش میدم.نیرويی مانع از بلند شدنم و رفتنم 

روی میز جلومه و باز با  شه.نیرويی که حالمو بهم میزنه از خودم.سرمو که باال میارم فنجون قهوهمی

 داراب تنها توی اتاقم.
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کشه و با صدای خونسردی کنم تا خودش سکوت رو بشکنه.انتظارم زياد طول نمی.صبر میحرفی نمیزنم

 گه:چرا طالق نگرفتی؟می

تونم ای جواب میدم : چون نمینمیدونم به خاطر خستگیه يا احتیاج به حرف زدن که بدون هیچ لجبازی

میبینید نیست.راحته بیرون گود ای که شما م بر بیام.همه چیز از اون زاويههام و خونوادهاز پس بچه

 بشینی لنگش کن اما من تو اين گود ديگه نايی برام نمونده.

 خوای دوباره فرصت بدی؟می _

من استفاده  سخته باور کنم اين کسی که باهام از زندگیم حرف میزنه دارابه و اين حرف زدن بعدا علیه

 م خونه.گم:آره.اين هفته برمی گردشه اما بهش حقیقت رو مینمی

 کنم نگاهش میکنم.حرفی نمیزنه.سکوتش به قدری طوالنی میشه که سرمو بلند می

ی چند مجهولی جلوش گذاشتن که دستشو دور فنجون حلقه کرده و بهش زل زده،انگار که يه معادله

یه ی امتحانی که حتی يه سوالشم بلد نبودم.شببايد حل کنه اما هیچی بلد نیست.شبیه نگاه من روی برگه

 ی آزمايشی که مثبت بود و من نمیدونستم که بايد چیکار کنم.نگاهم به برگه

های صورتش انگار منو تو خودشون چالهبی هوا نگاهشو از روی فنجون برمیداره تو صورتم میندازه.سیاه

 کشن.می

اره.تمام ددارم که اون نگاهشو برمیچی ساکت میشه.انقد نگاهمو برنمینمیتونم نگاهمو بردارم.همه

گرده.صداهای ريز بیرون از اتاقش گیره.انگار حاال رنگ اتاق برمیصورتم داغ میشه و تنم گر می

 م رو برمیدارم.دستم میلرزه.میان.گلوم خشك میشه.دستمو میبرم جلو فنجون قهوه
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بلند يه جرعه از قهوه میخورم.حاال دهنم تلخ شده.دلم میخواد پاهاش خشکمو تکون بدم از روی صندلی 

فقط به خاطر چند ثانیه »شم بیرون برم.هوای اتاق سنگین شده.يکی تو سرم مشت میکوبه

 «نگاهش؟بدبختِ بی جنبه

کنم و قورت میدم.صداش منو به خودم میاره:با توجه به اين که تمام آب دهان تلخ توی دهنمو جمع می

 برای خودت نگه دار. باز میخوای برگردی بهتره اينجا مشغول بشی.حداقل نیمی از خودت رو

هیچ حرفی نمیزنم فقط سرمو بدون فکر تکون میدم تا زودتر برم و داراب ادامه میده:فردا ساعت هشت 

 صبح برگرد سر کارت.

 از جا بلند میشم: اگر...

 صداش سرد و يخ حرفمو میبره:اما و اگر نداره.قرار نوشتیم امضا کردی موظفی بیای سرکارت.

گشتم سرکارم وقتی قرار بود به همون نمیزنم.شايد حق با داراب بود بايد بر میکنم اما حرفی اخم می

 خونه برگردم.

 کنم فردا بیام اگر نتونستم پس فردا اينجام.کشم:سعی مینفس عمیقی می

 داره.به طرف در اتاق میرم که صدام میزنه:سلوی!سرشو تکون میده و عینکشو از روی میز برمی

 چرخم.کنه.به سمتش میی وجودم رو خالی میه و بی هوا همهيه دستی میاد تو سین

 پر اخم میگه:وقتی با چیزی مخالفی از زبونت استفاده کن و حرف بزن.

 کنه.م اشاره میو با دست راست به فنجون قهوه

گم: وقتی کسی کنارتونه که زبون داره میتونید قبل از بی اهمیت به حسی که يهو به دلم ريخته شد می

 ارش دادن نظرشو بپرسید.سف
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شینه.دوباره همون دست داخل اش رو لبش میکنه و بعد لبخند کج همیشهچند ثانیه بی حرف نگاهم می

روز »میاد و دلمو بهم میزنه.حرفای شیده تو سرم پخش میشه.قبل از اين که داراب حرف بزنه 

سانسور برم تنم میسوزه از سنگینی کنم و از اتاق بیرون میزنم.تا زمانی که به سمت آبلغور می«خوشی

 ای که روی تنم میندازه.نگاه رد شده از شیشه

ی هیچ فکری نمیدم.من احمق شدم.دوباره احمق تمام زمانی که از شرکت بیرون میزم به خودم اجازه

 ی هیچ توجه کوچیکی ندارم.شدم.جنبه

و اون رفتن پیش يه دکتره.بايد جلوی نبايد به حرفای داراب و نگاهش فکر کنم.االن کار مهم تری دارم 

ی زندگیمو بگیرم.اجازه نمیدم آرش به ريشم بخنده.سوار ماشین میشم و به سمت بیمارستان گند تازه

 میرم.

خواد زار زار گريه کنم کنم.سرمو روی فرمون ماشین میذارم.دلم میماشینو رو به روی خونه پارك می

خواد ن راه گلومو بسته.صدای زنگ موبايلم میاد اما دلم نمیی سنگیاما اشکی ندارم.بغض مث يه غده

دستمو به سمت کیف ببرم و گوشی رو بیرون بکشم.دلم میخواد تا آخر عمرم همین جا روی همین 

 صندلی بمونم.آدم مگه میتونه تا اين حد بدبخت باشه؟

ن بهم میريزه به قدری که چیز به بدترين شکل ممککنم اوضاع از اين بدتر نمیشه، همههر بار فکر می

 شه.دلم برای همون اوضاع بدتر تنگ می

کشتم تا ای از وجود خودمو میکردم.بايد بچهشه.امروز بايد کار رو تموم میصدای زنگ موبايلم قطع می

ی خون بود.ای کاش من انقدر شد.ای کاش هنوز يه لختهبدبخت نشه.ای کاش با يه آمپول تموم می

 و ماه نفهمم.احمق نبودم تا د

 کلی ای کاش تو سرم میاد و بزرگترين ای کاشم آرشه.
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ای کاش با آرش ازدواج نکرده بودم.ای کاش بازم منتظر مسیح مونده بودم يا نه اصال مسیح نه.ای کاش 

تنها مونده بودم.بندی وصل نکرده بودم به پاهام.برای فراموش کردن يه آدم خودمو تو چاه يه آدم 

 م.نداختديگه نمی

 دارم به پشتی صندلی تکیه میدم.سرمو از فرمون برمی

 هام بربیام.کاش انقد خسته نبودم.کاش میتونستم تنها از پس دوتا بچه

 اشك از گوشه چشمام بیرون میريزه و الی موهام میره.

و کنم.تمام ای کاش ها تاريخ انقضاشون گذشته ماشین میمونم و خودمو جمع می نمیدونم چند دقیقه تو

 ديگه هیچ راهی نیست.

گیرم و هامو بغل میکنم و به خونه میرم به روی مامان و بابا لبخند میزنم و بچهدر ماشین رو باز می

کنم و به چیز خوبه و من امیدوارم.به زندگیمون به آرش به خودم.نگاهشون میکنم همهتظاهر می

تیکه از وجودم بیرون  ای که قراره تیکهبچهکنم.به بعداز ظهره فکر می ۴آدرسی که تو کیفمه و ساعت 

 کنم.کشیده بشه فکر می

ی پیش پاره شده،دست هر دوشون رو میگیرم گه شلوار ورزشی میخواد و شلوارش جلسهوقتی ايلیا می

 و سه تايی بیرون میريم.

م تو خرم و بهشون اجازه میدخرم.براشون بستنی میبرمشون پاساژ و برای هر دوشون لباس میمی

ای که تا امروز از ترس سالمتیشون اجازه ندادم لذت هوای خنك اسفند بستنی بخورن و از شوق تجربه

 ببرن.

 ساعت به سه میرسه و دستشونو میگیرم و سوار ماشین میشیم.

 کنم.يعنی امروز مادر خوبی بودم؟میريم.به صورت خوشحال جفتشون نگاه می به سمت خونه
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 صندلی جلو میاره و میگه : مامان شام پیتزا بگیريم؟ آروشا سرشو از بین دو

 نمك مامانبزرگ راحت باشیم.های بیکوبه:وای آره يه شب از غذاايلیا دستاشو بهم می

 شه.کنم:زشته ايلیا.مامانبزرگ بفهمه ناراحت میاخم می

 کنه.ندازه : اونم تو رو خیلی ناراحت میهاشو باال میشونه

تر از اونی هستن که من ازشون چیزی رو مخفی کنم.سکوت هام خیلی زرنگبچهکنم.انگار تعجب می

بزرگ اصال مارو دوست نداره.همش وقتی تو نیستی با باباآرش حرف کنم و آروشا می گه:تازه مامانمی

 گه بیا دنبالشون و...میزنه و می

 يم.اايلیا با غیظ ادامه میده:بعدم بهمون میگه به تو نگیم.انگار ما بچه

 پرسم:کِی زنگ زد به بابا؟انگار تو سرم سری داغ میريزن.آب دهنمو قورت میدم و خفه می

 گن: هر روز.هردوشون با هم می

 میری به بابا میگه. گه:تازه هر جا هم توآروشا می

کنه: ولی من به آقاجون گفتم بابا مامانمو کتك میزنه و باهاش دعوا ايلیا خودشو از صندلی جدا می

 گوشش. کنه.آقاجونم بابا رو دعوا کرد زد تومی

 چشمام گرد میشه:چی؟ کی اين اتفاق افتاد؟

 ی آقاجون.گه:همون موقع که با بابا آرش رفتیم خونهبا لبخند می

کنم:من به شما نگفتم فضولی کار زشتیه؟چرا زودتر به من پلکامو با عصبانیت روی میبندم و باز می

 نگفتید؟!
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یم،ماشین رو جلوی خونه نگه میدارم:من به شما گفتم دخالت نکنید گفتم فضولی نکنید شمی وارد کوچه

 قرار نیست همه از اتفاقای تو خونمون با خبر بشن.میفهمی ايلیا؟

گی؟همیشه فقط گريه ايلیا با صدای بلند جواب میده: کتك زدنم کار زشتیه.تو چرا هیچی به بابا نمی

کنی.بلد گه بايد از خودمون دفاع کنیم اما تو فقط گريه مییشه به ما میخوری.بابا همکنی و غصه میمی

نیستی از خودت دفاع کنی.بلد نیستی دعوا کنی.من نمیخوام بابا کتکت بزنه.اصال بابا رو ديگه دوست 

 ندارم.خونمونم دوست ندارم.

چسبونه و م میکشمش.سرشو به سینهکنم.دستمو جلو میبرم به سمت خودم میپر از بهت نگاهش می

 کنه.گريه می

هام هام بیخیال و آسوده باشن اما موفق نبودم.نتونستم مراقب بچهتمام مدت تالش کرده بودم بچه

 باشم.

 ی من بیشتر از همسن و ساالش درگیر زندگی مادرش بود.اشك چشممو میسوزونه.پسر شیش ساله

و میگم: من بلدم از خودم دفاع کنم ذارم م برمیدارم و دو طرف صورتش میسرشو از روی سینه

کنن اما بعضیام به ی آدما شبیه به هم نیست.خیلیا داد میزنن و دعوا میعزيزدلم اما دفاع کردن همه

ی خودش دور کنن.يه مدل دفاع کردن اينه که آدم از خونهروش خودشون از زندگیشون دفاع می

 میشه.

گیرم و برمیگردم دست آروشا رو که همونجوری بین دو صندلی مونده توی دستام دستشو تو دستم می

گیرم:ببینید بعضی وقتا بین مادر و پدرا دعوا میشه اما اونا همو دوست دارن مث شما دوتا که دعوا می

 کنید اما همو دوست داريد.می

ی خودمون و ديگه اريم.خیلی زودم میريم خونهمن و باباتون با هم يکم بحث کرديم اما همو دوست د

 هیچوقتم با هم دعوا نمیکنیم.تا اون موقع شما بايد هم منو و هم باباتون رو دوست داشته باشید.باشه؟
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ايلیا سرشو پايین میندازه و ادامه میدم: نبايد ديگه اتفاقايی که تو نبود من میوفته رو برام تعريف 

 تو خونه میوفته به کسی ديگه حرف بزنید حتی آقاجون.باشه؟کنید.نبايد از اتفاقايی که 

 ها؟قول بديد به مامان که من خیالم راحت باشه.جواب نمیدن:باشه بچه

 گه:چشم مامان.آروشا سريع می

 کنم:باشه ايلیا؟لبخندی به روش میزنم و به ايلیا نگاه می

های خوبی هستید امشب اال که بچهگم:خب حبدون اين که نگاهم کنه سرشو تکون میده.با خنده می

 دتون از بیرون هر چی خواستید سفارش بديد.خو

 ايلیا سرشو باال میاره:واقعا؟

بوسم:آره واقعا فقط من امروز میرم پیش خاله شیده شايد شب نیام.مواظب خودتون باشید صورتشو می

 و مامانبزرگم اذيت نکنید.

 نه مامان؟گه:يعنی تو نمیای خوآروشا با ناراحتی می

 بهش نگاه میکنم:امشب شايد نتونم اما شما خوش بگذرونید.ايلیا مراقبته.مگه نه ايلیا؟

 محکم جواب میده:بله مامان حواسم بهش هست.

گیرم:آفرين مامان.اينم پول غذا سفارش بديد خودتون پول رو از تو کیفم پول برمیدارم به سمتش می

 بديد به مامانی.

کنم.تا زمانی که وارد خونه بشن نگاهشون شون میهر دو شون رو میبوسم و پیادهايلیا پول رو میگیره.

کنم و راه میوفتم به سمت جايی که از اينجا میکنم.وقتی در پشت سرشون بسته میشه ماشینو روشن می
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کنم که چقدر بدبخت کنم فقط فکر میکمی دور بود.راه میوفتم به اين که قرار چه غلطی کنم فکر نمی

 دم حتی مادری نداشتم پشتم باشه.کنارم باشه.بو

شم ماشینو پايین تر پارك کنم.مطمئن که میکنم و پالك خونه رو چك میيه بار ديگه به آدرس نگاه می

 شم.دارم پیاده میکنم و کیفمو برمیمی

سیاه رنگش ی متوسط بود.تا به حال اينجا نیومده بودم.جلوی خونه وايمیستم و به در خونه تو يه محله

 گه:بله؟ای ترديد ندارم.زنگ نُه رو فشار میدم و زنی با صدای ظريف میکنم.عجیبه که حتی ذرهنگاه می

صورتمو جلوی آيفون میارم و همونطور که پشت تلفن ازم خواسته بود فقط اسمم رو بگم بهش 

 میگم:سلوام.

یدم و وارد میشم.در پشت سرم در با صدای تیکی باز میشه.دستمو روی در میذارم به داخل هلش م

فهمم بدبختی آدما رو نترس شه.تازه میشدنش تو پارکینگ خلوت پخش میشه صدای بستهبسته می

 خواستم بکنم فقط عذاب وجدان داشتم.کرد.ترسی نداشتم از جايی که اومدم و کاری که میمی

کشم و سعی می کنم به چیزای یکنم.نفس عمیقی می سه رو لمس میشم و کلید طبقهوارد آسانسور می

بندم و تصوير داراب پشت پلکام نقش ای فکر کنم تا عذاب وجدان نداشته باشم.چشمامو میديگه

ايسته و بدون اين که فکر خوره.آسانسور میکنم.چیزی توی دلم تکون میبنده.چشمامو سريع باز میمی

 بیرون میرم. م آوردکنم چرا ذهن من تصوير داراب رو پشت پلکای بسته

به روی آسانسور بود درش کمی باز بود.کمی مکث میکنم ببینم کسی میاد جلوی در واحدی که دقیقا رو

اما وقتی خبری نمیشه خودم به سمت خونه میرم و درو هل میدم با کفش وارد میشم و اسم زن رو که 

 پشت تلفن بهم گفت صدا میزنم:نازنین خانوم؟

 عزيزم صداش از دور میاد:بیا تو 
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 بندم.مطمئن میشم درست اومدم و در رو پست سرم می

 زنی که نازنین صداش زدم خیلی زود مقابلم میاد : بیا تو عزيزم.خوش اومدی.ببخشید دستم بند بود.

 کنمکنم :خواهش میلبامو خیس می

 بشین گلم . کشه:برودستشو به سمت مبلمان صورتی رنگ خونه می

لمان خونه میرم.وقت رد شدن از جلوی اتاقی که درش بازه نگاهی داخلش لبخند میزنم و به سمت مب

 پايه سرم کنارش میفهمم اتاقی که بايد جراحی رو انجام بده اونجاست. میندازم و با ديدن تخت و

 کنم و میگم:نرم تو اتاق؟نگاهش می

 میخنده : عجله داريا.يکم بشین حاال.

شینه و پاهاشو روی هم شینم.نازنین رو به روم میيك به اتاق مینزد سرمو تکون میدم روی مبل يه نفره

 ترسی؟پرسه:میمیندازه.نگاهش میکنم به روم لبخند میزنه و می

 سريع و محکم جواب میدم: نه 

 کنه؟داره :خوبه ، سیگار که اذيتت نمیبه سمت میز خم میشه پاکت سیگارش رو برمی

 ندازم:نه راحت باش.سرمو باال می

کنه.نمیدونم چرا توقع داشتم زنی با سن و سال باال ببینم که ندی میزنه و سیگارش رو روشن میلبخ

احتمالن کثیف و شلخته و زشته.همیشه تصورم از همچین جايی يه آدمی با اين مشخصات بوده اما حاال 

شايد  که نازنین رو به روم نشسته میفهمم تصوراتم اشتباه بود.نازنین شايد همسن خودم بود و

تر.قد بلند و الغر اندام،موهای بلوند که دم اسبی بسته بود و تا کمرش میرسید،پوست شکالتی جوون
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رنگیش رو به رخ میکشید و دندونای سفید و زيبا که با رنگ که با تاپ سفید رنگی که پوشیده بود خوش

 کرد.هر بار لبخند زدن آدمو محو زيبايیش می

کردم سنش کمتره با س.فکر میهفته ١٣جوابشو میدم: از فکر بیرون میام و پرسهبا سوالی که نازنین می

 دارو میشه اما گفتن که فقط اگر تا يك ماه و نیم باشه میشه از دارو استفاده کرد.

 جواب نمیده االن.مطمئنی؟ سرشو تکون میده:آره دارو

 کشم : آره خیلی.زبونمو روی لبم می

 ی؟پکی به سیگارش میزنه : متاهل

 فرستم:آره.ای از موهامو از زير شال پشت گوشم میتکه

 خواد؟شوهرت بچه نمی _

 خوام.کنم: من نمیدستامو توی هم قالب می

 تکونه:چرا؟خم میشه خاکستر سیگارش رو توی جاسیگاری می

کنم و پیچه،به کفشام روی سرامیك سفید نگاه میباد به پنجره میزنه و صداش توی سکوت خونه می

 گم:شوهرمو دوست ندارم.ی رو به روم میای که تا به حال راحت با زبون نیاوردم رو به غريبهملهج

 فهمم.کشه و لب میزنه : میآهی می

داره.فکر میکنم کسی تا به حال در جواب شوهرمو انگار همین کلمه يکم از بار روی دوشم رو برمی

 دوست ندارم به من گفته بود میفهمم؟

 يادم نمیاد.

 ای بريم؟کنه و از جا بلند میشه:اگر آمادهسیگارشو خاموش می
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 کشه؟کیفمو کنارم میذارم و بلند میشم:چقد طول می

 نیم دو ساعت،بیا اينجا لباساتو دربیار.جلوتر از من به سمت اتاق میره :يك ساعت و

 .ی سرم و کپسول اکسیژن چیزی توی اتاق نیستشم.جز يه تخت و پايهوارد اتاق می

کنه.شال و مانتو رو در میارم پشت در آويزون میکنم.نازنین ای برمی داره و درس رو باز مینازنین بسته

میشه.فکر اين که روی اون تخت بخوابم اذيتم  خیالم کمی آرومکاور آبی رنگی روی تخت می کشه و

 کرد.می

م.سرم بدون هیچ بالشتی روی کششلوار و شرتم رو در میارم به سمت تخت میرم و روی تخت دراز می

 کنم.گیره و به سقف نگاه میتخت قرار می

 نازنین صدام میزنه:سلوی جان؟

 کنم : بله؟نگاهش می

ی ديدم نبود برمیداره و همونجوری که بازش ی اتاق قرار داشت و تو زاويهای از کمدی که گوشهبسته

 شه بعد بی حسی تزريق میکنم و جراحی روکنه میگه: االن يه آمپول میزنم که کیسه آبت پاره بمی

شروع میکنم.هنوز دير نشده اگر شك داری و مطمئن نیستی میتونی بلند بشی از اينجا بری و بیشتر 

 فکر کنی.

 سرمو که برای ديدنش بلند کرده بودم دوباره روی تخت میذارم : مطمئنم.

کنم و درد توی دلم س میآمپول رو تزريق میکنه و زمان کوتاهی بعدش خروج آب رو احسا

کنم.شبايی دارم.به ايلیا و آروشا فکر میپیچه.لبامو محکم بهم فشار میدم.نگاهمو از روی سقف برنمیمی

 موندن.ها بیدار میکرديم و تا صبح بچهکه با آرش دعوا می
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روی هم  ترکنم.لبامو محکمبندم.دردی جز درد دلم حس نمیکنه.چشمامو میآمپول دوم رو تزريق می

کنم که چطور خودشو از ترس خیس کرد.به ايلیا که چطور امروز توی بغلم فشار میدم.به آروشا فکر می

تونستم تو رو هم وارد اين زندگی گريه کرد.اشکام از چشمام بیرون میريزن.ببخشید من نمی

 عزيزم.ام.ببخش منو کنم.ببخشید.ببخشید که داری تیکه تیکه میشی.ببخشید که من مادر بدی

 پرسه : درد داری؟کنم.نازنین صدام میزنه و میچشمامو میبندم و گريه می

 گه:االن تموم میشه.کنم و سرمو تکون میدم.میگريه می

 شد.درد من تموم نمیشد.ده ساله تموم نمیشه.تر میشه.نه تموم نمیم شديدگريه

و زير شکمم میپیچه.نازنین بلند  م که بند میاد درد با شدت خیلی بیشتری توی شکم و پوستمگريه

گه: تموم شد عزيزم فقط دو روز خونريزی داری اگر بیشتر از دو روز شد حتمن به خودم میشه و می

 زنگ بزن يا برو برو جايی که عفونت نکنی.حالت خوبه؟

 به سختی لب میزنم : آره.

 رم رو بلند کنم.تونم حتی سکنم بلندشم اما درد چنان تنمو فلج کرده که نمیو سعی می

 نازنین به سمتم میاد:دردت طبیعیه.سعی کن آب زياد بخوری و دو سه روزم استراحت کن.سلوی؟

 از دهنم بیرون میاد. "آی"پیچه و تنها میخوام بگم بله اما درد تو تنم می

ز نويسم افرسته و میگه:برات قرص میکشه و موهای نامرتبم رو کنار مینازنین روی صورتم دست می

ی جنسی به هیچ عنوان فعال نداشته باش چون احتمال عفونت هست.مراقب داروخونه بگیر.رابطه

 هاتم باش.کسی هست بیاد دنبالت؟بخیه

 به سختی لب میزنم : دردم ...داره...بیشتر...میشه.
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کنی.برات کنه:نگران نباش طبیعیه.اثر بی حسی داره میره و درد رو احساس میکش موشو سفت می

 ن میزنم.دراز بکش يکم حالت بهتر بشه  آژانس بگیرم.مسک

 گم:ماشین...دارم.چشمامو میبندم بی حال می

تونی رانندگی کنی م میپیچه صدای نازنین رو میشنوم:نمیدستم خیس میشه و بوی الکل توی بینی

 عزيزم فعال.

 میوفتن.خوام بگم به شیده زنگ میزنم اما توان حرف زدن ندارم و پلکام روی هم می

خورم که چرا کنم.خیلی زود يادم میاد کجام و چرا به اينجا اومدم.افسوس میچشمامو رو به سقف باز می

گرفت.هنوز درد دارم اما میدونم که بايد بلند بشم و از اينجا ای فراموشی گريبانم رو نمیحتی لحظه

کنم کنم و سعی میخیس میبرم.دستمو روی تخت میذارم و به سختی میشینم.لبای خشکمو با زبون 

تر میشه و خروج خون از آروم از تخت پايین بیام.به محض اين که پاهامو روی زمین میذارم درد شديد

 کنم.دستم مشت میشه و لبم زير دندونم میره تا داد نکشم.بین پاهامو احساس می

کشم پاهام و دردی که می کشم به سمت لباسام میرم و بی توجه به خون رویبا پاهايی که روی زمین می

 شلوارمو میپوشم.

 کردی يه روزی به چنین حقارتی بیوفتی؟سلوی فکر می

شه و نازنین با سیگار توی دارم.در اتاق باز میم مانتومو برمیگیرم و با دست ديگهدستمو به ديوار می

 ش رو میزنه و میگه: بهتری؟دستش به اتاق میاد.با ديدنم لبخند همیشه

 کنم.جلوی میاد دستشو روی پیشونیم میذاره و نوچ نوچ میکنه :تب داری.پلکامو باز و بسته می با درد

کنه و میگه:دوستت زنگ زد آدرس گرفت االناست که پیداش عقب میره و نگاهی به سر تا پام می

 بشه.بیا بشین فعال تا بیاد.
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وبه که خبر داشت و نگرانم شده ی اينجا رو خودش بهم داده بود.خست.شمارهمیدونم منظورش شیده

 ش میخواستم برم.دونستم چجوری تا خونهبود وگرنه نمی

 کنه مانتو رو بپوشم.نازنین سمتم میاد و کمکم می

 با لحن ناراحتی میگه:خیلی ضعیفی.هم روحی و هم جسمی.يکم به خودت فکر کن.چند تا بچه داری؟

 لب میزنم : دوتا 

 تر و يه پسر؟شالمو روی سرم میندازه:يه دخ

 کنم.پلکامو باز و بسته می

 کنه: پس بجنگ.موهامو زير شال جمع می

ش رو پشت کمرم میذاره.از اتاق بیرون میريم.روی مبل يکی از دستامو میگیره و دست ديگه

نمیشینم.میترسم مبلشو کثیف کنم.تکیه به ديوار میدم و منتظر شیده میمونم.نازنین يه برگه داخل کیفم 

 و میگه : اين قرصا رو سر راه حتما بخر. میذاره

کنم.زنگ آيفون به صدا در میاد.نازنین آيفون رو جواب میده و حال جواب دادن ندارم.فقط نگاهش می

 در رو بار میکنه،رو به من میگه:دوستت اومد.

یاد:الهی شیده با صورتی نگران وارد میشه.با ديدن من با نگرانی جلو م خیلی زود در خونه باز میشه و

 بمیرم 

کنه و شیده با چشمای پر از اشك جوابشو میده و میپرسه:چرا رنگ و روش انقد نازنین سالم می

 س؟پريده
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نازنین لبخند میزنه:کورتاژ کرده عزيزم.نگران نباش تا فردا شب نهايتن درد داره.براش مورفین زدم 

ر بیشتر شد حتمن يه دکتر بايد بره يا امشب رو بذار استراحت کنه.حواست به خونريزی و تبش باشه اگ

 زنگ بزن بهم احتمال عفونت هست.

کنیم و همونطور که تمام سنگینی تنم روی شیده باشه حتمنی میگه و به سمتم میاد.خداحافظی می

ی ناراحت ايسته شیده رو به من میکنه با همون چهرهشیم.وقتی آسانسور میس سوار آسانسور میشیده

 سلوی جان؟و نگران میگه:

 گه:با داراب اومدم.کنم.خفه میحال نگاهش میبی

کنم.سريع میگه:بخدا من داشتم می اومدم پیشت يهو وا میرم.ته گلوم خشك میشه.مات نگاهش می

 پیداش شد منم هول بودم گفتم بايد برم پیش سلوی...ببین اصلن چیزی نیست تا خونه میر...

 پرسم:میدونه؟ای که شبیه صدای خودم نیست میکنم و با صدای دو رگهحرفشو قطع می

کشم و دستمو با فاصله روی شکمم میذارم.دردم نگاهش شرمنده میشه و سر تکون میده.آهی می

کنم.بغض گلومو میگیره.شیده دارم و باز هم خروج مايعی داغ رو احساس میتر میشه.قدمی برمیشديد

 کنارم راه میاد.

 يم.آروم میگم:با ماشین خودم بر

 سر جاش وايمیسته.قدمی برمیدارم و ادامه میدم:خونريزی دارم.ماشینش کثیف میشه.

 کنارم میاد.دستمو محکم بین دستاش میگیره و با ناراحتی میگه:ببخشید 

خوام از اينجا بیرون برم و به يه خونه برسم که گم.يعنی ديگه نای حرف زدن ندارم.فقط میچیزی نمی

 بشورم و بخوابم.بتونم خون روی پاهامو 
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کنه.باد سردی به صورتم میخوره.هوای اواخر اسفند هنوز سرد بود.داراب رو در آپارتمان رو باز می

سیگار میکشه.با ديدن ما تغییری تو شرت آستین کوتاهی به در ماشین تکیه زده ومیبینم که با تی

 م بش بگم بره.حالتش نمیده.شیده دستمو رها میکنه و میگه:تو اينجا باش تا من بر

کنم توان از زانوهام میره و ضعف سرمو تکون میدم.شیده به سمت داراب میره.با رفتن شیده حس می

پیچه.به ديوار کنار درب تکیه میزنم تا شیده بیاد.کمتر از يك دقیقه شیده شديدی تو وجودم می

منم ماشین تو رو میارم.پشت ش عصبیه.بدون نگاه به من میگه:سلوی تو با ماشین داراب برو میاد.قیافه

 سرتونم.

 لب میزنم : چرا.

 با حرص و عصبانیت میگه: چون اينجوری میخواد!

لب باز میکنم حرفی بزنم اما دهنمو میبندم.شیده کیفمو ازم میگیره تا سويیچ ماشین رو دربیاره.داراب 

 شینهو ماشین رو روشن می کنه.خفه میگم: ماشینش کثیف میشه.پشت فرمون می

 ويیچ رو برمیداره و بازومو میگیره :به درك.س

شم.موقع نشستن دردم بیشتر میشه اما فقط لبامو روی هم فشار کنه و من سوار میدر جلو رو باز می

 میدم.

 گیرم.کنم و جوابی نمیسالم زير لبی می

 شیده رو به داراب میگه:پشت سرتونم.

کنم به محض رسیدن بايد مامو میبندم و فکر میو در ماشین رو میبنده.داراب ماشینو حرکت میده.چش

 ها زنگ بزنم.به بچه
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*** 

کنم.صدا نزديك تر میشه حاال کسی اسممو آروم صدا میزنه.از جايی دور صداش میاد.چشمامو باز نمی

 تونم نگرانی رو از صداش تشخیص بدم اما هنوز دلم نمیخواد چشمامو باز کنم.می

کنه اما از میکنه و نفس داغی رو صورتم میخوره.بار ديگه اسممو صدا میام رو نوازش دستی روی گونه

بینم.سرمو میچرخونم و با ی ماشین اولین چیزيه که میکنم.شیشهجايی دور.چشمامو به زور باز می

امو از صندلی که خیلی به عقب رفته بردارم و صاف بشینم اما درد توی ديدن داراب سعی میکنم تکیه

 ه و بدون اراده آخ بلندی از دهنم بیرون میاد.پیچشکمم می

 داراب عصبی میگه:صبر کن 

 و بعد از چند ثانیه صندلی اتوماتیك باال میاد.

 کنم : مرسی.زمزمه می

 جواب نمیده.جون بیشتر تشکر کردن ندارم ، میپرسم:رسیديم؟

ذاره.قبل از اين که بپرسم ی در رو باز کنم که پالستیکی روی پام میسرشو تکون میده.میخوام دستگیره

 چیه خودش میگه:داروهات.

ی کنم پیاده میشم و آروم به سمت در خونهکنم و بازم جوابمو نمیده.در ماشین رو باز میبازم تشکر می

ی ماشین میمونه.شیده در آپارتمان شیده میرم.منتظرم پیاده بشه توهین کنه يا حرفی بزنه اما همونجا تو

 توضیح میده که ماشینو پارك میکرده و چرا صبر نکردم تا بیاد و بعد پیاده بشم. کنه وسريع باز می

شم.سوار آسانسور میشیم.شیده حرف میزنه و از نگران شدنش حرفی نمیزنم و همراهش وارد خونه می

میگه و از سوپی که درست کرده چون میدونسته میام پیشش و دردی که تنها دو روز هست و خیلی زود 
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هام فکر میکنم که پیششون نیستم.به عکس العمل آرش اگر بفهمه اينکارو م میده و من اما به بچهاز ياد

 کردم و چجوری رو به رو شدن با مردی که امشب راز منو فهمید.

نور ماشینی روی صورتش افتاد،سرش را چرخاند و نگاهی به مرد درون ماشین انداخت.مرد به در 

 پارکینگ اشاره زد.

 ان داد.مرد عقب رفت و از مقابلش رد شد.بدون خروج از کوچه اواسط کوچه ايستاد.سرش را تک

ی تهوع آور از رفت.سر و پايش سنگین بود.دقیقا از زمانی که شیده آن جملهپايش روی پدال گاز نمی

 دهانش خارج شده بود سنگین بود.

درون آسانسور را و رگی کرد سکس سلوی با مرد کرد به سلوی و تجسم میحس بدی داشت.فکر می

در گردنش نبض میزد.احمقانه بود که در ذهنش سلوی فقط مادر بود.زن بودنش را،مادر بودنش را 

 فراموش کرده بود.

تمام شبايی که تو به هیکلش  "پاك سیگارش را برداشت،فکر کرد به سلوی و کسی در سرش طعنه زد 

 "یدفکر کردی يکی ديگه لمسش کرد ، زير يکی ديگه خواب

بسته کرد.پاکت سیگار در دستش مشت شد و روی صندلی شاگرد پرت شد.پايش چشم هايش را باز و

 بايد میذاشتم مث"را با حرص روی پدال گاز فشرد.ماشین با سرعت از کوچه بیرون رفت.زيرلب غريد

 "سگ جون بده

 "ی جنده،با شوهرش مشکل داشت مثال،حرومزادهزنیکه"اش داغ شد.پیشانی

 "شايد از شوهرش نیست.برای همین سقط کرد"چراغ قرمز ايستاد.زل زد به اعداد قرمز رنگ.پشت 

ماشینی از پشت سر دستش را روی بوق گذاشت.از آينه دستش را تکان داد و داد زد : میرم ديگه 

 ناموسبی
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ا ی زرد و بیحال سلوی مقابل چشمانش نقش بست.تمام مسیر بی صدو ماشین از جا کنده شد.چهره

خوابیده بود.با همون صدای ظريف که امشب ضعیف بود تشکر کرده و رفته بود.اگر حالش بد 

 دارد او را به بیمارستان برساند؟ شود؟شیده عرضه

ی سیگار ديگری برداشت و بازش کرد.سیگاری بین لب هايش هايش را بیشتر درهم کشید.بستهاخم

 گذاشت و روشنش کرد.

 ود.لبخند زده بود.بغض کرده بود.شبیه زنی نبود که بخواهد بچه سقط کند.امروز صبح سلوی را ديده ب

ی بسیاری کرده بود.به او التماس کرده بود که با هم آخرين زنی را که قبل از سقط بچه ديده بود گريه

ی پیراهنش را گرفته بود و گفته بود همانی میشود که او بخواهد،توبه باشن و بچه را نگه دارند.يقه

 ند.فرصت خواسته بود.مانند شوهر سلوی که فرصت خواسته بود.میک

وارد پارکینگ شد.سیگار به دست از ماشین پیاده شد و کلید را به نگهبان ساختمان داد تا ماشین را که 

 وسط پارکینگ رها کرده در جای خودش بگذارد.

ی خودش رفت.دست در انهی روبه رويی نگاه نکرد.به سمت خاز آسانسور که بیرون آمد به سمت خانه

ی واحد رو به رويی برد تا کلید خانه را بیرون بکشد.صدای باز شدن در خانه جیبش فرو

هايش را روی هم فشرد.دلش میخواست بر میگشت مشت محکمی در دهان مردی میزد که آمد.دندان

 خواست.می با زنی خوابیده بود که عجیب او

رخاندن کلید صدای زنی آمد.بی اراده به سمت خانه چرخید.از ديدن کلید را در قفل فرو برد.قبل از چ

زنی با هیکل پر و موهای بلوند که توی صورتش ريخته شده بود که در حال پوشید کفش هايش بود 

نیشخندی روی لبش نشست.سرش را برگرداند.کلید را در قفل چرخاند.در خانه را باز کرد و وارد 

 چیو بردا....صدای مرد آمد:گالره همهشد.بار ديگر به زن نگاه کرد

 صبر نکرد تا حرفش را تمام کند.در خانه را بست.
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بدون روشن کردن چراغ های خانه به طرف اتاق رفت و خودش را با لباس روی تخت انداخت.دردی در 

اش های پیراهنش را باز کرد.مقابل خانه دست روی گونهاش پیچید.اهمیتی نداد.با دست دکمهمعده

 شیده بود.پوست صورتش از شدت گرما در حال سوزش بود.ک

پوفی کشید.دست از دکمه ها برداشت.کالفه روی تخت با همان پیراهن نصفه نیمه باز شده 

حواست هست »ای فکر برای شیده نوشت نشست.موبايلش را از جیب شلوار بیرون کشید.بدون لحظه

 «بهش؟

اش را ده دقیقه بعد درست زمانی که آماده بود شمارهو شروع به تکان دادن پايش کرد.جواب شیده 

 «آره.» بگیرد آمد 

کرد عمدا کوتاه جواب داده که نپرسد اما برايش اهمیتی با زبان روی لبش کشید.حس می

 نداشت.هیچوقت ديگران تا وقتی خودش میخواست براش اهمیت نداشتند.

 «داروهاشو دادی؟تو چه وضعیتیه؟» برايش نوشت 

 «آره،خوابه»جواب زودتر آمد  اين بار

 «فردا نمیخواد بیای شرکت بمون پیش دوستت»نفسش آرام از سینه بیرون آمد.جواب داد

 «هه»شیده جواب داد و

 "فردا میبینمش"بی جواب گوشی را رها کرد.لباس هايش را از تن خارج کرد روی تخت دراز کشید.

يگه حالشو میکنه تو میبینی براش ضعف زن مردمو؟خاك بر سرت.يکی د"کسی در سرش جواب داد 

 "میکنی؟

 کرد و به صدای درون ذهنش اهمیت نداد. سرش را در بالش فرو
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گیره و لب ش رو به سمتم میسیم خونهکنم.گوشی بیبا صدا زدن اسمم توسط شیده چشمامو باز می

 میزنه:مامانته،گیر داده بود.

م رو بلند کنم باال تنهم سعی میونطور که با دست ديگهگیرم و همکنم گوشی رو ازش میدستمو دراز می

 کنم به تخت تکیه بدم سالم بی حالی به مامان میدم.شیده از اتاق بیرون میره.

گردی و خونه کنه:تو قهر کردی از خونه و زندگیت برای رفیق بازی و شبسالم شروع میبی

کنی؟اين نقد خودخواهانه به خودت فکر میکشی تو اين سن انیومدن؟مگه تو مادر نیستی؟خجالت نمی

داری کنم؟اصلن چرا شب دو تا بچه مادر میخوان!منِ پیرزن مگه چقدر اعصاب دارم توی اين سن بچه

 نیومدی؟مگه من...

م دست خودمه و هر جا دلم بخواد شب کنم:من با اين سن اجازهبا صدای بلند حرفشو قطع می

داری دختری که با خودخواهی و پول پرستی بدبختش کردی بچه میمونم!توام نترس قرار نیست برای

ت گم میکنم که جا هامو میبرم که بیشتر از اين که از چشمم نیوفتی!میام گورمو از خونهکنی میام بچه

 برات باز بشه کمتر زنگ بزنی به شوهر پست فطرتِ من آمارمو بدی!

یکنم.دستمو روی صورتم میذارم.از شدت بغض و بدون اين که اجازه بدم حرفی بزنه تلفن رو قطع م

ناراحتی دستام میلرزن.صورتم هنوز داغه.درد حاال جز شکم توی قلبم هم پیچیده.دستمو 

کنم.پنج دقیقه مونده م رو پشت گوشم میزنم.به ساعت روی اتاق نگاه میدارم.موهای بهم ريختهبرمی

ها بعد کشم.بايد میرفتم دنبال بچهه بودم.آهی میبود.از ديشب که اومديم تا همین حاال خوابید ٢به 

 میرفتیم يه هتل تا حالم بهتر بشه و بعد برمی گشتیم خونه.برگشتن من به خونه به نفع هممون بود.

 دارم و نزديك در اتاق شیده جلوم میاد:عه چرا بلند شدی؟میتونی راه بری؟چند قدم برمی

دار خوبی نبود.يادمه ديشب رفاقت کرده بود در حقم اما زنگهيادمه ديشب با داراب اومده بود.يادمه را

 دل چرکین بودم.
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 لبخند محوی میزنم:آره بهترم،بابت ديشب ممنون که اومدی.،زحمتت دادم.

 تر بیرون بیای.کنه:بعدن جواب اينجوری حرف زدنت رو میدم اما االن بهتره يکم مرتباخم می

 ..گم:اگر مهمون داری که اصلن.کالفه می

 کالفه و بی حوصله تر از من میگه:داراب اومده بهت سر بزنه.

گرده میگه:تو کمد سمت راستی لباس چرخه تا از اتاق بیرون بره اما بعد از يه مکث کوتاه برمیمی

 هست هر کدومو خواستی بردار.

 

 کنم.متعجبم.شو يه بار ديگه برای خودم تکرار میبا بیرون رفتن شیده از اتاق به خودم میام.جمله

باورش سخته که داراب اومده منو ببینه.به من سر بزنه.به منی که ديشب نگاهم نکرده بود و حتی 

فحشم نداده بود.قبل از اين که باز صدای بغض آلوده شیده توی سرم پخش میشه.لکامو محکم روی هم 

 ن.فشار میدم.نه داراب فقط دلش برام سوخته چون منو باز تو حال بعد ديده.همی

ای تا مچ پام پوشیده بودم که به اندازه کافی پوشیده بود و گردم.يه پیراهن سورمهبه سمت آينه برمی

نیازی نبود لباسمو عوض کنم.صورتم خسته بود.لبام خشك شده بود و صورتم زرد بود.به سمت میز 

کنم.لبام گاه میهامو رنگ میزنم.به صورتم نآرايش شیده میرم.رژ گونه و براشش رو برمیدارم گونه

چرخونم تا کشم.تغییر چندانی نمیکنه.روی میز چشم میهنوز خشك بود.زبونم رو روی لب پايینم می

کنم برش میدارم کمی روی چیزی برای لبام پیدا کنم.قوطی وازلین رو که میبینم سريع دست دراز می

دارم از اتاق بیرون یشه.قدمی برمیمالم.از حس نرم شدن لبم حالم يکم بهتر مانگشتم میزنم و به لبم می

کشم.به گردم و شونه رو به موهام میبرم اما يادم میوفته موهامو شونه نکردم.قدم رفته رو عقب برمی

کنم.رنگم هنوز زرد بود و چشمام مريض و بی حال اما حداقل شکل صورتم دوباره توی اينه نگاه می

 بدبختا نبودم.
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ی کوتاه بیرون میرم.وارد سالن که میشم میبینم دست داراب توی دست هاکشم و با قدمنفس عمیقی می

گردن.شیده با لبخند به سمتم برمیست و شیده با خنده در حال حرف زدنه.با سالم کردنم هر دوشیده

کنه.نه زير لب و آهسته.بلند و رسا جواب سالممو میده.استرس و کنه و داراب سالم مینگاهم می

کنم باعث میشه سرمو پايین بندازم و به داش و نگاهی که سینگینیش رو حس میخجالت از شنیدن ص

 سمت نزديك ترين مبل برم.

با نزديك شدنم برای نشستن داراب می گه:فکر نکنم نشستن االن برات خوب باشه.برو تو همون اتاق 

 استراحت کن.

م پايین ول ی سینهاز قفسه ی شبیه تیك آف ماشینشه.قلبم با صدا بلندنگاهم روی صورتش خشك می

 میشه.

کنه و ازم میخوذد به اتاق برم تا برام غذا نمیفهمم چی جواب میدم فقط میفهمم شیده هم تايیدش می

کشم.شیده چرا تعجب نکرده بیاره.لبخند میزنم و به اتاق میرم.لبخندم پاك میشه.روی تخت دراز می

 بود؟

توی سرم پخش میشه.سرمو به چپ و راست تکون ی به سقف زل میزنم و صدای داراب دوباره

کنم و م تصوير داراب نقش میبنده.نفسمو بیرون فوت میمیدم.چشمامو میبندم.پشت پلکای بسته

 کنم.نه امکان نداره.داراب چطور میتونه از من،از يك زن شوهر دار خوشش بیاد؟چشمامو باز می

 چرا يه جمله از داراب منو میتونه بهم بريزه؟

دهنمو قورت میدم.چرا به خودم رسیدم؟سلوی مظلوم توی سرم جواب میده: چون شبیه بدبختا آب 

 نباشی.

قبل از آروم شدن قلبم از اين دفاع ، صدايی پوزخند میزنه جواب میده: چون نخواستی مثل ديشب شبیه 

 بدبختا باشی و داراب نگاهت نکنه.
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گار دردمو بیشتر میشه.لبمو زير دندونم پیچه و انم بهم میکنه.معدهسلوی مظلوم سکوت می

ی خودم برگردم.شايد حق با کنم هر چه زودتر بايد به خونهگیرم.دستمو روی شکمم میذارم فکر میمی

 ی تنهايی ندارم. مامانه،من جنبه

 ی توجه.کنه : و جنبهسلوی سرکش اضافه می

شم میپیچه.باهاش حرف میزنم و ازش قول يه بار ديگه به خونه زنگ میزنم و اين بار صدای ايلیا تو گو

گیرم تا فردا بدون من باشن و با هم دعوا نکنن بعد از ايلیا با آروشا حرف میزنم.بغض کرده جوابمو می

گه.بهش قول شهربازی و بستنی میدم بازم ساکت میده.راضی نیست بمونه اما جز باشه چیزی نمی

رش شبیه من نبود اما اخالقش شبیه من بود.من اين کنه.آروشا شايد ظاهفهمم گريه میمیمونه.می

کشم،از دهنم در میاد که میام شناختم.دستی به پیشونیم میسکوت رو ،اين صدای لرزيده رو می

پیچه و قبل از زدن هر حرفی گوشی رو دنبالتون و صدای شادش که میگه االن آماده میشم تو گوشم می

 میذاره.پلکامو با درد میبندم.

کشه.چنان دارم زير دلم تیر میخواستم دنبالشون بره.از جا بلند میشم قدم اول رو برمیز شیده میبايد ا

کنم.چند دقیقه به همون شديد که کمرم خم میشه و با خم شدن کمرم درد بیشتر میشه.نفسمو حبس می

 مونم و با کمتر شدن دردم آروم و با احتیاط از اتاق بیرون میرم.حالت می

کنم. داراب سرش تو گوشیش بود میرسم.از ديدنشون توی حالتی که توقعشو ندارم تعجب میبه سالن 

کنم ای مصلحتی میکشید.شیده در حال فیلم نگاه کردن.انگار زورکی نشسته بودن.سرفهو سیگار می

 گم:چیزه...شیده يه زحمتی داشتم.سر هر دوشون باال میاد.لبخند مسخره ای میزنم و می

 سه : چی؟پرشیده می

 کرد گفتم میام دنبالتون اگر میشه بريم د...لبخندمو جمع میکنم :آروشا ناآرومی می

 کنه:من میرم دنبالشون.داراب حرفمو قطع می
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 چشمام گرد میشه،نگاهش میکنم:نه مرسی خودم میر....

 بی حوصله بلند میشه : گفتم میرم.رسیدم زنگ میزنم بگو بیان پايین.

 ه ، آب دهنمو قورت میدم و بی اراده میگم : باشه.با اخم نگاهم میکن

ش میره.وقتی میاد اخماش تو خداحافظی به شیده و من میگه و از خونه بیرون میره.شیده برای بدرقه

دارم به خونه زنگ میزنم و وقتی ايلیا باز جواب همه.قبل از حرف زدن باهاش گوشی موبايلم رو برمی

سپرم بدون اين که مامان بفهمه من دنبالشون ده باهام.به ايلیا میمیده مطمئن میشم مامان قهر کر

 کنه.ی مطمئنی میگه و خیالم رو راحت مینیومدم وقتی زنگ زدم برن سوار ماشین داراب بشن، باشه

های کفی توی سینك بهم نگاهی میندازه گوشی به دست به آشپزخونه میرم.شیده در حال آبکشی لیوان

 چرخی تو خونه؟درد نداری؟استراحت کن چرا می و سرد میگه : برو

ها زنگ بزنم برن پشتمو به ديوار تکیه میدم: چرا اما میتونم تحمل کنم.بايد داراب زنگ بزنه منم به بچه

 پايین االن به ايلیا...

 کنه : عجیبه نه؟با همون لحن سرد حرفمو قطع می

 نگاهش میکنم : چی؟

وان توی آبچکون جواب میده : رفتار داراب.اين اومدن و رفتنا چه نگاه به من در حال گذاشتن لیبی

 ها رفتنش.ديشب چه امروز.دنبال بچه

 گرده،پوزخند میزنه:يا احمقی يا خودتو زدی به احمقی که نفهمیدی!به سمتم برمی

 کشم : خواست کمك کنه شیده!مشکلش چیه؟پوفی می
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میره:همین کمك کردنش مشکله!چرا نمیفهمی  روی اهرم شیر آب میکوبه،آب قطع میشه.صداش باال

کنه.من مريض بودم داشتم از خونريزی میمردم دير رفتم شرکت ريد بهم اما سلوی؟داراب کمك نمی

 ديشب اس میده نیا بمون پیش دوستت!

 هات!چرا خری؟چرا فکر میکنی من خرم؟خودش امروز میاد اينجا!میره دنبال بچه

 میفهمم.شوکه زمزمه میکنم :نمیفهمم.ن

کشه.صداش اما هنوز تو سرمه.داراب ازش شیده سکوت میکنه.چشماشو میبنده نفس عمیقی می

ش شدم اما داراب خواسته شرکت نیاد.من فکر کرده بودم خودش نرفته.فکر کرده بودم چقد شرمنده

ختم که خواسته که نره که پیش من بمونه، دارابی که از زنای بدبخت خوشش نمیاد که من از نظرش بدب

 های من رفت.ديشب نگاهم نکرد که امروز با اخم نگاهم کرد که دنبال بچه

م و ی سینهم داغ میشه.انگار يه کتری پر از آبجوش گذاشته باشن توی قفسهی سینهچیزی توی قفسه

زيرش روشن باشه.قل قل میزد.حرفای شیده تکرار میشد،تصويرای من از داراب جلوی چشمم میومد و 

 میزد.قل قل 

کنم.با کالفگی میگه:بیخشید عصبی شدم.سر تو خالی مو تکون میده،مات نگاهش میشیده شونه

کردم.تقصیر تو نیست اصال.باالخره تو خوشگلی حق داره هر کسی از تو خوشش بیاد اما کسی که 

احت نمیدونه شوهر داری!اما کسی که با دوستت نباشه!اينا منو ناراحت میکنه وگرنه من از تو نار

نیستم.صدام اگر رفت باال چون عصبی بودم توام که نفهمی بیشتر حرص میخورم.حاال نمیدونم قصد اين 

 داراب چیه چرا رفتاراش اينجوريه.

ای مکث میگه:خالصه به دل نگیر ازم.ازش خوشم میاد دست خودم نیست که پوفی میکشه و بعد از ثانیه

راحتم میکنه.من تو رو میشناسم میدونم داراب اصلن برات حساسم.رفتارشم که با تو اينجوريه بیشتر نا

 ست.میفهمی منظورمو؟هیچوقت مهم نیست و هیچوقت مهم نمیشه اما اونه که ناشناخته
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فهمم اما نمیفهمم.میخوام بگم نمیفهمم اما دهنم وا نمیشه که بگم.میخوام بگم پلك میزنم که يعنی می

ی من؟میخوام بگم تو منو نمیشناسی.میخوام گذاشتی میون سینه چرا اين کتری که داره قل قل میزنه رو

 بگم داراب برای من مطرحه اما دهنم وا نمیشه.

 لرزه و من اسم داراب رو میبینم که پیام داده :دم درم.حرفا میان باال و پايین میرن.موبايلم می

 ها برن پايین.گیرم :زنگ بزن بگو بچهموبايلمو به سمت شیده می

 کشم.چشمامو میبندم تا بخوابم.تا فکر نکنم.ف گوشی رو میگیره.به اتاق میرم روی تخت دراز میبی حر

کنم و به دروغ میگم خوردم زمین.شیده براشون ها رو بغل میها به خونه میان.داراب باال نمیاد.بچهبچه

 کنه.تکلیفاشون رو جلوش میذارن و به تلويزيون زل میزنن.تلويزيون روشن می

ی پلکه،از دورهمی هفتهگه،از دختری که پوالد جديدن زياد دورش میه کنارم میشینه از شرکت میشید

ديگه،از هر چیزی حرف میزنه تا من حرفاشو يادم بره.حرف میزنه اما من نمیشنوم.نمیفهمم.کنار داراب 

،دوست توی ماشینم.وقتی خواب بودم اسممو صدا زد.گونمو نوازش کرد.فکر کردم خواب ديدم.نه

ست.من احمق نیستم فقط خودمو میزدم به احمقی.حق با داشتم فکر کنم خواب ديدم.حق با شیده

 ست من زن شوهر دارم که کسی نبايد از من خوشش بیاد اما اومده بود.اومده بود؟شیده

شیده میخنده و حرف میزنه و حرف میزنه اما من هنوزم نمیفهمم.شیده اشتباه کرد.منو 

تونست زير کتری رو خاموش ری رو گذاشته بود که قل بزنه و حاال میخنديد.نمیشناخت.کتنمی

ی من،نبايد کنه.تمام شب قل زد.شبای بعدم قل زد.شیده اشتباه کرد.نبايد کتری رو میذاشت میون سینه

کرد منو میشناسه،شیده اشتباه کرد نبايد فکر میکرد داراب برای من هیچوقت مهم نیست،نبايد فکر می

شه.شیده اشتباه کرد نبايد داراب رو برای من مهم ر میکرد داراب برای من هیچوقت مهم نمیفک

 کرد.می
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**** 

ی طی کردنش برنمیايم گاهی قدم به راهی رو میذاريم که مطمئنیم درسته اما انقدر ضعیفیم که از عهده

من آدمش نیستم و  گرديم با حسرت به راه نگاه میکنیم و زمزمه میکنیمدو قدم رو عقب برمی

میديم.همونطور  داريم و ادامهای که کذاشته بوديم رو برمیگرديم همونجايی که بوديم.نقطهبرمی

هامونو جای ديگه گذاشتیم،ما شکسته و ترك برداشته اما حاال با قبل يه فرقی داريم،ما يك بار قدم

به از رفتن داريم حتی اگر اون رفتن دو بار نقطه گذاشتیم حتی اگر باز برگشته باشیم اما ما يك تجريك

 قدم برداشتن باشه!

 پیچم.م روبرمیدارم و دور تنم میاهرم آب رو پايین میزنم و از زير دوش بیرون میام.حوله

کنم آينه از های آب پايین میريزن و مثل بچگیام فکر میی حموم نگاه میکنم.قطرهی بخار گرفتهبه آينه

 کنه.ريه میاين که من دارم میرم گ

 شینه و از حموم بیرون میرم.لبخند محوی روی لبم می

دارم.در اتاق خواب باز میشه.اهمیتی روی صندلی میز توالت میشینم،از روی میز لوسینمو برمی

نمیدم،کف دستم رو باال میبرم تیوپ لوسین رو فشار میدم و کمی روی دستم میريزم.پامو روی صندلی 

 میمالم تا مرطوب بشه.میذارم و با دست پامو 

 کنم.جلو میاد و روی تخت میشینه.سرمو بلند نمی

 داره:مامانت زنگ زد گفت: سال تحويل بريم اونجا با هم باشیم.سکوت بینمون رو برمی

ی شیده بوديم اما مامان يه زنگ نزد.از خونه ی شیده رفتیم پوزخندمو پنهون میکنم.دو روز خونه

ومونو نگرفت.نگفت بذار شوهرت باز هم اصرار کنه.نگفت حالت وسايلمون رو جمع کرديم جل
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کنی؟نفهمید و نگفت اما يادمه دم در گفت کار خوبه؟نگفت چرا پريشونی؟نگفت از کی داری فرار می

 درست همینه سلوی.

ش کار درست همین بود که من اونجا نباشم که به زندگیم راضی باشم.که فکر نکنم به مردی که خونه

 کرد.ی چند قدم با من بود.مردی که ديگه نه طعنه میزد و نه نگاهم میهتو فاصل

آرش دوباره صدام میزنه.نگاهش میکنم و میگه:من گفتم عید میريم سر میزنیم امسال رو خونه باشیم 

 دير وقتم هست.نظر تو چیه؟

تغییر کرده.از  ايسته.آرش تغییر کرده بود.دو هفته بود برگشته بودم و میدونستمدستم از حرکت می

خواست.بهم لبخند میزد حتی ازم پرسیده بود سرکار میرم؟ و من قلبم پرسید و نظر میمن سوال می

ريخته بود از ديدن داراب و گفته بودم بعد از تعطیالت میرم.شب زودتر خونه میومد.توی تخت وقتی 

 کرد.خوابیدم بغلم میپشت بهش می

کردم و لبخند نمیزدم.شب شو میدادم.با ديدن لبخندش ذوق نمیمنم تغییر کرده بودم.جواب سوال ها

 زود میومد و من دم پنجره منتظر ديدن ماشین میموندم که آخرين بار با حال بد سوار شده بودم.

هام جا مونده بود.که من کردم که روی لباس بچهکرد و من به بوی عطر مردی فکر میآرش بغلم می

 هارو همراه پوالد بیرون برده بود.چهمريض بودم اما اومده بود ب

 سرمو تکون میدم:باشه.

مثل هر بار که بهش فکر کردم پريشون و بهم ريخته از احساسات و افکاری که نمیدونم يك دفعه 

چطور به ذهن و دلم هجوم آورده بود از جا بلند میشم.به سمت کمد میرم تا لباسی بپوشم و بخوابم.سال 

ها رو نمیخواستم بیدار کنم.دستم رو روی شلوارکی میذارم دستای آرش چهشب بود و بتحويل نصفه

هاش روی خیسی گوشم میشینه و به جای گرم دور شکمم میپیچه.شلوارك توی دستم مچاله میشه.نفسه
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بندم.دو هفته از سقطم گذشته بود و هنوز نمیدونستم درسته رابطه داشته باشم يا نه.عفونت شدن يخ می

 هممین جا همه چیز نرمال بود.آروم زمزمه نداشتم و تا

 کنه : آشتی کن!می 

ی سینه زدم باز میکنه،حوله روی زمین میوفته و ی حوله رو که باالقبل از هر جوابی از سمت من گره

 کنم بايد بندازمش تو ماشین.فکرمی

لوارك رو رها گردن،نفساش تند میشه و دست زير زانوم میندازه،شهاش آزادانه روی بدنم میدست

 کنم.می

کنه و من حتی لبخند نمیزنم.متفاوت تر از همیشه برخورد ی کمرنگی میروی تخت فرود میام،خنده

 کردم عاشقمه.میکنه،مهربون و با صبر و حوصله میبوستم.اگر ده سال زندگی نکرده بوديم حاال فکر می

ه خواب رفتنش مطمئن میشم از از کشه سکوت میکنم.نفساش که آروم میشه و از بوقتی ازم دست می

روی تخت بلند میشم.بغضم رو قورت میدم.زور که نبود،دوسش نداشتم.نمیخواستم.اين نوازشا و رابطه 

 رو نمیخواستم.اين زندگی رو هم نمیخواستم.

 نمیتونستم عادت کنم.زور که نبود.بود؟

 پوشم.ا يه تاپ میدارم و ببه سمت کمد میرم.لباس زير میپوشم. همون شلوارك رو برمی

 ی افتاده روی زمین رو برمیدارم از اتاق بیرون میرم و در اتاق رو میبندم.حوله

ی ماشین لباسشويی میکنم.موهايی که حاال خشك شدن رو پشت گوشم میزنم و به سمت حوله رو روونه

کنم.با پايین نگاه میباريد.به کنم.بارون شديدی میپنجره میرم.پرده رو کنار میزنم و پنجره رو باز می

ديدن داراب و دختری که رو به روش بود تعجب میکنم.از اين فاصله نمیتونستم دختر رو ببین اما 

 داراب رو میتونستم بشناسم.نزديك در خونه نبودن اما حس کنجکاوی باعث میشه به سمت آيفون برم.
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 رابه.اما اون دختر کیه؟تر از قبل میشم که اون مرد دای مانیتور رو میزنم و مطمئندکمه

 طعم دهنم تله میشه.مگه جز شیده با کسی بود؟

کسی توی سرم پوزخند میزنه با شیده باشه مشکلی نیست؟يا چون شیده دوستته فکر کردی داراب به 

 خاطر تو با اون دوست شده؟

می در بیرون رو گیرم.از آيفون فاصله میگیرم.از چشکنم.لبمو زير دندون میپلکامو محکم باز و بسته می

 نگاه میکنم.در آپارتمان داراب باز بود.

 پرن.نکنه اتفاق بدی افتاده؟چرا در خونه رو باز گذاشته و رفته؟ابروهام باال می

کنم.بلند بود و تا يك وجب باالی ساق پامو گیرم.رويی بافتمو برمیدارم تنم میاز در فاصله می

کشم.در خونه رو رو هم پا میکنم.کلید رو از قفل بیرون میپوشوند.کالج هايی که جديد خريده بودم می

 کنم و بیرون میرم.با کمترين صدا باز می

در خونه رو که میبندم تازه به خودم میام و میپرسم خب چرا اينکارو کردم؟به من چه؟اصال اگر ارش 

 بیدار بشه؟

ود و به صدايی که تو سرم با خنده کنم داراب يه بار به من کمك کرده باما قبل از دو دل شدنم فکر می

بهم میگه تو نمیخوای کمك کنی تو قراره فضولی کنی اهمیت نمیدم.با قدم های نامطمئن به سمت 

 ش میرم و وارد میشم.خونه

 در خونه رو نمیبندم و از شدت استرس دسته کلیدم رو توی دستم فشار میدم.

 ه شیشه بود مات و مبهوت میمونم.ی بهم ريخته و پارکتی که پر از خردبا ديدن خونه

 کنم. میز خالی بود و ظرفايی که روش بود روی زمین افتاده بود.با ترس به اطرافم نگاه می
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 کوسن مبل ها هر کدوم طرفی افتاده بود.چه خبر شده بود؟

ر بود های خون دلم پیچ میخوره.بهتدو قدم با احتیاط برمیدارم تا روی خرده شیشه ها نرم.از ديدن قطره

م میکشم.يکم جلوتر میرم تا به از پايین برم حتما باليی سرش اومده بود.زبونمو روی لبای خشکیده

گردم.گلوم با ديدنش اوضاع اتاق خواب با خبر بشم که با صدای بسته شدن در ترسیده به عقب برمی

يدن دستی که مشت ی من نشده و من با دقت سر تا پاش رو نگاه میکنم و با دخشك میشه.هنوز متوجه

کرده بود قلبم مچاله میشه.يه قدم برمیدارم پام روی خرده شیشه میره و از صداش سر بلند میکنه به 

ی نگاهش خشك کنه.قلبم تند میکوبه.نگاهم توانتهای سالن جايی که ايستاده بودم نگاه می

 ی تفاوتی و سردی بود.میشه.نمیدونم اون تو نگاه من چی میبینه اما چشم ها و نگاه داراب فقط ب

چند ثانیه نگاهم میکنه و بعد انگار که من اونجا نیستم و من رو نديده به طرف آشپزخونه میره.قدمی 

جلو میام.در يخچال رو باز میکنه.بطری آب رو برمیداره سر میکشه،میبینم که مشت دستش رو باز 

ه من که مثل مجسمه خشك شدم خودشو نمیکنه.بطری رو روی کانتر میذاره و به سالن میاد.بی اهمیت ب

 رو کاناپه میندازه و صداش رو بعد از دو هفته میشنوم : عید ديدنی مگه از فردا شروع نمیشه؟

های بلند به  ای با قدمقبل از اين که بتونم جوابی بدم آالرم يخچال به صدا درمیاد و قبل از هر فکر ديگه

کنم.روی کاناپه دراز کشیده یبندم.از آشپزخونه نگاهش میآشپزخونه میرم و در نیمه باز يخچال رو م

 فشارم.اش آويزونه.دسته کلیدم رو تو مشتم میدست مشت شدهو

 ی تو يکی رو ندارم ديگهت حوصلهصداش بلند میشه:برو خونه

 کنم: دستتو بايد پاسمان کنی!لبمو با زبونم خیس می

 جواب میده : به تو ربطی نداره هری بیرون. کنه،همونطور بی حوصله و سردلحنش تغییری نمی
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شینه.کاش شیده اينجا بود تا میديد داراب آب دهنمو سخت و سنگین قورت میدم.بغض توی گلوم می

شدی من  ای به من نداره.بايد اينجا بود تا بهش میگفتم ببین اين آدم از من متنفره،الکی باعثهیچ عالقه

 ا مهمم.فکر کنم برای يه آدم توی اين دنی

ی چشمم رو میسوزونه اما با همون صدايی که میدونم از شدت بغض میلرزه م میلرزه و اشك کاسهچونه

 میگم : نگرانت شده بودم يادم رفته بود تو دارابی!يادم رفته بوديه آدم بی ارزش و بی لیاقتی!

یرم،در خونه رو باز میکنم بعد از گفتن اين حرفا بدون لحظه ای مکث پا تند میکنم از اشپزخونه بیرون م

قبل از اين که قدمی به بیرون از خونه بردارم با دست داراب که باال ی در میشینه در با صدای بلندی 

چرخم و به در تکیه میدم.داراب رو به روم هام از ترس باال میپرن.با همون ترس میبسته میشه،شونه

توی چشماش چیزی جز بی تفاوتی بود.چیزی وايمیسته.از ديدن صورتش بیشتر میترسم.عصبانی بود.

 که منو میترسوند.لب باز میکنه و میپرسه:چی گفتی؟

 ترسم.دلم پیچ میخوره و خفه جواب میدم :هیچی.از از بی تفاوتی و تن آروم صداش می

چسبه بهم.انقدر جلو و نزديك میاد که بین تنش و در خونه له میشم اما جیکم در قدمی جلوتر میاد می

 اد.با همون تن صدا میپرسه : يادت رفته بود من دارابم؟نمی

میل شديدی به گريه کردن با صدای بلند از روی ترس دارم.میل شديدی به فرار کردن و حتی به 

التماس کردن.میتونم حدس بزنم که دستش االن باال میاد و محکم رو صورتم میشینه.شايدم فکمو بین 

 خرد بشه.مشتش بگیره و انقدر فشار بده تا 

 جوابی نمیدم.نگاهمو میندازم روی زمین.باز میپرسه : يادت رفته بود من دارابم؟

سرمو باال میارم.دهن باز میکنم که بگم ببخشید بذار برم اما با نشستن لباش روی لبم هیچ حرفی جز يه 

 نفس خفه و ترسیده بیرون نمیاد.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

273 

 

ره.لب پايینمو بین لباهاش میکشه.با تمام قدرت ای تکون نمیخودستامو باال میارم هولش میدم اما ذره

ام صورتمو به سمت ديگه ای میچرخونم و لبام ازاد میشه،زير گريه میزنم.ازم فاصله میگیره و گريه

شديد تر میشه.تکیه ام رو از در بر میدارم.هیچ حرفی حتی فحشی پیدا نمیکنم فقط میخوام از اين خونه 

ن جلو میاد هر دو دستم رو با يك دستش پشت تنم گیر میندازه و با ی مفرار کنم.بی اهمیت به گريه

 ام میگیره.همون دست زخمی و خون آلود چونه

اش میگه:االن يادت میمونه من چشمام مجبور به نگاه کردنش میشه.از بین دندونای بهم کلید شده

 دارابم؟

کنه و بعد يهو و با قدرت پرتم نگاه میاشك از چشمام پايین میريزه و جوابشو نمیدم.ثانیه ای تو چشمام 

خوره.بی اهمیت به دردی که تو ستون فقراتم کشه.پشتم محکم به در میمیکنه.بلند بلند نفس می

ای که آروم شده بود بلند پیچه درو باز میکنم بیرون برم اما باز در با صدای بلند بسته میشه.گريهمی

یريزم: بذار برم ببخشید ببخشید هر چی که گفتم،نبايد تمام خواهشمو توی صدام م میشه بین گريه

 میومدم نبايد نگرانت میشدم ببخشید فقط ولم کن

جلو میاد و بازومو محکم میگیره و من تا خورده پشت در رو بلند میکنه به دنبال خودش میکشه.میترسم 

 قط بذار برم تو رو خداکه منو به اتاق خوابش ببره.به پیراهنش چنگ میزنم:بخدا ديگه منو نمیبینی ف

حتی نگاهمم نمیکنه.همه چیزو از دست رفته میبینم اما به جای اتاق خواب به سمت آشپزخونه 

اهرم آب رو باال میزنه.دستشو مشت زير آب میگیره و قبل از اين که  میبرتم.جلوی سینك وايمیسته و

میمونم  ك آبی که روم پاشیدهپاشه.تو شوخواد بکنه مشت محکمی آب رو صورتم میبفهمم چیکار می

م بند میاد.بعد از دهمین مشت آب دستمو به پاشه.انقدر آب میپاشه که گريهکه مشت بعدی رو می

 ی بسه باال میبرم.نشونه
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پاشه اما بازومو ول نمیکنه.از ترس حرفی نمیزنم.خم میشه سرشو زير آب ديگه آب تو صورتم نمی

پايین میزنه.از آشپزخونه بیرون میريم.منو همراه خودش سمت مبل  میگیره و بیرون میاره.اهرم اب رو

 میبره و لب میزنم:من بايد برم.

اهمیتی نمیده.روی مبل میشینه و من کنارش مجبور به نشستن میشم.پاکت سیگارشو برمیداره و میگه : 

 حالمون خوب شد،میری!

ن توهین کرده بود.منو به زور بوسیده ش،از جمعی که بسته بود.اين مرد به منفسم حبس میشه از جمله

 بست.بود و حاال من و باهاش خودش جمع می

 بايد بلند میشدم توی دهنش میزدم،

 بايد جیغ میزدم سرش،

 گفتم ازش متنفرم،بايد می

 بايد از اين خونه میرفتم.

 خواستم برم؟مگه نمی

 اما نشسته بودم.بازومو ول کرده بود.

 ال میومد اما نشسته بودم.نفسام هنوز بريده بريده با

 با سر و صورت خیس کنار هم نشسته بوديم تا حالمون خوب بشه.

 شد؟حالمون با هم خوب می
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شوهر من بیرون اين خونه توی تخت خوابمون بعد از سکسی که با من داشت خوابیده بود و من اينجا 

ود و بعد من رو بوسیده بود با سر و صورت خیس کنار مردی نشسته بودم که اول به من توهین کرده ب

 و بعد آب به صورتم زده بود و بعد میخواست حالمون خوب بشه و بعد؟

 بعد قرار بود چی بشه؟

 چرا بیشتر از ناراحت شدنم برای زورکی بوسیده شدن ترسیده بودم؟

 ودم؟شبیه کدوم از سرياالی جم که مامان هر شب نگاه میکرد و صبح روز بعد تکرارشونو میديد ، شده ب

 صداش از کنارم میاد : عصبی شدم.

رخشو میبینم.کام محکمی به سیگار میزنه و میگه : گردونه فقط نیمنگاهش میکنم.سرشو به سمتم برنمی

 به نفعته دوروبرِ من نباشی.

 دارم.کشم و نگاهمو از روش برمیبینمیمو باال می

 ست و صداش زخم داره وقتی تن صداشو پايین تر میاره و من نمیدونم چراحس میکنم خسته

 چی به تخممه ! بخوام همین امشب میبرمت رو تخت اما تو شوهر داری !دوتا بچه داری!میگه : من همه

 گیرم و سرمو بلند نمیکنم.لبمو زير دندون می

 میخوام بگم من نیومدم برم رو تختت.

 میخوام بگم يادم نرفته شوهر و دوتا بچه دارم.

 گرانت شدم.میخوام بگم من فقط ن

 میخوام بگم تقصیر شیده بود،من بهت فکر نکرده بودم.
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 میخوام بگم تقصیر خودت بود ، من نديده بودم کسی بهم توجه کنه.

 میخوام بگم من شوهرمو دوست ندارم.

 ت رو دوست نداشتم اما ناراحتم نشدم فقط ترسیدم.میخوام بگم من بوسه

 ت شدم.میخوام بگم من از اين که گفتی هری ناراح

 گم.میخوام حرف بزنم اما هیچی نمی

 سیگارشو توی جاسیگاری خاموش میکنه و از جا بلند میشه.

ت بغل شوهرت!غلطی که من کردم رو پاشو برو خونهاش میگه : با همون صدای بی تفاوت همیشه

 فراموش کن!

حرف بیرون میرم.در  کنم،تکون نمیخوره.بیاز کنارش رد میشم و تکون نمیخوره.در خونه رو باز می

 ی خودم میرم.س رو میبندم و به طرف خونهخونه

ش داخل میشم و درو میبندم.به ساعت ديواری نگاه در و باز میکنم،بدون نگاه به سمت در خونه

 میکنم.سال نو شده بود.

 پشت در توان از پاهام میره و روی زانوهام میشینم.

 چه غلطی میکردم؟

 چه غلطی کرده بودم؟

مو روی دهنم میذارم تا صدام بلند نشه و زير گريه میزنم.بايد امشب رو فراموش کنم.برای همیشه دست

 بايد امشب رو از ياد ببرم.
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**** 

پیراهنش را از تن بیرون کشید و روی زمین پرت کرد.دوباره روی کاناپه دراز کشید.دست راست را 

 روی پیشانی گذاشت و چشمانش را بست.

اش نقش بست.عصبی و کالفه چشم باز کرد.دو روز گذشته بود اما پلك های بستهتصوير سلوی پشت 

اين زن فراموشش نمیشد.او را بوسیده بود نه با مهربانی با خشونت،بوسیده بود تا تنبیهش کند و ديگر 

 به او فکر نکند اما انگار همه چیز برعکس شده بود.دو روز بود که به آن بوسه به آن نگاه ترسیده فکر

 کرد.می

 آورد.سلوی برای اومطمئن بود سلوی به او احساسی دارد.مطمئن بود اگر بخواهد سلوی را بدست می

 خواست.خواست.هم او را میخواست و هم نمیساده بود اما نمی

 از روی مبل بلند شد.به اتاق رفت.مقابل کمد ايستاد.

 کند؟!با خود فکر کرد چرا يك شب امتحانش نمی

 بود.شوهرش هم که برايش مهم نبود.سلوی راضی 

خوابید تا از فکرش کنار گذاشته شود.قبال هم برايش پیش آمده بود زنی را بخواهد و می يك شب با او

بعد از سکس خواستن هم تمام شود و او را کنار بگذارد.شايد اگر با سلوی هم میخوابید از اين همه فکر 

 شد.خالص می

 تن کرد. شرت سفید رنگی برداشت وتی

 شد.مادر دو بچه بود.سلوی مادر بود.نه، نمی

 دست در موهايش فرو برد و آنها را به باال هدايت کرد.
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کرد.نه با مادربودنش کاری داشت نه شوهر شب امتحانش می با مادر بودنش کاری نداشت.فقط يك

 داشتنش.

ها ه بودند اما بعد سالتر از همیشه شدبه تصويرش در آينه نگاه کرد.چشم هايش سیاهش سیاه

خواست.بايد اين خواهد.برای يك شب او را میتوانست برقی درونشان ببیند.مطمئن بود سلوی را میمی

ها کشید.گوشی موبايل را از کشش و اين فکر را تمام می کرد.نوك زبانش را يك دور روی دندان

 جیبش بیرون کشید.

گرام شد.نام سلوی را سرچ کرد.عکس پروفايلش را باز هیچ صدايی جز خواستن سلوی نمیشنید.وارد تل

کرد.با ديدن سلوی درحالی که دو فرزندش از دوسمت در آغوشش بودند آب دهانش را پايین 

 شد.شد،نه نمیفرستاد.پلك هايش را باز و بسته کرد.نمی

 شاسی کنار گوشی را فشرد و گوشی موبايل را در جیبش انداخت.

 را بیرون از اتاق کشاند.با ديدن تصوير شیده درب را باز کرد. صدای زنگ آيفون پاهايش

ی خوبی رای حواس پرتی بود.درب آپارتمان را باز کرد.بی اراده به واحد روبه رويی نگاه شیده گزينه

 کرد.خانه بودند يا مسافرت ؟

ش شیده با لبخند پررنگ از آسانسور خارج شد.بدون اهمیت به سردی او مثل همیشه در آغوش

سال جديد و  کشید.سال جديد را تبريك گفت و داراب نگفت که از اين تبريك ها متنفر است و برای او

 کند.قديم فرقی نمی

 وقتی وارد شدند سعی کرد بهتر برخورد کند.

 پرسید : چای يا قهوه؟

 شیده در حال درآوردن مانتو جواب داد:قهوه،زحمت نکش البته من اومدم خودتو ببینم.
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 فنجان قهوه به سالن برگشت.شیده پرسید: تعطیالت کجايی؟!داد.با دوجواب ن

 ها را روی میز گذاشت.شیده تشکر کرد.فنجان 

 روی مبل نشست: جايی نمیرم.

 لب های شیده آويزان شد: پس من چیکار کنم؟

 خم شد فنجان خودش را برداشت و پاهايش را دراز کرد روی میز گذاشت :کارای بد.

 اون که آره ولی جدی مسافرت نريم؟!شیده خنديد: 

 لب به فنجان چسباند:نه

 شیده اخم کرد:تهران خیلی خلوت میشه.

 جواب نداد.

 شیده ادامه داد: سلوی اينا هم احتمالن تهرانن وگرنه با اون جايی میرفتم.

 شیده را نگاه کرد: چرا نمیريد؟

سافرت بیاد بايد بمونه پیش شیده فنجانش را برداشت:وقتی شوهرش هست نمیتونه که با من م

 شوهرش.

 هايش را روی هم فشار داد.رگی در سرش نبض زد.دندان

شیده بعد از چند ثانیه مکث گفت: حاال به سلوی میگم شايد تونست اجازه بگیره بیاد اما خب تو نیستی 

 که.نرم بهتره.
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توانست او هم برود و د میآمهايش کم شد.به شیده زل زد و فکر کرد اگر سلوی میفشار از روی دندان

 آنجا با سلوی باشد.

 بدون برداشتن نگاهش از روی شیده گفت: شايد اومدم.

 شیده بی هیچ عکس العملی يك دقیقه نگاهش کرد و بعد پوزخند زد:خوش به حال سلوی.

 نگاهش را برداشت و بی حوصله گفت:کسشر نگو باز.

االن گفتی مسافرت نمیای تا من اسم سلوی رو کنی من احمقم؟!شیده عصبی جواب داد:چرا فکر می

 آوردم گفتی میای.دلیلش چیه که تو با منی که دوست دخترتم نمیای اما با سلوی میای؟!

 بی اهمیت به عصبانیت شیده لبخند کجی زد و خونسرد گفت:تنهايی تحمل کردنت سخته.

 کنم داراب.شیده داد زد:من شوخی نمی

 کند؟بود شوخی میاش گرفت.مگر فکر کرده خنده

اش جرات گرفت صدايش را باال برد:سلوی يه زن شوهر داره،باورم نمیشه انقد شیده از ديدن خنده

 حقیر باشی که دست خورده يه مرد ديگه رو بخوای.

لبخندش جمع شد.به شیده نگاه کرد.سرش را با تاسف تکان داد:قبل از اين که پرتت کنم بیرون خودت 

 پاشو برو

 شد : برای خودم متاسفم که اجازه دادم هر جور که میخوای با من برخورد کنی. شیده بلند

ای کشید.شیده هم االن میرفت حاال بايد به سراغ دفتر تلفن موبايلش میرفت و برای امشب خمیازه

 کرد.کسی را انتخاب می
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 [٢١:٥٧, ١٠/٠8/٢٠١٩رمان مدفون در گور, ]

اشت: میدونی واقعن دلم برات میسوزه،دنبال يکی افتادی که شیده شال را سرش کشید و کیفش را برد

 حتی بهت نگاه هم نمیکنه!اون هیچوقت تو رو به شوهرش ترجیح نمیده!

 کرد.لبخندی زد و گفت :دو شب پیش که خیلی خوب نگام می

ی داراب توی سرش چرخ خورد.دهانش خشك شد.دروغ شیده مات و مبهوت ماند.جمله

 کرد.اب نگاه نمیگفت.سلوی به دارمی

 خفه گفت : دروغ میگی.

 داراب بلند شد،مقابلش ايستاد : ازش بپرس شايد بهت بگه سال تحويل کجا و بغل کی بود.

 شیده دندان هايش را به هم فشار داد و غريد : دروغ میگی سلوی اين کارو نمیکنه.

د زد: هنوز نفهمیدی من داراب دست در جیب شلوارش کرد و بی تفاوت به صورت خشمگین شیده لبخن

 دروغ نمیگم؟

 توانست؟گفت اما سلوی؟ چطور میچشم های شیده پر از اشك شد.چرا فهمیده بود.داراب دروغ نمی

 لب زد : اون شوهر داره.

 داراب با همان لبخند جواب داد:برام مهم نیست.

بودنش سنگ مقابل  و اين جمله عین حقیقت بود.برای داراب شوهر داشتن سلوی مهم نبود فقط مادر

پايش بود.شیده قدمی به سمت در خانه برداشت اما لحظه ای مکث کرد و به عقب برگشت : دوسش 

 داری ؟!

 دست ديگرش را هم در جیب شلوارش فرو برد،بی مکث جواب داد : نه.
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 کند.سر  توانست امشب را با اوشیده که از خانه بیرون رفت،موبايل را برداشت و به طناز زنگ زد.می

دارم و پوشت شکالت هايی که روی میز ريختن رو خم میشم ظرف پر از شکالت رو از روی میز برمی

کنم.کمر صاف میکنم و با عصبانیت رو به ايلیا و آروشا که دو طرف آرش نشستن وآرش هم جمع می

 گم:حق نداريد ديگه شکالت بخوريد.بی توجه به اون دو تا با گوشیش مشغوله،می

 کنه:چرا مامان؟!عیده االن همه میخورن!عتراض میايلیا ا

 لبخند میزنم : اها بعد تو فقط عید شکالت میخوری؟

 آروشا جواب میده: نه خونه ی مامانی هم میخوره همش.

 به سمت آشپزخونه میرم : وقتی همه ی دندوناش ريخت میفهمه.

،در کابینت رو باز میکنم پوست ها در امان باشهظرف شکالت رو روی کانتر میذارم تا از دست بچه

 شکالتای توی مشتم رو میندازم سطل زباله.

صدای زنگ آپارتمان باعث میشه از آشپزخونه بیرون برم و از آرش که بالخره از گوشیش دل کنده و 

 برای باز کردن در بلند شده بپرسم:منتظر کسی بودی؟

 به طرف در میره : نه 

 ببینم کیه  ايلیا به من نگاه میکنه:منم میرم

 و قبل از اين که حرفی بزنم دنبال آرش راه میوفته.

گیم و ايسته و لبخند زنون در آغوشم میگیره،سال نو رو تبريك میی بعد شیده مقابلم میچند دقیقه

 آرزوی سال خوب برای هم میکنیم و همه روی مبل میشینن.
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میريزم و با نفس عمیقی سینی رو  ارم.چایبه آشپزخونه میرم و سینی چای رو همراه سه تا فنجون برمید

 دارم.برمی

به خودم که نمیتونستم دروغ بگم،از ديدن شیده ناراحت بودم.از فکری که تو سرم چرخ میزد که نکنه 

 کشیدم.شیده از پیش داراب اومده ناراحت بودم و از اين ناراحت بودنم خجالت می

 به روی شیده و کنار آرش میشینم.به سالن میرم.چای تعارف میکنم و روی مبل رو 

 شیده لبخند میزنه: مرسی عزيزم زحمت کشیدی.

 به لبخندش نگاه میکنم و لبخند روی لب میارم:خواهش میکنم چه زحمتی،چه خبر از خودت؟

 ی کسی رو نداری اين جمله رو میگی؟داره:هنوزم هر وقت حوصلهفنجونش رو برمی

 يکه میخورم: نه...ديوونه شدی؟

ده و رو به آرش میگه:هر وقت حوصله نداشت با هر کدوم از بچه های دانشگاه حرف بزنه میگفت میخن

 ها افتادم.چه خبر از خودت،االن ياد اون موقع

ای بود که نه از روی حوصله آرش دستشو پشت کمرم میذاره و لبخند میزنه : قطعا االن اين جمله

های دانشگاه نیست که تا ید چون شما هر کدوم از بچهنداشتن بلکه برای شنیدن خبری از خودتون پرس

 به اين زمان و اين مکان دوستیتون ادامه پیدا کرده.

 شیده میخنده و در حال نزديك کردن فنجون به لب هاش میگه : ايشاهلل که همینه.

حرفی نمیزنم.دست دراز میکنم فنجونم رو برمیدارم.حس میکردم شیده توپش پره.نگاهش و 

 دلیلش باعث اين حس شده بود.ی بیهاخنده

 حسی که دلم میخواست اشتباه باشه.چايیمون رو توی سکوت میخوريم.
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 شیده سکوت رو میشکنه : مسافرت نمیريد شما؟

 ی دوم بريم.هنوز قطعی نشده.زودتر از من آرش جواب میده :احتمالن هفته

 باهام مشورت کنه و نظرمو بپرسه.پوزخندی روی لبم میشینه.مث همیشه من رو آدم حساب نکرده که 

 شیده جواب میده:چه خوب، منم میخواستم برم اما دوست پسرم گفت نه.

 پسر به صورت شیده زل میزنم.پس داراب مسافرت نمیرفت.با شنیدن اسم دوست

 آرش میپرسه : کار دولتی داره يا...

 سلوی میشناستش ديگه. شیده با خنده بین حرفش میاد: حوصله نداره فقط.يکم کاراش متفاوته

 آرش به سمتم برمیگرده و از ديدن اخماش دلم بهم میپیچه : میشناسی دوست پسرشون رو؟

کف دستم رو روی زانوم میدارم،سعی میکنم ترسمو نشون ندم :شناخت که نه در حدی که متفاوت 

 بودنش رو بدونم فقط ريیس شرکتی که توش کار میکنمه.در همین حد میشناسم.

م رو بیرون میفرستم و به شیده نگاه میکنم.از آرش باز میشه.لبخندی میزنه.نفس حبس شدهاخمای 

 ديدن پوزخند روی لب هاش و نفرت توی چشماش مات میمونم.

 بدون برداشتن نگاهش از روم میپرسه: راستی سال تحويل کجا بودی سلوی؟

میارن،نگاهمو پايین میندازم:  ش و حرفاش به سرم هجومقلبم داغ میشه.تصوير داراب و ياد بوسه

 خواب بودم.

شیده حرفی نمیزنه و چند دقیقه سکوت میکنه بعد يهو بلند میشه.در مقابل اصرار ما برای موندن میگه : 

 شب مهمون داره.

 ش بره؟قلبم مچاله میشه.داراب شب قرار بود به خونه
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 به اتاق میره.ی شیده بلند میشم و آرش برای حرف زدن با موبايلش برای بدرقه

 ت رو.کنم و با ناراحتی میگم : نه آجیلت رو خوردی نه میوهدر خونه رو باز می

 بدون لبخند جواب میده : اومده بودم خودتونو ببینم.راستی گفته بودی مسافرت نمیريد که؟

 به در تکیه میدم: فکر میکردم نمیريم.

توی دستاش میذارم و بدون اين که بتونم کفشاشو پاش میکنه.دستشو جلو میاره تا دست بده.دستمو 

 ت؟مانع خودم بشم میپرسم: داراب قراره بیاد خونه

 کشه: چطور؟دستشو بیرون می

 لبخند زوری میزنم: اخه گفتی شب مهمون داری.

 ش مرتب میکنه : نه االن پیشش بودم.شالش رو روی شونه

 از سنگینی روی قلبم کم میشه : آها.

 گرده : گفتی سال تحويل خواب بودی؟باره به سمتم برمیداره و دوقدمی برمی

 کشم : آره ديگه چطور؟زبونمو روی لبم می

 کنه: داراب گفت سال تحويل با هم بوديد!خیره نگاهم می

 چشمامو گرد میکنم : داراب گفت؟

 شیده میپرسه : دروغ گفت؟

 وغی و ساختگی نیست.باورم نمیشه داراب به شیده از اتفاق اون شب گفته باشه.تعجبم در

 کشم : آره دروغ گفته.نفس عمیقی می
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ايسته: چه دروغ گفته چه راست فقط سلوی از داراب دور بمون.به شیده قدمی جلو میاد رو به روم می

 هات و زندگیت دور بمون چون بد میبینی؟خاطر من و رفاقتمون اگر دور نمیمونی به خاطر خودت و بچه

 کنی؟از تو قراره بد ببینم؟تهديد میابروهامو باال میفرستم:

 پوزخند میزنه: نه تهديدت نمیکنم فقط بهت هشدار دادم چون از من نه از داراب بد میبینی.

تو چشماش نگاه میکنم،مالحظه رو کنار میذارم و سرد و خشك می گم: به تو ربطی نداره الزم نیست که 

 دخالت کنی.

بیه خودش کرده تا چند روز پیش جز گريه چیزی بلد پر تمسخر میخنده:خوبه خوبه تو رو هم ش

 نبودی.

 سرمو با تاسف تکون میدم : فقط میتونم برات متاسف باشم،با توهماتت خوش باش!

قدمی عقب میره:باور کن آرزومه توهم باشه اما حسم به من دروغ نمیگه.مطمئنم چیزی بین تو و داراب 

 هست.

 توضیح نمیدم فقط بدون که اصلن به تو ربطی نداره شیده.ی در میذارم:برات دستمو روی دستگیره

 قدمی به طرف آسانسور برمیداره و به سمتم برمیگرده: به شوهرت اما قطعا ربط داره.

 تمام وجودم آتیش میگیره اما خودمو نمیبازم.لبخند میزنم و میگم : حتی به شوهرمم ربطی نداره.

 ر رو محکم میکوبم.ی حرفی رو بهش بدم دو بدون اين که اجازه

بی توجه به لرزش شديد دستام فنجون های چای رو برمیدارم توی سینی میذارم.باورم نمیشه شیده منو 

 تهديد کرده باشه.

 به خاطر داراب؟
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 دارابی که دوسش نداره و فقط به خاطر سکس میخوادش؟

 سینی رو برمی دارم به سمت آشپزخونه میرم.

 با هم نبوديم. داراب چرا بهش گفته بود؟ما که

 من رفته بودم اونجا فقط که...

 سینی رو داخل سینك میذارم.کالفه و عصبی دستامو به کمرم میزنم.

ی من رفته بودم اونجا.با وجود شوهرم روی تخت،با وجود شیده تو زندگی داراب.من رفته بودم خونه

 داراب.

 ی داراب!من رفته بودم خونه

 من!

 منِ لعنتی رفته بودم!

فرستم.از آشپزخونه بیرون میرم.با ديدنش که لباس صدام میزنه.نفس لرزونمو از سینه بیرون میآرش 

 کنم:جايی قراره بری؟برای بیرون رفتن پوشیده تعجب می

 داره: آره میرم پیش يکی از دوستام.سويیچش رو از روی جاکفشی برمی

 و نمیبرد؟کنم.کدوم دوستی بود که ما ردستامو زير سینه به هم قالب می

 کدوم دوستی بود که اسم نداشت؟

 نگاهم سرد میشه : به سالمت.

 ی در میذاره و به سمتم دستشو رو دستگیره
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 برمی گرده،نمیدونم تو صورتم چی میبینه که 

 میگه: میخوای نرم؟

 کنم و لبخند روی لب میارم:نه برو به سالمت.پوزخندمو پنهون می

 بیرون.لبخنذ میزنه : شب میام شام بريم 

 سرمو تکون میدم.در که بسته میشه لبخندم از بین میره.

 که عیدی آرش بود میبینمشون. ps۴ها میزنم.مشغول بازی با هام میوفتن.سری به اتاق بچهشونه

 خوايد؟دوباره لبخند میزنم : چیزی نمی

 گن : نه.جفتشون يکصدا می

ی تعطیلن.نمیخوام مث خودم بشن که مامان همهمیخوام بگم کم بازی کنید اما يادم میوفته که عیده و 

 کرد و مجبور بودم نصفه نیمه از همه چیز لذت ببرم.تعطیالت رو زهرمارم می

 ای میذارم.در اتاق رو میبندم.نقابمو گوشه

 روی مبل میشینم.زل میزنم به الك سفید پاهام. 

 گفتم از اون شب حرفی نزنه.بايد به داراب می

دارم و روی تخت میشینم.پوست لبمو به شم.موبايلمو از توی اتاق برمیجا بلند می با همین تصمیم از

 کشم.دندون میگیرم و محکم می

ش از قبل سیو کردم و اين چند شب احمقانه به پروفايلش نگاه سوزه.وارد تلگرام میشم.شمارهلبم می

 کردم.پروفايلی که عکس نداشت.
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هدفت از اين که به شیده گفتی نمیدونم چی بود اما همونطور که شم و مینويسم : ی چت میوارد صفحه

 خودت گفتی من يه مادرم!برام مشکل درست نکن!

پیامو يه بار ديگه میخونم.ديگه الزم به جمع بستن نبود.احمقانه بود بعد از اون شب باز شما خطابش 

 ی گوشی.کنم.بی هیچ فکری پیامو میفرستم و زل میزنم به صفحه

آبی آنالين که باالی صفحه دقیقا زير اسمش نقش میبنده و پیام دو تا تیك میخوره.دستام يه ی کلمه

 میبنده و تازه میفهمم چه غلطی کردم.

 گیرم.پیچه مث تمام وقتايی که استرس امونم رو میبره.حالت تهوع میدلم بهم می

تم.همین هیجان رو کنم.من اين استرسو میخواسانگشتای پامو روی پارکت سرد اتاق جمع می

 ی مسیح توی اتاق بین ديوار و تنش گیر افتادم.میخواستم.همین ترس،مث همون شبی که خونه

 کردم زل زده بودم به چشماش و منتظر لبايی بودم که نزديك میشد.ترسیده بودم اما فرار نمی

با جیغ میگه:ايلیا جر ی گوشی در اتاق باز میشه.آروشا لرزه.قبل از نگاه به صفحهگوشی توی دستم می

 زنی میکنه مامان

 شو خودت باختی به من چه.ايلیا جلو میاد و آروشا رو هول میده،داد میزنه:خفه

اخمامو تو هم میکشم و از جام بلند میشم.صدامو باال میبرم:درست صحبت کن ايلیا.بابات که اومد اين 

 رفتار زشتت رو...

 با نمیترسم.بین حرفم میپره:بهش بگو من مث تو از با

عصبی گوشی رو روی تخت میندازم:هیچکدومتون حق بازی نداريد،بريد تکلیفای عیدتون رو انجام بديد 

 زوووود
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 ايلیا به شونه ی اروشا میکوبه: تنها شديم حالیت میکنم خبرچینی نکنی.

رفتنش جلو میرم.قبل از بیرون رفتنش از اتاق خم میشم بازوی کوچیکشو بین دستام میگیرم و مانع 

 میشم.با ترس نگاهم میکنه.

 عصبی داد میزنم:از خواهرت معذرت خواهی کن

 کنمترس توی چشماش جای خودشو به خشم میده:نمی

 بازوشو بیشتر فشار میدم : معذرت خواهی کن 

 کنماشك توی چشماش جمع میشه اما کم نمیاره: نمی

 ول کنآروشا دستمو میگیره:ببخشید مامان تقصیر من بود ايلیا رو 

اشك روی صورت ايلیا میريزه با حرص پاکش میکنه.دستم روی بازوش شل میشه اما لحنم هنوز 

 کوفتی دست بزنی میری میشینی پای تکلیف عیدت.فهمیدی؟ ps۴عصبیه: حق نداری به اون 

 خیره میشه تو چشم.از گستاخیش عصبی میشم و داد میزنم : فهمیدی؟

 ر دو سريع به اتاقشون میرن.کنم.هسرشو تکون میده.دستشو ول می

 "مشکلی پیش نمیاد "دارم و جواب داراب رو میخونم: به طرف تخت میرم.گوشی موبايلمو برمی

نويسم : شیده منو تهديد کرد به شوهرم ها میپوزخند میزنم و با عصبانیت به جا مونده از رفتار بچه

 میگه.از کجا مطمئن من باشم مشکلی پیش نمیاد؟!

 "من نمیذارم مشکلی برای تو پیش بیاد،نگران نباش "ودتر از قبل جواب میده:اين بار ز

و کف دستامو  م فرو میريزه.گرمای شديدی سینهتمام اتصاالت قلبم پاره میشن و قلب تو سینه

 میسوزونه.
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 جمله رو يك بار ديگه میخونم.

 کنم.ی چت نگاه میصفحه نويسم.يعنی حتی نمیدونم چی بايد بنويسم.گیج و منگ فقط بهچیزی نمی

 ای میاد.پیام ديگه

 «ای؟ خونه»

 با همون گیجی مینويسم: آره.

 «شب چی؟» 

گرده و محکم مشت میکوبه.اهمیتی به لرزش خفیف انگشتام از روی هیجان نمیدم قلبم سر جاش برمی

 و مینويسم : نمیدونم معلوم نیست.

 «پس زنگ میزنم » 

 لب پايینمو زير دندون میگیرم.

 کی زنگ میزد؟اگر آرش خونه بود چی؟

 میترسم بنويسم زنگ نزن و کلن پشیمون بشه.با خودم در حال کلنجار رفتنم که پیام میاد.

 «نزديك صبح » 

 سريع جواب میدم : باشه.

سینه و ی چت میمونه.گرمای توپیام دو تا تیك میخوره و داراب آفالين میشه اما نگاهم روی صفحه

کنم.لپام قرمز بود.چشمام منتقل میشه.از جا بلند میشم.به صورتم توی آينه نگاه میدستام به صورتم 

 برق میزد.
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های کنم.بايد از دل ايلیا و آروشا ناراحتی رو درمیاوردم.با قدمبی دلیل میخندم.گوشی رو همونجا رها می

 بلندی از اتاق بیرون میرم.

یز کوچیك کنارم برمیدارم.شاسی کنار گوشی رو کنم و گوشیمو از مچرخم.دست دراز میبه پهلو می

 ی موبايل روشن میشه.فشار میدم و صفحه

ساعت دو و چهل و پنج دقیقه بود و هنوز داراب زنگ نزده بودم.موبايل رو سرجاش میذارم.طاق باز 

 چرخونم.کشم.صدای نفس های آروم آرش رو میشنوم.سرمو به سمتش میدراز می

 ین حالی رو تجربه کرده بود؟يعنی اونم کنار من همچ

 اونم کنار من منتظر تماس يه نفر ديگه بوده؟

 دارم.کشم.سرمو میچرخونم و باز نگاهمو روی سقف نگه مینفس عمیقی می

شك نداشتم امروز با يه زن بود.از نگاه شادش و موهايی که بوی شامپوی خودشو نمیدادن فهمیده بودم 

 اما سکوت کرده بودم.

 ريده بودم.من از آرش ب

خیز میشم.با نیم خیز شدنم آرش تکون میخوره.توی همون ی گوشیم بلند میشه.سريع نیمصدای ويبره

 حالتی که هستم بی حرکت باقی میمونم.

لرزه از روی آرش که ثابت میمونه بدون کوچکترين صدا از جا بلند میشم.موبايلمو که حاال ديگه نمی

 ام بلند میشم از اتاق بیرون میرم.های پاهمیز برمیدارم و روی پنجه

 ها میرم در اتاق اونارو هم میبندم.در اتاق رو میبندم.به سمت اتاق بچه
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به طرف انتهای سالن،پشت پنجره میرم.گوشی رو توی دستم نگاه میکنم.قلبم با هیجان و ترس 

 و نگاه میکنم.کنار میزنم بیرون ر کوبه.لبامو خیس میکنم.موهامو پشت گوشم میزنم.پرده رومی

 باد درختارو تکون میداد.دستمو روی قلبم میذارم.

 نمیدونم بايد چیکار کنم.

 صبر کنم خودش دوباره زنگ بزنه يا زنگ بزنم؟

 اصلن داراب دوباره زنگ میزد؟

 پیشونیمو به پنجره تکیه میدم.

 کنم؟دارم چیکار می

 گردم؟من که میدونم اين راه غلطه.اشتباهه.چرا برنمی

 ترسم اما جلو میرم؟میچرا 

 خوام؟ترسم اما بیشترش رو میچرا می

 گوشی توی دستم میلرزه و قلبم توی سینه.

ی انگشت شصت به سمت ی سفید رو با نرمهکشم.دايرهدستم روی قلبم مشت میشه.نفس لرزونی می

 چسبونم.کشم و گوشی رو به گوشم میراست می

 گم:سالم.صدايی نمیاد.خفه می

 از چند ثانیه مکث میاد : سالم. صداش بعد

 لرزيد.صداس از پشت گوشی قشنگ تر بود و لعنت به من که قلبم هنوز می
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 کشید اين دارابه سلوی،باورت میشه؟دارابه!نمیدونستم چی بگم.کسی مدام تو ذهنم فرياد می

 بود.ی حالم ترسیدم حرف بزنم و لرزش صدام حالمو لو بده گرچه میدونستم داراب متوجهمی

 صدای فندك میاد.

 شکنه:خواب بودی؟چشمامو میبندم.داراب سکوت رو می

 مشتمو از روی قلبم برمیدارم : نه منتظ...

 به خودم میام.جمله رو کامل نمیکنم.مشتی که از روی قلبم برداشتمو توی سرم میزنم.

 گه: بعد از تعطیالت بیا سرکارداراب بی توجه می

ای که توی ذهنم میاد رو بدون فکر به زبون میارم : برای همین زنگ ،جملهکشمپرده رو بیشتر کنار می

 زدی؟

 بی مکث جواب میده: نه.

 از جوابش نسیم خنکی توی قلبم میپیچه.چیزی نمیگم.

 باز هم داراب سکوت رو برمیداره : همیشه شبا بیداری؟

 گیرم:آره.ی پرده رو میون مشتم میگوشه

تنها وقتیه که میتونم خودم باشم و خودم.سیاهی و سکوتش رو دوست  و بدون استرس ادامه میدم:شب

 دارم.اکثر وقتا آهنگ گوش میدم البته آهنگ گوش میدم و فیلم میبینم.

 کنی؟صداشو پايین میاره :روزا چیکار می

 ش قشنگه.فکر میکنم چقد تن پايین صدای دورگه
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...کیك بعضی وقتا.خونه رو مرتب کنم.پرده رو بیشتر میون مشتم فشار میدم:غذا درست می

 کنم...خريد خونه...می

 میون حرفم میگه : کیك دوست دارم.

 کنم.گم:برات درست میبی اراده می

 کنم.داراب هم سکوت میکنه.بعد از گفتن اين جمله سکوت می

 .کنم.روی زمین میشینم به مبل جلوی پنجره تکیه میدم.اينجا از چشم مخفی بودمپرده رو رها می

 اشتباهه.. اما نمیتونم. گم:من میدونم که نبايد االن...يعنی میدونم که اين کارمچشمامو میبندم و می

 چشمامو باز میکنم ادامه میدم : نمیتونم مانع خودم بشم.

کنم قطع کرده.میخوام اسمشو کنه.انقدر سکوت میکنه که فکر میتوقع دارم حرفی بزنه اما سکوت می

 تونم.صدا بزنم اما نمی

 فقط میپرسم : هستی؟

 و جواب میده : هستم!

 حرفی نمیزنم.

 خوابی؟پرسه: امشب کجا میداراب بعد از چند ثانیه مکث می

 شینه.بندم.بغض تو گلوم میچشمامو با درد می

 ها يا کاناپه؟قبل از اين که حرف بزنم دوباره میپرسه:اتاق بچه

 ی ديوار راه میرفت.ه آروم گوشهای ککنم.زل میزنم به مورچهچشمامو باز می
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 کنم : کاناپه.زمزمه می

 جواب میده : خوبه.

 کنم.کنم.بغضم سنگین میشه اما گريه نمیحس بدی پیدا می

پرسم:با شیده حرف زدی؟اينجا که اومد کف پاهامو به ديوار تکیه میدم.برای از بین رفتن حسم می

 ناراحت بود.

 خونسرد جواب میده:اهمیتی نداره.

 گم: تقصیر من شد آخه، من دارم ...با ناراحتی می

کنه:خوشم از اين ناراحتی و ژست من بدم و بد کردما نمیاد.يه گوهیه جفتمون داريم حرفمو قطع می

 میخوريم با اين کسشرا حال منو بهم نزن.

 گم: باشه.کنم و بعد آروم میچند ثانیه سکوت می

عد از يه تايمی از آدمای دورم خسته میشم ،شیده هم يکی از صدای فندك میاد و بعد صدای داراب:من ب

 اون آدما بود.

 شد.نگاهم روی مورچه که بی حرکت وايستاده خشك میشه.پس از منم خسته می

 منم جزو آدمای دورش بودم ديگه.

 هر آدمی برای داراب يه تايمی داشت.منم يکی از آدمای دورش شدم.

 یرم بخوابم.شبتو...کشم : من مدستی روی پیشونیم می

کنه.از جا بلند میشم.تمام حسای خوبم دود شدن و قبل از اين که بگم شبتون بخیر تماس رو قطع می

 رفتن پی کارشون.
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 نمیدونستم توقع چه حرفی داشتم اما حرفش سنگین بود.

م روی شکشم.حتی دلم نمیخواد برم از اتاق پتو و بالشتم رو بیارم.مچاله میروی کاناپه دراز می

 پیچه.مبل،چشمامو میبندم.صداش تو سرم می

ی چتم با داراب میشم،براش مینويسم:منم دارم وارد صفحهکنم.گوشی موبايلمو برمیچشمامو باز می

 يکی از آدمای دورتم که ازم خسته میشی؟

 کنم.و بدون فکر سند می

ی گوشی و آنالين ه صفحهی بعد آنالين میشه،پیامم دو تا تیك میخوره.نگاه میکنم بيك دقیقه

 ی بعد آفالين میشه.بودنش.پنج دقیقه

 بدون اين که هیچ جوابی برام بفرسته آفالين میشه.

 پوزخند روی لبم میشینه.چی خیال کرده بودم؟

 بیاد بنويسه معلومه که نه؟

 بم.کنم بی توجه به غمی که روی قلبمه بخواکنم.چشمامو میبندم.سعی میگوشی رو روی میز رها می

 

**** 

 خندن.ش میگه و جفتشون با صدای بلند میآرزو با خنده چیزی در گوش شکوفه،دختر دايی

دارم و به جمع خاله و مادر و زن دايی آرش میندازم.مشغول حرف زدن درمورد نگاهمو از روشون برمی

وارد چیزايی هستن که برای من هیچ جذابیتی نداشت.خودشونم متوجه بودن که ازم نمیخواستن 

 جمعشون بشم و من میتونستم اين گوشه بشینم و مجبور نباشم لبخندای فیك بزنم.
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های فامیل آرش میچرخونم.خیالم که ازشون راحت میشه ها که در حال بازی با بچهسرمو به سمت بچه

 گیرم.پاهامو روی آالچیقی که نشستم باال میارم و بغل می

تا به امروز که سیزدهم فروردين،آخرين روز تعطیالت عید از همون شب که با داراب حرف زده بودم 

 بود منتظر تماسش بودم اما ازش خبری نبود.

ی گوشی ی لپ تاب زل میزدم به صفحهبی قرار و پريشون بودم.شبا تا صبح به جای زل زدن به صفحه

 اما خبری نبود.

 ترسیدم.جرات زنگ زدن نداشتم،از پس زده شدن می

خواستم به مسیح زنگ بزنم و نم و جواب نده حسی مثل شب خواستگاريم وقتی که میاز اين که زنگ بز

 به چیزی چنگ بزنم اما از ترس جواب ندادنش نزدم.

ش هم اومده بودند تا با ش به ويالی لواسون پدرش اومده بوديم و دايی و خالهامروز با آرش و خانواده

 ه تنها بودم امروز احساس تنهايی داشتم.هم باشیم اما نمیدونم چرا بیشتر از روزايی ک

 سرمو به ستون چوبی آالچیق که پشت سرمه تکیه میدم.يعنی اون امروز کجا بود؟

 کرد؟به من فکر می

 آدمای دورش براش انقدری اهمیت داشتن که بهشون فکر کنه؟

 چرخم و صدامو باال میبرم : جانم؟ايلیا از فاصله ی دور صدام میزنه.به سمتش می

 ستاشو به کمرش میزنه:کالهمو بیار.د

 گه:من میارم.آرزو زودتر می

 سريع از جا بلند میشم:نه خودم میارم موبايلمم میخوام.
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 لبخند میزنه : میارم برات اونم.

 جواب لبخندشو میدم:مرسی عزيزم خودم میرم .

ين چند ساعت که گوشی کنم تو او قبب از اين که باز اصرار کنه به سمت ساختمون میرم.ته دلم دعا می

 رو از خودم دور کردم داراب تماس گرفته باشه.

 های کنار سالن باال میرم تا به اتاق باال، جايی که وسايلمون رو گذاشتیم،برم.وارد ساختمون میشم.از پله

ی با ديدن در باز اتاق و آرش که پشت به من ايستاده و با تلفن حرف میزنه ابروهام باال میره.متوجه

 ومدنش به ساختمون نشده بودم.ا

تمام امروز ازش فرار کرده بودم،دقیقا از صبح که تو آشپزخونه از پشت بهم چسبیده و گفته بود حق 

 کردم.ندارم امشب روی کاناپه بخوابم چون دلش تنگ شده ازش فرار می

س دارابم و صداش تونم فرار کنم اما دلم نمیخواست وقتی هنوز هر شب منتظر تمانمیدونستم تا کی می

 تو ذهنمه دست آرش بهم بخوره.

 گفتن آرش پاهام به زمین میچسبه. "گالره جان "قدمی به سمت اتاق برمیدارم که با 

 بدون برگشتن به سمت من ادامه میده : شب میايم خونه فردا میام پیشت.خب؟

 گرده.برمی چند ثانیه سکوت میکنه،نمیدونم گالره بهش چی میگه که میخنده و به سمت من

ش رو لبش خشك میشه.پوزخندی روی لبم میشینه.به سمت کیفم گوشه اتاق کنار تخت با ديدنم خنده

 میرم.خم میشم و دستمو داخل کیف فرو میبرم.

 کنه يا هنوز دستشه اما از پشت سر صدام میزنه:سلوی.نمیدونم گوشی رو قطع می

 کنم.موبايلمو چنگ میزنم.دارم.زيپ کنار کیفمو باز میکاله ايلیا رو برمی
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 دوباره صدام میزنه : سلوی ببین بعد از چند وقت زنگ زده بود من مجبور شدم جواب بدم.

گردونه : اللی؟ میگم ايستم.به طرف در اتاق میرم.بازومو میگیره به سمت خودش برمیصاف می

 اونجوری که فکر میکنی نیست.من مجبور...

يزم:ازت متنفرم.تمام اين ساال حتی يه ذره هم دوست نداشتم.برام تمام نفرتمو تو نگاه و صدام میر

 ها.کثافت کاريات ديگه مهم نیست فقط اين اداهای شوهر خوب و دلتنگیتم ببر تو تخت همین هرزه

 بازومو محکم فشار میده : من زندگیمو دوست دارم سلوی کاری...

 لیاقت تو يه زن خیانتکار مثل خودته.بینیمو چین میدم:تو هیچکس وهیچیو جز خودت دوست نداری.

 خورم.چشماشو با عصبانیت میبنده و به عقب هولم میده.به ديوار پشت سرم می

 دستشو بین موهاش میبره : نمیخوام دوباره دست روت بلند کنم برو بیرون بعدن حرف میزنیم

ی خودم ندونستم هبی اهمیت میگم:فقط چون مجبور بودم برگشتم اون خونه ،هیچوقت اونجا رو خون

 ی گرگ مرگه همیشه کثافتکارياتو حس می کردم،راست گفتن توبه

 شو غره:خفهبه سمتم خیز برمیداره،انگشتای دستش فکو محکم میگیرن،از بین دندوناش می

شو کثافت بی دستمو رو مچ دستش میذارم از خودم دورش کنم و به زحمت جواب میدم :تو خفه

 که به تو وفادار بودم.به تو بايد خیانت کرد. لیاقت،حیف تمام سااليی

کوبه.درد تو سرم می پیچه اما نگاهمو صورتمو جلو میکشه و پشت سرمو محکم به ديوار پشت سرم می

دارم : بايد همون شب خواستگاری وقتی دوست پسر سابقم زنگ زد ولت می کردم.تو از چشماش برمی

 بدم آشغال بی...ارزششو نداشتی به خاطرت جوونیمو از دست 
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ای بیرون نمیاد.ضربه های بعدی رو سريع تر و محکم تر ای که تو دهنم میخوره کلمهبا ضربه

 میزنه.دستمو روی سرم میذارم و روی زمین میشینم.

خوره.صدای جیغ آرزو رو میشنوم و التماساش و بعد صداها مشت و لگداش محکم به تن و صورتم می

م و بدون هیچ دفاع يا تالشی برای دور شدن ازش اجازه میدم خودشو خالی شه.چشمامو میبندبیشتر می

 کنه.

کنن و از اتاق بیرون میره از جام بلند میشم.با ديدن زنايی که با دلسوزی و ترحم نگام ازم که جداش می

 می کنن بغض به گلوم چنگ میندازه اما نمیخوام با گريه کردن بیشتر از اين خرد بشم.

 هامو که با گريه نگاهم میکنن پیشم نگه میدارم.کنم فقط بچهتاق بیرون میهمشونو از ا

 کنه.کنه و سر روشون میذاره گريه میايلیا پشت در روی زمین میشینه،زانوهاشو بغل می

آروشا کنار ايلیا با شلواری که تو پاهاش خیس شده میلرزه و با ترس و گريه نگاهم میکنه.سر 

 ی اتاق و با ديدن لب و بینی ترکیده و خونی که رو صورتمه اشکم میريزه.چرخونم به سمت آينهمی

 

*** 

 کشم.ی ماشین تکیه میدم.دستمو روی موهای نرم آروشای دراز کشیده روی پاهام میسرمو به شیشه

هام فشرده میشه.ايلیا میون تمام فامیل به کنم.قلبم از غم بچهبه ايلیای ساکت اونور ماشین نگاه می

ش حمله کرده بود و با مشتای کوچیك به جونش افتاده بود.هنوز صدای داد زدنش با بغض که چرا آر

 مامانمو کتك زدی تو گوشمه.آرش بی هیچ حرفی از ويال بیرون زده بود.
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داره و همراه ايلیا از در پیاده میشن و بدون ماشین جلوی خونه نگه میداره.آروشا سرشو از پاهام برمی

کنم باال بیان،در سمت ساختمون میرن.برای اولین بار به پدر و مادر آرش تعارف نمیخداحافظی به 

 کنم.ماشین رو باز می

 پدرش برای اولین بار منو با لحن شرمنده صدا میزنه:سلوی جان؟

 جواب میدم : بله 

 چرخه : امشب آرش خونه نمیاد،من باهاش حرف میزنم.به سمتم برمی

 پزشك احتیاج داره!گم:پسر شما به حرف زدن احتیاج نداره ، به روانتلخ و خیره تو چشماش می 

 و از ماشین پیاده میشم.

 کنم.ی آسانسور از ديدن زخم لب و کبودی فکم چشمامو با درد میبندم و باز میتو آينه

 نگاه ايلیا روی صورتم باعث میشه لبخند به روش بزنم که سرشو برمی گردونه.

کشم و کنم.آه سنگینی میه تايی بیرون میريم.به در آپارتمان داراب نگاه میايسته و سآسانسور می

 تر میشه.قلبم سنگین

گم: مسواك بزنید و بخوابید فردا نمیريد کنم.وارد خونه میشیم.رو به بچه ها میدر خونه رو باز می

 مدرسه.

 بدون اين که خوشحال بشن سرشونو تکون میدن و به اتاقشون میرن.

کنم.گوشی موبايلم رو از کیفم بیرون میارم.صفحه رو روشن میرم.لباس هامو عوض می به اتاق

 میکنم.موبايل خالی از تماس از دست رفته به روم نیشخند میزنه.

 کنم.از اتاق بیرون میرم.روی تخت رهاش می
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 ها میشم.هر دوشون لباس عوض کرده توی تخت دراز کشیدن.وارد اتاق بچه

 بوسم.میشینم.دست کوچولوشو که پتو بیرون مونده می ی تخت ايلیاگوشه

 بدرتون خراب بشه.مامانو ببخشید.با لحن آرومی میگم:نمیخواستم سیزده

م فشار میده و با صدای ندازه.دستاشو دور گردنم میپیچه.سرشو محکم به شونهايلیا خودشو بغلم می

کنم آرومش کنم و مو زخم کرده سعی میبوسم.با وجود بغضی که گلوبلند به گريه میوفته.سرشو می

 کنم،ديگه کتك نمیخورم.بهش قول بدم ديگه دعوا نمی

 کنم تا جفتشون میخوابن.کشه از جام تکون نمی خورم.انقدر نگاهشون میوقتی سر جاش دراز می

ال های مسیح بشم و حاخواست مادر بشم،بزرگ تر که شدم دلم میخواست مادر بچهکه بودم دلم می بچه

 بینم مادر بودن سخت ترين کار دنیاست.می

که غم دنیا روی دلت باشه و دو تا زنجیر محکم به مچ دستات که نذارن بشینی و بگی کم آوردم ، بگی 

چیز درست میشه وقتی میدونی هیچی درست تموم شدم.مجبوری هی لبخند بزنی،هی امید بدی همه

 نمیشه.

کشم.به بیرون میرم.به اتاق خودم میرم روی تخت دراز می بوسم و از اتاقصورت هر دوشون رو می

 ی شب شده بود.کنم.دو و ده دقیقهساعت رو به روم نگاه می

 دارم.موبايلمو از پايین پام همونجايی که روی تخت رهاش کردم برمی

 ."گوشی رو بذار کنار"ذهنم هشدار میده

 "بهش احتیاج داری "قلبم دستمو میگیره و لبخند میزنه 



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

304 

 

کنم.گوشی شینم.اسمشو لمس میکنم.روی تخت میبه غرور و ترسی که از پس زده شدن دارم فکر نمی

 چسبونم.رو روی گوشم می

 بعد از سه تا بوق صداش تو گوشم پخش 

 میشه : بله.

 کنم و میگم:سالم.ی اعتماد به نفسمو جمع میهمه

 صدای دختری میاد که میپرسه: نمیای تو؟

 گه: میام تو برو ب...واب به من میداراب به جای ج

 کنم.با مشت به تخت میکوبم.ش رو بشنوم.گوشی رو روی تخت ول میکنم بقیهصبر نمی

 عوضی.از دارابم متنفرم.همشون کثافتن.عوضی با يکی بود.با يکی ديگه.

خواد شم.دلم میدستمو روی دهنم میذارم زخممو فشار میدم.محکم فشار میدم.از سوزش زخم آروم می

 گريه کنم.چقدر من بدبخت بودم.

 خواست.هیچکس منو نمی

 اون از شوهرم و اينم از ...

 از کی؟

 عشقم؟

 دوست پسرم؟

 دارای هیچکس من نبود.من هیچکسش نبودم.
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 بهتر شد که قطع کردم.اونم که براش مهم نیست.

میزنم.با ديدن گوشیم روی تشك تخت میلرزه.دستمو از روی دهنم برمیدارم.گوشی موبايل روچنگ 

 اسم داراب چشمام گرد میشه.تمام عصبانیتم به هوا میره.زنگ زده بود.مهم بود؟

 ی سفید رو به سمت راست میکشم.کشم.دايرهزبونمو روی لبم می

 صداش خونسرد و آرومه: چرا قطع میکنی؟

 کنم صدام نلرزه: کار داشتی.سعی می

 کنم.کار داشته باشم خودم قطع می _

 روی روتختی میکشم:نخواستم مزاحم بشم.کف دستمو 

 کشه : چقدر ادات زياده.پوفی می

 نخ کوچیکی زير دستم میاد : ادا در نمیارم خوشم از مز...

 کنه:کجايی؟حرفمو قطع می

 با انگشت سبابه و شصت نخ رو روی بین انگشتام میگیرم:خونه.

 سريع میپرسه:کجای خونه؟!

 ايم.ها خونههکشم:اتاقم.خودمو بچنفس عمیقی می

 خوابیدن؟ _

 کشم : آره خوابیدن.تو خونه نیستی؟نخ رو محکم می

 صدای فندك میاد: نه.
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 کشم: نمیای؟کف دستم رو دوباره روی تخت می

 خونه خبری نیست که بیام. _

 ندازم:اونجا هست؟ابروهامو باال می

 حس میکنم لبخند میزنه: تا دلم بخواد.

 نم.اخمام تو هم میره.حرفی نمیز

 پرسه: میتونی بیای بیرون؟می

 شوکه میپرسم: کجا؟

 ی من.خونسرد جواب میده:خونه

 ته دلم خالی میشه:چرا؟

 پرسی! کالفه میگه: چقدر سوال می

 آب دهنمو قورت میدم: خب بايد بدونم.

 نیست تا حاال بدون دونستن نیومدی. _

 به تاج تخت تکیه میدم : اون موقع اينجوری نبود.

 کنم روی هم میندازم.زنه.پاهامو دراز میحرفی نمی

 نرمه ی گوشمو بین دو انگشتم میگیرم:اگر قراره فقط حرف بزنیم میام.

 حرفو االنم داريم میزنیم.خاله بازيه مگه؟ _
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کنم: نمیدونم دارم چیکار کنم،زمزمه میی عروسیمون روی ديوار نگه میبه عکس دو نفره

 کار کنم.میکنم.نمیدونم بايد چی

 بعد از چند ثانیه مکث میگه: من میرم باال هر وقت دونستی چه غلطی قراره...

 گم: میام.چشممو از روی عکسمون میگیرم، خفه می

 ندازم.چه توقعی داشتی سلوی؟نگاهمو پايین می

 معلومه داراب تو رو برای تختش میخواد.

 راب!دختر بیست ساله نیستی که توقع عشق و عاشقی ازش داری.اونم از دا

 کشه و ادامه میده:رسیدم خونه زنگ میزنم بیا اونور.هومی می

 کشم:باشه.بینیمو باال می

 کنه.از جا بلند میشم.موهامو با کش موی روی میز از باال میبندم.تماسو قطع می

شومیز سفید رنگ و شلوار جین مشکی میپوشم.به صورتم تو آينه و کبودی فك و زخم لبم نگاه 

 کنم.نمی

 خواست.کرد.اون تنمو میداراب که فرقی نمی برای

ی تخت میشینم.چشمام بی اجازه باال میان روی عکس عروسیمون میشینن.عذاب وجدان ندارم.هیچ لبه

ی شبای تنهايیم نگذره.مهم نیست حسی ندارم.دلم میخواد امشب کسی باشه.دلم میخواد امشب مث بقیه

 باشم.برام که امشب چی میشه فقط نمیخوام تنها 
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نیم ساعت بعد از جا بلند میشم شلوار جین مشکی رو با شلوار مشکی کتون که کنارش خط سفید داره و 

شرت سفید عوض میکنم.کش موهامو باز میکنم مچ پاهاش کشه عوض میکنم.شومیز سفید رو هم با تی

 کنم.و موهامو دور شونه رها می

 ع جواب میدم: سالم.موبايلم زنگ میزنه.اسم داراب رو که میبینم سري

 من رسیدم بیا اينور. _

 کنم.موهامو پشت گوشم میزنم : میام االن.به صورتم تو آينه نگاه می

 م بال بال میزنه اهمیتی نمیدم.ای که درون سینهکنم.به پرندهگوشی رو قطع می

 به يخ شدن انگشتام از شدت استرس و ترس اهمیتی نمیدم.

 لب و کبودی صورتمم اهمیت نمیدم.ی به رنگ پريده و زخم گوشه

 دارم و از خونه بیرون میرم.ها میزنم.کلید خونه رو برمیبعد از اين که سری به بچه

 ی کوچیکی به در میزنم و داخل میرم.در آپارتمانش بازه.تقه

 توی آشپزخونه میبینمش.لبخند میزنم : سالم.

 دوتا فنجون روی کانتر میذاره و سرشو باال میاره.

کشه.از سنگینی و سکوتش کنه.دستشو باال میبره با انگشت شصت روی لبش میی صورتم مکث میرو

 کنم.معذب میشم.اين پا و اون پا می

 داره: قهوه میارم.برو بشین.نگاهشو برمی

 به سمت مبل دو نفره میرم.روشو میشینم و 
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 میگم: زحمتت شد.

 کنارم میشینه.دقیقا کنارم.روی همون مبل دو نفره. جواب نمیده.چند دقیقه بعد با دو تا فنجون میدت و

 تا حاال انقدر نزديك بهش نشسته بودم.

کنم.چشماش سیاه سیاه بود.اخم چسبونم.بازومو میگیره.نگاهش مینگاهمو به جای صورتش به میز می

 .کنه.تا حاال متوجه نشده بودممو جلب میبین ابروهاش،شکستی کوچیك روی ابروی سمت چپش توجه

 کشه: چرا؟صداش منو از فکر بیرون می

 پرسم: چی چرا؟گیج می

 اخمش بیشتر میشه : چرا کتکت زد؟

 کشم: بحثمون شد.زبونمو روی لبم می

 کنه:برای چی؟سرشو کج می

ش و لبش پايین میاد.جذاب بود.خیلی جذاب تر و مردونه تر از آرش و نگاهم از روی چشماش تا بینی

 مسیح و پوالد.

 گم: مهم نیست.خفه می

 بازومو ول میکنه: داغونت کرده،مهم نیست برات؟

 پوزخند میزنم: منظورم اين بود که گفتنش به تو مهم نیست االن.

 گه:آره االن مهم لخت شدنمونه.تلخ می

 چشمام گرد میشه:منظورم اين نبود.
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 شم.نبايد میومدم اينجا.ی سالن میره.ناراحت میجوابمو نمیده.از جا بلند میشه.به سمت میز بارش گوشه

 به خیالم داراب قرار بود آرومم کنه.

کشم و بلند میشم:من میرم خونه، نبايد اصلن میومدم مث اين که خبرای اينجا دستی به پیشونیم می

 برات...

 گرده:بتمرگ سر جات.ی مشروب رو برمیداره و به سمتم برمیشیشه

 عصبی میشم:با من بد حرف نزن.

 ه:من هر جوری که حال کنم حرف میزنم.بینیشو چین مید

 نفس عمیقی میکشم : پس من میرم چون ظرفیتم برای امروز تکمیله.

 میشی برای همیشه. گردم قدم بردارم که صداش عصبی میشه:پا تو از در خونه بیرون گذاشتی گمبرمی

 پاهام سست میشه و چیزی تو قلبم فرو میريزه.

 نمیخواستم از دستش بدم.

 میشینم.دستامو توی هم مچاله میکنم. روی مبل

کنه.خیلی وقته.با دوست صمیمی گم:بهم خیانت میکنه میبا صدای غمگینی که از خودم متنفرم می

ش تموم شده.ينی گفته بود که تموم شده اما صداشونو شنیدم.بحثمون شد.مث کردم رابطهخودم.فکر می

 همیشه کتکم زد.

 ه: میخوری؟لیوان توی دستشو به سمتم میگیر
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کنم.اولین بار بود حرفی نزده بود.تحقیرم نکرده بود.به چند ساعت بیخیالی احتیاج بهش نگاه می

گیره.لیوان خودشو روی میز میذاره و کنه به سمتم میداشتم.سرمو تکون میدم.کمی از يك لیوان پر می

 به اتاق میره.

ه.بینیمو با دو انگشت میگیرم و قبل از اومدنش يه کمی از لیوان میخورم.تلخه اما نه اونقدری که اذيتم کن

 ی مسیر عبور مشروب تو تنم داغ میشه.شو باال میرم.همهنفس همه

 کنم سِت کرديم!از اتاق بیرون میاد.تی شرت سفید و شلوار مشکی پوشیده.با خودم فکر می

 .کنم.لیوانشو برمیدارهکنارم روی میل میشینه.با نشستنش کمی خودمو جمع می

 به مبل تکیه میده و در حال خوردن مشروب توی لیوانش نگاهم میکنه.

کنن.برای فرار از حالت نگاهش ، حسی که دارم ، گرمای خونه،مشروب لعنتی که خوردم معذبم می

نگاهش موهامو میخوام از گردنم عقب بزنم.چند تار مو میمونن که به گردنبند توی گردنم گیر 

 کنم نمیتونم.لیوانشو روی میز میذاره.به سمتم خم میشه:صبر کن کنم جداشون کردن.سعی می

و دستاش جلو میان.موهامو از گردنبندم جدا میکنه.با انگشت به عقب میفرستشون و سر انگشتاش روی 

گردنم پايین و باال میرن.نفسای گرمش روی گردنم میشینن.قلبم جايی نزديك زانوم میتپه.دستام روی 

 پاهام مشت میشه.

خواد گردنمو ببوسه اما نفسشو روی گردنم کنم میته ريشش به گردنم میخوره.چشمامو میبندم.فکر می

رها میکنه.سرش میون موهام میره.دلم میخواد دستمو باال بیارم جايی از تنشو لمس کنم اما نیرويی مانع 

 کنم.از تکون دادن دستم میشه فقط نفسمو رها می

 برداشتن لیوانش میگه:اگر چیزی میخوای از آشپزخونه خودت بردار.گیره ،در حال ازم فاصله می

 گم: نه من برم ديگه ديره بخوابی تو...ی قبل میخجالت زده از چند دقیقه
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 داره:فعلن هستی.پاکت سیگارشو برمی

 ای نمیزنم.از ظرف روی میز يه کاکائو برمیدارم.حرف ديگه

 تنها بوديد اينجوری شد؟ _

 شم بودن.روی زيردستی میذارم:نه رفته بوديم لواسون خونواده پوست شکالتم رو

 منتظر نگاهم میکنه تا ادامه بدم.

ها خیلی بغضمو قورت میدم:رفته بودم برای ايلیا کاله بیارم دعوامون شد.بعدم همه ريختن ديگه.بچه

 ترسیدن.

کنم مادر م:فکر میاشك تو چشمام جمع میشه،سکوتش باعث میشه تمام چیزی که تو دلم بود رو بگ

چیز بد شد.با گريه ها خوشحال بودن اما همهگفتم تا اينجوری نشه.بچهام.بايد اون لحظه هیچی نمیبدی

 خوابیدن.

 لیوانشو روی میز میذاره:مزخرف نگو.

از داراب يه نوع مهربونی و دلداری دادن "مزخرف نگو"م گوشه ای میشینه.ی پريشون توی سینهپرنده

 بود.

ای میزنم میگم:بدون کنم.برای عوض کردن بحث و گريه نکردنم لبخند احمقانهشممو تمیز میزير چ

 آرايش و اين قیافه خیلی وحشتناکم فکر کنم.

 کنه:آرايش کردتم چنگی به دل نمیزنه.سیگارشو توی زير سیگاری خاموش می

میشه.نزديك صورتم  م جمعبیخیال میخندم.نگاهش برمی گرده روی صورتم.دستشو جلو میاره.خنده

 کشه.از جا بلند میشه: خیلی خب پاشو برو ديگه.دستشو عقب می
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 خواست برم.هنوز خوابم نمیومد اما اصرار کردنم خیلی زشت بود.ناراحت از جا بلند میشم.دلم نمی

 گم:باشه.خوب بخوابی.ناچار می

خورم.سرمو ش میبه سینهگردم قدمی برمیدارم ساعد دستمو میگیره و به سمتش میکشه.محکم برمی

میارم باال حرفی بزنم لبامو توی دهنش میکشه.تمام تنم داغ میشن.مچ دستمو رها نمیکنه.انقدر سريع و 

ی همراهی به من نمیده.حس خوبی توی تنم جاری میشه.بوی عطرش مشامم رو محکم میبوسه که اجازه

لوش میشینه.با نشستن دستم روی کنه.چشام بی اراده روی هم میوفتن دست آزادم روی پهپر می

هامو حرکت شرتشو توی مشتم میگیرم و لباش آروم تر میشه.دستمو فشار میده.تیپهلوش بوسه

هام زمزمه ی نزديك لبکنم.تو فاصلهکنه.چشمامو باز میمیدم.لب پايینشو میبوسم.لبشو ازم جدا می

 کنه:چشماتو نبند.می

 یدارم.به چشماش زل میزنم و میبوسمش.و دوباره میبوستم.چشمامو باز نگه م

 

 فصل دوم

 

****** 

اولین بوسه با کسی که دوسش داری حتمن حس فوق العادی بود،بايد هر بار که بهش فکر میکردی باز 

 کردی.ريختن قلبت ، ضربان تند قلبت و داغ شدن تمام تنت رو حس میهم نفساش توی صورتت،فرو

 جز دلپیچه و حالت تهوع نداشتم.کردی اما من هیچ حسی بايد حس می

حالم مث حال اون شبی بود که مسموم شده بودم و تو تخت خواب تا صبح پیچ میخوردم و همه تو خونه 

 کس از دردم خبر نداشت.خواب بودن و هیچ
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شده تا حاال کسی حس کنه داره خفه میشه و هر چی چشم بچرخونه و هر چی لب از لب باز کنه نه 

 نه هیچ صدايی بیرون بیاد؟ کسی باشه وهیچ

 مسموم شده بودم.

 مسموم شده بودم. با يه بوسه

 کسی از يه بوسه مسموم شده بود؟

 کسی به خاطر يه بوسه جون داده بود؟

 بغل گلومو بغل کرده بود.

 هام میترسیدم.از نگاه کردن به آيینه میترسیدم.از نگاه کردن به صورت بچه

 ترسیدم.ی با اون لبخندای آشغالی و فیك میاز نگاه کردن به اون عکس عروس

 لرزيد.تمام تنم می

 تمام تنم يه زده بود.

 درست شبیه يه بیمار مسموم توی تخت مچاله شده بودم و میلرزيدم.

 از خودم بدم میومد.

شد جواب بوسه کرد و وقتی بوسیده میی همسايه رو به رويی مست میاز آدمی که شب میرفت خونه

ش رو لمس میکرد به خودش میومد و فرار میکرد از اون لذت میبرد و وقتی که دستی سینه رو میداد و

 خونه و از اون مرد،میترسیدم.

 از آدمی که شوهر داشت.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

315 

 

 من شوهر داشتم خدايا.شوهر داشتم.

 حتی اگر دوسش نداشتم،

 حتی اگر کتکم زده بود،

 حتی اگر خیانت کرده بود،

 من هنوز شوهر داشتم.

 گیرم و به سمت دستشويی میدوئم.ع باال میاد.دستمو جلوی دهنم میموج تهو

 زنم.شوم و عق میخم می

 پیچه.پیشونیم نم برمیداره.دلم بیشتر بهم می

 بدون نگاه کردن به آيینه صورتمو آب میزنم.

 کنم.آبو توی دهنم قر قره می

 رده بود میوفتم.ياد زبونی که تو دهنم چرخیده بود و منو مات و مبهوت به خودم آو

 "وای وای "کنمکشم و ناله میدستمو به دهنم می

 حاال چطور اين غلطمو جمع کنم؟

 اگر شیده بفهمه؟

 اگر آرش بفهمه؟

 هام...بچه
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 هام...وای... بچه

شرتم از آب سردی که روی صورتم ريختم خیس شده و از شینم.تیکف دستشويی روی زمین می

 چکه.صورتم و موهام آب می

 شینه.کنم.دندونام بهم میخوره و لرز توی تنم میتمو دور زانوهام حلقه میدس

 ترسم.می

 ترسم.ای که اتفاق افتاد میحاال و توی اين لحظه بعد از بوسه

 می ترسم از فهمیدن آرش.

 ترسم از فهمیدن شیده.می

 ترسم از پشیمون نبودنم!می

 ترسم!از خودم می

 ترسم!از خودم متنفرم و می

 تی بیرون اومده بودم داراب مانعم نشده بود.وق

 داراب منو لمس کرده بود.

 نشسته و بوسیده بود. لباش روی لبام

 ی منو لمی کرده بود.و دستش حتی اگر از روی لباس سینه

 از روی زمین بلند میشم و از دستشويی بیرون میرم.

 کنم.دوباره روی تخت میوفتم.نگاه به ساعت روی ديوار می
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 «ج دقیقه مونده به شیش صبحپن»

چرخم.زانوهامو باال میارم توی شکمم فرو میبرم و دست دورشون حلقه میکنم،مچاله میشم به پهلو می

 روی تخت.

 قدر کثیف و متعفن.شبیه آرش شده بودم،همون

 اما میدونم آرش اينجوری نلرزيده بود.

 آرش صدبار بعد از يه بوسه نمُرده بود چون آرش مرد بود.

 ما من چی؟ا

 کدوم دادگاهی حق رو به من میدن؟

 کدوم دادگاهی به آرش میگه خیانت زنتو ببخش؟

 بابای من به آرش چی میگه اگر بفهمه؟

 دش میگیره و میگه باهاش حرف میزنم؟ی شرمنده ها رو به خومثل پدر آرش قیافه

 ايلیا چیکار میکرد؟

 ی خانواده جلوم ايستادن و منو متهم میکنن.همهکنم همین حاال شینم.انگار میاز ترس روی تخت می

 پوشونم و بغض سنگینم میشکنه.با دست صورتمو می

 افتم.با صدای آروم به گريه می

 تونم با اين عذاب و ترس کنار بیام.نه،من جسارتشو ندارم.نبايد ديگه اين اشتباهمو تکرار کنم.من نمی

 دارم برای داراب میشه گوشیمو برمیهامو میريزم و وقتی که چشمام خشك تمام اشك
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 «امشبو فراموش کن،من اشتباه کردم»مینويسم

کنم و ام بدون اين که منتظر ديدنشو خوردن تیك دوم بمونم گوشیمو خاموش میو بعد از ارسال پی

 چشمامو میبندم.

 

*************** 

از روی میز شیرينی  گل تعارفش کرد تابه نگاه فراری و لرزش ضعیف دستانش چشم دوخت.ماه

گل اهمیتی ی ماهغرهبردارد دختر با لبخند زورکی رد کرد.نگاهش را از رويش برداشت و به چشم

 "راه افتادم بیست مین ديگه اونجام "نداد.گوشی موبايل را بیرون کشید.پیام پوالد را خواند

 های ترانه باال پريدند.جوابی نداد و گوشی را روی میز پرت کرد.از صدای پرت شدن موبايل شانه

 ترگل غر زد:آرومماه

ترسد و او را دوست دارد ترسد.میدانست از او میی ترانه نگاه کرد.میهای در هم مچاله شدهبه دست

اما برايش اهمیتی نداشت.نه دوست داشتنش و نه حتی ترسیدنش.هنوز جنجالی که شب سال تحويل 

نداخته بود را به خاطرش داشت.ديوانگی کرده بود و خواسته بود با وقتی برای ديدن و با او بودن به راه ا

ای که دستش را بريده بود و شیشه رگ خود را بزند،مجبور شده بود شیشه را از دستش بگیرد.شیشه

 کف دستش هنوز زخم بود.زخمی که بخیه نداشت.

 گل جونترانه بلند شد و رو به ماه گل گفت:من ديگه میرم ماه

ار کرد بماند و ترانه با همان صدای لرزيده رد کرد.خم شد و دست در ظرف روی میز کرد و گل اصرماه

 که نگاهش کند سری تکان داد.هندی بیرون کشید.ترانه خداحافظی مرد بدون اين مشتی بادام

 گل از سالن بیرون رفتند.ترانه و ماه
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روی يك فیلم ايستاد.به تصوير زل زد.مردی ها را باال و پايین کرد و کنترل ماهواره را برداشت و شبکه

بوسید.ناخودآگاه ذهنش به يك ماه قبل برگشت.شبی که سلوی را ی ديوار چسبانده و میزنی را گوشه

ی زياده به بوسیدن نداشت.بحث ی لذت بخشی بود البته که عالقهاش بوسیده بود.بوسهدرمیان خانه

خیلی کم بود.کشش زيادی برای بوسیدن نداشت اما هايش اصلی برايش مهم بود و همیشه معاشقه

 انگیز بود.های سلوی وسوسهلب

هايش سیراب نشده بود اما دلش لمس کردن تنش را خواسته بود.قصد نداشت تا انتهای هنوز از لب

هايش را لمس رابطه برود و همان شب سکس کند.فقط میخواست دستانش گرمای پوست تن و سینه

سیده بود.هولش داده و بیرون دويده بود.حس خوبی از کارش نگرفته بود و از تا کنند اما سلوی تر

 حدی از چشمش افتاده بود.

 کنی؟کشی اين چیزا رو نگاه میگل به خود آمد:خجالت نمیبا صدای ماه

 ها داری؟شبا از اين چیزا میبینی؟کشی از اين شبکهلبخند روی لبش نشست:تو خجالت نمی

خواستم خجالت بکش خوبه خودت گیر دادی ماهواره نصب کنی وگرنه من ماهواره میگل اخم کرد:ماه

 چیکار

 چشمکی زد : بد نشده که برات.

گل بی اهمیت به لحن پر از شیطنتش گفت:چرا عین میرغضب زل زدی به اون دختر بدبخت؟با هما

 ترس و لرز رفت.

 روی مبل دراز کشید:کدوم دختر؟

 مامان جان دوست دختر داری؟گل باالی سرش نشست:ماه

 دستش را روی پیشانی گذاشت و سر کج کرد تا فیلم را ببیند:آره.
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 دختر و پسر پیشانی بهم چسبانده بودند.

 کنی؟گل دوباره پرسید:چرا معرفیش نمیماه

 بیخیال جواب داد:يکی دوتا نیستن که.هر شب میان و میرن.کدومشون رو معرفی کنم؟

 برد:خجالت بکش داراب.سنی ازت گذشته! تو نمیخوای پدر بشی؟ گل صدايش را باالماه

 شبکه را عوض کرد،کوتاه جواب داد:نه.

 قراری پرسید: چرا؟يه دلیل قانع کننده بیار.گل با بیماه

 تلويزيون رو خاموش کرد:پوالدم امشب میاد.

ی روی میز را جمع هاگل بلند شد،ظرفروم.ماهبدهی می و اين يعنی بحث تمام است و اگر ادامه

دش هايش را نبیند.از تنهايی پسرش بعد از خوترسید بمیرد و دامادی تنها پسرش را نبیند.بچهکرد.می

ترسید بعد از او بدتر هم بشود.زبان و اخالق تندش کسی ترسید.داراب سخت و غیرقابل نفوذ بود میمی

 را کنارش نگه ندارد.

 ی زنگ خانه آمد و مجبور شد برای باز کردن در بلند شود.گل به آشپزخانه صدابعد از رفتن ماه

 پوالد با لبخند و گل شیرينی به دست وارد شد.

 گل به استقبالش آمد.ماه

 داراب لبخند کجی به پوالد زد و گفت:پدر و مادرت کو؟

 پوالد گیج نگاهش کرد.

 یا.جوری نمیديم بهت.برو با پدر و مادرت بداد:ما ماهدخت رو همین ادامه
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 و پشت به او به سالن رفت.

 گل و پوالد همراه هم وارد شدند.روی مبل نشست و ماه

 پوالد با خنده گفت: حاال خاله ماهدخت کجاست؟

 داراب پا روی میز دراز کرد : رفته با بزرگترش بیاد

ت ماه گل رو به روی پوالد نشست و با اخم گفت:رفته به دخترش سر بزنه مادر،تو خودت خوبی؟مادر

 خوبه؟

 شدم. پوالد مودبانه سر خم کرد:سالم دارن خدمتتون ،شرمنده مزاحم

 نگو اينجوری!تو مث دارابی برام._

 گل بگو،دستش پُره.داراب رو به پوالد کرد: زن مَن خواستی هم به ماه

 ی خودته.گل چشم غره رفت و از جا بلند شد:من میام از خودت پذيرايی کن پسرم،اينجا خونهماه

 ات بود کجا میری؟راب نگاهش کرد:بحث مورد عالقهدا

 نمكاش داد:لوس نکن خودتو بیبه بینی گل چینیماه

گل لبخند کجش رفت و رو به پوالد که هنوز پوالد خنديد.لبخند کجی روی لبش نشست.بعد رفتن ماه

 خنديد گفت:ك* خرمی

 جنبه نبودی.اش را جمع کرد : بیپوالد خنده

 خوره از دهن گشادت.ا برداشت:مث اسب میخندی، حالم بهم میپاکت سیگارش ر

 ی سلوی.داشت:خنده فقط خندهپوالد خم شد و همانطور که شیرينی برمی
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 اش؟هايش را درهم کشید:عه؟خوشت میاد از خندهدستش روی فندك خشك شد،اخم

 ش بیاد به من چه؟س...شوهرش بايد خوشپوالد شیرينی را به دهان برد:قشنگ میخنده ديگه،بامزه

 سیگارش را روشن کرد.پك محکمی زد.

 پوالد شیرينی ديگری برداشت:فك کنم اين شوهرش نذاشت بیاد سرکار

 دود سیگار را بیرون فرستاد:باهات حرف میزنه؟

 پوالد نگاهش کرد:کی؟

 آمد کلمه را بیرون فرستاد: سلوی.همراه دودی که از دهانش می

 ، چرا با من حرف بزنه؟پوالد چشم گرد کرد:نه بابا 

 چشم ريز کرد : خیلی پیگیرشی.

ای کرد:پیگیر چیه بابا ديروز بعد از شرکت شیده گفت ماشین نداره منم رسوندمش پوالد تك خنده

پیش سلوی اونجا ديدمش و سالم علیك اينا کردم بعد يادم افتاد،بی ناموسم مگه دوروبر زن شوهر دار 

 برم.

 حرفی نزد.

 ت:خاله من عاشقتم با اين شیرينیات.پوالد بلند گف

ی چت تلگرام شد و نام شیده را سرچ کرد.به پك ديگری به سیگار زد،موبايلش را برداشت.وارد صفحه

 ی چتش،برای شیده نوشت : امشب بیا پیشم.محض پیدا شدن وارد صفحه

 داد کسی اود.اجازه نمیداپیام را ارسال کرد و موبايل را روی پايش گذاشت.بايد کمی سلوی را آزار می

 را پس بزند.
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 اش لبخند زد."باشه"يك ربع بعد گوشی موبايل لرزيد و شیده جواب پیامش را داد.از ديدن 

پسنديد،از ناز و اداهای الکی متنفر بود،از زنانی که در دل ها که همیشه آماده بودند را میاين گونه زن

 آوردند تا به خیالشان دنبالشان برود.ان میگفتند جلوی او نه به زبهزاران بار باشه می

 گل صحبت کردند و او مانند يك شنونده فقط کنارشان نشست.تا زمان شام پوالد و ماه

اش دانست شیده ده شب همیشه به خانهبعد از شام وقتی پوالد قصد رفتن کرد از جا بلند شد تا برود،می

 آمد.می

مارکت نزديك خانه راند.میان راه از هايپر شد به سمت خانهبا پوالد خداحافظی کرد و سوار ماشین 

 خريد کرد.

منتظر آمدن آسانسور ايستاد،درب آسانسور باز شد خواست قدمی درون آسانسور بگذارد با ديدن 

کردند،همانجا ايستاد و پرسید: سلوی درحالی که دست پسرش را گرفته بود و پسر ودخترش گريه می

 شده؟چی

ی او شد.با چشمان پر از اشك به پسرش اشاره کرد:فکر کنم دستش ل انگار سلوی متوجهبا همین سوا

 شکست.

 اخم کرد.خواست بپرسد چرا اما جلوی خودش را گرفت فقط گفت: بريم 

و بی هیچ حرفی از مقابل آسانسور کنار رفت تا سلوی بیرون بیايد.ترديد سلوی آشکار بود اما ترس و 

 ی به پیشروی ترديد دلش نداد.ااش اجازهحس مادرانه

سوار ماشین شدند.هر سه عقب نشستند و خودش پشت فرمان نشست.مقابل بیمارستان ايلیا را که 

تر شده بود از آغوش سلوی جدا کرد.مقابل پايش زانو زد و گفت: مامانت و خواهرت باهم باشن آرام

 من و تو مردونه بريم و بیام.باشه؟
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 شم.ايلیا سرش را تکان داد:چ

ی پسرك را بوسید.هم دختر و هم پسر آرام بودند.مظلومیتشان شبیه لبخند روی لبش نشست.گونه

 سلوی بود.دست سالم ايلیا را گرفت و رو به سلوی گفت:شما اينجا باشید تا...

 سلوی میان حرفش پريد:نه منم میام دلم طاقت نمیاره اينجوری.

ای که کنار پايش ايستاده بود و دستش را گرفته،با نگاهش از روی سلوی پايین رفت به دختر بچه

کرد و با هق میهايش پريشان بودند نگاه کرد.دخترك هنوز هقموهای مشکی فر و بلند که دور شانه

 حرف دست در دست ايلیا راه افتاد.کرد.پوفی کشید و بیترس برادرش را نگاه می

یت اورژانسی ايلیا خیلی زود دکتر دستش را معاينه به وضع هر چهار نفر وارد بیمارستان شدند.با توجه

 کرد.

اسکن دکتر شکستی را تايید تیآرنج دست پسرك به طرز وحشتناکی ورم کرده بود.بعداز سی

 کرد.دست پسرك را آتل بستند.

کرد.حس شیرينی دلش را قلقلك پسرك در تمام مدت دست او را محکم گرفته بود و رها نمی

 اش آرام شوند.های ترسیدهشده بود چند بار سر پسرك را ببوسد تا چشممیداد.حسی که باعث 

سلوی کنار اتاق روی صندلی نشسته بود.وقتی همراه ايلیا از اتاق بیرون آمدند.با ديدن ايلیا چشمانش پر 

از اشك شد.دخترك در آغوشش به خواب رفته بود.ايلیا را به دست سلوی سپرد.برای گرفتن داروها 

ی بیمارستان رفت.وقتی برگشت ايلیا به بازوی مادرش تکیه داده جرت میزد وديگری در نهبه داروخا

 آغوشش خوابیده بود.

ها را بیشتر از باز دختر لبخند کمرنگی زد.دختر بچهدختر را از آغوشش گرفت.به دهان نیمه 

 ها دوست داشت.پسربچه



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

325 

 

ت.موبايل را بیرون کشید و از ديدن ده ايلیا و دخترش عقب ماشین نشستند و سلوی جلو کنارش نشس

 تماسِ شیده که جواب نداده بود ابرو درهم کشید.

 بدترين اخالق شیده همین اصرارش برای زنگ زدن وقتی جواب نمیداد،بود.

 دهد لزومی ندارد باز زنگ بزند.بارها تذکر داده بود وقتی يك بار جواب نمی

رگشته و با ايلیا حرف میزد گوش داد:درد نداری ماشین را روشن کرد.به صدای سلوی که عقب ب

 مامان؟

 ايلیا خمیازه کشان جواب نداد:نه خوابم میاد فقط.

 سیم يکم بخواب.سرتو تکیه بده تا میر_

 فردا مدرسه میرم؟آخه خیلی درد دارم. _

 باز.ی پیش گفته بود درد ندارد،حقهلبخندی روی لبش نشست.همین يك دقیقه

 جا گفت:بمیرم برات من.مهخبر از هسلوی بی

 دستش دور فرمان محکم شد.چیزی درونش تکان خورد.

 نمیری فردا مدرسه.يکم بخواب تا برسیم فردا رو هم بايد استراحت کنی. _

 سلوی برگشت و در سکوت به جلو نگاه کرد.

 چند دقیقه در سکوت سپری شد.سلوی تك سرفه

 ای کرد.اهمیت نداد.
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شب ممنونم.نمیدونم چجوری تشکر کنم اگر نبودی...خیلی سخت سلوی لب باز کرد:بابت ام

 میشد.داشتن با آروشا بازی میکردن يهو جیغ زدن.

 نفس عمیقی گرفت:آرش سمینار داشت تهران نیست.حاال نمیدونم جواب اونو چی بايد بدم.

تونست پیش نگاه تندی به سلوی انداخت:تو مگه بايد جواب بدی؟يه اتفاقی بود که در حضور خودشم می

 بیاد.همین!

 کنه.سلوی نالید : اون اينو درك نمی

نگاه پر از تاسفی رويش انداخت:چون تو عین بدبختای بیچاره حرف میزنی بهش اجازه میدی بزنه تو 

 سرت.

 کنی.سلوی نفسش را آه مانند بیرون فرستاد:اينجوری نیست که فکر می

قدر که ی فکر میکردم؟من مطمئنم تو دقیقا همینسرعت ماشین را باال برد:کی گفته من اين اينجور

 اينجا کنار من مینالی بدتر با اون حرف میزنی.

 ی در نشست.سلوی چیزی نگفت.به خانه رسیدند.ماشین را به پارکینگ برد.دستش روی دستگیره

 سلوی سريع گفت:قرارتم با شیده بهم خورد،متاسفم.

 رو ازمون نگرفتن.به سمتش چرخید،خونسرد جواب داد:شبای ديگه 

 ی خوابیده را بغل گرفت.سلوی هم دخترش را بغل گرفت.و از ماشین پیاده شد.ايلیا

در آسانسور هیچ يك حرفی نزدند.سلوی در خانه را باز کرد و کنار ايستاد تا او وارد شود.اصال دلش 

میشه در جودش ای که سلوی در آنجا با مرد ديگريست را ببیند،حسی خودخواهانه هنمیخواست خانه
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اش او را بوسیده بود متعلق به مرد خواست قبول کند اين زنی که ماه پیش در خانهبود که نمی

 ست.ديگری

بدون نگاه به خانه به سمت اتاقی که سلوی اشاره میزد رفت.پسرك را روی تخت گذاشت.پتو روی 

بیرون رفت.با همان نگاهی تنش کشید.سلوی به اتاق آمد دخترش را روی تخت کناری گذاشت.از اتاق 

جای خانه نیوفتد از خانه بیرون زد.دست در جیب برد کلید خانه را بیرون کشید که سعی می کرد به هیچ

ی خود گذاشت.برگشت تا درب را ببندد از ديدن سلوی درون قفل فرو برد.در را باز کرد پا درون خانه

 خودش را به او رسانده.پست سرش ابرو باال انداخت.معلوم نبود با چه سرعتی 

 جا مقابلش ايستاد و يك دستش را به چارچوب در زد و مانع ورودش شد.همان

 هايش باال آمد.ها تا روی چشمهای سلوی با ناباوری از روی دستچشم

 آب دهانش را قورت داد و خفه گفت :نمیذاری بیام تو؟

 ؟ی يه مرد مجردابروهايش را درهم کشید:کاری داری تو خونه

 سلوی سرش را به چپ و راست تکان داد:میخواستم تشکر کنم.

 پوزخند روی لبش نشست:تو ماشین تشکر کردی!

 کنی؟سلوی گیج نگاهش کرد:چرا اينجوری می

 پوزخندش را پاك کرد:با احمق طرفی؟يه ماه با اون دو روزم با من،بد نگذره بهت مادر نمونه؟

 و آرش...چیزی نشده.سلوی در چشمانش خیره شد:من...بین...من 

 امت که از يادت نرفته،رفته؟يك تای ابرويش را باال برد:مهم نیست برام.پی

 ی پیراهنش دوخت:من حالم خوب نبود.اش را باال کشید،نگاهش را به يقهسلوی بینی
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 دستش را از چارچوب در برداشت و در جیب شلوارش فرو برد:االنم برو تا حالت دوباره بد نشده.

 لوی تا روی چشمانش باال آمد:شیده رو دوست داری؟نگاه س

 ای کرد:معلوم نیست؟ای ترين سوال يك زن را پرسیده بود.تك خندهابلهانه ترين و کلیشه

کردم بعد از اون شب حداقل يه بار زنگ بزنی حالمو اهمیت به خنده و جوابش گفت:فکر میسلوی بی

 کردم چیزی بینمونه!بپرسی،فکر می

 نگاهش کرد:اگر میموندی چیزی بینمون بود.با تفريح 

 سلوی پوزخند زد:آها...پس درست حدس زدم فقط برای همین میخوای منو.

 خوامت؟نگاهش پر از تمسخر شد:فکر کردی برای ازدواج می

 چشمان سلوی پر از اشك شد:چیزی از دوست داشتن میدونی؟

 شانه باال انداخت:به کارم نمیاد.

 کردم منو دوست داشته باشی.فکر میسلوی لبخند تلخی زد:

خیره در چشمانش ماند.شکستی که در چشمان سلوی بود شبیه شکستی بود که چند سال پیش در 

های مشکی ديده بود.همین جمله را گفته بود اما نه با لبخند بلکه با ای زن موطاليی با ريشهچشمان قهوه

 د.هق هق،نتوانسته بود آرامش کند.فقط نگاهش کرده بو

 کشید.هايش میپلك زد و سلوی را ديد که دست زير چشم

 با غیظ گفت:از گريه بدم میاد.

 سلوی با حرص جواب داد:عوضش شیده اصال گريه نمیکنه نگران نباش.
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 هايش زوم کرد:نگران اون نیستم. نگاهی به سر تا پای سلوی انداخت و روی چشم

 اش جرات گرفت.سلوی از جمله

 ت.تمام جسارتش را جمع کرد و گفت:دلم برات تنگ شده بود.برداش قدمی جلو

 داراب لبخند کجش را روی لب نشاند:االن رفع شد؟

 سلوی با غصه لب زد:نه.

 تونم کمکت کنم.سرش را کج کرد:تا همین جا می

تصمیم گرفت در را ببند اما با قدم برداشتن سلوی و حلقه شدن دست هايش دستش روی در 

رسیدند روی کمرش فشار هايش را که به هم نمیاش گذاشت بود و دستی سینهماند.سلوی سر رو

کرد اما میداد تا خودش را نزديك تر کند.همان عطر گل ياس بود.بايد سلوی را از خودش جدا می

هايش را هايش را باز و بسته کرد.دستتر از افکارش مانع میشد سلوی را جدا کند.چشمنیرويی قوی

 ت و با فشار نوك کفش درب خانه را بست.پشت سلوی گذاش

کرد و نگاهش روی زمین بود.برايش خنده چند دقیقه در بغلش ماند و بعد جا شد.صورتش را پنهان می

کشید.اگر ديگری جای دار بود،زنی که گفته بود دلش تنگ شده و بغلش کرده بود حاال از او خجالت می

آورد اما سلوی احمق تر از آن بود که نقش بازی درمی توانست بدون ترديد بگويد اداسلوی بود می

 کند.تازه متوجه مانتو و شالی که دور گردنش افتاده بود شد.

قدمی عقب برداشت.به سمت آشپزخانه رفت.بهتر بود آب خنکی بخورد.به سلوی نگاه نکرد و دستوری 

 برای نشستنش نداد.بی محلی کرد تا خودش تصمیم بگیرد بماند يا برود.

ی چشم متوجه نشستن سلوی روی در يخچال را باز کرد.به جای آب پاکت شیر را برداشت.از گوشه

 مبل شد.درب پاکت را باز کرد و سر کشید.
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 خوای بری؟پاکت را درون سینك انداخت و به سالن رفت.باال سر سلوی ايستاد:نمی

 سلوی نگاهش کرد:حرف نزنیم؟

 اخم کرد:چه حرفی؟

م فشرد بعد از مکث کوتاهی گفت:اون شب عصبی بودم...اون اتفاقی که افتاد هايش را بهسلوی لب

 عصبیم کرد چون توقعشو ...

ی من توقع هر چیزی رو ی مبل گذاشت روی صورتش خم شد:وقتی پا میشی میای خونهدستش را لبه

عاشقت داشته باش،من بچه دبیرستانی و پسر بیست ساله نیستم از صدات و حرفات آرامش بگیرم و 

 نیستی! بشم توام که پسر نديده

اش را مقابل صورتش باال برد:من اعصاب اين که هر بار ادا دربیاری رو ندارم يا پای غلطی انگشت اشاره

 کنیم وايسا يا پاشو برو بچسب به زندگیت.که می

ت هم هیچی نیسچشمان سلوی پر از اشك شد.تلخ تر ادامه داد:من عاشقت نیستم ته اين رابطه

برام.میخوامت فقط.يه شب دوشب يه ماه نمیدونم چقدر فقط میخوامت.فکر نکن من خیلی خوشحالم که 

 خور...زن يکی ديگه رو ...دارم دست

پوفی کشید و کمرش را صاف کرد.دستی به صورتش کشید.به زبان آوردن همین جمله نسبت به سلوی 

 ب با او بخوابد تا بفهمد میخواهدش يا نه؟توانست بیخیال شود.چه اصراری بود يك شمرددش کرد.می

 با صدای سلوی به خود آمد:میخواستم فردا برات کیك درست کنم.

 کالفه نگاهش کرد:کیك میخوام چیکار؟

 شب که حرف زديم.نگاه سلوی مظلوم شد:گفته بودی دوست داری...اون



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

331 

 

 شم.نفس عمیقی کشید:با کیك خر نمی

 پس؟ کار کنمسلوی لبخند کمرنگی زد:چی

 هايش کشید.ها پايین آمد.يك دور کل تنش را با نگاه گذراند.زبان روی لبنگاهش از روی چشم

 خواست.دست به کمر زد :امشب میمونی؟نه... اين زن را می

 ها اگر...دست سلوی باال آمد تکه موی مقابل صورتش را پشت گوش زد:بچه

 ت:قبل از اين که بیدار بشن میری.دستش را به سمت سلوی گرفت،کمی لطافت در صدايش ريخ

ای يخ بود.دست را ای روی لب نشاند و دست در دستش گذاشت،دستش تکهسلوی لبخند ترسیده

 اش فشرد.با فشار کمی سلوی را از روی مبل بلند کرد.محکم میان پنجه

 دزديد.شالش را به آرامی از دور گردنش باز کرد.روی مبل انداخت.سلوی نگاه می

 دهانش را قورت داد:داراب؟ سلوی آب

 آيد.فهمید از گريه بدش میهايش پر از آب بود.چرا اين زن نمینگاهش کرد.چشم

 منتظر نگاهش کرد.

 سلوی ادامه داد:يه حرفی بزن حداقل که اين حس بد دور بشه ازم.

 گفته بود.خواهد،چیزی که به هیچ زنی نلبخند روی لبش نشست.چه حرفی بايد میزد؟گفته بود او را می

 کنم يه زن خرابم.سلوی با ديدن لبخندش اشکش چکید:حس می
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ی سلوی گذاشت.با انگشت شصت اشك زير چشم را پاك کرد.بی حرف نگاهش دستش را روی گونه

خواست.برای هیچکس تا به خواست اين زن از در خانه بیرون برود اما اين طور او را نمیکرد.امشب نمی

 خواست.ترسد ،نمیکرده بود اما حاال که میديد اينگونه میحال اين همه مدت صبر ن

 دستش را عقب کشید در جیب شلوارش فرو

 ت.تموم شد.برد: برو خونه 

 ترس نگاه سلوی جای خود را به ناباواری داد:چی؟

 ت ،تموم شد.خونسرد تکرار کرد:برو خونه

 چی تموم شد؟ _

 ت بچسب به زندگیت.برو خونهقدمی عقب رفت:هر چیزی که باعث شد اينجا باشی.

بدون اين که منتظر حرفی بماند به اتاقش رفت و درب را بست.يك دست را به کمرش تکیه زد و با 

دست ديگر روی ته ريشش کشید.بدنش داغ بود و به شدت عصبی بود.بايد به کسی زنگ میزد تا بیايد 

 رون کشید روی زمین انداخت.های پیراهنش را باز کرد از تن بیآرامش کند.پوفی کشید.دکمه

هايش گذاشت.از جیب ی تخت نشست.از جیب شلوار پاکت سیگارش را بیرون کشید.نخی بین لبلبه

 ديگر فندك بیرون کشید سیگارش را روشن کرد.

درب اتاق را پشت در اتاق باز شد.سرش را باال گرفت با ديدن سلوی تعجب کرد.سلوی داخل شد و

 سرش بست.

 خوام برم.ش زد.سلوی چراغ اتاق را خاموش کرد و خفه گفت: نمیپکی به سیگار

 خوام.از جا بلند شد :اينجوری نمی
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ی لبش گذاشت،کمربندش را باز کرد.چراغ اتاق روشن شد.سلوی قدمی به سمتش سیگار را گوشه

 برداشت : من نمیدونم االن چیکار کنم.

 ی لبش برداشت:قراره کاری بکنی؟سیگارش را از گوشه

 خوام از زندگیت برم.سلوی نگاهش کرد وفقط تکرار کرد: نمی

 ی برهنه و کمربند باز و سیگار در دست قدمی به سمتش برداشت: چرا؟با همان باال تنه

 هايش را باز و بسته کرد:چون بعد از دهسلوی چشم

 کنم هنوز قلب دارم.سال تازه دارم حس می

درگیر سیگار نبود را دراز کرد چراغ اتاق را خاموش خیره در چشمانش مقابلش ايستاد.دستی که 

 اش را با سلوی زياد کرد.به سمت میز توالت رفت سیگارش را روی میز خاموش کرد.کرد.فاصله

 خوای وايسی؟جا ايستاده بود.به سمتش برگشت:همونجا میسلوی هنوز همان

 سلوی قدمی جلوتر آمد :نه.

توانست وری که بیرون از اتاق بود در اتاق ايجاد شده بود.میبه طرفش رفت. روشنايی کمی به خاطر ن

 راحت سلوی را ببیند.مقابلش ايستاد:خب کجا بوديم؟

کرد.اين زن مانند بقیه نبود و حسی که خودش حاال سلوی نگاهش را به زمین دوخته بود.بايد مدارا می

 ده بود.داشت هم مانند دفعات قبل نبود.تا به حال با يك زن متاهل نخوابی

دست دراز کرد مانتوی سلوی را از تن بیرون کشید.مانتو روی زمین افتاد.شومیز سبز رنگی تنش 

اش را در لباس زير های شومیز نشستند.سومین دکمه را باز کرد.باال تنههايش روی دکمهبود.دست

خم کردو ی چهارم ماند.سر سفید ديد.تضاد رنگ لباس و پوست بدنش را پسنديد.دستش روی دکمه
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کرد.اهمیتی نداد،میتوانست خیلی زود تمام حس های سلوی گذاشت.همراهی نمیلب هايش را روی لب

هايش روی گوشش نشست.لرز خفیفی روی تن سلوی نشست.به کارش با شدت هايش را بیدار کرد.لب

ش را اش نشست.دمای دستانش باال بود.لب هايهای سلوی روی پهلوی برهنهبیشتر ادامه داد.دست

 روی گردنش گذاشت و داخل دهانش کشید.

اش گذاشت نگاهی به سلوی انداخت.چشمانش بسته شده تمام گردنش را بوسید.لب که روی چانه

های سلوی پهلوهايش را  هايش گذاشت.اين بار دستاش را بوسید و دوباره لب روی لببود.چانه

 اش کرد.فشردند و در بوسه همراهی

يت پاهايش سلوی را به عقب برد تا روی تخت بیوفتد،سلوی روی تخت دراز با کمك دست ها وهدا

 ای پرت کرد،روی تنش خیمه زد.کشید.دو دکمه ی باقی مانده را باز کرد و شومیزش را به گوشه

رفت و اش باال و پايین میی سینهاز روی تن سلوی کنار کشید و با بدنی عرق کرده کنارش افتاد.قفسه

کرد حال روی هم افتادند.قبل از چرت کوتاهی که حس میتندی داشتند.چشمانش بی هايش ريتمنفس

های تخت چشمانش را کمی از هم فاصله داد.سلوی به آن احتیاج دارد صدای کشیده شدن مالفه

جان بود ی بیاش نشست.تمام مدت رابطه مانند يك مجسمهخواست بلند شود.اخمی روی پیشانیمی

کشید.دو بار خواسته هايش را زير دندان میبرد و لبيش را در پهلوهايش فرو میهافقط گاهی ناخن

 جان بود.ی بیبود حرف بزند يا ناله کند اما باز هم همان مجسمه

دست دراز کرد،مچ دست سلوی را که روی تخت قرار داشت گرفت.سلوی بدون برگرداندن سر 

 پرسید:چیه؟

اش کنار بدنش قرار گرفت.دستش را مقاومت بدن برهنهدستش را محکم به سمت خودش کشید.بی

 رها کرد و آرام گفت:فعال بمون.

 سلوی خفه جواب داد:نه
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نیم خیز شد.به دنبال سیگارش چشم چرخاند.پیدايش نکرد.از روی تخت بلند شد.قبل از اين که قدمی 

 شم چرخاند.بردارد پاکت سیگار زير پايش رفت.خم شد پاکت را برداشت و به دنبال فندك چ

 صدای سلوی را شنید : اينجاست.

 سرش را بلند کرد:فندك؟

جايش برگشت.کنار سلوی تکیه زده به پشتی تخت سیگارش را روشن سلوی سرش را تکان داد.سر

 کرد.

هیچ حس بدی نداشت حتی با وجود آن که چیزی نبود که قبال به آن فکر کرده بود اما لذت برده بود.از 

ی ريزی که زير شکمش هايی که تحت کنترلش نبود.از بخیهوی،از لرزش و چنگهای لرزان سلنفس

های بقیه تراشیده نبود،از عطر تن و شامپوی مويی که به جای لوسیون قرار داشت،از بدنی که شبیه بدن

 های تکراری مشامش را نوازش داده بود.ها و عطر

هايش حالت و به سقف زل زده بود.لببه صورتش نگاه کرد.بدون هیچ تماسی کنارش دراز کشیده 

 کنی؟کريه نداشتند اما اين سکوت با وجود اتفاقی که بیانشان افتاده بود باعث شد آرام بپرسد:گريه می

 سلوی جواب داد: نه، چرا گريه کنم؟

شانه باال انداخت.خواست بگويد خیانت کرديم اما نگفت.برای خودش اهمیتی نداشت.حس بدی که ته 

 کرد.ند میزد را با اهمیتی خفه میذهنش نیشخ

جنسی ست که بعد از رابطهدانست اولین باریبرای کاری که کرده بود پشیمان نبود هر چند که می

 توانست امشب را با کسی ديگر باشد و شب راحت بخوابد.ذهنش درگیر است.می

 یجم.ام.انگار تمام حسامو يکی بیرون کشیده باشه.معلقم.گصدايش را شنید:خالی

 چشمانش را بست.دود سیگار را بیرون فرستاد.کمی شبیه هم بودند.هر دو خالی بودند.
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 سلوی ادامه داد: کاری رو انجام دادم که ازش متنفر بودم.نمیدونم چجوری بايد ادامه بدم.

چشمانش را باز کرد.دستش را جلو برد روی موهايش کشید.موهايی که در حین رابطه محکم کشیده 

موهای نرمی که تکان خوردنشان روی تن سلوی را ديده بود،صدای سلوی در اتاق پیچید : من بودنشان.

 همیشه اشتباه کردم.

ی حرف زدن نداشت.خم شد سیگارش را روی میز کوچك دستش را از روی سرش برداشت.حوصله

 کنارش خاموش کرد.شبیه سلوی دراز کشید.به سقف خیره شد.

 از من بدت میاد؟ _

 خیره به سقف جواب داد:نهطور همان

 االن چیزی بینمون هست؟ _

 رخش نگاه کرد:آرهبه پهلو چرخید،به نیم

 سلوی هم به سمتش چرخید:تا کِی؟

 خونسرد لب زد : نمیدونم،تا هر وقت با هم حال کرديم ديگه.چرا شما دخترا دنبال تهشید فقط؟

 نیستم. سلوی خیره در چشمانش خفه گفت:من دختر نیستم... دنبال تهشم

 چشمانش را بست : خوبه.

 تا حاال عاشق شدی؟ _

 با چشمان بسته جواب داد: نه.

ای هستم به قول آرش کم ظرفیتم کاريشم جنبهمن عاشق اولین دوست پسرم شدم.کال من آدم بی _

 نمیشه کرد.
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 هايش را باز کرد.سلوی طاق باز خوابیده و به سقف خیره شده بود.چشم

ند زد.دوبار رفتیم بیرون هوامو داشت من عاشق شدم.شب تا صبح حرف همین که مسیح لبخ _

دلیل کات میزديم،بیرون میرفتیم.نمیتونستم بدون مسیح ديگه.همون موقع که فهمیدم نمیتونم بی

شد يهو گفت به درد هم نمیخوريم و نمیشه.ازش پرسیدم نمیشه يا  کرد.اصال نفهمیدم چی

بعدم قطع کرد.زنگ نزدم و دنبالش نرفتم فکر کردم که میاد.مگه  خوامنمیخوای؟خیلی راحت گفت نمی

میشه نیاد وقتی من انقدر دوسش دارم؟اما نیومد انقدر نیومد که شیده زنگ زد گفت با يکی ديدتش 

کردم.حس وحشتناکی بود.انگار تمام گفت بیا ببین و من رفتم ديدم اولین بار بود خیانت رو لمس می

ارزش ترين آدم بودم.کنار گذاشته شده بودم و صورتم،انگار من حقیر ترين و بیمردم تف کرده بودن ت

 آخه.نمیخواست منو.من میخواستم اون نمیخواست.

 خوردند نگاه کرد.ی چشمش میان موهايش سر میهايی که از گوشهبه اشك

نیومد که آرش اومد  کردم میاد اما نیومد انقدرلرزيد:ولی باز منتظر بودم بیاد،فکر میصدای سلوی نمی

انقدر نیومد که بله رو گفتم انقدر نیومد که گفتم به درك نیاد ديگه همینو که گفتم اومد،برگشت و گفت 

 ازدواج نکن اما نمیشد ديگه،دير بود مامانم گفت نمیشه منم ديدم نمیتونم.

گیرد:آرشو هیچوقت دوست نداشتم،يه حسرتی نذاشت دوسش داشته نفس عمیقی می

هاش نذاشت،دستوراتش نذاشت،خیانتاش نذاشت.آرش فقط زن نامهربونیاش نذاشت ،سیلیباشم،

دار باشه،شامو ناهارشو درست کنه.عشق نمیخواست اما خواست،يکی که براش بچه بیاره نسلش ادامهمی

من میخواستم.من تشنه بودم.گرسنه بودم.مسیح رفته بود،يه عشق رفت بود و من میخواستم به چیزی 

 ش چنگ بزنم اما نبود.هیچی نبود.شبیه



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

338 

 

ی لرزد:نمیدونم تو چجوری شد اومدی،اصال نفهمیدم،يه لحظه شیده گفت داراب و من همهصدايش می

فکرم شد داراب.عقب کشیدم.دل دل زدم تا دل بکنم اما نشد.ترسیدم يه حسرت بمونه تا ده سال 

 قط.بعدم.خواستم يه بار اشتباه کنم.يه بار نگم باشه.يه بار ف

صدا بود.خودش را جلوش اش بیهايش میلرزيد.گريهسلوی به پهلو چرخید و در خود مچاله شد.شانه

 کشید.يك دست را زير گردنش فرو برد و دست ديگر زير کمر و به سمت خود کشید.

های گرمش هايش را بست.بازويی که زير سرش بود خیس شد،اشكمانع گريه کردنش نشد.چشم

 یقی کشید و سعی کرد کمی بخوابد.ريختند.نفس عممی

*** 

 گفت: خائن.يه جمله چسبیده بود به مغزم و ازم جدا نمیشد،يه صدايی مدام قهقهه میزد و می

خوابید داغ میشد،داراب می از بستن چشمام وحشت داشتم،همین که میبستم تنم سنگین میشد،گردنم

 م می پیچید.بینی بوسید.چشمامو میبستم و بوی تنش زيرتنم و منو می رو

که دستمو بگیره و منو بشونه سر جام تا  دلم ترس میخواست.يه حس منفی يه اراده يه نیروی بزرگ

 نرم جلوتر.تا قلبم نکوبه.

هاش پشت ی آدما بیرون يه خیانت رو میبینن،همه زن خائنی رو میبینن که به شوهرش و بچههمه

 ست.ن تو صورتشون و صداشون میره باال که جندهکرده،هر جا بشینی بگی زنه خیانت کرده میزن

 پرسه چرا.دشون فکر میکنن عشق و حالشو کرده و به بقیه ظلم کرده،هیچکس نمیهمه میشینن با خو

 پرسن.مامان آرش پرسیده بود،با گريه گفته بود چرا آخه خیانت کرده؟مرد اگر خیانت کنه می

 ه؟اگر میفهمیدن میپرسیدن چرا سلوی خیانت کرد
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نه هیچکس نمیفهمید.هیچکس کمك يه زن خائن نمی کرد.هیچکس درکش نمی کرد.هیچکس منو 

 درك نمی کرد.

پله مامان دستمو گرفت منو يادمه اون صبحی وقتی از صدای جیغ زن طبقه دوم هراسون پريدم تو راه

 برد خونه و گفت بشین دخالت نکن،خیانت کرده شوهرش فهمیده حقشه بذار کتك بخوره.

 من اگر کتك بخورم واکنش مامان چیه؟

 کشم.صدای فر بلند میشه.دستکش دستم میکنم و کیك رو بیرون می

عذاب وجدان داشتم اما پشیمون نبودم.دوست داشتم پشیمون باشم اما پشیمون نبودم.فقط دلم برای 

ز میشستن و با هايی که هم پدر و هم مادرشون خیانت میکردن و با هم سر يه میسوخت.بچههام میبچه

 هم روی يه تخت میخوابیدن.

 کنم از اتاق بیرون بیان،گچ دست ايلیا رو باز کرده بوديم.لیوانای شیر رو پر میکنم و صداشون می

حرفی بهم نزد فقط پرسید چجوری و با کی رفتید؟گفتم تنها و با آژانس.ايلیا  در کمال تعجب آرش هیچ

 وجود چشمای پر از سوالش چیزی ازم نپرسیده بود. هم همین حرف رو تکرار کرده بود و با

کیك و شیرشون رو میخورن و شروع میکنن به حرف زدن،همونطور که به حرفاشون گوش میدم به 

 دارم.اتاق میرم سبد لباسای کثیفو برمی

 ايلیا از تو آشپزخونه داد میزنه:میشنوی مامان؟

 مث خودش جواب میدم:میشنوم عزيزم بگو.

گردم و توی ماشین لباسشويی کنم به آشپزخونه برمیها میرم لباسای کثیفشون رو جمع میهبه اتاق بچ

 میندازمشون.
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کنم،ظرفای چیده شده رو هم رو بیرون روی زمین میشینم و کابینت کنار ماشین رو باز می

 میذارم.آروشا بین حرفای ايلیا میپره:چیکار میخوای بکنی مامان؟

 بیرون میارم:میخوام بشورمشون مامان  دسته ای ديگه از ظرفارو

 صدای آروشا نزديك میشه: ما هم کمك کنیم؟

ای میگه:من اصال خوشم از ظرف شستن نمیاد تازه بابا هم گفته کارای خونه برای ايلیا با لحن ناراضی

 دختراست

 «بابات گوه خورده با باباش»پلکامو محکم روی هم فشار میدم تا جلوی خودمو بگیرم و نگم 

آروشا کنارم روی زمین میشینه:اخه مامان همش داره کار میکنه ما هم بايد کمکش کنیم تا زود تموم 

 بشه.

کردم تا دوباره خیانت نکنم.تا ياد لبخندی به روش میزنم.کاش هیچوقت نفهمی آروشا که من کار می

 متش نرم.کردم تا بتونم جلوی خودمو بگیرم سنفسای مردی که غريبه بود نیوفتم.کار می

ش رو می بوسم : تو برو بازيت رو بکن من خیلی زود کارم تموم میشه میام صورتمو جلو میبرم و گونه

 پیشتون.

ها که از آشپزخونه بیرون میرن ظرفای کابینت رو توی سینك میريزم.دستکش دستم میکنم و بچه

 میاد.کنم.انقدر ظرف میشورم تا زنگ خونه رو میزنن و آرش شروع به شستن می

ها میپرن بغلش و شروع به بوسیدن و حرف زدن باهاشون در جواب سالمش سری تکون میدم.بچه

 کنه.می

 کشم و در قابلمه رو میذارم.م نفس راحتی میسبزی جاافتادهسری به گاز میزنم با ديدن خورشت قرمه
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 کنمی آرش برخورد میگردم با سینههمین که برمی

 ه بويی راه انداختی.با صدای سرحالی میگه : چ

 کشم: بچینم میزو؟خودمو کنار می

 سرشو تکون میده : آره تا دستامو میشورم بچین

 از آشپزخونه که بیرون میره.میزو برای سه نفرشون میچینم.آرش میاد و سر میز میشینن.

 پرسه:ظرف خودت کو؟کنه و با اخم میآرش به میز نگاه می

 من نمیخورمدارم: يه لیوان از کابینت برمی

 گه: جديدا شام نمیخوريا.حواست هست؟میشکنی آخرش.با خنده می

کنم.آره حواسم بود که دلم نمیخواد با آرش سر يه میز بشینم.حواسم بود که لیوانمو پر از آب می

 کرد.هاش مث فحشايی بود که به صورتم پرت میوجودش حالمو بهم میزد.خنده

 از آشپزخونه بیرون برم که باز میگه:من زن الغر دوست ندارم. لیوان رو توی سینك میذارم.میخوام

 بدون اين که برگردم بیخیال و خونسرد میگم:گالره هم الغر نیست نگران نباش.

تونم ببینم لبخندش رو که جمع شده،ابروهاش بی اين که نگاهش کنم از آشپزخونه بیرون میرم اما می

 فته.که توی هم فرو رفتن،اشتهاش که از بین ر

 م.نزديك اتاق خواب صدامو باال میبرم:میزو خودتون جمع کنید.من خسته

هايی که صاف باال نگهشون داشتم پايین میوفتن.بدون روشن کردن چراغ اتاق روی به اتاق میرم.شونه

 کشم.تخت دراز می
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باز کمد توجه به گوشی نگاهمو به در نیمهی گوشیم خاموش روشن میشه.با ديدن اسم شیده بیصفحه

میدوزم.حتی حال اين که بلند بشم با نوك انگشت در کمد رو به سمت راست بکشم بسته بشه رو 

اس گوشیم بلند میشه.دستمو جلو میبرم از روی میز برمیدارم.با ديدن پیام شیده امنداشتم.صدای اس

تو عذرخواهی کردم از  فردا میام اونجا،میخوام خودم برم با داراب آشتی کنم همونطور که از» که نوشته

 ابروهام توی هم گره میخورن.«اونم عذرخواهی کنم نظرت چیه؟

 خیز میشم.آشتی کنن؟بعد چی میشد؟بی اراده نیم

 آب دهنمو قورت دادم.نه نمیخواستم داراب به شیده دست بزنه.نمیخواستم.

 «بنظرم صبر کن بذار خودش بیاد جلو»سريع براش مینويسم

 «مبیا تلگرا»جواب میده

سلوی بهش احتیاج » ام میده کنم.شیده سريع پیی تلگرامم رو باز میسريع انترنتمو روشن میکنم.برنامه

 «دارم،باهاش حالم خوبه

 ی منه.من بهش بیشتر احتیاج دارم.سرم داغ میشه.اين جمله

 «يکم زمان بده» زبونمو روی لبم میکشم

 «درمیارم نمیتونم فردا میخوام برم پیشش،از دلش» جواب میده

ی چتش میشم بدون کنم وقتی باال میاد وارد صفحهی چتش میام بیرون،اسم داراب رو سرچ میاز صفحه

 «فردا شیده میخواد بیاد پیشت» نويسممکث براش می

قراره آشتی کنی » ی چتش تا سین میکنه و جواب نمیده،عصبی تر مینويسمانقدر زل میزنم به صفحه

 «باهاش؟
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 ه و جواب نمیده.کنبازم سین می

آشتی کردی حق نداری اسم منو »زن مظلوم درونم جای خودش رو به دختر سرکش میده و مینويسم

 «بیاری ديگه!

حالی که اشك از چشماش بیرون میاد در ی بعد برام يه اموجی خندهبدون فکر ارسال میکنم.يك دقیقه

 فرسته.می

کشم.گوشی رو روی میز میذارم.برای داراب میفرستم.سرجام دراز گیره.چیزی نمیبغض گلومو می

 چیزی جدی نبود.گفته بود که منو فعال میخواد.بین من و شیده بهتر بودن شیده آشکار بود.

 شه و بالفاصله چراغ روشن میشینه.چشممو محکم فشار میدم.چشمامو میبندم.در اتاق باز می

 میدونم بیداری بشین حرف بزنیم. پايین تخت،نزديك پاهام تشك پايین میره.صدای آرش میاد:

 کنم و روی تخت میشینم:خوابم میاد.پوفی میکشم،چشمامو باز می

با انگشت شصت و سبابه پیشونیش رو فشار میده:نیم ساعت اينجا دراز کشیدی خوابت نبرد با پنج 

 دقیقه خوابت نمیپره نترس!

 نگاهمو میدوزم به روتختی:بگو حرفتو.

 به چشمام نگاه کن _

کشم.بغض گلومو محکم تر فشار میده.آرش با صدايی که مو باال میارم،از ديدن چشماش خجالت میسر

سعی میکرد آروم باشه گفت:مگه ما با هم حرف نزديم؟من عذرخواهی کردم،قول دادم که تکرار نمیشه 

 نه ارتباطم با اون نه اذيت کردن تو،مگه نبخشیدی؟

 ای داشتم؟خفه جواب میدم:چاره
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 چاره تو بخشیدی تا من جبران کنم،درسته؟ره يا بیبا چا _

 ی تايید تکون میدم.سرمو به نشونه

هام طعنه بزنی!حق نداری جوری رفتار کنی اونا متوجه جو بینمون ادامه میده:پس حق نداری جلوی بچه

 بشن!میخوام نزديکت بشم نمیذاری!میخوام حرف بزنم نمیذاری!چته تو؟انقدر فراموش کردن سخته؟

کنه که شرتس میدوزم:آدم چیزی رو میبخشه و فراموش میی تینگاهمو از چشماش پايین میارم به يقه

هام قبول کردم يکبار اتفاق بیوفته،صدبار نمیشه يه اشتباه رو بخشید و فراموش کرد من فقط بخاطر بچه

 کنار بیام،قبول کردم وانمود کنم که بخشیدم.

ت هم خرد ه میکنم:تو منو پیش خودم ، پیش خونوادهنفس عمیقی میکشم و به چشماش نگا

 کردی.نخواه ببخشم و باهات جوری حرف بزنم انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده.

 چشماشو محکم میبنده و باز میکنه:بذار جبران کنم.

 کشم.خم میشم مالفه رو برمیدارم،بازش میکنم و روی تخت دراز می

نی سلوی،من تو رو دوست دارم.میدونم اشتباه کردم اما جبران صدای آرش بازم تو اتاق میپیچه:تو زن م

 کنم.ما دو تا دلیل محکم داريم برای حفظ اين زندگی.می

کنه و جیغ ی قلبم سروع به سر و صدا میکنن،صدايی تو سرم گريه میچشمامو میبندم.تیکه های شکسته

 میزنه:دير شد.دير شد.

.آرش گفته بود دوست دارم دقیقا وقتی که من يه مرد م بیرون میريزهاشك از میون چشمای بسته

ای رو دوست داشتم.آرش گفته بود دوست دارم حاال که قلب من هیچ احتیاجی به اين جمله ديگه

 نداشت.
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*** 

کنم و يك بار ديگه کل اتاق رو جارو میزنم.به ديوارا خم میشم زير تخت رو جارو میزنم،کمر صاف می

گذره بايد ديوارا رو هم دستمال بکشم.همونجوری که جارو رو دنبال خودم می کنم و از ذهنمنگاه می

کشم.از همون وقتی که شیده پیام کشم از اتاق بیرون میرم.برای سومین بار آشپزخونه رو جارو میمی

داده بود دارم آماده میشم شروع به تمیزکاری کرده بودم و تا االن ادامه داشت.بايد يه تیری وسط قلبم 

فرو میرفت تا متوقف بشم.از آشپزخونه بیرون میام و سراغ مبال میرم.چندمین بار بود مبال رو جارو 

 میزدم؟يادم نمیاد.

داشت؟اين همه پسر و مرد هستن که بخوان با خم میشم زير مبل رو جارو میزنم.شیده چرا دست برنمی

 زن مجردی مث اون دوست بشن،چرا داراب رو برای من نمیذاشت؟

 که آب از سرم گذشته بود.من 

کرد،مهم اين بود وقتی کنارش بودم م میداراب خوب بود.مهم نبود بعد از ديدنش عذاب وجدان خفه

کوبید.مهم اين بود من میشدم سلوای بیست ساله،شیده اين احساس رو نداشت.داراب برای قلبم تند می

و گذاشته بودم سر میز و داراب رو شیده تپش قلب نبود.برای من بود.من وجدانمو آبرومو زندگیم

 برداشته بودم.حق من بود نه شیده.

کنه: در میزنن صدای جاروبرقی قطع میشه،سرمو میچرخونم و ايلیا رو میبینم که به در خونه اشاره می

 مامان.

 ايستم:باشه عزيزمکنم و سرپا میکمر صاف می

 فت.ش تو هم میره:میشه ديگه روشن نکنی؟سرمون درد گرقیافه

 سرمو تکون میدم:باشه مامان ببخشید.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

346 

 

کنم با ديدن شیده پلکامو برای به نگاه می کشم از چشمی بیرون روبه طرف در میرم.نفس عمیقی می

 کنم.کنم و در خونه رو باز میدست آوردن آرامش باز و بسته می

ش دور شونهاز ديدن ظاهرش حسادت به تمام وجودم چنگ میزنه.موهاشو پريشون و لخت کرده 

ش با خط چشم بلندی که پشت پلکاش کشیده بود بیشتر از همیشه ريخته بود،صورت آرايش کرده

 چشماشو زيبا و خواستنی کرده بود.

 کنم:خوش اومدی.نگاهمو برمیدارم و سالم می

 ی ناراحتیش میشم.درو میبندم و جواب سالممو زير لب میده داخل میاد، تازه متوجه

 میپرسم :چیشده؟

 به سمت مبال میره و روی مبل میشینه:کاش نرفته بودم 

 سريع جلو میرم و رو به روش میشینم:آشتی نکرديد؟

 ها.کشه:دلت خوشهشالشو از رو سرش می

 گم:خب بگو چی شد؟ديديش؟بی طاقت می

 با ناراحتی میگه:يه لیوان آب میدی؟

ما لبامو روی هم فشار میدم از جا بلند ا "نه زهرمارم بهت نمیدم اول حرفت رو بزن "دلم میخواد بگم

میشم به آشپزخونه میرم.يه لیوان آب براش میريزم و به سالن برمی گردم.لیوانو از دستم میگیره وچپ 

 چپ نگام میکنه: شربت میاوردی میمردی؟

 گم:نداشتیم،بگو چی شد؟بی حوصله وبه دروغ می

 کنم يکیو پیدا کرده. چند جرعه آب میخوره و لیوان رو روی میز میذاره:فکر
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مات نگاهش میکنم.ادامه میده:اصال نگامم نکرد سلوی،گفتم میخوام حرف بزنیم گفت حرفی نداريم 

گفتم بیا آشتی کنیم گفت قهر نکرديم که آشتی کنیم تموم کرديم گفتم من اون روز عصبانی بودم از 

 حرفام پشیمونم گفت ولی من االن عصبانی نیستم بعدم درو روم بست.

ای هست که حتی نخواست با حرص ادامه میده:تا حاال هیچکس انقدر تحقیرم نکرده،احتماال با يه جنده

 ش.برم خونه

ی ديگه ای آب میخوره و روی میز میذارتش:تو آب دهنمو قورت میدم.شیده لیوانشو برمیداره جرعه

 کسی رو نديدی؟

 پرسم: کی؟گیج می

 چیزی نديدی با داراب؟ چشماشو گرد می کنه:خوابی؟میگم دختری

 سرمو به چپ و راست تکون میدم : نه من نديدم

 نفسشو بیرون میفرسته و به مبل تکیه میده: به درك با هر کی هست،مهم خودشه که منو نمیخواد.

 کنه.قلبم از حالت انقباض در میاد.گلوی خشکم تر میشه.نسیمی بین طوفان شروع به وزيدن می

 ابا ولش کن برای تو که پسر کم نیست.از جا بلند میشم: آره ب

 پاهاشو روی مبل میذاره:بی لیاقت اين همه براش آرايش کرده بودم.

 خندم: میخوای بريم بیرون آرايشتم هدر نره؟سرحال و بلند می

 ن؟صداشون نمیاد.ها کجان؟خونهسريع میشینه : آره آره بريم،راستی بچه

 ايلیام بازی میکنه،خودمون بريم يه بستنی بخوريم بیايم کنم: آره آروشا خوابهبه اتاق اشاره می

 ها میره:موافقم اينجوری میتونم مخ بزنماز جا بلند میشه به سمت اتاق بچه
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با قلب  "مرسی"دارم برای داراب يه به حرفش میخندم.با رفتنش تو اتاق سريع گوشی موبايلم رو برمی

کنم گوشی توی شم.در کمد رو که باز میرم تا آمادهفرستم.گوشی رو دستم می گیرم و به اتاق میمی

 ش نگاه میکنم با ديدن پیام داراب سريع وارد تلگرام میشم و میخونم. لرزه.به صفحهدستم می

 «تشکر به درد من نمیخوره،بايد جبران کنی» 

 «کنمباشه برات کیك درست می» ی تخت رو به روی کمد میشینم و براش مینويسم.لبه

 «یری دادی به کیك؟ کیك نمیخوامچه گ» 

 «آخه گفته بودی کیك دوست داری،حاال چی بیارم؟چی میخوای؟» لبخندی میزنم و جواب میدم

شرتمو پیامم سین نمیشه.بلند میشم از کمد مانتو و شلوار جین رو بیرون میکشم روی تخت میندازم.تی

 دارم.از سرم بیرون می کشم و تاپ سفیدی برمی

 ی میندازم با ديدن صفحه ی روشن خم میشم از روی تخت برش میدارم.به گوشی نگاه

پیامشو باز میکنم و بعد از خوندم چهار تا حرفی که فرستاده بود روی تخت وا میرم.صورتم داغ میشه.يه 

 «تو رو»کنم نگاه به پیام میکنم و چیزی که نوشته رو بلند تکرار می

 بده.قلبم توی سینه میلرزه،انگار کسی تکونش 

 پیامی که فرستادم رو يه بار ديگه میخونم.گفته بودم چی میخوای و گفته بود تو رو.

 واقعا منو میخواست؟

 ايستم.هايی که انگار روی هوا میذارمشون به سمت آينه میرم و رو به روش میاز جا بلند میشم با قدم

 تین هیچ پوششی نداشت.م جز يك سوهای ريز پام بود.باال تنهشلوار راحتی تو خونه با گل

 هام سفت نبودن،کمی شل و سايز متوسط بودن.سینه
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شکمم سفت نبود اما الغر شده بودم.دو تا ترك از زمان بارداری روی شکمم مونده بود.زير شکمم خط 

 ی زايمانم هنوز بود.بخیه

وی خط بخیه هاش رآرش يکبار گفته بود خط بخیه رو لیزر کنم اما ترسیده بودم،داراب اون شب لب

 هم نشسته بود.

 واقعا منو میخواست؟

 منی که بهترين نبودم.منی که حتی بهتر از بقیه هم نبودم.

 ای به در اتاق میزنه:بدو ديگه سلوی يه مانتو تن کن بريم.شیده ضربه

ها ازش ديدم.شیده هیکل خیلی خوبی کنم.به تصويری که بارچرخه.به فکر مینگاهم به سمت در می

 های برجسته.سینه مر باريك.باسن وداشت.ک

 بدون خط بخیه ، بدون ترك.

 خواست؟چرا منو می

 ای میزنه:فهمیدی؟ی ديگهشیده ضربه

 به خودم میام : آره االن میام.

 کنم:دارم و با خودم فکر میکنم و به طرف تختم میرم.شلوار و مانتو رو برمیبه آينه پشت می

 میخوام؟آخرين بار کی گفته بود تو رو 

 يادم نمیاد.

 



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

350 

 

**** 

 

پرسم: نمیای باال گردم و میدستمو روی دستگیره در ماشین میذارم و يه بار ديگه به سمت شیده برمی

 واقعا؟

 ندازه:نه میرم خونه،يه چیزی هم بايد درست کنم.سرشو باال می

 لبخند میزنم: باشه مواظب خودت باش.

 گردم: جانم؟ام میزنه.به سمتش برمیيه پامو از ماشین بیرون میذارم، شیده صد

 کنه: اگر داراب رو با دختری ديدی بهم بگو.دستشو دور فرمون کیپ می

شم.صبر می کنم تا شیده با ماشینش دور ی میگم و از ماشین پیاده می«حتما»نگاهمو از چشماش میدزدم 

گ میزنم.ايلیا جواب کشم و به خونه زنبشه وقتی از دور شدنش مطمئن میشم،موبايلمو بیرون می

 کنید ؟پرسم: چیکار میکنه به سمت در ساختمون میرم و میمیده.بعد از جواب به سالمی که می

 فیلم میبینیم تو تلويزيون.تو کی میای؟ _

کشه تا بیام شما فیلمتونو م يکم طول میشیده ايستم: من میام عزيزم با خالهجلوی آسانسور می

 يه زنگ بزن باشه؟ببینید،بابا اومد به من 

 باشه زنگ میزنم  _

 کنم:مواظب خودتون باشید جايی رو هم کثیف نکنید تا بیام،باشه مامان؟در آسانسور باز می

 باشه برم فیلم؟ _

 لبخند میزنم: برو عزيزم خدافظ.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

351 

 

ی سیزده رو لمس کنه.سوار آسانسور میشم و طبقهبعد از خداحافظی سريعی تماس رو قطع می

کنم رژ لبی که کنم.لبام بی رنگ بود.زيپ کیفمو باز میی آسانسور نگاه میصورتم تو آينهکنم.به می

مالم.کش موهامو باز هام میکشم و روی لبيك ساعت پیش با شیده از پاساژ خريديم رو بیرون می

 ايسته.کنم و موهام از زير شال بیرون میريزه.آسانسور میمی

کشم.عطرو توی کیفم مچ دستم عطر میپاشم.نفس عمیقی می عطرمو بیرون میارم و به گردن و

کنم.موهای سیاهم با رژ قرمزی که زده بودم صورتمو از اون م يه بار ديگه نگاه میمیذارم.به قیافه

 حالی که اول داشتم در آورده بود.بی

بشم به سمت کنم قبل از اين که پشیمون ی خودمون میاز آسانسور بیرون میرم.يه نگاه به در خونه

 واحد روبه رويی میرم.زنگ در رو فشار میدم.

هیجان و استرس به دلم هجوم میاره.در خونه رو باز میشه و همزمان با باز شدن در خونه بوی عطرش 

 به مشامم میرسه.از جلوی در کنار میره و وارد میشم.

 ست.ش برهنههايی از شوارك آويزونن، باال تنهشلوارك مشکی پاش کرده و بند

 بنده.آب دهانمو قورت میدم و میگم: سالم خواب بودی؟درو می

کنم.قلبم محکم و تند می ش نگاه میکشه.به ظاهر شلختهکشه و خمیازه میدستی بین موهاش می

 کنم اين مرد رو دوست دارم.کوبه.خدايا من حس می

 م.کنه:چُرت میزدم،برو بشین برات يه چیزی بیاربا دست به مبل اشاره می

 سريع جواب میدم: نه تو برو بشین من يه چیزی میارم خودم.

 بدون تعارف به سمت مبل میره و منم به سمت آشپزخونه میرم.کیفمو روی کانتر میذارم.

 صدای داراب میاد : چايی بذار شیرينی و میوه هم هست تو يخچال
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ش رو میزنم.در يخچال رو مهکنم و دکساز میرم.کتری رو پر از آب میسرمو تکون میدم.به سمت چای

 کنم.باز می

 بگ هستا،چايی دم نکنی.بازم صداش میاد: تی

ندازم.با کنم ظرفی برمیدارم و به سالن نگاهی میدارم.در کابینتا رو باز میی شیرينی رو برمیجعبه

 شه.کنه لبام آويزون میکشه با گوشیش کار میديدنش که روی مبل نشسته و همونطور که سیگار می

 گردم نگاهش روی من باشه.خواست وقتی برمیاحمقانه دلم می

 ی لبای سرخ و موهای پريشونم نشده.شك ندارم که اصال متوجه

 چینم.کشم،چند تا شیرينی روش میظرف سفید رنگی از يکی از کابینت ها بیرون می

ذارم، آب جوش توی سینی می دارم.لیوانا روساز، دو تا لیوان و يه سینی برمیبا ديدن چراغ آبی چای

 دارم هر دو تا لیوان رو رنگ میدم.بگ برمیتوی لیوان میريزم و يه تی

سینی به دست به سالن میرم.جلوی میز خم میشم و سینی رو روش میذارم.حتی از صدای سینی که روی 

 کنه.میز گذاشتم سرشو بلند نمی

گردم.کنار سینی دارم به سالن برمینی رو برمیکشم و به آشپزخونه میرم.ظرف شیرينفسی شبیه آه می

 ذارم و روی مبلی کنار میز و رو به روی داراب میشینم.می

 گم: اگر مزاحمم من برم؟سرشو از گوشی بیرون نمیاره.عصبی میشم.بلند می

 کنه،دقیق و خیره.سرشو باال میاره نگاهم می

 ه: نیستی.دارم.گوشیش رو روی میذارنگاهمو ازش روی صورتش برمی
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انگار که آتیش رو با يك لیوان آب خاموشش کنن،دست سوخته رو فرو ببری تو ظرف خنك 

 قدر آروم کننده.همون قدر موثر.ماست،همون

 پرسه : کجا رفتید با شیده؟کنه.يه شیرينی برمیداره و میسیکارشو توی زير سیگاری خاموش می

 ی بیرون بودم؟کنم: از کجا میدونسرمو باال میارم و نگاهش می

 خیلی آروم شیرينی تو دهنش رو میجوئه و قورت میده بعد جواب میده: سر و وضعت.

 پرسم : سر و وضعم چشه؟تیز می

 ها.ابروهاشو باال میبره: حالت بده 

 ام. رفتیم بستنی خورديم و اومديم.خارونم: آخه يه جوری گفتی انگار چه جوریی ابرومو میگوشه

 تنها ؟ سرشو تکون میده :

 ن نگفتم اومدم.ها موندن خونه،االنم خونهآره بچه _

 نیشخند میزنه : حاال چرا اونجا نشستی؟

 دارم: ديگه گفتم سرت گرمه گوشیه نیام کنارت مزاحم بشم.شم يه شیرينی برمیخم می

 خونسرد جواب میده : لوس نکن خودتو، بیا اينجا بشین.

م.چايیشو برمیداره و به سمتش میرم.کنارش روی مبل گاز کوچیکی به شیرينی توی دستم میزن

 چسبم تا دلخوريمو نشون بدم.میشینم.بهش نمی

 کنم: چرا شیده اومد درو براش باز نکردی؟شیرينی رو میخورم و با دستمال دستمو پاك می

 کنه: تو تهديدم کردی ترسیدم.نگاهم می
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 پرسم.لبخندی روی لبام میشینه: جدی می

کشه : وقتی فعال تو هستی اونو گرده،شالمو از سرم بیرون مییز میذاره به سمتم برمیچايیشو روی م

 خوام چیکار.می

 شالمو روی مبل میذاره:نظرت چیه االن جبران کنی؟

 کشم: بايد زود برم خونه.ی که به کار برده خودمو عقب می«فعلن»ناراحت از 

 کشه و روشن می کنه.یرون میکنه و پاکت سیگارشو برمیداره نخی بيکم نگاهم می

 ای از موهامو پشت گوشم میزنم: تو تا حاال دوست دختر جدی داشتی؟تکه

 پکی به سیگارش میزنه: نه تو اولین زن زندگیمی.

کنم: شوخیات با اين لحن خونسردت بیشتر به آدم حس مسخره شدن رو میده.من جدی دارم اخم می

 پرسم.ازت می

 داشتم. _

 خب چی شد؟کات کردی؟ شم:کنجکاو می

 به چشمام خیره میشه: خودشو کُشت.

 کنم: چرا؟بهت زده نگاهش می

 ای به سیگار میزنه: فهمید عاشقش نیستم.پك ديگه

 شم: خب چرا خودشو کشت؟اين که دلیل نمیشه آدم خودشو بکشه!گیج می

 شونه باال میندازه: برای اون دلیل شد.
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کنم تو خیلی مهربونی،آدم مهربون میتونه عاشق بشه فقط ر میکنم: من فکيه چشمای سردش نگاه می

 ظاهرت نشون نمیده.

 کنه: فقط تو سکس مهربونم.ای میتك خنده

 کنم.دستمو روی بازوش میذارم: من اينجوری فکر نمی

دارم کشم.دستشو برمیکنم و خودمو به سمتش میکنه،جسارت پیدا میحرفی نمیزنه و حرکتی هم نمی

ت اما شبیهش نیستی بیشتر شبیه م میندازم و تو بغلش تکیه میدم:مادرتم خیلی مهربونه.چهرهدور کمر

گل جون.من اما شبیه مادرمم البته اخالقمون خیلی باهم فرق ی ماهپدرتی،عکسشونو ديدم تو خونه

 هام هیچکدوم شبیه من نیستن آروشا شبیه...داره.بچه

 کنه: شبیه توئه.حرفمو قطع می

 اال میگیرم: واقعا؟سرمو ب

 کنه: آره، اون يکی هم نگاهش شبیهته.نگاهم می

 کردم اخالقش شبیه به منه.لبخند میزنم: کسی تا حاال نگفته بود بهم.بیشتر حس می

 کنه: جفتشون مث تو ساکت و آرومن.دود سیگارشو توی صورتم فوت می

 کنی.ه آشتی میکردم با شیدبندم: فکر میسرمو روی قلبش میذارم، چشمامو می

 بد نیست. _

 کنم: شیده؟سرمو باال میارم با اخم نگاهش می

 سرشو تکون میده: يه سری از اخالقاش خوبه.

 پوزخند میزنم: چرا پس باهاش آشتی نکردی؟
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 هستی. فعال تو _

 کنم: آها فعال!!!!!!من نباشم میری سراغ شیده؟با حرص تکرار می

 پرسی؟چرا ك...شعر می _

 کنم: میخوام بدونم.ا میخودمو جد

 کنه: يه گوهی میخورم حاال اون موقع.دستشو از دورم باز می

 سرمو با تکون میدم.شالمو از روی مبل 

 دارم: من میرم خونه.برمی

 کنی؟چرخونه: خوشم از قهر کردنت نمیاد.چته هی ناز میبازومو میگیره منو به سمت خودش می

 ست.کنم فقط بعضی از حرفات بد و ناراحت کنندهنم: ناز نمیکپلکامو با حرص میبندم و باز می

 کنه: چی گفتم االن بهت؟اخم می

 با بغض جواب میدم: گفتی فعال من هستم.

 خوای بشنوی؟کنه: دروغ مینفسشو تو صورتم رها می

 رحمانه نگی.نه فقط میتونی بعضی از واقعیتارو انقد بی _

 مهربون بودم که. ی پیشپوزخند میزنه: تا چند دقیقه

 کنم بازومو از دستش آزاد کنم: ول کن میخوام برم.سعی می

 کشم سلوی!من ناز نمی _
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ی داراب چرخ میخوره و چرخ میخوره وصدای دارم و مات سرجام میمونم.جملهدست از تقال برمی

 شه.داراب محو و دور میشه و صدای آرش نزديك می

من ناز »م به دو ماه بعد از ازدواجم،آرش توصورتم داد میزنهگردشم به چند سال پیش،برمیپرت می

 «کشم سلوی!نمی

 حس از زانوهام میره،چشمام پر از اشك میشه،من عاشق کی شده بودم؟

گه:فقط بلدی گريه کنه و با پوزخند میبینم.بازومو رها میی اشك میصورت داراب رو از پشت پرده

 کنی!

يدم رو گرفته پايین میاد: آره من بلد نیستم دل بشکنم ببخشید سرمو تکون میدم،اشکی که جلوی د

 داراب خیلی ببخشید که من مث شیده نیستم که اخالقم بده.

 سالش بود  ١8دو دستش رو به کمرش میزنه: يکی از دخترايی که قبل شیده باهاش بودم 

بیشتر بلد بود.نمیفهمی  وفهمید.از ت: اون از تو بیشتر میکنم تا حرفشو کامل کنهمنتظر نگاهش می

 کجايی؟

پوزخند تلخی روی لبم میشینه،به سمت مبلی که کیفمو روش انداختم میرم :ببخشید يادم نبود فعال 

 هستم.

ايسته.با دارم تا برم و از اين خونه دورشم اما جلوم میدارم،بدون نگاه به سمتش قدمی برمیمیکیفمو بر

 شمام میشینه: برو چايیت رو بخور بیشتر از اين کسشر نگوهمون دستای به کمر زده،نگاهش تو چ

 م میگیره.گه زده بود به هیکلم و حاال میگفت برو چايی بخور.خنده

م میداره،موهامو پشت گوش میزنم : گیره نگهدارم تا کنارش بزنم،بازومو میقدمی به سمت راست برمی

 میخوام برم خونه. 
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ترسم از اين ترسم.از اين که برم و ديگه منو نخواد.میش چیه که میکنه.نمیدونم تو نگاهتیز نگام می

ترسم و با وجود عصبانیتم،با وجود حسی که میگفت که فردا بخوام بیام برای آشتی درو روم ببنده.می

ذارم.لیوان شینم.کیفمو کنارم میگردم عقب و روی مبل مینشین و نمون بذار بازم ازت بخواد  برمی

هايی که دارم.سرد شده.روی میز میذارم.دستامو توی هم گره میزنم.زل میزنم به شیرينییچايی رو برم

 خودم توی ظرف چیده بودم.

 خورم.کنارم میشینه،انقدر نزديك میشینه که از وزنش روی مبل منم تکون می

کرده با حضورش کنارم و سکوتش بدون اين که بفهمه به من آرامش میداد.حق با داراب بود من ناز 

بودم.چون امروز شیده رو نخواسته بود پررو شده بودم،با خودم خیال بافته بودم و داراب بهم گفته بود 

 فعال منو میخواد.

 ام به بقیه اهمیت نمیدم.کشه: وقتی با يکیشالمو از سرم می

 گه و تن ماليم صداش پايین میريزه. ای که میقلبم از جمله

 کنه: سری بعد قهر کنی و از اين اداها دربیاری میذارمت کنار. اهم میچرخم.بدون اخم نگبه سمتش می

آب دهنمو قورت میدم.سرشو جلو میاره،آنقدر نزديك که نفساش به صورتم میخوره.لباشو نزديك لبم 

 پرسه: فهمیدی؟کنه،خیره تو چشمام میمتوقف می

 همونطور که نگاهم بین لب و چشماش در گردشه سرمو تکون میدم.

 گیره : فهمیدی؟ش چونمو میسبابهآرومی از دهنش بیرون میاد.با انگشت شصت و« وچن»

نگاهم تو چشماش وايمیسته.نفسای گرمش با مخلوطی از بوی عطر و سیگار به صورتم میخورن،ناراحتی 

 که داشتم،میل به قهر کردن و رفتن همشون دود میشن به آسمون میرن فقط لب میزنم : فهمیدم.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

359 

 

بوسه.پلکام میل به هام میشینن.نرم و آروم میهاش روی لبای بعد لببش باال میره و ثانیهی لگوشه

کنن اما میدونم از بسته بودن چشمام خوشش نمیاد.اون شب هر بار که چشمامو روی هم افتادن پیدا می

 بستم ازم جدا شده بود و تاکید کرده بود چشمامو نبندم.

ام روی مبل روی مبل هولم میده.دو پام روی زمین میمونن و باال تنه هام میذاره ودستشو روی شونه

هاش گرمای زيادی به میوفته،دستامو باال میارم دو طرف کمرش میذارم.تماس دستم با بدنش و بوسه

ی چشمام نیست از شدت لذت هاش روی گردنم میشینن و حاال که چشماش خیرهتنم میريزه.لب

هاش و قرار گرفتن کشم تا صدايی ازم بیرون نیاد.با جدا شدن لبدهنم می چشمامو میبندم و لبامو تو

 کنم.لب میزنه : ناله کن،يه چیزی بگو ساکت نباش.پیشونیش روی پیشونیم چشمامو به سختی باز می

گردم به يه هفته بعد از ازدواجم،وسط رابطه حرفی به آرش زده بود و فردای خیره توی چشماش برمی

هاشون رو به زبون میارن و حرف میزنن خوشش گفته بود از زنايی که وسط رابطه خواستهاون شب بهم 

نمیاد و من ديگه هیچوقت چیزی نگفته بودم نه فقط به خاطر آرش بلکه به خاطر حس حقارتی که با 

 همون جمله بهم دست داده بود.

هاش رو روی گردن و میکنه.بوسه بوسه.تاپمو باال میزنه دستشو از زير  سوتین ردم رو میداراب چونه

م با آرش بهم دست میده،خودمو کمی باال گوشم از سر میگیره.با حس بدی که از يادآوری خاطره

کنه.زبون روی لبم می کشم:من ی داراب میذارم،با چشمای خمار نگاهم میکشم و دستمو روی شونهمی

 بايد برم بچه ها خونه تنهان.

کشم شه و بدون نگاه به من به دستشويی میره.تاپمو پايین میحرف بلند می منتظرم مخالفت کنه اما بی

و روی مبل میشینم.موهامو جمع میکنم به پشت میفرستم.شالمو سر میندازم.هنوز گردنم مرطوبه.بدون 

 شم.پاك کردن رطوبتی که از لبای داراب به گردنم نشسته بلند می
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کنم عصبانی کشم.حس میش لبامو زير دندون میاز دستشويی بیرون میاد،با ديدن صورت خیس

 گم:ببخشید.باشه.آروم می

 بی اهمیت به من به سمت اتاق خواب میره و در اتاق رو محکم میکوبه.نفسمو ناراحت بیرون میفرستم.

کنم و از ها منتهی میشه رو نگاه میگردم راهرويی که به اتاقبه سمت در خونه میرم و قبل رفتن برمی

 ون میرم.در بیر

کشم،قبل از اين که در کلید رو تو قفل فرو ببرم در جلوی در واحد خودم از کیف کلید رو بیرون می

 خونه باز میشه و با ديدن آرش تمام تنم در يك لحظه يخ میزنه.

کشم، قبل از اين که  کلید رو تو قفل فرو ببرم در خونه باز جلوی در خونه از کیفم کلید رو بیرون می

 و با ديدن آرش تمام تنم در يك لحظه يخ میزنه. میشه 

 گه : اين چه سر و وضعیه ؟بدون سالم فقط می

کنم که منو نديده فقط چون زودتر از من رسیده و بهم ريخته ديدتم عصبانی خیره تو چشماش فکر می

ونه میشم کنم. کنارش میزنم و همون طور که وارد خامو جمع میی ترسیدهشده، با همین فکر قیافه

 گم : سر و وضعم چشه؟می

 کنم امروز دومین بار بود اين سوال رو تکرار می کردم.و فکر می

کشم، به ايلیا گفته بودم زنگ با ديدن ايلیا و آروشا که بیخیال رو مبل نشسته بودن اخمامو تو هم می

 ردن من بوده.ای که گفته برای قطع کبزنه بهم اما چنان سرگرم فیلم بوده که معلومه باشه

کنم حرفی بزنم که بازوم توی مشت آرش گیر میوفته. با قدرت بازومو فشار میده و من به دهان باز می

 پره : چی شده بابا؟سمت اتاق خودمون میبره. بین راه ايلیا باالخره چشمش میوفته بهمون و از جا می

 میگم : هیچی فیلمتونو ببین ما...
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 بنده.کنم پرت میشم تو اتاق و درو می قبل از اين که جمله رو تموم

 خوام خودمو ببازم. به خودم دلداری میدم آرش نديدتم فقط برای بیرون رفتنم عصبانیه.ترسیدم اما نمی

ها رو دو بره اما رگای پیشونیش بیرون زدن : کی بهت اجازه داد بچهوقتی حرف میزنه صداشو باال نمی

 ردی ؟ همینجوری دست ايلیا رو شکوندی نفهم ؟ساعت تنها بذاری با دوستت بری ولگ

 نفسم به همراه ترسی که سلول به سلول تنم رو بهم ريخته بود راحت بیرون میاد. 

کوبه : با اين سر و وضع گه خوردی تنهايی بیرون م میجلوتر میاد با دو انگشت دست راستش به شونه

 رفتی ! گه خوردی موهاتو باز کردی !

م میزنه، نیم قدم عقب میرم : همیشه بايد باال سرت باشم ؟ آدم نیستی بهت به شونهای ی ديگهضربه

 ی منو بردی دکتر ؟ مگه نگفتی تنها رفتی؟ای بچهآزادی بدم ؟ با کدوم حرومزاده

ايسته. حس از زانوهام بیرون میره. سکوتمو که میبینه صداشو باال تر ای از زدن میقلبم برای ثانیه

 با تو نیستم ؟ با کدوم خری رفتی ؟  میبره : مگه

 دستشو با کالفگی بین موهاش میبره و با حرص 

 م بشنوم و بفهمم دروغ گفتی ؟ می گه: آخه کثافت من بايد از بچه

کنه، دونم بچه ها چی بهش گفتن و چی میدونه، انقدر ترسیدم که ذهنم برای هیچ دروغی کمك نمینمی

 ها کمکمون کرد.گم : يکی از همسايهو آروم می کنمهای خشکمو از هم وا میلب

 دستشو به کمرش میزنه : کدومشون ؟

 واحد رو به رويی.  برم :دستمو به سمت شال می  
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ها بهش گفته بودن با همسايه رفتیم و حاال از شنیدن ش رو که با دست فشار میده میفهمم بچهشقیقه

گفتم. مث یست چرا که اگر بود من حقیقت رو نمیحقیقت آروم شده، حاال ديگه از نظرش مشکلی ن

 کنه منم مث خودشم. گه ، حتما با خودش فکر میخودش که هیچوقت حقیقت رو نمی

 شینه. نمیدونه من از خودش خیلی بدترم.پوزخندی روی لبم می

من ش رو میاره جلوی صورتم تکون میده : حق نداری ديگه از در خونه بدون اجازه ی انگشت اشاره

 پاتو بیرون بذاری. 

 شالمو همراه کیفم روی تخت میندازم و جواب میدم : زندانی تو نیستم.

 داد میزنه : جواب منو نده ! يه کالم بگو باشه !

کنم: چرا بايد اين کارو کنم؟ اين همه سال هر چی گفتی گفتم چشم، دو دستم رو زير سینه جمع می

 خشیدم. تهش چی شد؟ تو آدم شدی؟ نه !زدی تو دهنم دهنمو بستم، خیانت کردی ب

 يه قدم جلو میاد : زبون در آوردی که باز.دوست خرابت پرت میکنه که بیای اينجوری بلبل زبونی کنی؟

 لبخند میزنم : من يه دوست خراب داشتم که تقديم تو کردم.

 نگاهش تو مردمك هر دو چشمم میره و میاد.ناباوری و خشم رو تو چشماش می بینم.

 کنم.کنه. با همون لبخند و دستايی که زير سینه زدم نگاهش میماشو میبنده و باز میچش

 سلوی منو عصبی نکن خودت بد میبینی! _

 خورم.همینو خواستی بگی ؟سرمو تکون میدم : آره میدونم باز کتك می

 دهنتو جمع کن.  _
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میدی ؟ توهین میکنی ! تحقیر کنی؟ مگه کی هستی انقدر فحش برم: تو چرا جمع نمیصدامو باال می

 کنی ! اونوقت من دهنمو جمع کنم ؟می

خوری تا اين ساعت بچه ها رو تنها میذاری میری جوری داد میزنه که سر جام تکون میخورم : تو گه می

 گی !گه میخوری با رژ قرمز پخش شده میای خونه کثافت !بیرون ! گه میخوری به من دروغ می

گیرم. خدای من حواسم به رژ لب نبود. تازه میفهمم عصبانیت آرش ش فاصله میيه قدم عقب میرم. از

 خواست به روم بیاره. دستام شروع به لرزيدن میکنن.از همین بود اما نمی

تونستم کنترلش کنم. اينجا آرش عصبی شده بود و من باز میترسیدم. ترسی که دست خودم نبود و نمی

یه هستن و زيون درازی کنم. اينجا تنها بوديم. آرش منو با رژ لب ويالی پدرش نبود که فکر کنم بق

 پخش شده ديده بود.

 کنم : تو آسانسور پاکش کردم.تنها دروغی که به ذهنم میاد رو زمزمه می

دستش قفل میشه زير گلوم ، با چشمای قرمزش زل میزنه تو چشمام : اگر ته اين شك برسم به 

 ای...نقطه

یشه، راه نفسم بسه میشه، دستمو روی مچ دستش میذارم تا از خودم دورش کنم فشار دستش بیشتر م

کشمت فکر نکن من خرم فکر اما تکون نمیخوره : اگر سلوی اگر فقط يه نقطه پیدا کنم مث سگ می

تونی منو بپیچونی فکر نکن اگر چیزی نگفتم و گذاشتم بیای تو خونه و بیای به اين  اتاق و نکن می

 گردنتو خرد نکردم يعنی احمقم فکر نکن گذاشتم زر مفت بزنی يعنی تو زرنگی  همون دم در

ش فشار کنم، با يك دست به دستش چنگ میزنم و با دست ديگه به سینهای هوا باز میدهنمو برای ذره

 میارم تا رهام کنه، دارم خفه میشم.
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کشمت فقط : اگر االن نمی بی توجه به تقالهای من برای نفس کشیدن گلوم رو بیشتر فشار میده

هام رو بی مادر کنم ولی وای به روزی که شك کنم اين رژ لب خوام به خاطر يه حدس اون دو تا بچهنمی

تونه کجا پاك شده ، وای به روزی که بیوفتم دنبال راست و دروغ حرفات اون روز خود خدا هم نمی

 نجاتت بده.

بلعم. دستمو با فاصله روی گلوم میذارم و روی هوا رو میدستش از دور گلوم باز میشه و با دهن نفس 

تونم راحت نفس بکشم اما کنم تا میزانو هام میوفتم. برای نفس گرفتن به سرفه میوفتم. انقدر سرفه می

ی نبودش تو اتاق و بسته بودن در اتاق میشم. کنم و متوجهدرد گلوم آروم نمیشه. به اطرافم نگاه می

 م کی حضور نحسشحتی نفهمیده بود

 رو اتاق برده.

 کنم.گیرم و گريه میکشم.دستمو جلوی دهنم میروی زمین دراز می

ای به در اتاق میخوره و صدای آرش میاد: زود لباساتو عوض کن بیا بیرون سلوی جان غذا ضربه

 ان.ها گرسنهسفارش دادم بچه

بی صدا روی صورتم ريخته میشن لباس  دستمو روی زمین میذارم و از جام بلند میشم. با اشکايی که

 کنم.عوض می

 کنم.ايستم به قرمزی گلوم نگاه میمقابل آينه می

 چشمامو با نفرت روی تصوير خودم میبندم.

 ی سرم میبندم.گوشی موبايلم رو از داخل کیفم برمیدارم.دارم و موهامو محکم باالکش مويی برمی

کنم. برای تلگرامم نم. به تلگرام میرم و چتمو باهاش پاك میکی داراب رو از مخاطبین پاك میشماره

 کنم.ذارم و گوشی رو روی تخت پرت میپسورد می
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چیزی که جلوی دست باشه باعث شك نمیشه.بايد عادی برخورد کنم.از اتاق بیرون میرم و بی اهمیت 

 ها و آرش خودمو به دستشويی میرسونم تا به صورتم آبی بزنم.به بچه

 

 

**** 

خیره به سقف دود سیگار را بیرون فرستاد و چشمانش را بست. هنوز تنش داغ بود و میل خواستن در 

 وجودش از بین نرفته بود.

شود. عصبی بود خود میعصبی بود که هر بار با ديدن زنی که از نظر ديگران جذابیتی ندارذ از خود بی

 ی دوباره ی آن است.ر پی تجربهبار سکس به حدی برايش جذاب بوده که مدام دکه آن يك

کنار کشیدن سلوی برايش گران بود، تا به حال پیش نیامده بود با اشتیاق و میل خود به سمت زنی برود، 

 اول ببوستش و نوازشش کند اما او را پس بزند.

کرد. شايد حتی بهتر بود امشب را با کسی پك محکم ديگری به سیگارش زد. قطعا امروز را تالفی می

 ديگر باشد.

اش نشست. زير لب با اين فکر از جا برخاست از اتاق بیرون رفت. نفس کشید و بوی سلوی در بینی

 غريد: بی لیاقت.

اش روشن بود به سمت مبل رفت.سیگارش را درون جاسیگاری خاموش کرد و گوشی موبايلی که صفحه

 را برداشت.

بود بیشتر از ده تماس از دست رفته از پوالد و ماه گل با ديدن نام پوالد اخم کرد.از خواب که بیدار شده 

 داشت.
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ماه گل ديروز زنگ زده و خواسته بود امشب را کنار هم باشند، ماهدخت هم تازه از سفر آمده بود و 

گر سر میزد و از ی هیچکس را نداشت، شايد فردا به ماهرفت اما امشب حوصلهبايد برای ديدنش می

 آورد.دلش درمی

گفتن پوالد بی حوصله « الو»بلندی گفت و تماس را برقرار کرد.به محض  "اه"ی پوالد گ دوبارهبا زن

 گفت : چته پوالد گايیدی انقدر زنگ...

 پوالد میان حرفش پريد : کجايی داراب ؟

 هايش بیشتر درهم شد : چی شده ؟از پريشانی صدای پوالد اخم

 ومدم بیمارستان، تو میتونی ب...صدای پوالد لرزان شد : مامانم تصادف کرده ا

 حرفش را قطع کرد : االن راه میوفتم، کدوم بیمارستان؟

 پوالد با همان صدا جواب داد: شُهدا

شرت محکمی گفت و تماس را قطع کرد. به سمت اتاق رفت. جین ذغالی رنگش را همراه تی« اومدم»

 بدون زدن عطر از خانه خارج شد.  طوسی رنگ پوشید. ساعت را مچ دستش را بست و برای اولین بار

گل زنگ زد اما جواب نداد. با يك سوار ماشین شد و با سرعت به راه افتاد. موبايل را برداشت به ماه

گل، دلمه برام کنار فردا میام پیشت ماه» دست فرمان را چسبید و با دست ديگر برايش پیام فرستاد 

 « بذار 

د.گوشی را روی صندلی شاگرد انداخت. مادر پوالد را چندين بار پیام همراه دو اموجی قلب را فرستا

ديده بود. زن زيبا و مهربانی بود و که سختی بسیار کشیده بود. امیدوار بود اتفاق بدی برايش نیافتاده 

 باشد.
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ماشین را نزديك بیمارستان پارك کرد و پیاده شد. قدمی برداشت صورتش خیس شد.اولین باران بهار 

 بود.

 شب زيادی تاريك بود. ٩هی به آسمان انداخت. تاريك بود. برای ساعت نگا

وارد حیاط بیمارستان شد. گوشی را از جیب بیرون کشید تا زنگی به پوالد بزند اما با صدای آشنايی 

 حرکت ماند.دستش روی گوشی بی

پايش  کرد و با دست رویبه سمت صدا برگشت، با ديدن ماهدخت مات ماند. ماهدخت گريه می

 کوبید. می

 گل را پیدا کند. نبود!اطراف ماهدخت چشم چرخاند تا ماه

کرد وروسری به سمت مخالف ماهدخت چرخید، به دنبال زنی با موهای سفید که از دو طرف بازشان می

 های کوچیك و نگینی که زير چانه میزد، چشم چرخاند، نبود !بست و گیرهسیاهی که می

 برود از ماهدخت بپرسد چرا اينجاست ؟  کشید تا جلوپايش نمی

 کشید جلو برود و بگويد ماه گل کجاست؟پايش نمی

اش اش نشست. برگشت و با پوالد روبه رو شد. پوالد در آغوشش کشید، سر روی شانهدستی روی شانه

 گذاشت و تلخ گريست. 

 آمد.های ماهدخت بوی مرگ میآمد. از تن پوالد، از گريهبوی مرگ می

 اش کرده بود. بار تجربهفهمید. يكها را میگر بچه نبود، اين گريهدي

 گل صدا میزد. تر گريه کرد. ماهماهدخت با صدا زدن پوالد جلو آمد و با ديدنش بلند
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شنید، پوالد بود يا مرد سفید پوش هايش يخ زده بود. صداهايی میکرد يخ زده، تمام تنش، رگحس می

 نست اما فهمید تصادف شده.دايا مرد سبز پوش نمی

 فهمید امشب کسی که جان او بود بايد در سردخانه بماند. 

 شود.فهمید خاکسپاری به فردا صبح موکول می

 گل را ببیند.ای ماهتواند لحظهفهمید می

های ای گذاشت اما پايش انگار پیش نرفته بود که زمین خورد. مردی يخ زده روی پلهپا روی پله

 های همه با دلسوزی رويش افتادند.بیمارستان زمین خورد و نگاهی سردخانه

دستش را روی پله گذاشت بلند شود اما نتوانست. جان در تنش نبود . پوالد بازويش را گرفت سعی 

 کرد بلندش کند. ماهدخت هنوز زجه میزد و حاال يك بار نام ماه گل و يك بار نام او را صدا میزد.

 ندش کرد و گفت : داداش پوالد از روی زمین بل

 و بدون اين که ادامه دهد، به گريه افتاد. 

آمد، از گوشه پوالد بازويش را رها نکرد، روی زمین کشاکشان او را به سمت اتاقی بردند. بوی مرگ می

 آمد.ی اين بیمارستان بوی مرگ میبه گوشه

 به او ادامه داد : پسرشه! گل را گفت و با اشارهمردی در اتاق را باز کرد. پوالد نام ماه

دانست در صورتش چه بود که مرد پر افسوس سر تکان داد و دستی به بازويش مرد نگاهش کرد، نمی

 کشید و زمزمه کرد : روحش شاد باشه !

 انگار کسی توی صورتش کوبید. پوالد بازويش را رها کرد و پرسید: میتونی راه بری داراب؟

 هايش روی زمین تنها صدای اتاق بود. ین کشید. صدايش سايش کفشجواب نداذ. پاهايش را روی زم
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 خوای ببینی؟ای رفت. در قفسه را باز کرد و نگاهش کرد: مطمئنی میمرد مقابل قفسه

 بی حرف فقط نگاهش کرد. نگاهش خالی بود.

 مرد تختی را بیرون کشید.نگاهش خیره شد روی جسمی در کاور مشکی.

 ايستاد. مرد زيپ کاور را باز کرد و بار ديگر گفت : خدا رحمتش کنه. قدم برداشت و کنار تخت 

هايی هايش پیچید. نگاهش خیره ماند به زنی که آرام خوابیده بود. مانند تمام سالسوت ممتد در گوش

کرد تا از بودنش خیالش راحت شود نگاهش میها به اتاقش سر میزد وبعد از رفتن پدرش که نیمه شب

 ها آرام شود.رفت تا قلبش مانند همان سالاش باال و پايین نمییده بود فقط سینهآرام خواب

هاش را دورطرف تخت گذاشت تا از افتادنش روی زمین نگاهش از روی صورتش پايین آمد.دست

اش و تکان بخورد اما اش تا شايد دلش بسوزد به حال بدبختیی سینهجلوگیری کند، زل زد به قفسه

 .تکان نخورد

اش نگاه کرد و با تمام جانی که های بستهنگاهش را روی صورتش باال آورد. به موهايش سفید و چشم

 داشت صدا زد : مامان !

 اش باال بیايد و پايین برود.ی سینههايش باز شود. قفسهامیدی احمقانه داشت تا چشم

 سرش را جلوتر برد، يك بار ديگر صدا زد: مامان !

 ی سینه تکان نخورد.ها باز نشدند. قفسهصدايی نیامد. چشم

ی زنی که بعد از سی سال اولین بار بود که جوابش را نمیداد چسباند و اش را به پیشانی يخ زدهپیشانی

 نالید : مامان !

 اش گذاشت و برای آخرين بار بوسیدش.لب روی پیشانی يخ زده
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 افتاد.یرون رفت و روی زمین هايش را جدا کرد و آخرين قطره های جان از پاهايش بلب

 شنیدکه مرد میگويد چت شد پسر جون؟ پاشو خدا بهت صبر بده. پاشو ايشاهلل روحش شاد باشه.

 ديد که پوالد دوان دوان وارد شد و باز به کمکش آمد تا بلند شود. 

 های افتاده ،خالی تر از هر زمان ديگر از اتاق بیرون زد.ايستاد با شانهروی پايش 

 داد.گل را میهدخت در آغوشش کشید، بوی ماهما

 دست پشت کمرش گذاشت و گفت : زنگ بزن برای فردا اگر کسی هست بیان.

ها رو تا ماهدخت زجه زد، خودش را جدا کرد. رو به پوالد گفت : خبر بده کسی شرکت نره جلسه

 ی ديگه کنسل کن بعدم ماهدخت رو ببر خونه.هفته

 ند. بی اهمیت به هر دو قدم برداشت و از بیمارستان بیرون رفت.هايش لرزيدپوالد شانه

 زد.باران شديدتر شده و آسمان رعد و برق می

 به مردی تنه زد، مرد عصبی  به سمتش برگشت و گفت : چشم نداری مگه مرتیکه؟

کنار اش مانع از راه رفتنش شد، خواست برود . چند قدم برداشت سوزش معدهجوابش را نداد. فقط می

ی جدول نشست.يادش نمی آيد ماشین را کجا پارك کرده، دست کنار تنش گذاشت از جا خیابان لبه

 بلند شد. برای تاکسی زرد رنگ دست تکان داد و گفت : دربست میری؟

 ی تايید تکان داد : میرم باباجون .پیرمرد سری به نشانه

 سوار ماشین شد.

 آنجا را ديده بود داد. ای که آخرين بار بیست سالگیآدرس خانه
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سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و تا رسیدن به مقصد چشمانش را بست. پیرمرد از گرانی ها و سختی 

 ترم.های زندگی اش گفت حتی جان نداشت بگويد ساکت باش من بدبخت

 با توقف ماشین چشم هايش را باز کرد. 

 دو تراول به سمت راننده گرفت

 کرد: نه آقا اين زياده من که گدا... . مرد با حیرت نگاهش

 حرفش را قطع کرد : میدونم فقط يه فاتحه بده، همین.

از ماشین پیاده شد. مقابل درب سفید رنگ قديمی ايستاد. روزگاری اينجا خوشبخت بود. میخنديد، 

 اشگل قربان صدقهآورد. ماهگرفت. ماه گل برايشان شربت میکرد، با پدرش کشتی میبازی می

 بوسید. ماه گل لبخند میزد.گرفت سرش را میمیرفت. پدرش در آغوشش می

های خانه را از خودش دست در جیب شلوارش فرو برد. دسته کلیدش را بیرون کشید. هیچگاه کلید

 جدا نکرده بود. 

 زير باران خیس شده بود و لباسش به تنش چسبیده بود.در خانه را باز کرد، وارد شد. 

 آمد. در خانه را بست و پشت در روی زانو نشست.آمد. از اين خانه هم بوی مرگ میبوی مرگ می

ای چشم ببندد با همان لباس های بدون اين که تکان بخورد، بدون اين که گريه کند، بدون اين که لحظه

 خیس تا روشن شدن هوا پشت در خانه روی زانو نشست.

 

 

 **** 
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کنه نم اما مث تمام اين چهار روز جوابمو نمیده. حتی ريجکت نمیبرای پنجمین بار به داراب زنگ میز

 شه. هايی که میفرستم هم خونده نمیبفهمم حداقل حالش خوبه.پیام

 ش رفتم اما در به روم باز نشد.دقیقا سه بار تو نبود آرش دم خونه

 ام مث تمام اين چهار روز که از داراب خبری نیست کالفه

چیزی رو گُم کرده. يه چیز خیلی مهم که تمام فکرش رو درگیر کرده. حس حس آدمی رو دارم که 

خسته شد، کنارت »کوبهبدی هم تو دلم هست که با هر بار زنگ زدن و جواب نگرفتن تو سرم می

 «گذاشت.

کنه از هیچکس، داراب اگر نخواد اما خودمو دلداری میدم که داراب تعارف نداره با هیچکس، فرار نمی

 خوادت.گه نمیکنه و میگه، رك نگاهت مییتو روت م

 کنم. گیرم و خودمو روی تخت پرت میموبايل رو توی مشتم می

آرش زياد باهام حرف نمیزنه و برای اولین بار از حرف نزدنش، نگاه نکردنش، از نخوردن دستش به 

بینم کنه، نگاهی که میدارم و به سالن میرم جز نگاه کاری نمیام. شبا که رختخوابمو برمیتنم راضی

 ام.تفاوت نیست، خشمگینت، دلخوره اما من بازم راضیبی

بافم و با لبخند به خواب میرم اما کنم. شدم سلوای بیست ساله، رويا میشب ها تا صبح به داراب فکر می

رم شم واقعیت پتکی میشه و رو سها رو صدا میزنه از خواب بیدار میصبح که با صدای آرش که بچه

 میخوره.

چرخم و توی همون حالت گوشی رو تا جلوی صورتم باال میارم و به شیده زنگ کشم. به پهلو میآهی می

 میزنم. 
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 چسبونم: سالم چطوری؟ گه گوشی رو به گوشم میآرومی که می« جانم»با 

و خوبی؟ گه: قربونت برم خوبم من، تصدای راه رفتنش میاد و بسته شدن يه در بعد از يك ثانیه می

 کنی؟چیکار می

 کنی؟ شرکتی؟ با نخ رو تختی ور میرم: هیچی، تو چیکار می

 پیش دارابم. _

بندم و فقط بی دستم روی نخ خشك میشه و چیزی از دلم کنده میشه. شیده صدام میزنه. پلکامو می

 کنم: آشتی کرديد؟  جون زمزمه می

 مگه نمیدونی چی شده؟ _

 حال جواب میدم : نهور بیکنم و همونجچشمامو باز می

 کشه: مادر داراب فوت کرد.شیده آهی می

پرسم: چی داری میگه انگار آب سردی روی تنم خالی کرده باشن، مات و مبهوت و شوکه فقط می

 شیده؟

که تصادف کرده. منم پوالد خبر کرد وقتی اومد گفت فعال شرکت تعطیله، امروز سومش بود، مث اين _

 جوری بود اما همه خیلی ناراحتن براش سلوی نمیدونم مادرش چ

گل میوفتم. لبخندای منتش، کنم که بلند بشم. ياد ماهذارم و تکیه گاه تنم میدستمو روی تخت می

پرسم: داراب مهربونی صداش، اشك از چشمام پايین میريزه با صدايی که از شدت بغض میلرزه می

 خوبه؟

 یلی نگرانشم. يه قطره اشکم نريخت فقط نگاه میکنه. کشه: نه سلوی. خشیده دوباره آهی می
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 از روی تخت بلند میشم و به سمت کمد میرم: االن کجاست؟

گفت خوره. پوالد میشم هستیم اما تو اتاق مادرشه فقط. هیچی نمیی مادرش، من و پوالد و خالهخونه _

 ش خونريزی کرده زير سرم رفته.ديشب معده

کنم و با صدای جا. و بدون اين که منتظر بمونم شیده چیزی بگه تماس رو قطع میفقط میگم: من میام اون

 بلند زير گريه میزنم.

پوشم. صدای شومیز حرير مشکی و شال و مانتو و شلوار مشکی رو از کمد در میارم. با گريه لباس می

 چرا ماه گل؟  شه مرگ يك آدم به اين راحتیا باشه. اصالگل تو سرم پخش میشه. باورم نمیماه

 اصال چرا مرگ؟

مادر يکی از دوستام فوت کرده » کنم. به آرش پیام میدمدارم اشکای صورتمو پاك میدستمالی برمی

 « امروز سومشه، میرم پیشش

 «ها؟با بچه» سريع جواب میده

لم ها جايی برم اما دها هم خونه هستن، آرش گفته بود حق ندارم بدون بچهتازه يادم میوفته بچه

 شون بهم بريزه. خواست ببرمشون اونجا و روحیهنمی

 «شون خوب نیست.برمشون، برای روحیهنمی» براش مینويسم

 میفرسته. اجازه که صادر میشه از اتاق بیرون میرم.« ok»فقط برام يه 

 ترسن اما براشون توضیح میدم که فقط برای يکی از دوستام مشکلیها با ديدن صورت گريونم میبچه

 سپرم.گردم شیطنت نکنن و هر کدوم رو به ديگری میپیش اومده و ازشون میخوام تا وقتی برمی
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گیره. باورش خیلی سخته که م میگل میرونم. بین راه باز گريهی ماهسوار ماشین میشم و به سمت خونه

 اون زن مهربون و بی آزار انقدر دردناك و يهويی رفته باشه. 

کنم. جلوی در خونه ماشین داراب و شیده رو کنم و ماشین رو پارك میمی نزديك جای پارك پیدا

 میبینم که پشت به همديگه پارك کردن.

 زنگ آيفون رو فشار میدم و در با صدای تیك آرومی باز میشه.

ها اومده بوديم چقدر خوشحال بود. تمام چرغای گیره، اون روز که با بچهبا ديدن حیاط بازم بغضم می

 یاط رو روشن کرده بود. توی ح

 از حیاط رد میشم و شیده رو جلوی ورودی میبینم. 

کنم. وارد خونه میشیم و در ورودی رو شومیز سیاهی تنش کرده و موهاشو باالی سرش بسته. بغلش می

 میبینه. به سمت راست اشاره

 کنه: برو بشین برات چايی بیارممی 

گل به طرفم میاد. خوشامد میگه وبا مهربونی در آغوشم ماهتر از به سمت راست سالن میرم و زنی مسن

 گیره.می

 کنم چقدر آغوش و لبخندش شبیه ماه گل بود.با خودم فکر می

 کنم. پرسی میقبل از نشستنم پوالد هم وارد میشه، يکبار هم با پوالد احوال

 .کنماز زنی که حاال میدونم اسمش ماهدخته برای دير اومدنم عذرخواهی می

شیده با سینی چای وارد سالن میشه. توی جام تکون میخورم، االن وقتش نیست اما چرا شیده جوری 

 کنه که يه نسبتی با اهل اين خونه داره؟رفتار می
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گه: خیلی زحمت کشیدی اين سه روز، پیش ماهدخت میشینه. ماهدخت دستشو میگیره با مهربونی می

 ايشاهلل برات جبران کنم.

 بوسه: هر کاری کردم وظیفه بود.می شیده صورتشو

سرمو پايین میندازم. هر چهار نفر ساکت میشیم. حرفی نیست که تو مراسم سومین روز از دست دادن 

 خواد بپرسم داراب تو کدوم اتاقه؟ و برم پیشش. دلم میخواد کنارش باشم.بزنیم اما من دلم می

زنگ در به صدا درمیاد و شیده باز بلند میشه و میگه: کنه چايی رو بردارم. شیده صدام میزنه و اشاره می

 فکر کنم باقی مهمونان ماهدخت جون.

 کنه: االن میام پیشت دخترمماهدخت سری تکون میده و از جا بلند میشه، رو به من عذرخواهی می

 هات خوبن؟کنه: بچهبا رفتن ماهدخت و شیده، پوالد بهم نگاه می

 سری تکون میدم: مرسی خوبن

کنم تنها به خاطر معذب نبودم حرفی زده. چشم والد هم سری بی دلیل تکون میده، حس میپ

کنم و اشکم های سیاه مشکی نگاه میگل روی میز با روبان مشکی و شمعچرخونم و به عکس ماهمی

 گیرم باگیره با تشکر آرومی دستمال رو از دستش میروی صورتم میريزه. پوالد دستمالی به سمتم می

 صورتم می کشم.

گل رو صدا میزنه. شیده ها باال میره و هر کسی اسم ماهخونه خیلی زود از مهمونا پر میشه. صدای گريه

 رو کنار آشپزخونه میبینم و از جا بلند میشم به سمتش میرم. با ديدنم میگه: داری میری؟

 سرمو باال میندازم: داراب کجاست؟

 اومدی. نگاهش تیره میشه: اتاقشه. بش میگم
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 پرسم: اتاقش کدومه؟ش میبی اهمیت به قسمت دوم جمله

 چشم غره میره: بابا يارو رفته استراحت کنه االن میری که بگی چی؟

 خوام بیینمش.به چشاش خیره میشم : می

چند ثانیه خیره نگاهم میکنه و بعد جواب میده: باالست سمت چپ فقط حالتو گرفت نیای بندازی گردن 

 منا.

ها رو باال میرم. به سمت چپ جايی که در اتاق قرار و نمیدم به طرف پله ها میرم. دو تا يکی پلهجوابش

 کنم.داشت میرم و درو باز می

با ديدنش روی تخت که دست راستش رو روی پیشونی گذاشته وارد اتاق میشم و در رو پشت سرم 

 بندم.می

 به اتاق نشده.  ی اومدنمکنم اصال متوجهخوره و فکر میتکونی نمی

کنم. چشمامو تا روی شه نگاه میای که آروم باال و پايین میشینم. به قفسه سینهکنار تنش روی تخت می

قدر سخت و بی احساس بود. از تصور دردی که اين صورتش باال میارم. تو خواب هم صورتش همون

کشم تا بیدار نشه غمو آروم باال میچکن. دمام می گیره. اشك از چشمام پايین میچند روز کشیده گريه

 ی صورتم میشه.اما چشماش سريع باز میشه و خیره

 سرمو تکون میدم و میگم: ببخشید من نمیدونستم چی شده، خیلی متاسفم.

و سرمو پايین میندازم تا اشکامو نبینه. تشك تخت تکون میخوره و میفهمم که بلند شده. با دستمالی که 

 کنم و سرمو باال میارم. کامو پاك میهنوز تو مشتم بود اش

 میبینمش روی تخت نشسته، پاکت سیگارشو برمیداره و سیگاری آتیش میزنه: کِی اومدی؟
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 صداش سرد تر و بی حس تر از هر وقت ديگه ای بود: يك ساعتی میشه.

 گرده: تنها اومدی؟به سمتم برمی

 ون خیلی متاسفم.گل جسرمو تکون میدم: آره تنها اومدم، داراب برای ماه

 لرزه: خیلی خیلی متاسفم. اصال باورم نمیشه.صدام می

 کنه: منم. زمزمه می

 کنم.گیرم و بی هیچ حرفی نگاهش میکشم. دستشو توی دستم میخودمو به سمتش می

کنه و بدون در آوردن دستش از توی دستم از روی میز يه بسته قرص کشه و خاموش میسیگارشو می

 خوره.ای که توی لیوانه میدو تا از قرص رو با آب نصفه داره وبرمی

 کنه؟پرسم: سرت درد میآروم می

 گم: میشه غذا بخوری؟ کنم و میسرشو تکون میده. لبمو با بون خیس می

 جواب نمیده. 

 دستشو فشار میدم: من نگرانتم داراب.

دم: خیلی نگرانتم، خیلی ناراحتم گردونه. اشك توی چشمام جمع میشه و ادامه میسرشو به سمتم برمی

 که نمیتونم توی اين شرايط نزديك تو باشم.خیلی ناراحتم که اين سه روز نبودم.

 گه: باشه.کنه.زير لب میمو با انگشت شصت پاك میدستش جلو میاد و خیسی روی گونه

 کشه و سرشو به تاج تخت تکیه میده.گه.دستشو عقب مینمیفهمم به چی باشه می
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کنم و قلبم به درد میاد. داراب شکسته بود. توی صورت و نگاهش میتونستم شکست و نگاه میبهش 

 خستگی رو ببینم. 

 گم: ماهدخت بهت احتیاج داره.کنه. آروم میای روشن میسیگار ديگه

 جوابی نمیده. نمیدونم بايد چی بگم تا آروم بشه، تا بتونم کمی از دردش کم کنم. 

ای تسکین دادن بلد نبودم. همیشه بقیه بودن که با حرفاشون منو تسکین دادن هیچ حرفی هیچوقت بر

کنم بايد حرف بزنم، حاال از من همیشه شنونده بودم و هیچ وقت اعتراضی نداشتم اما حاال حس می

 حرف نزدنم، از سکوتی که نمیتونم بشکنمش بدم میاد.

ودش سر به تاج تخت تکیه داده و با ی تخت دقیقا کنارش مث ختخت رو دور میزنم و سمت ديگه

 پاهای دراز شده میشینم.

ت. فکر کردم رفتی کنم: اين چند روز که نبودی خیلی نگرانت شدم، هر روز اومدم دم خونهزمزمه می

که رفتی. امروز که شیده اين خبرو داد فکر کردم کاش منو ول کرده بودی رفته بودی اما اين درد رو 

 قلبت نشسته بود. 

چسبونه، سرم روی پیراهن مشکی تی که درگیر سیگار نبود پشت کمرم میشینه، منو به خودش میدس

گل تنگ شده، شنوم : میدونم دلت برای ماهتنش میشینه و صدای ضربان قلبش رو زير گوشم می

میدونم هیچوقت جای خالیش پر نمیشه. باورم نمیشه ديگه نباشه، وقتی اومدم خونه هنوز منتظر بودم 

 ها رو بپرسه.بیاد جلوی در لبخند بزنه ازم حال بچه

 کنم تا شايد حرفی بزنه اما باز صدای تق فندك بلند میشه. سکوت می
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مونم، کمی که می گذره حرف کنارش میکنم بايد ديگه برم خونه اما دلم نمیاد تنهاش بذارم. بیفکر می

راره بیام خونه، رفته بود برای شام کرد شب قشکنه: فکر میصدای خش دارش سکوت اتاق رو می

 خريد کنه که ... وقتی اومدم خونه بوی سوختنی میومد، برای اولین بار کیکش سوخته بود.

حرکت وايمیسیتم. م تکیه میده. بیگیره، صبر میکنم بازم حرف بزنه اما سرشو به شقیقهبغض گلومو می

 شینه. های اشکش روی شومیز حريرم میقطره

 

*** 

 

 کنم.ها و پیتزاهای جلوشون سرمو تکون میدم و سالم میکنم، با ديدن آرش و بچهخونه رو باز می در

 پرسه: کدوم دوستت بود؟ها زود جواب سالممو میدن و آرش به جای جواب میبچه

 کنم، چی میشد به جای آرش، داراب شوهرم بود؟نگاهش می

 کشم: يکی از دوستای دبیرستانم.آهی می

کنه: چقدر نزديك بوده که اينجوری براش گريه کردی چشات باز نمیشه اما من ريز میچشماشو 

 اسمشو نشنیدم؟

 به طرف اتاق میرم: ياد بدبختیای خودم افتادم گريه کردم.

زنم و توی کمدم زير ی گرون قیمت تا میوارد اتاق میشم. لباسمو درمیارم و شومیزم رو مث يك وسیله

 ان بهم داده بود میذارم.قرآنی که شب عقدم مام

 کنم از اتاق بیرون میرم.پوشم. موهامو باالی سرم جمع میيه سرهمی بلند می
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 آرش با ديدنم بلند میشه: يه چايی به من بده.

کنم. چای رو برمیدارم يه قاشق توی قوری سرمو تکون میدم به آشپزخونه میرم. کتری رو پر از آب می

شمم میاد و قلبم باز فشرده میشه. کاش وقتی يکیو دوست داشتیم ی داراب جلوی چمیريزم. چهره

 تونستیم غماش رو برداريم و روی قلب خودمون بذاريم، ما به جاش غصه بخوريم. می

من به جای داراب گريه کنم، من به جای داراب بشکنم. داراب مث همیشه باشه. همونقدر سرد و 

 رحم. بی

ی آرش وقتی دوستش فوت کرد، گريه پدرم وقتی بودم، گريهی مردای زيادی رو ديده من گريه

کس جز داراب با گريه کردنش ی مسیح وقتی فهمید ازدواج کردم اما هیچبابابزرگم فوت کرد، گريه

صدا سرشو جدا کرد و باز سیگار روشن کرد و منو به صدا اشك ريخت و بیتن منو نلرزوند. وقتی بی

 ها نمیديدمش.دم کاش مُرده بودم و توی اين لحظهخودش بیشتر فشار داد آرزو کر

دارم و ساز پايین میاد نورش آبی میشه. کتری رو برمیی کتری چایآرش وارد آشپزخونه میشه. دکمه

 آب جوش داخل قوری میريزم.

اول صدای کشیده شدن صندلی روی سرامیك آشپزخونه میاد بعد صدای آرش: بدبختیات چیه 

 اونوقت؟

 میذارم و روی کتری قرارش  در قوری رو

 میدم: خیلی چیزا.

 دارم. به سمت کابینتا رو میرم و سینی و لیوان رو برمی

 شنوم: اون شب عصبانی بودم.صداشو می

 خونسرد جواب میدم: خوبه که همیشه دلیل تمام رفتارات عصبانیته.
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 ت دارم.دارم و باز صداش میاد: رنگ نگرفته، بیا اينجا بشین کارقوری رو برمی

فرستم. قوری رو سر جاش میذارم و صندلی روبه روی آرش رو بیرون نفسمو با ناراحتی بیرون می

 کنم.کشم. دستامو زير سینه میزنم و منتظر نگاهش میمی

ش توی دستش جا به جا میکنه و به صندلی تکیه میده. مثل من ساعت توی مچ دستش رو با دست ديگه

 نه و يك دستش رو باال میاره و زير چونه میزنه: خب؟کدستاشو زير سینه جمع می

 کنم: چی خب؟اخم می

 ابروهاشو باال میندازه: از بدبختیات بگو خب، حلش کنم برات.

 پوزخند میزنم: حل شدنی نیست.

سرشو تکون میده: اوکی نمیخوای حرف بزنی، نزن. نمیتونم مجبورت کنم که باهام حرف بزنی فقط از 

 خوابی!امشب سر جات می

 کنی؟کنم روی میز میذارم: تو اين مورد مجبورم میدستامو از هم باز می

 خوابی، ببین سلوی...نه چون تو سر جات می _

کشه دستاشو روی دستم میذاره: من و تو زن و شوهرم خیلی کنه و خودشو جلو میدستاشو باز می

 ..اشتباهات داشتیم اما دو تا بچه هست که مارو بهم وصل کرده.

 گی عالقه!کنم: حتی الکی هم شده نمیحرفشو قطع می

ای تعريف شده و برای تو جور کنی؟ دوست داشتن برای من جور ديگهکنه: بگم باور میسرشو کج می

 ديگه، تو طبق همون تعريف خودت حس منو میسنجی.
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اون تخت کنار توعه و دستامو فشار میده: تو زن منی، من دوستت دارم. هر جا هر غلطی کنم باز جام رو 

 کنی..جای تو کنار من، باز صبح تو منو بیدار می

 ت به من واقعا خوشحالم کرد.دستامو از دستش بیرون میارم و میخندم: مرسی. اين حجم از عالقه

کنه: گاردت رو بذار پايین. چی باعث شده سلوی اين بنده و باز میچشماشو برای کنترل عصبانیتش می

 نگاهتم مث قبال نباشه؟چند وقت حتی 

 شده باشه جز تو و کارای تو؟  با ناباوری سر تکون میدم: چی قراره باعث

 کنم!کوبه: من دارم جبران میدستشو روی میز می

ای! طلبکار و شاکی کنم: من جبرانی نمیبینم، تو مث همیشهدستمو به گلوم میرسونم، احساس خفگی می

 و همیشه محق!

 کنم.کنه: تو اگر بذاری جبران میب میدستاشو توی هم قال

 کالفه برای تموم شدن بحث جواب میدم: من فعال میخوام تنها باشم و با خودم کنار بیام.

 ساز میرم تا سريع براش چايی بريزم و گورشو گم کنه.شم به طرف چایاز جا بلند می

 گیرم و با دست ديگه قوری رو برمیدارم. لیوان رو با يه دست می

 دار شیم!خوام باز بچهمن می _

 لیوان از دستم روی زمین میوفته.

کشم و همونطور که برای هام میصدای برخورد لیوان و سرامیك منو به خودم میاره،  زبون روی لب

 «پس برای همین تصمیم گرفتی با من حرف بزنی.»گم: برداشتن لیوام خم میشم، می

 «داری از من يه هیوال بسازی؟ چرا انقدر دوست » خونسرد جواب میده: 
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ش رو کنم. ظرف شکالتای مورد عالقهدارم و لیوان رو پر میلیوان رو روی سینی میذارم. قوری رو برمی

 خورد.کنار سینی میذارم. داراب همیشه چايی رو تلخ می

 دستامو دو طرف سینی میذارم. 

نه به خاطر بچه چون حس کردم  باهات حرف زدم» صدای آرش با همون لحن خونسرد بلند میشه: 

 «کنی. الزمه که با هم حرف بزنیم. اين تويی که از من فرار می

 سینی رو روی میز میذارم. میخوام از آشپزخونه بیرون برم اما بازهم اجازه نمیده.

 «ای نرسیديم، بشین! فکر کنم هنوز به نتیجه» 

ردم. روی صندلی روبه روش، که هنوز بیرون گقدمی که برداشته بودم تا ازش دور بشم رو عقب برمی

 «دار شدن؟ نتیجه يعنی موافقت من با بچه» مونده بود میشینم. دستامو روی میز میذارم. جوابشو میدم: 

 «نتیجه يعنی بدونم دردت چیه؟ » کنه و جواب میده: به صندلی تکیه میده، دستاشو روی سینه جمع می

ی طور بود، دو تا جمله خوب حرف میزد و وقتی به نتیجههمین لباهمو روی هم فشار میدم. همیشه

 کرد.رسید تحقیر میدلخواهش نمی

ای که تو داری رو خیلی زنا آرزوشونه داشته باشن اما از همون زندگی» بینه ادامه میده: سکوتم رو که می

ن دادم، خیلی سعی کردم روز اول که پا به اين خونه گذاشتی ناراضی و افسرده بودی، من بهت خیلی زما

باهات حرف بزنم که باز هم پايان تمام اين حرفا رسید به دعواهای بزرگی که ناخواسته بود االنم باز 

 «خوام بهت فرصت بدم به خاطر دو تا بچه که داريم پس توام بايد کمك کنی. می

خوره. دستمو جلوی ه میزنم. ابروهای آرش بهم گرای زير خنده میگیره. بدون هیچ ارادهم میخنده

 شه. م شديدتر میگیرم. خندهدهنم می
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کشم و مانع خنديدنم میشم. های پشت سر هم میزنه. نفس عمیق میآرش با انگشت به میز ضربه

 «تو به من فرصت میدی؟ » گم: داره می های خندهدستمو از روی دهانم پايین میارم. با صدايی که رگه

هر بار که فکر » کنم: م رو از روی صورتم پاك مییز قطع نمیشه. خندههای انگشتش روی مضربه

فهمم کنی که میتونی به شخصیت من گند بزنی، تو سريع يه کاری میکنم ديگه از اين بدتر نمیمی

هنوز خیلی مونده تا بشناسمت. چرا واقعا؟ اين همه محق بودنت از کجا میاد؟ از مدرك تحصیلیت؟ از 

چی میشه که تو به خودت اجازه میدی قبل از هر عذر خواهی برای اشتباهات بیای رو  حساب بانکیت؟

 «به روی من بشینی و منو مقصر نشون بدی؟ 

 .های انگشتش متوقف میشهضربه

تونیم با هم حرف بزنیم چون تو من تو رو مقصر نشون ندادم. ايراد بزرگ من و تو میدونی چیه؟ نمی» 

کنی، تو خودت میری، گريه یشه من مقصرم. حرفای منو اشتباه برداشت میی ذهن تو همپس زمینه

 «ی من خارجه. کنی و هزار و يك ادا درمیاری که از حوصلهمی

تونم با تو حرف بزنم اين من می» گیرم: دستمو باال میارم و کف دستمو به نشونه ساکت باش جلوش می

تحقیر پشیمونم کردی. اصال چند بار من تونستم  تويی که هر بار من خواستم حرف بزنم با کتك و

 «ی تن هم نیستم آرش. راحت حرف بزنم؟ ايراد ما میدونی چیه؟ وصله

من خیلی روزا و شبا میخواستم باهات حرف بزنم. خیلی حرفا » بغض به گلوم چنگ میزنه اما ادامه میدم:

از فرصت دادن بهم و مجددا بچه دار بود که میخواستم بهت بگم اما تو نذاشتی حاال جلوی من نشستی 

 «شدن حرف میزنی حتما بايد ازت تشکر کنم و به فکر بچه باشم. نه؟ 

گیرت سر اينه که حرف نزديم؟ ببین سلوی حتی دوستت هم میدونست مشکلت سر چیه، پس انقدر » 

 «نريز رو من و ادای مظلوما رو درنیار. 

 « ی تو نمیشد. تِ من بود که صیغهاون اگر دوس» سرمو با ناراحتی تکون میدم: 
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 کنه.لیوان چايیش رو برمیداره و شکالتی باز می

 «وقتی تو يه زندگی خیانت اتفاق میوفته هر دو نفر مقصرن سلوی.» 

 شینه. اگر میفهمید من خیانت بازم همین نظرو داشت؟پوزخندی روی لبم می

به هر حال هر » موهاشو با دست باال میزنه و میگه:خوره و لیوان رو روی میز میذاره. ای از چای میجرعه

 «ست. درسته؟ چیزی که اتفاق افتاده چه توی زندگی تو و چه زندگیمون مربوط به گذشته

 ی تايید تکون میدم.سرمو به نشونه

 «خوابی! خوبه، از امشب سرجای خودت می» لبخندی میزنه: 

 «کم تنها باشم. من هنوز احتیاج دارم ي» سرمو پايین میندازم:  

ها داريم. اين چند وقت برای من نه تو بیست سالته نه من، جفتمونم يه سری نیاز» صداشو پايین میاره: 

 «سخت بوده، متوجهی؟ 

 تونم تصور کنم دست آرش بهم بخوره. کنم. حتی نمیخواد باال بیارم. دستمو مشت میدلم می

حن سرحالش وقتی از پشت میز بلند میشه و بابت چايی کنه، اينو از لآرش سکوتمو رضايت برداشت می

 فهمم.کنه میتشکر می

 گیرم بلند میشم. سینی رو توی سینك میذارم.از آشپزخونه که بیرون میره دستمو به میز می

ی چشمم از اشك پر م ريخته بود میوفتم. کاسهی گرمی که روی شونهياد گرمای تن داراب و اشکا

های خودمو متعلق به مردی میدونستم که شوهرم نیست، از فکر تماس دست میشه. چیکار کنم؟

 شوهرم حالم بد میشد. تاوان کدوم گناهم اين عذاب بود؟



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

387 

 

از آشپزخونه بیرون میرم. آرش روی مبل نشسته و در حال ديدن يکی از فیلمای سینمايیه. بهم نگاه 

 «ینیم. بیا فیلم بب» کنه:کنه. روی مبل کنارش رو اشاره میمی

 «خونم. نه من رمان می» خارونم: م رو میشقیقه

ی کشم. روی تخت میشینم و وارد صفحهای نمیزنه. به اتاق میرم. گوشیمو از کیفم بیرون میحرف ديگه

 « دلم مونده پیشت، حالت خوبه؟ » نويسم کنم. براش میی داراب رو وارد میپیام ها میشم. شماره

ی گوشی تا جواب بده. تلگرام براش نفرستاده بودم چون سترس زل میزنم به صفحهکنم. با او ارسال می

تونم ببینم پیامم رو خونده ترسیده بودم اينترنتش مثل اين چند روز خاموش باشه و نتونه ببینه، حاال نمی

 يا نه. 

 «آره. » گذره که جوابش میاد. پنج دقیقه می

کِی میای خونه؟ میای اصال؟ اينجايی خیالم :» یبورد میشینن قلبم گرم میشه. انگشتام تند تند روی ک

 « راحته که نزديکی حداقل. 

 «میام. » ی قبل میاد. جوابش زودتر از دفعه

 م بیرون میاد. تمام ناراحتیم از بحث با آرش دود میشه به هوا میره.نفس عمیق و راحتی از سینه

 گشت. و همین برای من مهم بود.داراب برمی

 

**** 
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کنم و زل میزنم به ظرف کیك که توی فر گذاشتم و دستامو روی کمرم ی فر رو تنظیم میدرجه 

 میذارم.

امروز باالخره داراب رو بعد از يك ماه میديدم و اين بهترين اتفاقی بود که بعد از يك ماه قرار بود 

 بیوفته.

گذشت، توی اين ماه جز پیام ها ود میيك ماه از روزی که داراب رو ديده بودم و تو بغلم اشك ريخته ب

ای با هم نداشتیم. مضمون تمام پیام ها حال و احوالپرسی من و و گاهی زنگ زدن من هیچ ارتباط ديگه

 «امشب میای خونه؟»ای داراب بود. وقتی امروز صبح ناامید نوشته بودم جواب های يك کلمه

 «آره» و جواب داده بود

ی تموم ن يك ماه ازم دور شده بود به قلبم حجوم آورده بود. به اندازهحالی که تموم اياحساس خوش

سی روزی که لبخند نزده بودم، لبخند روی صورتم نشونده بودم. صبح با انرژی رفته بودم نون خريده 

 ها و آرش صبحونه آماده کرده بودم.بودم و برای بچه

 آرش تشکر کرده بود و پیشونیم رو بوسیده بود.

کنم هر لحظه ممکنه يکی تکونم تموم اين سی روز عجیب شده بود. انقدر عجیب که حس میآرشی که 

 ايد، لطفا دست تکان دهید.بده و بگه شما مقابل دوربین مخفی قرار گرفته

ها پشت برد، شبها به خونه زود میومد، دو شب در هفته رو با اصرار خودش ما رو بیرون میآرش شب

گفت، يك بار از پشت بغلم کرده بود و وقتی دستش زير بل از خواب شب بخیر میبه من میخوابید اما ق

لباسم خزيده بود پسش زده بود و اون در کمال تعجب و وحشت من بی هیچ حرفی کنار کشیده بود. 

خوام تا اشتباهاتش رو فراموش کنم. غافل از اين که من قلبم رو شايد فکر کرده بود من هنوز زمان می

 ای داده بودم. ديگهبه مرد 
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حتی ديگه مثل روزای اول که با فکر به داراب دچار عذاب وجدان میشدم هم نیستم، تمام روز بهش 

 کنم. ياد اولی سکس و تماس لب هاش و نوازشاش میوفتم و تمام تنم با تصورش داغ میشه.فکر می

 «نمهکیك آماده نشد مامان؟ من گش» کشه:صدای ايلیا منو از فکر بیرون می

چرا مامانم آماده » سینی حاوی کیك و دو لیوان شیری که براشون آماده کردم رو از روی میز برمیدارم:

 «شد، بريم.

به « من دستامو بشورم میام» جلوتر از من راه میوفته، به سالن میريم و آروشا رو صدا میزنم. با گفتن 

 کنم.میشینم و تلويزيون رو روشن دستشويی میره. کنار ايلیا می

داره. يه نگاهی به لیوان و يه نگاهی به راهروی منتهی به اتاق ها و ايلیا لیوانش رو از روی سینی برمی

کنه اما دستش برای برداشتنشون هاش رو روی هم فشار میده. به کیك نگاه میدستشويی میندازه. لب

  خواد بگه اما مردده.شناسم، میفهمم چیزی میمو میجلو نمیره. بچه

 «خوای بگی به مامان ايلیا؟چیزی می» پرسم: ازش می

 «قول میدی اگر گفتم بعدش آروشا رو دعوا نکنی؟ » کنه:کنه و نگاهم میسرشو بلند می

 «شده؟ آره عزيزم، چی» شونم:لبخند مصلحتی روی لبم می

 «روشا به بابا گفت.آ» داره به راهرو میندازه بعد باز روی من نگه میداره: نگاهشو از روی من برمی

 «چی رو؟» کنم:لبخندمو حفظ می

 « که با عمو داراب رفتیم بیمارستان» صداشو پايین میاره: 

شینه و لیوان و کیکش رو قبل از اين که جوابی بدم آروشا از دستشو بیرون میاد. روی مبل کنار ايلیا می

دارم تا آهنگ گوش يو جوان نگه میی رادکنم وروی شبکههای ماهواره رو رد میازم میگیره. شبکه
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بدم. کنترل رو روی میز میذارم. به ايلیا که با تکون های ريز در حال خوردن کیك و شیرش بود نگاه 

صدا و بی هیچ شور و هیجانی کنم و بعد به آروشا که ساکت نشسته بود و آروم دقیقا مثل خودم بیمی

 خورد.نسبت به آهنگی که پخش میشد شیر و کیکش رو می

 تونم ازش بپرسم چرا به پدرت دروغِ من رو گفتی چون آروشا کار درستی انجام داده بود.نمی

هام مثل من تربیت میشدن، مثل منی که هر بار ترسیدم دروغ گفتم. هر بار ترسیدم دنبال راه نبايد بچه

 فرار گشتم. مگه نه اين که از برنگشتن مسیح ترسیدم و به ازدواج پناه بردم؟

مونم. کیك ها بعد از خوردن کیك و شیرشون به اتاقشون میرن و من روی مبل منتظر صدای فر میبچه

م درمیارم و به داراب مسیج که درست میشه توی ظرف میذارمش، گوشی رو از جیب شلوار توخونه

 «اومدی خونه؟» میزنم

بود و وقتی من نخواسته  کنم. امشب خواستگاری آرزوو به ساعت که شیش رو نشون میداد نگاه می

بودم برم آرش گفته بود خودش بعد از مطب اونجا میره حتی صبح همراه خودش کت و شلوارشو برده 

 ی پدرش دوش بگیره و لباس عوض کنه، برای همین زمان کافی واسه ديدن داراب داشتم.بود تا خونه

 «نه. » شینم و داراب يك ربع بعد جواب میده:روی صندلی می

 «نمیای؟» ام آويزون میشه. براش مینويسم:هلب

کنم اگر نیاد معلوم نیست ديگه کی میبینمش، اگر نیاد با کیکی که درست کردم چیکار با خودم فکر می

 کنم؟ اين ذوق داشتم. 

 «تا نیم ساعت ديگه میرسم.» کنم:جواب که میده با همون لب های افتاده نگاه به پیام می

 ه بودند، خوشحال و سرحال باال میرن، لبخند بزرگی روی لبم میشینه.هايی که پايین افتادلب

 کنم.شم به اتاق میرم. در کمد رو باز میاز جا بلند می
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کنم هیچی لباس جديد ندارم. کاش زودتر به تك تك لباسا رو روی تخت میندازم و با ناراحتی فکر می

 فکر افتاده بودم تا يه خريدی میکردم.

کنم و از بین لباس ها يه تاپ مشکی به همراه دامن بلند گلبهی رنگی برمیدارم، الی میتمام کمدم رو خ

ی مشکی رو گل میوفتم. هنوز چهل روز نگذشته بود. تاپ دو بندهمیخوام بپوشمشون اما ياد ماه

 کنم. خط باريکی از شکمم معلوم بود. تو آينه به خودمپوشم. شلوار جین تنگِ مشکی رنگی پام میمی

کنم. الغر شده بودم. شايد به زور به پنجا و دو يا سه میرسیدم. اگر کسی برهنه منو نمیديد نگاه می

 شايد باور نمیکرد مادر دو تا بچه باشم.

 کاش میدونستم داراب هیکل الغر مثل من دوست داره يا هیکل پُر مثل شیده؟!

کنم. بعد از شروع به بافتنشون می فرستم وی راستم میکنم از يك طرف روی شونهموهامو جمع می

کنم. هنوز نیم ساعت نشده کنم. کارم که تموم میشه به ساعت نگاه میبافتن موهام آرايش مختصری می

کنم. چهل دقیقا که های ساعت رو دنبال میشینم. با چشم عقربهبود. از اتاق بیرون میرم، روی مبل می

 «اومدی؟» فرستم:گذره، مسیج میمی

 «آره. »بش خیلی زود میاد:و جوا

خاله شیده اومده :» گم کنم و رو به هر دو میها میرم. درو باز میاز جا بلند میشم. به سمت اتاق بچه

 «پايین من يه سر میرم پیشش و زود میام باال.

 «چرا باال نمیاد؟ :» پرسه ايلیا می

 «بايد زود بره، عجله داره. » جواب میدم:

 « م برسون.سال» سری تکون میده:
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ای رو روی سرم میندازم. ظرف ی عباسی مشکی و شال توسی تیرهای میگم و در رو میبندم. مانتو«باشه»

 کیك روبرمیدارم، بعد از برداشتن کلید خونه درو میبندم و بیرون میرم.

 کشم،ی کالباسی رنگم میهای رژ خوردهگیرم. زبونمو روی لبپشت در آپارتمان داراب نفسی می

 م در میزنم.ظرف رو با يك دست تکیه داده به شکمم نگه میدارم و با دست ديگه

کنه. نگاهم روی صورتش میمونه. موهاش بلند شده بود و همه رو باال شونه کرده درو خیلی زود باز می

ريش همیشگی که روی صورتش بود بلند تر شده بود، چشماش سرد و بی فروغ بود. پیراهن و بود، ته

 ر مشکی تنش نشون میداد تازه رسیده.شلوا

ای برای بازشدن گلوم ی کوچیك و بی ارادهکنه، سرفهشم. زودتر از من سالم میکنار میره و وارد می

 کنم و جواب میدم: سالم خوبی؟می

 «چه کردی! » سرشو تکون میده و ظرف تو دستم رو میگیره:

 کنم.دنبالش حرکت میکنم. به آشپزخونه میره و تشنه و دلتنگ نگاهش می

دلم برای کیك خونگی » گه: ظرف رو روی کانتر میذاره به سمت کابینت ها میره، در همون حال می

 «کردگل همیشه درست میتنگ شده بود، ماه

 «خدا رحمتشون کنه» شینه: لبخند تلخی روی لبم می

 «مرسی.» زير دستی و چنگال به همراه چاقويی برمیداره: 

 «بذار برات چايی هم بیارم بعد بخور. » ساز میرم: به سمت چای

کنه بعد هر چی با زير دستی توی دست چپ و چنگال و چاقو تو دست راست چند ثانیه خیره نگاهم می

 که تو دستش بود رو روی کانتر میذاره و از آشپزخونه بیرون میره.



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

393 

 

 کنم. شن میکنم بعد چايساز رو روبا نگاهم رفتنش تا توی اتاق رو دنبال می

برم درون پیش ای از کیك رو میمانتو و شالمو درمیارم پشت صندلی میز ناهارخوری میذارم. تیکه

 دستی میذارم. 

بگ رو برمیدارم و يه ی چای تیی جوش اومدن میده به سمتش میرم. از کنارش جعبهچايساز که صدا

ريزم. رم. آب جوش رو توی فنجون میداکشم. فنجونی از کابینت کنارش برمیازش بیرون می دونه

گردم تا ببینم پیچه، میخوام برمیبگ رو توی فنجون فرو میبرم. بوی عطر داراب توی مشامم میتی

چسبه و سرش توی گردنم فرو کجاست اما زودتر دستش دور شکمم حلقه میشه، تنش از پشت بهم می

سوزه. های ريزش روی گردنم میای پام از بوسهمیره. قلبم هُری پايین میريزه. از قلب تا نوك انگشت

بگ از دستم ول میشه. دستمو روی دستايی که دور بندم و نخ تینفسام به سختی باال میاد. چشمام رو می

هاش که به هاش راحت تر روی گردنم بشینه. بوسهکنم تا لبشده میذارم. سرمو کج می شکمم حلقه

 «دلم برات تنگ شده بود. :» کنمی گوشم میرسه، زمزمه میالله

 کنه.داره نفس داغش رو توی گوشم رها میفشار دستش بیشتر میشه، لب هاشو از روی گوشم برمی

بار ازم بخواد چشمامو باز که اين گردونه. بدون اينگیرم، با دست هاش منو برمیلبمو زير دندون می

کنم و به دستامو دور گردنش حلقه میبوسه. هام میشینه. گرم و عمیق میهاش روی لبکنم لب

شه. پیشونیشو به پیشونیم تکیه میده، گذره که جدا میهاش جواب میدم. نمیدونم چند دقیقه میبوسه

 «چايیم سرد شد. » کنه و میگه:نفسشو توی صورتم فود می

 نفس لرزونم رو بیرون میدم: دوباره میريزم.

کوبه. لیوان چای رو برمیدارم توی سینك خالی ی سینه میازم جدا میشه و قلبم محکم و تند به قفسه

 کشم.دارم میکنم. دستم رو به پیشونی تبمی
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ها نوشته میشد و مناسب خوندم، رمانای زرد و فانتزی که توی سايتقبل از ازدواجم رمان زياد می

م شوهرم از پشت کردم که تو آشپزخونهخوندم و با خودم روزی رو تصور میدخترای تینیجر بود می

کنه، بعد تر ها جای شوهر مسیح رو میديدم. وقتی با آرش ازدواج کردم هنوز اين خیال با من بغلم می

 بود اما کم کم از يادم رفت تا امروز و اينجا.

ساز میرم. صدای گزارشگر فوتبال رو دارم به سمت چایلبامو روی هم فشار میدم. لیوان رو برمی

 اراب تلويزيون رو روشن کرده.شنوم، میفهمم دمی

لیوان چايی تازه ريخته شده رو توی سینی میذارم، کیك رو کنار لیوان توی سینی میذارم و به سالن 

 میرم.

کنه  حواسم میبینم که روی مبل در حالی که پاهاشو روی میز دراز کرده نشسته و به تلويزيون نگاه می

 شرت مشکی و شلوارك عوض کرده.مشکی رو با تی جمع لباسش میشه و تازه متوجه میشم پیراهن

 شینم. سینی رو روی میز میذارم و کنارش روی مبل می

کنم بتونم امروز سکس کنم، قبل از اومدنت خواستم بهت من فکر نمی» کنه و بی مقدمه میگه:نگاهم می

 «بگم اما ترجیح دادم حضوری بگم بهت. 

مگه من به خاطر سکس اومدم » گم:مات و ناباور می کنم سطل آب سردی روم خالی میشه،حس می

 «اينجا؟ 

 «پس مشکلی نیست. » سرشو تکون میده:

 «همیشه گند میزنی تو حس خوبی که دارم. » سرمو با تاسف تکون میدم:

تا » بلند میشم که برم اما مچ دستم رو محکم میگیره و مانع از بلند شدنم میشه. صداش عصبی باال میره:

 «حرف میزنم قهر نکن حال منو بهم نزن. يه کلمه 



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

395 

 

تو چرا حال منو بهم میزنی؟ من فقط اومدم ببینمت. تو اصال از دلتنگی و دوست » صدامو باال میبرم:

 « داشتن چیزی نمیدونی، تو هیچی نمیفهمی! 

 «فقط بهت گفتم که بدونی و اذيت نشی. :» دستمو محکم فشار میده 

فقط گفتی که جايگاه منو بهم يادآوری کنی، دستمو ول » ون بکشم:کنم دستمو از دستش بیرسعی می

 «کن میخوام برم. 

 «نمیخوام بری. » کشه:منو به سمت خودش می

با همین دو کلمه که خونسرد میگه تمام مقاومتم از بین میره، شل میشم تو بغلش میوفتم. دستشو دور 

که تا اين حد برابرش ضعیفم ولی فقط ضعیفم. کمرم حلقه میکنه. بهش تکیه میدم. برای خودم متاسفم 

 ای انجام بدم.نمیتونم کار ديگه

 «ها کجان؟ بچه» بدون اين که بحث رو ادامه بده، میگه:

 «خونه» کوتاه جواب میدم:

 بدون جدا کردن دستش خم میشه از روی میز کیك برمیداره. 

 «بذار برم چنگال بیارم. » تکون میخورم:

 « پرسن کجا میری؟ نمیخواد. نمی» کیك رو برمیداره: با دست يه تیکه از

چرا، گفتم میرم پیش شیده دم در منتظرمه ديگه » موی ول شده توی صورتم رو پشت گوشم میزنم:

 «چیزی نپرسیدن. 

 «خوشمزه شده.  » کیك رو تو دهنش میذاره و بعد از چند ثانیه میگه:

 «نوش جونت. » لبخند میزنم:
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 «نمیاد خونه؟ » 

 «کی؟» یج میپرسم:گ

 «باباشون. » بدون نگاه کردن به من جواب میداد:

 «ی پدريش. چرا ولی ديرتر میاد، خواستگاری خواهرشه رفته خونه» میگم و ادامه میدم:« آهان»

 «اون روز که از اينجا رفتم بهم شك کرد. » گم:سرشو تکون میده و من باز می

 «روز؟ کدوم » پرسه:کنه و با اخم مینگاهم می

آخرين باری که همو ديديم. وقتی رفتم خونه گفت رژلب پخش شده بعد آروشا بهش » جواب میدم:

 «گفته بود با يه مرد رفتیم بیمارستان. 

 «چیکارت کرد؟ » پرسه:تند می

هیچی، چند روز قهر » شینه و جواب میدم:ای روی لبم میگذره. لبخند احمقانهنسیم خنکی از قلبم می

 «خودش آشتی کرد. بود بعد 

 «همینجوری؟ خشك خشك. » گه:کنه و با لحن بدی میچشماشو باريك می

 «تونست قهر بمونه. آره خب، همینجوری. تا ابد که نمی» لبخندم جمع میشه:

 «آها، که اينطور. » دستشو از دور کمرم برمیداره، هر دو ابروشو باال میندازه:

اره. مشغول خوردن چايیش میشه، با برداشتن دستش خجالت دخم میشه چايیش رو از روی میز برمی

کنم روی پام میذارم. برای اين که ش بذارم. دستامو توی هم قالب میکشم باز سرمو روی سینهمی

 «شیده اين چند روز پیشت بود؟ » پرسم:حرف بزنیم، می

 «آره.» بدون نگاه به سمت من، جواب میده:
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 «االن اوکی شديد؟ » کنم:ر حرف زدنش تالش میزل میزنم به صورتش، برای بیشت

 «چیزی تغییر نکرده.» کنه:باز هم نگاهم نمی

 «کنی؟حاال چرا منو نگاه نمی» پرسم:خوشحال از جوابی که گرفتم می

» چرخه، تلخ و تند شبیه دارابی که تو ماشین منو به گريه انداخته بود، جواب میده:سرش به سمتم می

 «خوره. کنم دست يه نفر ديگه هم بهت میوقتی فکر می خورهحالم بهم می

ش نگاهش بود که عذابم میداد، طرز نگاهش جوری بود کنم، بیشتر از جملهبدون پلك زدن نگاهش می

کنه. لبامو روی هم فشار میدم. پلکامو محکم که انگار به يه تیکه آشغالی که بوی گند میده نگاه می

 اب همین بود.کنم. داربندم و باز میمی

تونست تو رو با يه جمله به آسمون ببره و با يه نگاه به زمین پرتت تونست تلخ باشه، میقدر میهمین

خوابم اون توی اتاق. با هم رابطه نداريم، من شبا روی مبل می» کنه. نفس عمیقی می گیرم و جواب میدم:

ی بین ما اتفاقی افتاد دستش بهم نخورده کنی اما مطمئن باش از وقتنمیدونم راجع به من چه فکری می

 «کشم ازش. جوری هم از ديدنش و گناهم خجالت میهمین

گیرم، به مبل کنه. ازش فاصله میی تلويزيون رو عوض میلیوان چايیش رو روی سینی میذاره. شبکه

ه با شوهرم کشم. کارم به کجا رسیده بود که به دوست پسرم برای رابطتکیه میدم. آه از ته دلی می

 جواب پس میدادم.

هر » گم:کنم، نمیتونم ساکت بمونم. با حرصی که کامال تو صدام مشهوده میدستمو زير سینه حلقه می

 «کنی اعصاب منو خرد کنی.سری همینه. يه چیزی پیدا می

 «تو خودت دنبال خرد شدن اعصابتی. » ها جواب میده:در حال باال و پايین کردن شبکه

 «گی. آره تو که راست می» م:پوزخند زد
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کنم االن داد میزنه اما با صدای گرده، فکر میکوبه و به سمتم برمیريموت تلويزيون رو روی میز می

ی اينو ندارم هر چی بهت میگم ببین سلوی من حال و حوصله» کنه:کامال آروم شروع به حرف زدن می

هات، ت پیش بچهاگر سختته پاشو همین حاال برو خونه بری تو فاز قیافه و نازتو بکشم. من مدلم همینه،

 «بیشتر از اين اعصاب منو نَگا. 

 شکنه اما نه میرم نه حرفی میزنم. جوابشو نمیدم. از جامم بلند نمیشم. قلبم از حرفاش می

اگر میرفتم هیچوقت دنبالم نمیومد، اگر حرفی میزدم هم اهمیت نمیداد. بی حرف همونجا میشینم. چند 

 کنه. گذره. پاکت سیگارش رو برمیداره يه دونه روشن میدقیقه می

 «اگر قراره غمبرك بزنی پاشو برو. » پکی به سیگارش میزنه و میگه:

 «پا میشم میرما. » با عصبانیت جواب میدم:

» کشه:گیره به سمت خودش میام رو میکنه انتهای موهای بافتهلبخند روی لبش میشینه، دست دراز می

 « نو تهديد نکن. م

 «ول کن موهامو، درد گرفت. » گیره، غر میزنم:سرم به سمتش کشیده میشه و درد می

 «بیا سرجات بشین. » کشه و خونسرد جواب میده:با اين حرف موهامو بیشتر می

کنه، کنم و باز بهش چسبیده میشینم. موهامو ول میای که ايجاد شده بود رو پر میيك وجب فاصله

شو توی جاسیگاری خاموش میکنه. دستم رو سرم میذارم جايی با کشیدن موهام درد گرفته بود سیگار

من نیم ساعت ديگه » گم:م میاد اما به جای اون میهای بستهی وحشی تا پشت لبمالم، کلمهرو می

 «ها بايد شام آماده کنم. میرم، برای بچه

 «از بیرون زنگ میزنم يه چیزی میگیرم براشون. :» به مبل تکیه میده، ريموت تلويزيون رو برمیداره
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کنم. اين جمله يعنی بیشتر بمون. احمق بودم اما همونطور که با يه نگات از سمتش ناراحت سکوت می

 کرد.میشدم با يه جمله هم خوشحالم می

 م؟کنه، قرار بود بشینم نگاهش کنگذره میبینم بیخیال داره فیلم نگاه میکمی که به سکوت می

هم برای عوض کردن بحث و هم برای ارضای حس کنجکاويم سوالی که يه مدت ذهنم رو درگیر کرده 

 «اگر سوال خصوصی ازت بپرسم جواب میدی؟ » گم:خوام بپرسم، اما قبلش با احتیاط میبود رو می

خودش اون دختری که گفتی » پرسم:خیره به تلويزيون سر تکون میده. آب دهنم رو قورت میدم و می

 «رو کُشت رو دوست داشتی؟ 

 «آره. » چرخه:سرش به سمتم می

 «پس چرا بهش نگفتی؟ » 

اون عاشق من بود من فقط دوسش داشتم، به » کشه و بی حوصله جواب میده:دستی روی صورتش می

عنوان دختری که دوسال باهاش بودم دوسش داشتم نه بیشتر اينجور دوست داشتن به دردش 

 «خورد. نمی

 «پس خودخواه بود، چجوری خودشو کشت؟ » کنم:امو جمع میلب

 «خودشو دار زد.» داره:ی ديگه کیك برمیداره، خم میشه يه تیکهنگاهش رو از روی صورتم برمی

 «وای، کی به تو گفت؟ » چشمام گرد میشه:

ش رو کلید خونه» جوئه و بعد از خالی شدن دهانش جواب میده:کیك توی دهنش رو با آرامش می

 «داشتم، قبلش بهم زنگ زد برم پیشش وقتی رفتم خودشو دار زده بود. 
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خوره، گوشی رو از روی لبامو روی هم فشار میدم. حتی فکرشم وحشتناك بود. موبايل داراب زنگ می

ی بعد موبايل رو به گوشش میچسبونه. از حرفاش ش نگاه میکنه يك ثانیهمیز برمیداره به صفحه

خت حرف میزنه، بهش قول میده فردا سری به خونه بزنه. وقتی گوشی رو روی میز میفهمم با ماهد

 میذاره صورتش ناراحته. دستمو روی دستش میذارم. 

 «گله. از خونه زنگ زده بود فکر کردم ماه» نگاهش هنوز روی گوشیشه که روی میز گذاشته:

 «متاسفم، روحش شاد باشه. » لبمو زير دندون میگیرم:

 «تونستم خوشحالت کنم. کاش می» حرف تکون میده. سرمو به بازوش تکیه میدم:سرشو بی 

 «من دنبال خوشحال بودن نیستم. » ش میوفته. تکیه میده به مبل:کنه و سرم روی سینهدستشو بلند می

 «ای داشته باشه که. بالخره بايد بودنم يه فايده» کشم:آهی می

 «که چی؟ » 

 «چی؟ » پرسم:گیج می

 «؟ ش چیای داشته باشه که؟ بقیهايدهف» 

 «اون که همینجوری پايانش بود. » ام میگیره:خنده

 گه.چیزی نمی

وقتی پیشتم انگار بیست سالمه » شکنم:کنیم و اين بار من سکوت رو میچند دقیقه هر دو سکوت می

که پیش توام لوس میشم هنوز، ازدواج نکردم. اشتباه نکردم. خیانت نکردم. حق با توئه من خیلی وقتی 

کنم، نمیدونم چرا اينجوری میشم البته توام بد حرف میزنی اما من میشناختمت وقتی حس و قهر می

 «کردم دوست دارم، همین بد بودنت رو اصال دوست دارم. گوش میدی به حرفام؟ 
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 «آره.» شینه:م میانگشتش روی موهای بافته شده

ونم تو منو دوست نداری، توقعی هم ندارم فقط با حرفات ناراحتم مید» شینه:لبخند تلخی روی لبم می

 « نکن. خیلی از واقعیتا رو نگو مثال. 

 «کشی؟چرا باز موهامو می» کشه. دستمو روی سرم میذارم:موهامو می

 «زياد حرف میزدی. » کنه:موهامو ول می

ت باريکی از کمرم که بیرون با انگشت روی قسم« دلم خون بود. » ش برمیدارم:سرمو از روی سینه

 «ها چی بگیرم؟ برای بچه:» کشه مونده می

 «وايسا زنگ بزنم بپرسم. » گیرم، دستش از کمرم جدا میشه:ازش فاصله می

بعد از پرسیدن نظر «چی براتون بیارم؟ :»پرسم گیرم. ايلیا جواب میده، ازش میی خونه رو میشماره

 آروشا جفتشون استريپس میخوان.

 « میخوام.خودم چی:»پرسه راب ازم میدا

سرشو تکون میده اما وقتی زنگ میزنه برای من و خودشم سفارش میده. به « من شام نمیخورم. » میگم:

پرسم و اعتراضم هم اهمیت نمیده. تا اومدن غذا براش چايی میريزم و کنارش میشینم. از شرکت می

 «اوضاع خوبه. :»گه بهم می

اول مراسم سرخاك داريم بعدم مهمونا رو میبرم » پرسم و میگه:گل سوال میلم ماهدر مورد مراسم چه

تاالر. ماهدخت گیر داده بود خونه بگیرم اما اوکی نبودم. خودشم اذيت میشد. راضیش کردم بريم تاالر. 

» 

ب کنه. با اين که معذگم. غذاها رو که میارن داراب خودش حساب میسرمو تکون میدم و چیزی نمی

 میشم اما چیزی نمیگم چون حس میکنم با گفتن اين که بذار خودم حساب کنم عصبانی میشه. 
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ها رو جوری هم خیلی بچهبعد از گرفتن غذاها بلند میشم که برم. دلم راضی به رفتن نیست اما همین

نفس  کشم، عمیقچسبم و عطر تنشو نفس میکنم. محکم بهش میتنها گذاشتم. قبل از رفتن بغلش می

هام برسه و بتونم کمی از عطرش رو برای وقتی که نمیبینمش ذخیره کنم. به خودش می کشم تا به ريه

فشارم میده و تمام تنم غرق لذت میشه از کارش. دومین بار بود که منو به خودش فشار میداد و 

 کنه. نمیدونست با اين کار چه حس خوبی به قلبم تزريق می

 یشم حس میکنم حتی از ديروز هم بیشتر دوسش دارم، خیلی بیشتر.ی خودم که موارد خونه

 

**** 

کنم و جواب سالمم رو کنم. بهش سالم میپارتمان میرم و باز میها رو میبندم. به سمت در آدر اتاق بچه

 میده. 

 «خوابیدن؟ » پرسه:ها میره، بین راه ازم میبندم. به سمت اتاق بچهوارد خونه میشه، در رو می

 « آره تازه خوابشون برد، خواستگاری چی شد؟ » جواب میدم:

هاست ها میذاره با صدای آرومی که به خاطر بیدار نشدن بچهی در اتاق بچهدستشو روی دستگیره

 «میام بهت میگم. » میگه:

کنم به سمت اتاق میرم. کرم مرطوب کننده رو کنم. آباژور رو روشن میچراغای سالن رو خاموش می

میدارم به صورت و دستام میزنم. به خودم تو آينده لبخند میزنم تا بیینم وقتی به داراب لبخند میزنم بر

م میشه. ابروهامو باال میبرم از جمع شدن م چجوری میشه. از ديدن دو تا خط کنار چشمم غصهقیافه

کرد که من کر میم بیشتر میشه. تو نگاه داراب هم انقدر زشت بودم؟ باخودش فپوست پیشونیم غصه

 پیرم؟ 
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 مالم. بايد برم بوتاکس کنم و يه فکری هم برای دو تا خط بکنم. کرم رو با شدت بیشتر روی دستام می

در اتاق باز میشه، نگاهمو از آينه برمیدارم. آرش در اتاق رو میبنده. کتش رو درمیاره روی تخت 

 میندازه. 

 سنگینی نگاهش باعث میشه دوباره ازش 

 «خواستگاری چی شد؟» بپرسم:

 « هیچی آرزو وقت خواست، پسره خوب بود البته.» شنوم:صداشو می

 «يعنی جوابش مثبته؟ » گردم:به سمتش برمی

 نمیدونم حرف نزدم» ای باال میندازه:شونه

 «باهاش.  

 « يه چیزی از کمد بده بپوشم. » ی پیراهنش میذاره:دست روی اولین دکمه

» گیرم. با گفتن کشم به سمتش میشرت و شلوارکی بیرون میکنم. تیو باز میبلند میشم. در کمدش ر

شرت رو نمیگیره. مشغول تعويض لباساش میشه، پشت بهش کت و شلوار و پیراهنش رو تی« گرمه!

 «ياد خواستگاری خودمون افتادم. تو يادته؟ » شنوم:کنم که صداشو میآويزون می

ها يعنی تموم شدن تا صبح گريه کردم. شبی که حس کردم اين گريهمگه میشد از يادم بره شبی که 

 «آره. » ی من به مسیح و شروع يه زندگی عاقالنه. گرفته جواب میدم:عالقه

شوق و ذوقی که امشب تو صورت آرزو ديدم تو صورت تو نبود. اون موقع فکر کردم مدلته شايد بعدا » 

 «که گالره گفت فهمیدم دردت چی بوده. 
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بندم. سر پا وايستاده در حال نگاهم کردن به من ساعتش رو از کنم در کمد رو میش رو آويزون میکت

پس امیدوارم خواهرت مثل من اشتباه » گم:مچ دستش بیرون میاره. به سمت تخت میرم و آروم می

 «نکنه. 

 ی کشم. کشم. پتو رو تا روی کمرم باال مکنم.روی تخت دراز میجوابمو نمیده. نگاهش نمی

بندم. چند ثانیه از بستن چشمام کشه. چشمامو میاز پايین رفتن تشك تخت میفهمم روی تخت دراز می

 «اگر بگردم عقب بازم میام خواستگاريت. » کنه:نگذشته که تو گوشم زمزمه می

منو  بوسه. سرمو جلو میبرم تا ازش فاصله بگیرم اما دستش دور شکمم حلقه میشه وی گوشم رو میالله

نمیخوام آرش، ولم کن. » لرزه میگم:چسبونه. با صدايی که از ناراحتی و عصبانیت میش میمحکم به خو

» 

 بوسه. م رو میبوسه ها و نفسای داغش روی گردنم میشینه. بند تاپم رو پايین میکشه. سر شونه

کل بزرگ آرش مث کنم از دستش بیرون برم اما من در برابر هیحس بدی بهم دست میده. تقال می

 گنجشك تو چنگال گرگ بودم. 

کنه و دستاش روی پستی و بلندی تنم به حرکت در میاد. آرش با همیشه فرق با پاهاش پاهامو اسیر می

 بوسه اما حس عذاب وجدان نمیذاره هیچ لذتی ببرم.کرده، مهربون و ماليم و با حوصله می

 تونستم بکنم؟ بغض گلومو میگیره. چیکار می

گیرم. چشمامو میبندم و اشك از الی چشمام بیرون میريزه. آرش پوست ت مشت میشه و آروم میدس

 کشه و محکم میمکه. گردنم رو به دهن می
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ش میذارم از خودم دورش کنم اما هر دو کشم. دست روی سینهچشمامو فشار میدم، سرمو کنار می

بوسه. لبمو زير دندون میگیرم تا از مو میدستم رو میگیره و به لبش میچسبونه. دوبار پشت هم دست

 «ولم کن، منم بهت خیانت کردم. :»عذاب وجدان فرياد نزنم. تا داد نزنم که 

کنه و روی تنم میوفته. نفسم از سنگینی وزنش میره. نصف بدنش رو که روی تخت بود هنوز جدا می

 «دوسِت دارم. » دستامو باال سرم میبره، تنش رو از تنم فاصله میده و لب میزنه:

فايده بود. چشمامو های شوری روی زخم قلبم میشینن. چقدر دير و بیی لعنتی مثل نمكو اين دو کلمه

 میبندم و زير تن آرش بی حرکت میمونم. 

 دروغ نبود اگر بگم لذتی نبردم چون اين سکس توام با عذاب وجدان و کثافت بود.

کردم جز اين که شم بسته بودم و به هیچ چیز فکر نمیهايی که زير تن آرش بودم چمن تمام لحظه

 تونم اينجوری ادامه بدم.ديگه نمی

آرش که ازم جدا میشه. بدون اين که اجازه بدم حرفی بزنه لباسايی که با دستای اون از تنم بیرون 

 زنم. کشم زير گريه میاومده بود رو میپوشم، پتو رو روی سرم می

خواست. دارابی که تو اوج نیازش وقتی زمزمه کردم نمیخوام عقب رو می دلِ لعنتی من حاال داراب

 کشید. دارابی که عزادار بود، امروز نوازشم کرده بود.

کنم دست يه نفر ديگه هم بهت خوره وقتی فکر میحالم بهم می»  به حرفام گوش کرده بود و گفته بود

 «خوره. می

ی اين خیانت ی خودم توم نبود. هیچکس به اندازهدلم داراب رو میخواست. داراب رو که شوهر

 سوخت. نمی

 «سلوی خوابی؟ » آرش صدام میزنه:
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میدونم هنوز زمان » جوابشو نمیدم. صدای نفسشو که بیرون میفرسته میشنوم و باز صداش میاد:

روع میخواستی اما هم نبايد رابطمون بیشتر از اين سرد میشد هم من بهت نیاز دارم. جفتمون بد ش

تونیم ادامه کرديم، من فکر کردم توام میتونی مث مامانم زن آرومی باشی و توام که... ببین ما هنوز می

بديم چون دو تا بچه داريم! ده سال باهم زندگی کرديم چه خوب چه بد ما ده سال زير يك سقف با هم 

 زندگی کرديم! برای هیچکدوممون راحت نیست که...

 «خوام. من طالق می» کنم:یدارم و حرفش رو قطع میپتو رو از روی سرم برم

بازی رو بذار ها رو اذيت کنی؟ بچهسلوی باز شروع نکن، میخوای مث سری پیش چند مدت اين بچه» 

 «کنار.

ها رو اذيت کنم، نه نمیخوام بچه» کنم، به سقف زل میزنم:با دست اشك روی صورتم رو پاك می

ندگی کنیم. ده سال امتحان کرديم، نشد! هیچوقت هم ديگه نمیشه! فقط تصمیمم جديه، نمیتونیم باهم ز

 «داريم همديگه رو آزار میديم. 

 «اين حرفات جديه ديگه؟ منو نگاه کن توی صورتم اين حرفا رو بزن. » با صدايی عصبی میگه:

 چرخم، خیره به صورتش توی تاريکی اتاق که چشمام بهش عادت کرده، مطمئنبه سمتش می

 «من ديگه نمیتونم باهات زندگی کنم آرش، طالق میخوام. » گم:می 

ای من طالقت نمیدم، سعی کن بتونی با من زندگی کنی چون تا روزی که زنده» از روی تخت بلند میشه:

 «زن منی! 

کوبه. باز به سقف زل میزنم و تنها يك صدا جوابی بهش نمیدم. به حموم میره و در حموم رو محکم می

 هست که مطمئن میگه بايد طالق بگیرم. توی سرم

 "فصل سوم "
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دارم. پشتش وايمیستم. موهای خیسش رو از شونم. سشوار رو توی کمد برمیآروشا رو روی صندلی می

کنم. برای رسیدن صداش به من برم. سشوارو روشن میکنم و پشت کمرش میروی شونه جمع می

 «امشب عمه عروس میشه؟» تقريبن داد میزنه:

پوشه، نامزد آره اما فعلن لباس عروس نمی» گیرم:کنم و سشوار رو روش میموهاشو با دست بلند می

 «کنن.می

 «نامزد چجوريه؟» چرخونه:سرشو به سمتم می

نامزدی هم مث عروسیه، قبل از عروسی گرفتن نامزد »کنم:گیرم و سرشو صاف میش رو میچونه

 «کنن.می

تو و »پرسه:کنم، میکنم. سشوار رو که خاموش میموهاشو خشك می کنه و من در سکوتسکوت می

 «بابا هم نامزد کرديد؟

 «آره ما هم نامزد کرديم.»کنم:موهاشو به چهار دسته تقسیم می

 «داری میبافی؟»کشه:دستشو عقب میاره و روی موهاش می

 «تیغ ماهی میبافم، خوبه؟»سرمو تکون میدم:

 «میاد؟ آره، بهم»کشه:دستشو عقب می

 «خیلی بهت میاد.»بوسم:شینه، خم میشم سرشو میلبخند روی لبم می

 کنم. شم و به امشب فکر میچیزی نمیگه. مشغول بافتن موهاش می
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خوام گذشته بود. توی اين ده روز نه من اقدامی برای طالق ده روز از شبی که به آرش گفتم طالق می

 س نزديك شده بود.کرده بودم و نه آرش دوباره بهم برای سک

کرد انگار که اتفاقی نیوفتاده و ما با هم حرفی از طالق نزديم، من در مقابل میومد خونه و جوری رفتار می

 کردم.کردم و از داراب فرار میرفتارش سکوت می

بینی آمادگی کنار اومدن با گرفتنشون آسونه، بیشتر که بهشون فکر کنی می بعضی از تصمیما توی لحظه

 میمت رو نداری.تص

 خواستم اما هنوز برخورد مامان و بابا از يادم نرفته.من طالق می

 خواستم اما میدونستم وقتی آرش میگه طالق نمیدم يعنی طالق نمیده.من طالق می

ی داماد بیان و برای آرزو حلقه بیارن. يه جشن ی پدر و مادرش بريم تا خانوادهفردا قرار بود به خونه

 فته بودن و من مجبور بودم برم.خودمونی گر

بدر منو از زير مشت و لگد آرش جمع کردن فکر اين که توی مهمونی کسايی هستن که روز سیزده

 ای جز رفتن نداشتم.کرد اما چارهحالمو بد می

 «منم کمك کنم ؟»بافت موهای آروشا که تموم میشه از روی صندلی بلند میشه:

 «م لباس رو بپوشم.بیا کمکم کن کدو» لبخند میزنم:

 «فقط مشکی نباشه.»با خوشحالی رو تخت میشینه:

 «چرا؟» به سمت کمد میرم:

 «پوشی.خب آخه همیشه مشکی می» کنه:گاه تنش میتکیه دستاشو

 «پوشن.مادر میشن لباسای تیره میخانوما وقتی سنشون باال میره و »کنم:در کمد رو باز می
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 «کیمیا همیشه لباساش سفیده. ولی مامان»کنه:چشماشو ريز می

خیلی خب پس بريم يه لباس »گم:گردونم و میکشم، نگاهمو روی لباسای رنگ تیره مینفس عمیقی می

 «بخريم که رنگش روشن باشه، خوبه؟

 «گی؟آره آخ جون بريم، به بابا می» از روی تخت بلند میشه:

ش زنگ بزن بپرس ايلیا موهاشو کوتاه کرد، برو به»کشم:از داخل کمد جین مشکی و مانتو رو بیرون می

 «بعدم بپرس کِی میان..

پوشم. موهايی که با اتو لخت کردم رو دو طرف شونه میريزم. به از اتاق بیرون میره. شلوار جین رو می

 سمت میز میرم و روی صندلی میشینم. 

ش همراه شیده به کلینیك کنم. چهار روز پیدارم و به صورتم توی آينه نگاه میکرم پودرم رو برمی

زيبايی رفته بودم و بوتاکس کرده بودم. امروز بعد از چهار روز خودش رو نشون میداد. ابروهام باال 

تونستم ابروهامو باال بندازم. صورتم قشنگ شده بود. حس رفته بود. پیشونیم هیچ خطی نداشت. نمی

 شم. تر ديده میکردم جوونمی

کشم. دارم و با حوصله پشت پلکم رو خط چشم بلند میها خط چشم برمیمدتکرم پودر میزنم. بعد از 

هامو رنگ میزنم و بلند دارم و گونهی آجری رنگ رو برمیهامو با حوصله ريمل میزنم. رژگونهمژه

گفتم مامان، ايلیا » کنم. آروشا به اتاق میاد:پوشم و شال سرم میمیشم. مانتوی طوسی رنگم رو می

 «نیست کِی بیان. کوتاه نکرده هنوز، بعدم گفت معلوم موهاش رو

 «باشه پس بريم.»دارم:کیف و سويیچ ماشین رو برمی
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شم سمت در که قفلش کنم. کلید رو با هم از خونه بیرون میريم. آروشا به سمت آسانسور میره. خم می

گفتنش که میاد « عمو سالم» برم. صدای داراب باعث میشه دستم خشك بشه. صدای داخل قفل فرو می

 چرخم. کنم و به سمتشون میدر رو سريع قفل می

 «سالم.» آروشا با خجالت جواب میده:

کنم. نگاهش نگاه داراب از روی آروشا تا صورت من که پشت سرش وايستادم باال میاد. سريع سالم می

 «؟برديدجايی تشريف می» پرسه:مونه و سرش رو تکون میده و میروی صورتم می

که سین کرده بودم و جواب نداده بودم. حاال « کجايی؟»ام فرستاده بود توی اين ده روز فقط يك بار پی

کوبید و تصمیمم، ی هوای اطرافم رو گرفته بود. قلبم محکم میجلوم ايستاده بود. بوی عطرش همه

 احمقانه بود. 

 «خريد داريم.»کلید رو توی مشتم محکم فشار میدم:

خوش »گه:میداره روی صورت آروشا میندازه. لپش رو با دو تا انگشت می گیره و بهش مینگاهش رو بر

 «بگذره عمو.

 کنه. بدون نگاه به من به سمت آپارتمانش میره.آروشا تشکر می

 «بريم ديگه مامان، دير شد.» آروشا صدام میزنه:

کنم. متوجه تغییرم نسور نگاه میی آساگیرم و سوار آسانسور میشیم. به آينهبه خودم میام. دستشو می

 شده بود؟

کنم. هیچ رنگی نداشت تا بفهمم متوجه گیرم. دوباره نگاهش رو يادآوری میلبم رو زير دندون می

 تغییرم شده يا نه. 

 ايسته و از فکر بیرون میام. ماشین رو از پارکینگ درمیارم جلوی در خونه نگه میدارم.آسانسور می
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 «چی شد؟ چرا نمیريم؟»پرسه:روشا میبا وايسادن ماشین آ

گوشی موبايلمو جا گذاشتم عزيزم، تو ماشین »کشم:کنم و سويیچ رو بیرون میماشین رو خاموش می

 «باش تا برم بیارم خب؟

 «باشه زود بیا.»سرشو تکون میده:

 «زود میام.» دستی به صورتش می کشم:

ی ی طبقهمیرم. سوار آسانسور میشم و دکمهاز ماشین پیاده میشم، با قدم های بلند به ساختمون 

کنم. خوب بودم. تغییرم به ی آسانسور يه بار ديگه به صورتم نگاه میسیزدهم رو فشار میدم. تو آينه

 چشم میومد. 

شم. ی داراب ابروهام باال میره. آروم و با احتیاط وارد میاز آسانسور که بیرون میرم با باز بودن در خونه

» چرخه:چرخونم و پشت پنجره سیگار به دست میبینمش. درو میبندم، به سمتم میم میتو سالن چش

 «میدونستم میای!

 ايستم.لبخند بی رنگی از لحن خونسرد و اخمای درهمش رو صورتم میشینه. جلو میرم، کنارش می

 مثل تمام اين چند باری که ديدمش پیراهن مشکی تنشه. 

به آروشا گفتم گوشیمو جا گذاشتم، برای همین تونستم »داشته باشه:کنم تا صدام گرفتگی نمی سرفه

 «بیام باال.

 «چرا اومدی؟»شو به پنجر تکیه میده:شونه

 «نمیدونم.»صادقانه جواب میدم:

 «هر وقت میخوای میای و هر وقتم نمیخوای میری.»پوزخند میزنه:
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امت رو ندادم، من اين چند روز پی ببخشید جواب»مون کم میشه:دارم و فاصلهيه قدم به سمتش برمی

 «خیلی ذهنم درگیر بود.

 «فردا میام با هم حرف بزنیم.» سرشو تکون میده، ادامه میدم:

 «دلم برات تنگ شده بود.»جلوتر میرم، دستمو روی بازوش میذارم:

سراغ برو » خیال میگه:يك قدم عقب میره، دستم از روی بازوش میوفته. خیره تو چشمام با صدايی بی

 «ت رو ديگه ندارم. چند روز بودی خوش گذشت.زندگیت، من حوصله

 «به سالمت» دستشو به سمت در میگیره:

 «چی میگی داراب؟» کنم زير پام خالی میشه. لب میزنم:خشك میشم. حس می

 «میگم نمیخوامت ديگه.»دستشو داخل جیب شلوارش فرو میبره:

 فقط میتونم نگاهش کنم. بنده. بغض بزرگ و محکمی راه نفسم رو می

 «خواستم يه بار امتحانت بکنم که کردم و تموم شد. بیشتر از اين آويزون من نشو.می»لبخند کجی میزنه:

م میلرزه. هیچ حرفی تو سرم نیست. نمیدونم بايد چی بگم، نمیدونم بايد چیکار کنم. دوست دارم چونه

بل و باال نیام. دوست دارم االن تو راه مجتمع خريد يه کابوس باشه. دوست دارم برگردم به چند دقیقه ق

 با آروشا باشم. 

 «من اشتباه کردم.» کنم، به سختی يك جمله میگم:لبامو از هم باز می

 «ياد بگیر ديگه اشتباه نکنی، خدانگهدار.» سرشو تکون میده:

 «حتمن.» سرمو تکون میدم. يه قطره اشك از چشمم میوفته:

 کنم با قدمای تند از خونه بیرون میرم. های غرورمو جمع میبگه. تیکهمنتظر نمیمونم چیزی 
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ها پايین میرم. تند تند. بدون نفس کشیدن. با هر قدم صداش بلند تر کنم. از پلهای مکث نمیلحظه

 «نمیخوامت ديگه.»پخش میشه:

م. وقت برای گريه کشم. آروشا پايین منتظرمه. بايد آروم باشی دوم روی پله میشینم. نفس میطبقه

کشم. بغض سنگینم رو قورت میدم و از جا بلند هست. االن بايد آروم باشم. دست زير چشمم می

 شم. می

بريم لباس و بعدم » سوار ماشین که میشم به روی آروشا لبخند بزرگی میزنم و با صدای شاد میگم:

 «بستنی.

 کنم.می هامو خفهبلندش گريه« آخ جون»و تو 

 

 

*** 

ای بسته شدن درب خانه بلند شد. نگاهش را از رو درب چرخاند و پنجره به بیرون هول داد. پاکت صد

سیگار و فندك را از جیب شلوار بیرون کشید. سیگاری آتش زد و پاکت سیگار و فندك را به جیب 

 اشت. هايش نگه دای تنش فرو برد و سیگار را میان لبفرستاد. هر دو دست را در جیب شلوار پارچه

و پُکی به سیگار زد. توقع داشت برای تمام نشدن « چرا بیشتر ازم خواهش نکرد؟» با خود فکر کرد

گويد رابطه تمام شد، اصرار شان بیشتر تالش کند. عادت کرده بود هر بار به زنی میی مسخرهرابطه

د.  قصدش تمام کردن ها برخورد نکرده بوتر بود اما مثل آنکند. گريه کند. سلوی که از همه ضعیف

خواست سلوی را بترساند تا بالتکلیفی هايش را رها کند اما او پذيرفته و در سکوت رابطه نبود فقط می

 رفته بود.
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دانست زيبايی مربوط به ی کوچیکی زد. امروز زيباتر شده بود. نمیبا نوك کفش به ديوار ضربه

 دانست زيباتر شده است.می موهايش است يا آرايشی که روی صورت نشانده بود اما

داد. برايش خاکستر سیگار روی زمین ريخت. اهمیتی نداد. روزها بود ديگر به تمیزی خانه اهمیت نمی

گلی وجود نداشت که بخواهد روزی پا به اين خانه اش تمیز باشد يا کثیف، ديگر ماهاهمیتی نداشت خانه

 بگذارد. دو روز ديگر چهلمین روز رفتنش بود.

 گیرد. ترين اتفاق ممکن است که هر زمان بیوفتد تمام توانت را میمیدانه فکر کرد مرگ تلخناا

وقت ديگر و مادری بوده و حاال نیست. نه اين که در خانه يا در شهر يا کشور نباشد. کلن نیست. هیچ

 جای اين دنیا نیست. به روح و دنیای ديگر هم اعتقادی نداشت. هیچ

یگار از روی لب برداشت و روی پارك خانه پرت کرد. با نوك کفش رويش را نفس عمیقی کشید. س

 فشرد. 

هايش را باز کرد. نگاهش روی کاناپه افتاد. جايی که پیراهن مشکی را از شلوار بیرون کشید و دکمه

خواهد االن آنجا نشسته باشد. سلوی چند روز پیش آنجا نشسته بود. ناگهان حس کرد چقدر دلش می

هايش را باز و بسته کرد. پیراهن را با خشونت از تنش بیرون ی لرزانش پلكدآوری رفتنش و چانهبا يا

 کشید، روی مبل تك نفره پرت کرد و خودش را روی کاناپه انداخت.

خواست عطر گل اش را به کوسن مبلی که زير سرش بود چسباند و نفس عمیقی کشید. دلش میبینی

 چ بويی نبود.ياسی به مشامش برسد اما هی

گرفت اما هايش را بست. گرسنه بود، بايد زنگ میزد از بیرون چیزی برای خوردن میچشم کالفه

 حوصله نداشت. 
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زنگ موبايل باعث شد سرش را از روی مبل بلند کند، خم شد موبايل را از روی میز برداشت. با ديدن 

ا به راست کشید و موبايل را روی گوش ی سفید ری شیده ابروهايش را بهم نزديك کرد دايرهشماره

 «بله؟ »چسباند:

 «ای؟سالم داراب. خوبی؟ خونه»صدای شیده آرام بود:

 «آره.»دوباره روی مبل ولو شد:

ی که برای پروژه خیلی خب من يه سر میام پیشت، اين نقشه:»صدای شیده نشان از راه رفتنش میداد 

 «میشی.صولته ايراد داره. میام ببین توام متوجه 

 «باشه» تنها گفت:

ی صولت بعد از پنجاه روز وقفه که ايجاد شده ی شیده را نداشت اما پروژهو تماس را قطع کرد. حوصله

دانست شیده پروژه را بهانه کرده است چرا که جز او پوالد هم بود، بود، احتیاج به بررسی داشت. می

 و پیش او از قصدش خبر میداد. توانست از پوالد کمك بخواهد اما آمدنش به خانهمی

 هايش را بست.چشمکمربند را باز کرد روی میز انداخت. و 

ی برهنه از جا برخاست و درب اش را فشرد. با همان باال تنهنیم ساعت نگذشته بود که شیده زنگ خانه

 هايی عادی روی مبل نشست.را برايش باز کرد. شیده وارد شد و بعد از سالم و احوالپرسی

بده ببینم ايرادش »ی درون دست شیده دست دراز کرد:روبه رويش نشست. برای گرفتن پوشه

 «کجاست؟

 «ست. چرا کسی رو نمیاری؟خونه چقدر بهم ريخته»شیده پوشه را به سمتش گرفت:

 «کنم.وقت نمی»ها را روی میز گذاشت:پوشه را باز کرد و برگه
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کنه ی منو اوکی میمن برات بیارم؟ کسی که خونه»و گفت:شیده از جا بلند شد، در حال درآوردن مانت

 «کارش خوبه.

 «کنم.هماهنگ می»سرش را تکان داد:

 های روی میز بود. شیده شال را نیز از سر کشید و روی مبل نشست. داراب با دقت مشغول نگاه به نقشه

 «موهات يکم بلند شده بهت میاد.»کمی نگاهش کرد و لب باز کرد:

ها نیست، دروغ مشکلی تو نقشه»میتی نداد. شیده زبان روی لبش کشید. نفسی گرفت و گفت:داراب اه

 «گفتم.

 حرف نگاهش کرد.داراب سرش را بلند کرد و بی

 «ای نداشتم.میخواستم بیام پیشت بهونه»بار ديگر لبش را خیس کرد:

ها نند ديگر دخترهايی که با آنآمد. مابه مبل تکیه داد. سرش را به تاسف تکان داد. از شیده بدش نمی

 رابطه داشت نبود، از آمدنش هم ناراحت نشده بود. 

طور که ساعت ازجا بلند شد. شیده نگران نگاهش کرد. ساعتش را از مچ دست باز کرد و خم شد همان

 «میرم دوش بگیرم، زنگ بزن از بیرون يه چیزی سفارش بده گشنمه.» گذاشت گفت:را روی میز می

 «کنم.باشه منم اينجاها رو يکم مرتب می» بخند زد:شیده ل

 «الزم نیست، راحت باش.» ساعت را روی میز گذاشت و صاف ايستاد:

 «راحتم.» شیده خنديد:

موبايل را از روی میز برداشت به اتاق خواب رفت. درب اتاق را بست. شلوار را از پا بیرون کشید و 

 وی میز توالت اتاق گذاشت و وارد حمام شد.جا روی زمین رها کرد. موبايل را رهمان
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گل تغییرش داده بود. احساساتش از بین رفته بود. چیزی مثل خوشحالی و ناراحتی حس مرگ ماه

دانست نسبت به سلوی احساساتی پیدا کرده است. اين را کالفگی موقع نبودش حس کرد اما مینمی

دانست چه چیز او را دوست دارد. سلوی زن نمی کرده بود. حتی چند روز پیش برايش دلتنگ شده بود.

تر و ساده و معمولی بود. زيبايی آنچنانی نداشت. از تمام دخترانی که با آنها سکس کرده بود نابلد

دانست عالقه دست و پا تر بود. حتی نیمی از رفتارهايش را هم دوست نداشت. اما حسی داشت که میبی

 اسد و نه جوان بود که انکار کند.است. نه بچه بود که خودش را نشن

خواست. سکس با سلوی، زن ممنوعه که زير دوش ايستاد. تنش را به آب گرم سپرد. دلش سکس می

آمد. در آغوشش میرفت و برايش حرف اش میگذاشت و به خانهها را زير پا میبخاطر او خط قرمز

خواست. را زير پا گذاشته بود را می میزد. دلش زن ساده و نجیبی که به خاطر او نجابت و آبرويش

و  های روی سر شانههای ضعیف و آرام توأم با خجالت، انگشتان الغر و بوسهحرکتی تنش را، نالهبی

 اش را.ارادههای بیچشم بستن

تیوپ شامپو بدن را برداشت کف دست ريخت و روی بدنش مالید. تنش حتی به فکر ها واکنش نشان 

 میدادند. 

 بار تیوپ شامپوی سر را برداشت.ا شست و اينبدنش ر

 بعد از شستن موهايش حوله به کمر خود بست و از حمام بیرون آمد.

ها را به سمت میز توالت رفت، موبايلش را برداشت با ديدن پنج پیام از سلوی ابروهايش باال رفت. پیام

 باز کرد و به ترتیب خواند.

خوای! من چقدر احمقن که فکر کردم از نبودنم ناراحت شدی و پس دردت شیده بود که گفتی منو نمی»

 «اينجوری تالفی کردی! برای خودم متاسفم. همیشه آدمای اشتباهی رو دوست داشتم.
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باشه جواب نده، اصلن مهم نیست، اصلن جوابت مهم نیست فقط میدونی از اين ناراحتم که زخمی که » 

زخمای بزرگتری رو فراموش کرده بودم. حاال تو رو با  امشب زدی هیچوقت خوب نمیشه چون من با تو

 «چی فراموش کنم؟

شايدم نبايد اين حرفا رو بهت میزدم اما من مثل هر بار که شکسم تو خودم نمیريزم حداقل در مورد تو »

 کنم چون دردی که تو به قلبم میذاری رو به هیچکس جز خودت نمیشه گفت.کارو نمیاين

با بقیه درد و دل کنم. مامانم نیستی که بتونم با دوستم درد و دل کنم. تو، توئه  آرش نیستی که بتونم

 «کس نیستی.کس هستی و هیچ لعنتی همه

 «از خودم بدم میاد.»

 «خدافظ.»

های پشت سر هم نشان ابروهايش در هم گره خورد. بدون فکر روی نامش زد و تماس گرفت اما بوق

 داد. از بالك شدنش می

بايل را روی تخت رها کرد. از کمد لباس برداشت و تن زد. از اتاق که بیرون رفت خانه مرتب گوشی مو

 «عافیت باشه.»بود. شیده از روی مبل سر بلند کرد:

 « مرسی.»جواب داد:

به سمت میز رفت. با ديدن دو لیوان چای حس خوبی گرفت. روی میل نشست. دست دراز کرد لیوان را 

 برداشت.

 «غه هنوز.دا»شیده گفت:

 «خورمجوری میهمین»کنترل تلويزيون را برداشت:
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 «کیکی که سلوی برات آورده هم بود، بیارم؟»شیده نگاهش کرد:

نه »هايش را زير نظر گرفته:العملدانست شیده عکسنگاهش را از روی تلويزيون برنداشت. می

 «خواد.نمی

ين که برای خیلی وقت قبله چون خشك شده از ظرفش شناختم مث ا» کشید و ادامه داد:« هومی»شیده 

 «بود. همیشه برات کیك میاره؟

به تو »ی راديو جوان که رسید کنترل را روی میز گذاشت و  با نگاه به صورت شیده جواب داد:به شبکه

 «بايد جواب پس بدم؟

 «داره! چیز ديگه. فقط فراموش نکن که شوهرخواد بدی، مشخصه همهنه جواب نمی» شیده لبخند زد:

 «هاشو از لپ لپ درآورده، مرسی روشنم کردی.کردم بچهفکر می» لیوان را به لبش نزديك کرد:

 «کارو بکنید؟باورم نمیشه اين» ای از چای داغ نوشید. شیده ابروهايش را باال انداخت:جرعه

 «کنم؟کنم اونو میمشکلت چیه االن؟ تو رو نمی» لیوان را پايین آورد:

 «حرف دهنت رو بفهم.»ه جواب داد:شیده بهت زد

کنی؟ من که هیچی، احترام رفیقت رو نگه دار. ما هر کاری چرا خودتو انقدر خار می» لبخند کجی زد:

 «ربط ترين آدم تويی که بخوای من و سوال و جواب بکنی.کنیم بی

 «ما؟ چه زود ما شديد داراب!» شیده پوزخند زد:

 «ی کسشرات رو ندارم شیده.حوصله»حوصله گفت:میز دراز کرد. بیبه مبل تکیه داد. پاهايش را روی 

خوام اشتباه کنید. من هم تو رو دوست دارم هم سلوی رو نمی»شیده چند دقیقه سکوت کرد بعد گفت:

 «کنه؟سلوی زن شوهرداره میدونی شوهرش بفهمه سنگسارش می
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 «آره.» ای ديگر از چای نوشید:جرعه

پس تموم کن. من سلوی رو دوست دارم اما » رويی بلند شد و کنارش نشست:شیده از روی مبل رو به 

سلوی کمبود محبت داره، فکر نکن االن با توئه از روی دوست داشتنه فقط يه خاطر محبتیه که تو بهش 

 «کنی. باور کن از پوالد هم خوشش اومده بود.می

 کرده پس محبتی درکار نبود. گز محبتی به سلوی نکرده، همیشه او را تحقیرفکر کرد که هر

سلوی کمبود محبت نداشت. کسی که به دنبال جلب توجه است کمبود محبت دارد نه زنی که از او و 

فقط يه ظرف » کرد. دلیلی نداشت برای شیده حرف بزند. تنها نگاهش کرد و گفت:احساسش فرار می

 «کیك آورد، کسشر نباف.

 «یدوارم.ام»شیده دست جلو برد روی پايش گذاشت:

تر کرد و زير لب به دست شیده روی پايش توجه نکرد. مشغول خوردن چای شد. شیده خود را نزديك

 «کس نبودم.بعد از تو با هیچ» گفت:

 «ولی من بودم.»شد لیوان خالی را روی میز گذاشت: خم

 «باشی.میدونم بودی فقط امیدوارم با اونی که نبايد نبوده »شیده دستش را برداشت و خنديد:

 جوابش را نداد. ريموت تلويزيون رو برداشت و صدای آهنگی که پخش میشد را بیشتر کرد.

 صدای محسن چاووشی در خانه پخش شد.

 

 عالج دلتنگی زيارت است و غم است"

 و ناامید شدن جهان مگر با غم، به ناامید شدن
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 "امیدوار شود 

 

تونم امشب رو فراموش می:»ا کج کرد شیده روی دستش نشست. نگاهش کرد. شیده سرش ر دست

 «کنم.

 اش گرفت. دستش را برداشت و روی مبل هولش داد. شیده بلند خنديد. روی تنش خیمه زد.خنده

 

 به دستِ مرگ مگر ، تو را هوس نکنم"

 که زنده ايست علیل ، گناهکاری که

 "به توبه می خواهد ، درست کار شود

 

 «دلم برات تنگ شده بود.» ش را باال آورد دور گردنش انداخت:هاياش برد. شیده دستسر زير چانه

اش گذاشته بود از حرکت ايستاد. صدای سلوی در سرش پیچید. ده روز پیش دستی که روی سینه

 بوسید گفته بود. ی گوشش را میهمین جمله را زمزمه وار وقتی الله

 «چی شد؟» شیده زمزمه کرد:

ی لرزان از مقابلش برود. نفس عمیقی کشید. بی ترديد از تصوير چانههايش را بست و باز کرد تا چشم

 «کنه.سرم درد می» روی شیده بلند و با اخمی پررنگ گفت:

 

 بباف دارَم را "
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 گاه مرا بکِش باالو روزگارم را سیاه کن آن

 "ام جريحه دار شود چُنان که خرخره

گیرم. کارت رو به سمت خانوم جلوی روم می مگهی خريد رو از روی میز برمیدارم و با دست ديکیسه

ی داراب بود. داراب حموم بود. يه اتفاقی کنم. شیده خونهتشکر می« قابل شما رو نداره.»در جواب 

بینشون افتاده بود، شايد هم االن در حال افتادن بود. صدای شیده شاد و سرخوش بود. گفته بود شب رو 

 مونه. اونجا می

 «رمزتون؟» _

با لنز آبی و موهای مشکی کوتاه که روی پیشونیش ريخته بود.  کنم. چشمای کشیدهبه زن نگاه می

 داراب چشم آبی دوست داشت؟ 

 «ببخشید عزيزم، رمزتون رو میگید؟»_

 کنم. رمزم چند بود؟ پلك میزنم. به رمزم فکر می

 يادم نمیومد. آب دهنم رو قورت میدم. 

 بود؟ تاريخ تولد ايلیا و آروشا 

 تاريخ تولد ايلیا و آروشا رو به ترتیب میگم. آروشا بهم تکیه میده. 

 «اشتباهه عزيزم.» _

گیرم. تاريخ تولد آروشا و بعد ايلیا رو میدم. اين بار درسته. از مغازه که بیرون لبمو زير دندون می

وابش رو بده و اسم ی آرش گوشی رو به آروشا میدم تا جمیريم موبايلم زنگ میزنه. با ديدن شماره

 پاساژ رو میدم که اگر پرسید کجايیم بهش بگه، قرار بود با ايلیا بیان تا شام بیرون بخوريم.
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بعد از اين که آروشا گوشی رو بهم میده و يه نگاه به تلگرام و واتسپ میندازم. هیچ پیامی نداده بود. از 

کردن؟ بده اما نداده بود. االن چیکار میتماس بالکش کرده بودم اما واتسپ و تلگرام میتونست پیام 

 شیده هم مث من تو بغلش میرفت؟ اونو هم مث من به خودش فشار میداد؟ 

 «م مامان بريم يه جا بشینیم؟خسته» آروشا دستمو میگیره:

 «باشه عزيزم.»سرمو تکون میدم:

 «ما میرم رستوران...، نزديم پاساژه بیايد اونجا.» برای آرش مسیج میفرستم:

ی مردم راه میرم. به های شاد بقیهها و چهرهگیرم و به راه میوفتم. میون خندهدست آروشا رو می

کنیم. آروشا آيپدش رو دست میگیره و رستوران میريم، يه میز کنار پنجره برای نشستن انتخاب می

از تجربه کنم. دردايی هست که بعد مشغول بازی میشه. دست زير چونه میزنم به بیرون نگاه می

تونه منو به اون حال بندازه اما بعدتر همون کنی ديگه دردی از اين جنس نمیکردنش با خودت فکر می

 های مختلف از پا بندازه.کنی و میفهمی يك درد میتونه هزاران بار تو رو به شکلدرد رو تجربه می

پسرم نشستم و به خیانت  غمگین و ساکت دست زير چونه زده رو به روی دخترم منتظر اومدن شوهر و

کردم رحم تر چیزی فکر میتر و بیدوست پسرم فکر میکنم و قلبم به درد میاد. زندگی خیلی پیچیده

بود. من رو چرخوند و چرخوند تا به اينجا رسوند. جايی که دردی داشتم نامشروع و ممنوعه. حتی اشکی 

د داراب پیام بده اما دلم نمیخواد جوابش رو برای ريختن ندارم. انگار از درون خالی شدم. دلم میخوا

 بدم. داراب هم مث مسیح مث آرش مث تموم نشدنای زندگیم. 

 «اومدن مامان.»با صدای آروشا که از جا بلند شده و میگه:

شرت توسی رنگ با شلوار مشکی و کتونی گردم. هر دو تیدارم و عقب برمیدستمو از زير چونه برمی

موهای ايلیا کوتاه شده بود و بیشتر از قبل شبیه آرش شده بود. بیشتر شبیه دو سفید پوشیده بودن، 

 برادر بودن تا پدر و پسر. 
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مبارك باشه موهات » کنم و به سمت ايلیم خم میشم:جلو میان. از جا بلند میشیم. به آرش سالم می

 «عزيزدلم.

 «مرسی مامان.»لبخند میزنه:

 وی صندلی میشینه و ايلیا هم کنار آروشا.بوسه و کنار من رآرش آروشا رو می

 ها و آرش حرف میزنن و من ساکتم.بیشتر بچه

 «لباست رو خريدی؟»پرسه:غذامون رو که سفارش میديم، آرش ازم می

لباس مامان خیلی قشنگه. تا رو زانوهاشه، رنگشم کرمیه. »سرمو تکون میدم. آروشا رو به آرش میگه:

 «میاد.من انتخابش کردم. خیلی بهش 

 «چی میاد.به مامانت همه»ی آرش همزمان شد:اومدن سفارشاتمون با جمله

 خنديدم. دار بود که اگر ناراحت نبودم بلند میش خندهچنان جمله

ای که سفارش کنم. از لقمهها و حرفاشون شرکت نمیها بدون اسم من گفته میشه. تو بحثی حرفبقیه

حوصلگی ونم بخورم. بعد از خوردن غذا بلند میشیم. انگار سکوت و بیتدادم بیشتر از يك قاشق نمی

کنن و ساکت و ها هم تاثیر میذاره که هر  پیشنهاد آرش برای پارك رفتن رو رد میمن روی بچه

 حرف کنار هم تو ماشین میشینن و صداشون درنمیاد.بی

 آوردن سختم بود. مشکل رو درحتی حوصله نداشتم تظاهر کنم، ادای آدمای شاد و بی

جلوی در آپارتمان تا وقتی آرش در رو باز کنه نگاهم رو از در خونه برنمیدارم و اولین نفر وارد خونه 

 میشم.

 کرد؟شايد هنوز شیده کنارش بود. شايد هم رفته بود. چه فرقی می
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 بیرون میرم. کنم. آرش وارد اتاق میشه، از کنارش رد میشم وبه اتاق خواب میرم و لباسامو عوض می

 نشستن. ps۴ها تو سالن به اتاقشون میرم میبینم که لباساشون رو عوض کردن و پای با نديدن بچه

 «خسته نشديد از بازی؟»روی تخت آروشا میشینم:

 «بابا امشب برام سه تا بازی جديد خريد.»ايلیا جواب میده:

 «لباس خريدی؟ ». از ايلیا میپرسم:با اين حرف يادم میوفته که ايلیا و آرش برای خريد رفته بودن

 «پوشم.آره میخواستم کت و شلوار بگیرم بابا گفت زوده االن، عروسی می»کنه:با سر به تختش اشاره می

 «من از کت و شلوار بدم میاد.» آروشا بینیش رو چین میده:

 «پوشن.دخترا اصلن نمیتونن کت و شلوار بپوشن که. فقط دامن بايد ب»ايلیا با خنده میگه:

نه عزيزم خانوماست هم میتونن کت و شلوار بپوشن. يه مداليی »قبل از اين که دعواشون بشه میگم:

 «هست برای خانوماست.

 «با بابا دعوات شده؟» گرده:ی بازی رو روی زمین میذاره، به سمتم برمیدسته

 «نه عزيزم. چرا اين حرفو میزنی؟»فرستم:ابروهامو باال می

 «آخه ناراحتی.» يلیا جواب میده:آروشا به جای ا

 «امشب با ما هم حرف نزدی.» ايلیا ادامه میده:

 «بیايد بغل مامان تا بهتون بگم.» کنم. دستامو به سمتشون باز میکنم:فکريم لعنت میخودمو به خاطر بی
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جفتشون به طرفم میان و هر کدوم يه سمتم میشینن. دستامو دورشون حلقه میکنم، محکم سر و 

ست. ناراحت نیست اما خوشحالم نیست. دوست داره بعضی از روزا آدم خسته» بوسم:تشون رو میصور

 «بخوابه يا تنها باشه و با کسی حرف نزنه. امروز برای من از اون روزا بود.

 «تر میشی.ولی لباست خیلی قشنگه مامان. حتی از عمه هم خوشگل»آروشا میگه:

 «س.از عمه موهاشم بلند»کنه:ايلیا اضافه می

تون خیلی خوشگله. اصلن هر کسی يه جوری خوشگله. نمیشه آدما رو با هم مقايسه عمه» لبخند میزنم:

 «کرد.

 «خاله شیده هم خیلی خوشگله.» ی بازيش میره:کشه. به سمت دستهايلیا خودشو از بغلم بیرون می

 «شیده بشم.وای آره من دوست دارم بزرگ شدم مث خاله » آروشا با هیجان میگه:

 «شبیه هیچکس نشو، خودت باش همیشه.» بوسم:سر آروشا رو می

 کنه. ايلیا که برای بازی صداش میزنه بدون اين که جوابم رو بده به سمتش پرواز می

 با ديدنشون که کنار هم نشستن و بازی میکنن از اتاق بیرون میرم.

نه میرم. برای خودم و آرش دو لیوان چای و تابش مشغوله. به آشپزخوآرش روی کاناپه نشسته و با لپ

ها رو برمیدارم، صداشون ها شیر میريزم. به سالن میرم سینی رو روی میز میذارم. لیوان بچهبرای بچه

 میزنم و لیوان را به دستشون میدم تا توی اتاق در حین بازی کردن بخورن. 

م. رو کانال راديو جوان میذارم تا آهنگ کنروی کاناپه با فاصله از آرش میشینم. ماهواره روشن می

 گوش بدم. 



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

427 

 

چند روزه خیلی تو خودتی. امشب »خم میشم يه شکالت برمیدارم. آرش سکوت بینمون رو میشکنه:

 «بیشتر از همیشه بود. چیزی شده؟

 «نه.» کنم و توی دهنم میذارم:شکالت رو باز می

 «جوری بودی، ساکت و کسل کننده.نم همیناوايل ازدواجمو»لپ تابش رو میبنده، روی میز میذاره:

 «به تو که بد نگذشت.»که نگاهش کنم جواب میدم:بدون اين

 «با من حرف میزنی بهم نگاه کن.»صداش بلند میشه:

ی بحث کردن با ولم کن تو رو خدا. من حوصله» گردم:فرستم و به سمتش برمینفسمو کالفه بیرون می

 «تو رو ندارم. ديگه ندارم.

 «داشتی؟ همیشه همین بودی. يا ساکت يا در حال گريه کردن. تو کی حوصله»خند میزنه:پوز

 «کنه؟همینم. من همینم. االن گفتن اينا چی رو عوض می» شونه باال میندازم:

حداقل میفهمی من فقط مقصر نیستم. به جای ناراحتی و سکوت » خم میشه لیوان چايیش رو برمیداره:

 .«توام کمك کن 

کمك کنم که چی؟ خیانت نکنی؟ برام فرقی نداره. اصلن مشکل ما مگه خیانتای » تکون میدم: سرمو

 «گردی؟خودته که داری دنبال مقصر می

 «ی گالره رو فهمیدی دار...مشکل چیه پس؟ از وقتی قضیه» لیوان رو توی دستش نگه میداره:

نبودنات. سرديات. متجاوز بودنات. کتکم زدنات. درك نکردنات. حرف نزدنات. » کنم:حرفشو قطع می

 «بازم بگم؟
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کنی فقط مشکل خیانتته؟ تو سالهاست چرا فك می» کنه. سرمو با تاسف تکون میدم:بی حرف نگاهم می

 «کنی فقط اين سری با دوستم خیانت کردی. همین.به من خیانت می

رداشت کنی رو داری میگی. تو فقط چیزايی که دلت خواست از رفتار من ب» سرشو با تاسف تکون میده:

من همیشه بد بودم؟ سرد بودم؟ اگر کتك زدم معذرت خواهی نکردم نگفتم دست خودم نیست؟ اگر 

ها رو کرد بابا. چرا االن اين بهونهنبودم دلیل نیاوردم چرا نیستم؟ تو که بود و نبود من برات فرق نمی

 «رديف میکنی؟ وجدانت آروم میشه؟

وجدانم »پرسم:ی آخر گفت اهمیت نمیدم، فقط می. به حرفايی که قبل از جملهکنمبهت زده نگاهش می

 «آروم بشه؟ مگه چیکار کردم؟

ها که منو به خیانت کردن تموم اين سال» لیوان چای رو روی میز میذاره. دستاشو تو هم گره میزنه:

من اگر سردم اگر کنی خودت با فکر يه مرد ديگه به من خیانت کردی! چرا فکر کردی محکوم می

حرف نمیزنم دلیلش تو نیستی؟ دلیلش قرصايی که شب به شب میخوردی نیست؟ فرارت هر شب رو 

 «اين کاناپه نیست؟

االن من مقصرم. من آدم بدم. زن بديم. باشه اصلن اشکالی نداره من ده ساله عادت » صدام میلرزه:

 «کردم همیشه مقصر باشم.

کنم اما توام بی نه منم اشتباه کردم. انکار نمی» ینیش رو فشار میده:ی ببا انگشت شصت و سبابه تیغه

تقصیر نیستی سلوی. تو راضی بودی من خیانت کنم. من نباشم. من حرف نزنم. راضی بودی! من صداتو 

 شنیدم وقتی با گالره حرف میزدی.

 «ای باشه.رد ديگهتوام منو شکستی، برای من خیلی سخت بود بفهمم دلیل سردی تو تمام اين ساال م

ی تو به آره من يکی ديگه رو دوست داشتم اما وقتی پامو گذاشتم تو خونه» چشمام از اشك پر میشه:

خودم قول دادم بهش فکر نکنم. میخواستم يه زندگی جديد شروع کنیم، میخواستم عاشقت بشم. به 
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کردی. صد بار تو همونو دريغ میهامون میخواستم اما تو نذاشتی. من فقط محبت میخواستم اما جون بچه

پرسیدم دوستم داری؟ میگفتی تو زنمی. يه بار نگفتی آره دوست دارم نه چون زنمی نه چون ازت می

مادر بچمی چون خودتو دوست دارم. کتکم میزدی و گل میاوردی مگه زخم قلب من خوب میشد؟ مگه 

 «يادم میرفت تحقیرم کردی؟

و با گالره دوست شده بودی سمت من نمیومدی. روی تخت میخوابیدی ت» اشك از چشمام پايین میريزه:

کردی. نمیذاشتی دستت بهم برخوره. آدم دلشو به چی خوش کنه و با هم مث جذامیا برخورد می

آرش؟ شايد نمیخواستی شايد ناخواسته بود اما چیزی که بود رو شکستی. من چند بار مگه میتونستم بند 

 بزنم؟ 

صرم چون خسته شدی. چون ديگه دختربازياتو کردی حاال میخوای من همون آدمی االن میگی من مق

بشم که با ذوق برات شام درست میکردم منتظر میموندم تا بیايی اما نیستم ديگه. نشد باشم. اگر تو اين 

 «هامونه.م فقط به خاطر بچهخونه

ن مقصر اصلی باشم اين زندگی حتی اگر م:» کشه. دستاشو دو طرف صورتم میزنه خودشو به سمتم می

 «کنی اما من تو رو دوست دارم.کنم سلوی. تو رو نگه میدارم. میدونم باور نمیرو به هر قیمتی حفظ می

کنه میرم من سرم درد می» کشم و از جا بلند میشم:سرشو برای بوسیدنم جلو میاره اما خودمو عقب می

 «بخوابم.

کشم. موبايلم رو برمیدارم. وارد تلگرام میشم، آخرين خت دراز میجوابی نمیده. به اتاق میرم و روی ت

کنم و براش ی چتم با شیده رو باز میکنم که برای چند ساعت قبل بود. صفحهبازديد داراب رو نگاه می

 «ای؟خونه»نويسم:می

 «دا کردی؟ای؟ مزون رو راحت پینه پیش دارابم. تو خونه» کنه و جواب میده:سريع پیامم رو سین می

 «آره ممنون» فقط مینويسم:
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 صفحه چت رو میبندم. گوشی رو روی میز میذارم. پاهامو باال میارم و جنین وار تو خودم مچاله میشم. 

کشم و قلبم درد تر میشه. نفس میی يه مشت شده. مشتی که هی بستهکنم قلبم اندازهاحساس می

ترم کرد نتونستم اشکی جز چند قطره اشك که سنگینگیره. دلم میخواست مث قبلن گريه کنم اما می

امامونو میخونم و ی چتم با داراب، پیبريزم. گوشی رو برمیدارم. تلگرام رو باز میکنم و میرم رو صفحه

ی چت رو باال ايه. هیچ حرف خاصی تا حاال نزده بهم. صفحهاماش يه کلمهی پیتر میشم. همهسنگین

 ی چت بیرون بیام که با یخوام از صفحهمیرم و همه رو میخونم. م

iديدن  s typi ng کنم. ضربان قلبم تند میشه و انگشتای دستم يخ میزنه. گوشی رو باال صفحه صبر می

محکم تو دستم نگه میدارم. منتظر میمونم پیام ارسال بشه اما چیزی نمیاد. چند ثانیه بعد هم باالی 

 لبم میشینه. سلوای احمق. سلوای بدبخت. صفحه آخرين بازديد میزنه. پوزخندی روی 

کنم. گوشی رو روی میز میذارم و از کشوی میز ورق قرص زولپیدم رو برمیدارم. اينترنتمو خاموش می

يه دونه تو دهنم میذارم و با آب دهنم قورت میدم. قرص رو سرجاش میذارم و چشمامو میبندم، صبر 

 کنم تا قرص اثر کنه.می

 

*** 

 

کشم. موهای لخت شده رو دو طرف صورتم میريزم. از پشت سر میبینمش که بهم باال می زيپ لباس رو

ی گیره. دستاش باال میان و چند لحظهنزديك میشه. برای رفتن و وايستادن مرددم که پشتم قرار می

 م میشینه. مشغول بستن قفل گردنبند میشه. دستم باال میادروی سینه Vبعد گردنبند ظريفی به شکل 

 روی زنجیر میشینه. ازم جدا میشه. لبخند میزنه: بهت میاد. 

 لبخند جواب میدم: به چه مناسبت بود؟کنم. بیاز توی آينه نگاهش می
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 به سمت کتش میره و از روی تخت برمیدارتش: بی مناسبت به زنم هديه دادم. مشکلیه؟

 کردی تعجب کردم. گردم: نه فقط از اين کارا نمیبه طرفش برمی

 کنم کمتر تعجب کنی، از اين کارا البته.کنه: از اين به بعد بیشتر میکت رو تن می

 ن؟ها آمادهپرسه: بچهاهمیت به شوخی که کرده مانتوم رو برمیدارم. در حال بیرون رفتن از اتاق میبی

 ن.پوشم و شال حرير مشکی رنگم رو برمیدارم: آره آمادهمانتو رو می

کنم. . کیف دستی کوچیکم رو برمیدارم. موبايلمو از توی کیف بیرون میارم و نگاه میاز اتاق بیرون میره

 کشم.با نبودن هیچ پیامی آه عمیقی می

 قرار و پريشون بودم؟ انگار نبودم اصلن احساس نمیشد. پس چرا من انقدر بی

 کاش مث داراب بودم، هیچکس رو دوست نداشتم.

ق بیرون میرم. با ديدن ايلیا و آروشا لبخند واقعی و عمیقی روی لبم گیرم و از اتاکیفم رو به دست می

 میشینه: چقدر خوشگل شديد جیگرای مامان. 

 آروشا میخنده: توام خیلی خوب شدی مامان

 ايلیا همونجوری که خم شده بندای کفشش رو درست کنه میگه: آره لبات خیلی خوش رنگ شده. 

بوسه و بعد جلوی آروشا رو پاهاش میشینه رو باال میاره لپاشو می خنده و وقتی ايلیا سرشآرش بلند می

 شونه. و بغل میگیرتش، بوسه روی موهاش و صورتش می

 لبخندی روی لبم از ناز کردن آروشا تو بغل آرش میشینه. 

 پرسه: تمومیم؟ بريم؟آروشا دست آرش رو میگیره و آرش رو به من می
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کنم و گیرم. جلوتر از آروشا و آرش راه میوفتیم.در خونه رو باز میسرمو تکون میدم. دست ايلیا رو می

س يا کنم االن خونهبیرون میرم. نگاهم به در آپارتمان داراب میوفته و غم به دلم چنگ میزنه. فکر می

 س تنهاست يا کسی پیششه؟بیرونه؟ اگر خونه

دن در آپارتمان داراب گوشامو کر آرش و ايلیا بیرون میان. آرش در خونه رو میبنده. صدای باز ش

کنه. انگار تو يه لحظه تمام اعالئم حیاتیم رو از دست میدم. نمیدونم عطر زياد زده بود يا من حس می

ترسیدم برگردم نگاهش کنم بويايیم انقدر قوی شده بود که فقط بوی عطر داراب تو مشامم پیچید. می

 يخ زده بود.  اراده نگاهی کنم که آرش شك کنه. دستامو بی

 «بريم عزيزم.»کنه و دستشو پشتم میذارم:آرش در خونه رو قفل می

 ايستادم.ها همونجا میخشك میشم. شايد اگر دست آرش پشتم و دست ايلیا توی دستم نبود ساعت

 ايستیم تا باال بیاد. دارم. کنار آسانسور میبه سمت آسانسور میريم. نگاهمو از روی زمین برنمی

 «سالم عمو.»بینم که کنار کفشای آرش وايستاده. با صدای ايلیا که میگه:داراب رو میکفشای 

 دارم به در آسانسور میدوزم. نگاهمو از روی زمین برمی

 «سالم عمو جون؟ خوبی؟ مراقب دستت هستی؟» شنوم:صدای داراب رو می

 داشت. آب دهنمو قورت میدم. کاش آرش دستش رو از پشتم برمی

م بابت زحمتی که اون شب بهتون داديم. بايد زودتر خدمتتون ممنون و شرمنده»حرف میاد:آرش به 

 «هام انقدر زياد بود که فرصت نشد. امیدوارم بتونم جبران کنم.میرسیدم اما متاسفانه مشغله

 «کاری نکردم.»صدای داراب سرد و خشك به گوشم میاد:
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خیلی ترسیده بود اگر شما نبوديد دست تنها اذيت لطف بزرگی بود، خانومم »آرش باز ادامه میده:

 «میشد.

دارم بدون اين که اجازه بدم داراب جواب بده وارد آسانسور باال میاد و در باز میشه. قدم بلندی برمی

آسانسور میشم. آروشا و ايلیا هم سوار میشن و آرش به داراب تعارف میزنه و داراب اول سوار میشه، 

 سرش آرش.پشت

 روبه روی من وايمیسته و آرش کنارم. قلبم جايی توی گلوم میتپه.  داراب

هام میشه. آسانسور وايمیسته. سرمو باال میارم قبل از کشم و بوی عطر داراب وارد ريهنفس عمیقی می

رفتن نگاهش کنم که نگاهم تو چشماش میوفته. قلبم تو سینه پايین میريزه. پوزخندی به روم میزنه و از 

 «عجب بیشعوری بود.»بیرون میره. آرش دستشو پشت میذاره: آسانسور

با توام » هیچی نمیگم و از آسانسور بیرون میريم. سوار ماشین میشیم. آرش کمربندش رو میبنده:

 «جوری برخورد کرد؟همین

 «چجوری؟»کشم:های خیسم میزبون روی لب

زی بگه. رفتارش اجتماعی نبود. کنمی چیزورش میومد در جواب تشکر يه خواهش می» کنه:اخم می

 «نگاهشم خالیه. خالصه خوشم میومد. کلن ديديش سالمم بش نده.

بندم. ذهنم درگیر پوزخند و نگاه داراب شده. ماشین راه میوفته. از اهمیت به حرفاش کمربندم رو میبی

وضیح بدم. به کنم بايد تکیف دستی کوچیکم موبايلمو در میارم. میدونم کارم اشتباهه اما حس می

 کنم.توجهی نمی« اون وقتی با شیده بود به تو توضیح نداد.»صدايی که تو سرم داد میزنه

 ها با آهنگ شروع به رقصیدن میکنن. آرش صدای آهنگ رو باال میبره.آرش آهنگ میذاره و بچه



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

434 

 

. دلم تنگ شده ان نگاهمو از پنجره بیرون میدمپیکنم، تا وصل شدن ویاينترنت موبايلم رو روشن می

 م از بین رفته بود.بود. تمام اراده

کنم و ی چتم با داراب رو باز مینگاهمو برمیدارم و باز روی گوشی میندازم. تلگرامم باال میاد. صفحه

 «نامزدی خواهرشه. داريم میريم اونجا. با هم حرف نمیزنیم.»سريع مینويسم

 نتظر بود پیام بدم. چشم میدوزم که جواب بده. دو دقیقهپیامم کمتر از پنج دقیقه سین میشه. انگار که م

 کنه. با چشمای گرد شده به کنم جواب نمیده، بالك میگذره. وقتی که فکر میمی

last seen a long time ago م زل یزن   .م

شاسی کشم. نه، نبايد گريه کنم. نبايد گريه کنم. م میلرزه. بینیمو باال میتمام صورتم داغ میشه. چونه

که سیاه شد گوشی رو توی کیفم میذارم. قلبم  کنار گوشی رو انقدر نگه میدارم که خاموش بشه. صفحه

 از غم صد تیکه میشه. قطعن بدترين حس تظاهر کردن بود وقتی از درون متالشی شدی. 

 متالشی شده بود و لبخند میزدم.

 

*** 

کرد. موبايلی که در جیب تنگ شلوار بود  درب ماشین را بست. روی صندلی راحت ماشین تنش را رها

اذيتش کرد. موبايل را بیرون کشید روی صندمی شاگرد انداخت. دستش برای روشن کردن ماشین جلو 

شرت سیاهش انداخت و از خود کمی دورش کرد. مقابل چشمانش هنوز ی تینرفت. دست روی يقه

 پشت کمرش بود. ی شاد و آرايش کرده و دست مردیتصوير سلوی با آن چهره

رفت. واقعیت به طرز ناخوشايندی خودش را ظاهر تصوير از مقابل چشمانش با هیچ پلك زدنی کنار نمی

کند و فهمید با زنی رابطه داشته که شوهر دارد. مردی که هر شب او را نوازش میکرده بود. تازه می

 کند. سهم او چه بود؟تنش را لمس می
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کشد حالش خوب بود. احمقانه فکر کرده بود از دوری او عذاب میدست پشت گردنش کشید. سلوی 

 اش میزد. يا حداقل خوشحال نیست اما تصوير نیشخند به خوش خیالی

کرد سلوی، زنی که هايش را بست. سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. بهم ريخته بود. فکر نمیپلك

کرد بهم بريزد از ديدن مهم شود. فکر نمی سراغش رفته بود، تا اين حد برايش برای يك شب رابطه

 ای که برای او نبود، متعلق به او نبود. ی آراستهکند، از ديدن چهرهدستی که او را لمس می

چشمانش را باز کرد. ماشین را روشن کرد. همان روز که شیده را پس زد فهمیده بود جايگاه سلوی 

آيد و آشتی از چند روز قهر سلوی برای منت کشی میبرايش تغییر کرده، با خود فکر کرده بود بعد 

کند اما حاال نظرش تغییر کرده بود. سلوی را بايد خط میزد. سلوی حاال زنی برای يك شب رابطه می

 کند. توانست ببیند کسی جز خودش او را لمس مینبود، زنی بود که نمی

نام آذين، تنها دختری که عالوه بر پاتنر موبايلش را از روی صندلی کنارش برداشت. وارد تلگرام شد. 

سکس بودن برايش گوش شنوايی هم بود، را سرچ کرد. با پیدا شدن آذين نگاهش به پیام های 

ی چت را باز کرد، از پارکینگ بیرون رفت. با دست ای افتاد که بازشان نکرده بود. صفحهفرستاده شده

 «هستی امشب بیام؟»شتچپ فرمان را گرفت و با دست راست برای آذين نو

خواست به خودش گفت. فقط میبه سالم و پرسیدن حالش فکر نکرد. مهم نبود برايش اگر آذين نه می

نشان بدهد که سلوی کسی نیست که او را مغلوب کند. ماشین وارد خیابان شد. موبايل در دستش 

ی قرمز که عدد يك را و دايرهلرزيد. فکر کرد آذين جواب داده اما با ديدن ايز تايپینگ بودن آذين 

ی چت آذين بیرون رفت. نام سلوی را خواند و چت را باز کرد. يك جمله نوشته نشان میداد از صفحه

 «سالم عزيزم. آره هستم. خوش اومدی. منتظرتم.» بود. پوزخند روی لبش نشست. پیام آذين رسید:

 «راهم. اوکی. تو»ی چت آذين رفت و برايش نوشت:بار ديگر به صفحه

 ای مکث بالك کرد. ی چتش با سلوی برگشت، بدون لحظهو به صفحه
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به محض بالك کردن، موبايل را قفل کرد و روی صندلی کنارش پرت کرد. حس خوبی نداشت. حسی 

توانست آن را تعريف کند و خوب نبود. پخش ماشین را روشن کرد و سرعت ماشین را باال برد. که نمی

 به خواندن کرد.حسن گلنراقی شروع 

ی سلوی وقتی کنارش بود، ظاهر شد. شیشه سیگاری روشن کرد، میان لبانش گذاشت. تصوير خنده

ی آذين تصاوير مقابل چشمانش آمدند و راپايین کشید. آرنجش را به پنجره تکیه داد. تا مقابل خانه

 رفتند. 

 وقتی آذين در را باز کرد، فکر کرد االن سلوی چه حالی دارد؟

اين فکر آشفته شد. با تمام قدرت فکر سلوی را پس زد. مردی نبود که به سادگی خود را ببازد. اين  از

گل بودن سلوی ها برای او نبود. درون آسانسور به خود در آينه نگاه کرد. بعد از رفتن ماهاداها و فکر

نارت بود. بیشتر از شیده هم ک»باعث اين وابستگی شده بود. کسی در ذهنش پوزخند زنان جواب داد:

 «ی اون نشدی؟تر از سلوی. چرا وابستهسلوی. نگران

کرد. چشمان سلوی مملو از معصومیت و پاکی نگاهش را از روی آينه برداشت. سلوی با شیده فرق می

های مهربانش با آن دو خط که موقع لبخند زدن زير چشمش بود. نگاهش را دوست داشت. لبخند

 ت. افتد را دوست داشمی

کرد. سلوی آسانسور ايستاد. نفس عمیقی کشید. از آسانسور بیرون رفت. بايد فکر سلوی را رها می

گذاشت و او را با میم مالکیت صدا میزد. متعلق به مرد ديگری بود. مردی که دست پشت تنش می

سالم آذين  مردی که در حضورش سلوی نیم نگاهی به او ننداخته بود. در خانه به رويش باز شد. جواب

را با تکان دادن سر داد. مانند همیشه تمام خانه تاريك بود و جز چند شمع خانه روشنايی ديگری 

 «حداقل چار تا شمع بیشتر بذار بفهمیم کجا بشینیم.» حوصله گفت:نداشت. بی
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با  هايش بلند بود. صدايش کمی بم بود که به دختریآمد. خندهاش نمیآذين خنديد.صدايش به چهره

 آمد.ای ظريف نمیهیکل و چهره

 «دو قدم برداری رو میز شمع گذاشتم و دورش مبله. چرا سگی باز؟

 جوابش را نداد. روی مبل نشست و آذين کنارش.

 «بريزم برات؟» آذين با دست به میز اشاره کرد:

 ی بزرگ مشروب افتاد.های چیده و شیشهنگاهش روی میز و مزه

 «اشتی؟مهمون د» سری تکان داد:

ها را ای ترين قسمت میز دو شات رو بردارد، زودتر از او دست دراز کرد شاتآذين خم شد تا از گوشه

 روی میز و نزديك آذين کشید.

 «نه تنها بودم. مثل همیشه. تو چی شد ياد من افتادی؟» آذين لبخند زد:

 «نمیدونم.»به مبل تکیه داد:

ام بدی؟ شايد يکی میخواد نم تو شعورت نمیرسه جواب پیبیی»صدای تق فندك آمد و بعد صدای آذين:

 «ام میده قرار نیست بهت بده.حالت رو بپرسه حتمن هر کی بهت پی

 «تو قصدت دادن بود.» لبخند روی لبش نشست:

چقد تخمی »ی آذين روی صورتش نشست و گفت:اش را ول کرد، اخمی از صدای خندهآذين خنده

 «خندی.می

 پر از غیظی گفت و سیگار و فندکش را از جیب بیرون کشید.«زهرمار»تر شد. دی آذين شديخنده
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ی آذين آرام شد، شات پر شده را به سمتش گرفت. با دستی که درگیر سیگار نبود شات کم کم خنده

 «بابا وايمیستادی با هم بخوريم ديگه.»را از دستش گرفت و يك نفس باال رفت. آذين اعتراض کرد:

خیلی وقته تو » کرد. آذين شات را باال رفت و لیموی کوچکی از روی میز برداشت: سیگاری روشن

 «بینمت. زن گرفتی؟مهمونیا هم نمی

 «بريز.» ای به شات زد:دود سیگار را بیرون فرستاد. با انگشت ضربه

 «فکر کردم زن گرفتی.»ی شات گفت:آذين در حال پر کردن دوباره

 «نه.»پك محکمی به سیگار زد:

 «ای شده، قبلن بیشتر حرف میزدی.بازم جوابات يه کلمه» ذين شات را به سمتش گرفت:آ

 شات را يك نفس باال رفت. آذين حرف ديگری نزد.

تاپ حرير را از تنش بیرون کشید و روی « گرممه»بعد ششمین شات آذين حسابی مست شد و با گفتن 

 مبل پرت کرد و خودش را بیشتر به داراب چسباند.

رفت. دهاتش تلخ بود و هنوز تصوير سلوی از مقابل چشمانش ها باال میتوجه به او تنها شاتب بیدارا

تر از قبل بود. تنها در کمرنگ نشده بود. خورده بود تا کمی فراموش کند اما حاال تصوير سلوی پررنگ

ه متعلق به سرش اين فکر بود که امشب در مهمانی هستند. خندان و شاد و با هم. يك خانواده ک

 يکديگر بودند و او هیچ سهمی نداشت.

خورد و چند ساعت گذشته که دست آذين نوازش وار روی پايش باال و نمیدانست چندمین شات را می

های داغ آذين به پايین شد. تنش داغ شد. سر به سمتش نچرخاند. شات را روی میز گذاشت. نفس

 «دلم برات تنگ شده بود.:» ی گوشش خورد. با صدای آرامی زمزمه کردالله
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ها برق میزد. ی اشك در آنبی حرکت ماند. صورت آذين محو شد و سلوی را ديد. با چشمانی که حلقه

هايش را باز و بسته کرد. جلو رفت و چشمانش که بیشتر از شهوت همیشه عشق را در آن میديد. پلك

وی مبل دراز کشید. تنش را روی تن های آذين را بوسید. آرين دست دور گردنش حلقه کرد و رلب

گشت. هاش روی تنش میشرت تنش به دست آذين بیرون کشیده شد. و دستآذين گذاشت. تی

هايش روی کمربندش نشست. گردنش را بوسید. نفس نفس آذين در گوشش پخش شد و دست

 دستانش را میان موهای آذين مشت کرد.

ه گرفت تا شلوار را از پايش بیرون بکشد. به محض اين کمربندش باز شد. کمی از روی تن آذين فاصل

که فاصله گرفت موبايلش روی میز شروع به زنگ زدن کرد. اهمیتی نداد. روی تن آذين خیمه زد.  

زنگ موبايل قطع شد. دامن کوتاه را با دست باال داد و به لباس زيرش چنگ زد. موبايل دوباره شروع 

دی گفت و جدا شد تا گپشی موبايل را خاموش کند. گوشی را در به زنگ زدن کرد. اه تقريبن بلن

دستش گرفت. چشمش روی نام کسی که زنگ میزد ماند. دستش برای خاموشی پیش نرفت. آذين 

 «چی شد؟» صدايش زد:

salی نام جوابی نداد. چشمانش رو va  بود. به ساعت نگاه کرد که دوازده را نشان میداد. مهمانی تمام

 شده بود؟

کجايی؟ پشت »ماس قطع شد. خواست گوشی را زمین بگذارد اما پیام جديد آمد. پیام سلوی را خواند:ت

 «تم. از اينجام بالك کردی؟در خونه

تا نیم ساعت ديگه میمونم بعد میفهمم تصمیمت جديه » بود که پیام بعدی هم رسید: نگاهش روی جمله

 «ايلیا میرم.و از زندگیت برای همیشه میرم. به جان آروشا و 

ی موبايل را قفل کرد و گوشی را روی میز گذاشت. دوباره روی تن آذين خم شد اما نه صفحه

 هايش حرکتی کردند.هايش پیش رفتند و نه لبدست
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چیزی » آذين دست میان موهايش برد و گردنش را بوسید. نفسش را بیرون فرستاد. آذين آرام پرسید:

 «شد؟

 «بايد برم.»ها يك جمله گفت:از روی تنش بلند شد و تن

شرت را تن شرتش را برداشت. آذين روی مبل نشست. تینگاهش را از روی صورت آذين دزديد.تی

 کرد.

 «ازدواج کردی؟» آذين با همان لحن آرام پرسید:

 «نه» خم شد، شلوار را برداشت:

 «پس عاشق شدی.»آذين پوزخندی زد:

وقتی اومدی فهمیدم يه چیزيت هست. چشمات »ادامه داد:ی شلوار را بست. آذين جواب نداد. دکمه

ديگه مثل قبل نبود. تو چشمات غم بود. تويی که همیشه حواست هست چند تا شات میخوری امشب 

 «کردم عاشق شده باشی.فقط میخواستی بريزم، بازم فهمیدم چیزی هست ولی فك نمی

 «عاشق نشدم.» کمربند شلوار را بست:

 «عاشق شدی.» شد: صدای تق فندك بلند

 «کردم کاری پیش بیاد که بخوام برم.فکر نمی»خم شد از روی میز موبايلش را برداشت:

 «توضیح نده. باور انقد تغییرت سخته.» آذين خنديد و اشك چشمش را سوزاند:

 «کسشر نگو.»دست به کمرش زد:

 منو اينجوری پس نزده کس تا حاالهیچ» اشك از چشم آذين پايین ريخت اما لبخندش را نگه داشت:

 «بود.
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بايد » اش را فشرد:ی بینینگاهش کرد. ابروهايش در هم فرو رفت. میدانست آذين دوستش دارد. تیغه

 «برم.

 ی آذين را ترك کرد، به سمت خانه به راه افتاد.و بدون هیچ حرف ديگری خانه

خورد و جز بوی دهانش کسی متوجه ماشین را وارد پارکینگ کرد. مست تا خانه رانده بود. تلو تلو نمی

خواست ست يا ديدن سلوا. دلش نمیمست بودنش نمیشد اما درونش حسی بود. نمیدانست برای مستی

خواست به خودش فکر کند تا اين حد دوستش دارد حتی اگر ته دلش تا همین حد دوستش داشت نمی

 اعتراف کند.

اش نبود. توی ذوقش خورد. گفته بود پشت در خانه سوار آسانسور شد و باال رفت. سلوا برخالف آنچه

کلید را از جیب بیرون کشید. در واحد رو به رويی باز شد. سرش را به عقب نچرخاند. سلوا سالمی داد 

 جواب ماند. که بی

 در خانه را باز کرد و وارد شد. سلوا پشت سرش آمد و در خانه بسته شد.

 ا کرد. سلوا با ترديد پیش رفت. حس کرد معذب است. به سمت مبل رفت. خودش را روی مبل ره

 «ت کجاست؟بقیه» برای آرام شدنش گفت:

سلوا جلو رفت روی مبل تك نفره نشست. نگاهش را روی تنش از باال به پايین رد کرد. دامن شلواری 

هايش را روی پاهايش مشکی با تاپ صورتی پوشیده بود. آرايش کمی هنوز روی صورتش بود. دست

 شود.گذاشته و بین مشتش دسته کلید خانه ديده می

 «ی قرص.ی مادربزرگشون، تنها برگشتم. به بهونهموندن خونه»سلوا جواب داد:

 «خب بگو حرفاتو بايد برم.» سرش را تکان داد:

 «کجا بودی؟» سلوا نگاهش کرد:
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 «تو قلبت.»سرش را به مبل تکیه داد و چشمانش را بست:

 «ردم نمیای.فکر ک» سلوا خنديد:

 «بیا اينجا.» با همان چشمان بسته زمزمه کرد:

ها دور کمر سلوا هايش باز شدند. دستای نگذشته بود که سلوا در آغوشش نشست. چشمچند دقیقه

نشستند. حس عجیبی بود. تا قبل از امشب اين حس را نداشت. آرامش بود اما دلتنگی داشت. سلوا 

گفتی منو نمیخوای. اومده بودم بحث کنم، داد بزنم اما هیچی ندارم :»سرش را باال گرفت و نگاهش کرد

 «االن.

 «خوبه.» لبخند روی لبش نشست:

 «خوامت. چرا؟ولی تو بالکم کردی. گفتی نمی» سلوا غر زد:

 «دونم.نمی» هايش خیره شد:به چشم

ی لبش رد و گوشهدستش باال آمد. موهای کنار صورتش را با انگشت پشت گوشش برد. سرش را جلو ب

 ی میان صورتشان شش سانت بود. را بوسید. و کمی عقب رفت. فاصله

 «مستی؟» سلوا آب دهانش را قورت داد:

 هايش را کوتاه بوسید. دوباره سرش را عقب کشید.جواب جلو رفت و لببی

 دست سلوا پشت گردنش نشست. دست هايش را دور کمرش محکم کرد و او را روی پايش نشاند. 

اش هايش را به دهان کشید. سلوا دست روی سینهبدون اين که مهلتی برای حرف زدن به او بدهد لب

 «شیده اومده بود اينجا تو...» زنان گفت:گذاشت و سرش را عقب کشید. نفس نفس
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خواست چیزی بشنود. در سرش هزاران حرف و اجازه نداد حرفی بزند. دوباره بوسیدش. امشب نمی

هايش را زير باسن سلوا برد و از جا بلند شد. سلوا پاهايش خواست آرام شود. دستشب میصدا بود. ام

حرف و را دور کمرش حلقه کرد. وارد اتاق شد. سلوا را روی تخت خواباند و روی تنش خیمه زد. بی

. حرکت تنها نگاهش کرد. موهای سیاه با چند تار سفید که بینشان بود صورتش را قاب گرفته بودبی

های معمولی. چه چیزش را چنین دوست داشت که با در آغوش گرفتنش ای داشت. لبهای سادهچشم

 آرام شده بود؟

 «من خیلی دوسِت دارم.» شد، لب زد: چشمان سلوا پر از اشك

 «دلم تنگ شده بود.» ی چشم میان موهايش سُريد. سرش را نزديك کرد و آرام گفت:اشك از گوشه

بار سلوا برای اش را بوسید. سرش را که جدا کرد اينتعجب چشمان سلوا چانهدر میان بهت و و

 بوسیدنش پیش قدم شد. 

* 

شنید. خواست برای برداشتن سیگار های آرامش را میی سلوا به تنش چسبیده بود. نفستن برهنه

 «کجا میری؟» خیز شود که سلوا سريع پرسید:نیم

 « مو بردارم.سیگار» دست را در گودی کمرش گذاشت:

 «من میارم.» سلوا جدا شد:

 «تو جیبته؟» ی تخت را دور تنش گرفت و از تخت پايین رفت. شلوارش را از پايین تخت برداشت:مالفه

 «از کشوی میز بردار.» ی آذين برداشته باشد. جواب داد:آمد موقع برگشتن از خانهيادش نمی
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فته بود را انجام داد و با سیگار و فندك به آغوشش و به میز پشت سرش اشاره کرد. سلوا کاری که گ

برگشت. تنش را به تن داراب چسباند و داراب دست دور کمرش حلقه کرد. سیگار را روشن کرد و 

 «جا سیگاری يادم رفت، بذار برم بیارم.» سلوا گفت:

 «خواد میريزم زمین.نمی» دستش را دور کمرش محکم کرد:

 «میزنم يکی بیاد خونه رو تمیز کنه، خودمم هستم سر میزنم بهش. باشه؟فردا زنگ » سلوا آرام گفت:

 «باشه.» دود سیگار را بیرون داد:

اش را زير انگشتانش به بازی گرفت. داراب اش گذاشت. موهای کوتاه سینهسلوا دست روی سینه

داشت. مطمئن بود که ساکت بود. بدون اين که بفهمد از کدام لحظه، از کدام نگاه به بعد سلوا را دوست 

دانست بايد چه کند. داشتن سلوا برای همیشه ممکن نبود. اين دوستش دارد و برای اولین بار نمی

 خواست. خواست. جدا شدن از سلوا را هم نمیای که داشتند را هم ديگر نمیرابطه

 « خوام طالق بگیرم.می» صدای سلوا باعث شد از فکر بیرون بیايد:

چند روزه دارم فکر » ت کرد. حس کرد صداهای درون سرش آرام شدند. سلوا ادامه داد:چند ثانیه سکو

 کنم.می

خوام جدا بشم فقط میدونم آرش اذيت تونم ديگه. قبلن مردد بودم اما االن ديگه نه. میاينجوری نمی

 «کنه. مامانم اينا هم که...می

رم بری اونجا تا کارات انجام بشه. احتیاجی به گیرم. يه خونه هم میگیوکیل برات می» میان حرفش آمد:

 «پدر و مادرت نداری.

 «واقعن؟» سلوا سکوت کرد. چند ثانیه بعد صدای ناباورش را شنید:

 «کنی؟کِی اقدام می» ی تخت کشید و خاکستر سیگارش را تکاند:دستش را به سمت لبه
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 ..«دونم ماه ديگه خو.نمی» صدای سلوا پر از ترديد و دودلی شد:

 «شنبه میگم وکیلم بهت زنگ بزنه. وکالت میدی بهش خودش میره دنبال کارات.» حرفش را قطع کرد:

 «باشه.» سلوا آرام جواب داد:

 خیز شد. سیگارش را روی میز کنار تخت خاموش کرد و سرجايش برگشت. کمی نیم

 «شیده اون روز اينجا بود. چیزی شد بینتون؟» سلوا آرام گفت:

 «نه» بست:چشمانش را 

 سلوا چیزی نگفت. به پهلو خوابید. از پشت سلوا را در آغوش کشید. هر دو به خواب رفتند.

 

 

 *** 

وکیل داراب مردی بود همسن خودش که هیچی از نسبت بین من و داراب نپرسید. برام از روند قانونی 

هايی که من نُه داد. بچههم نمیهام قانون بطالق اگر توافقی نباشه گفت، از حقی که برای نگهداری از بچه

ماه با خودم حمل کرده بودم، به دنیا آورده بودم، من باالی سرشون موقع حال بد و خوب بودم و حاال 

حقی برای نگهداريشون نداشتم چون پسر پ دخترم چند ماه بیشتر برای رسیدن به هفت سالگی 

 نداشتن.

ا رو به عهده بگیرم اما ترسیده بودم. پای رفتنم سست هتونم با توافق سرپرستی بچهوکیل گفته بود می

خواستم. قرار بود سر نگهداريشون شده بود. من بدون ايلیا و آروشا نفس کشیدن و زنده بودن رو نمی

ش بود. ترسیده بودم. صدای زنگ موبايلم با آرش به جنگ بیوفتم. جنگی که آرش مث همیشه برنده

 ی موبايل میوفته. ماشین رو کناری نگه میدارم و جواب میدم.بلند میشه. اسم داراب روی صفحه
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 «گفت مردد شدی. آره؟اسدی می» پرسه:کنم و به جای جواب سالم میسالم می

 «نه ترسیدم فقط وگرنه که قراره اقدام کنه.»هول شده از لحن عصبیش جواب میدم:

 «از چی؟» لحنش آروم میشه:

ها رو نگه دارم. تو آرش نتونم بچه» موبايل راه میرفت میندازم: نگاهمو روی زنی که در حال صبحت با

 «تونه بگیره.کس جلوشو نمیشناسی، اون اگه بخواد لج کنه هیچرو نمی

ترسی. تا جايی ها با باباشونم باشن براشون بد نمیشه که تو میبچه» داراب بعد از چند ثانیه جواب میده:

 «ببینیشون.تونی ای يکبار میکه میدونم هفته

چی میگی داراب؟ من مادرشونم بدون اونا حتی يك » دارم روی فرمون میندازم:نگاهمو از روی زن برمی

 «تونم. اصلن حتی فکرشم غیر ممکنه.ثانیه هم نمی

قرار هم نیست مادرشون نباشی. در هر صورت چند وقت مجبوری ازشون دور » خونسرد جواب میده:

 «های زندگیت فکر کن.. بیشتر به خودت و برنامهباشی که از نظرم خیلی خوبه

های من نسبتی با تو دارن. میدونی طبیعیه تو منو نفهمی. تو نه مادری نه بچه» عصبی جواب میدم:

هامو نبینم ترجیح میدم تا آخر عمرم با آرش هامه. اگر قرار باشه بچهی زندگی من بودن با بچهبرنامه

 «زندگی کنم.

چیز مث چند رپز قبل بشه کنیم. منتظرم حرفی بزنه تا دعوامون بشه و همهسکوت می چند ثانیه هر دو

 «خوای با آرش زندگی کنی؟ هوم؟پس می» اما با همون خونسردی جواب میده:

دو شب پیش که حرفت يه چیز ديگه » گه:آب دهنم رو قورت میدم. جواب نمیدم. میخنده و آروم می

 «بود. نظرت عوض شد سلوا؟

 «نه فقط من بدون بچه...» تو چشمام جمع میشه: اشك
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ها ادامه دادی حاال چند ما به ده سال به خاطر بچه» کنه، صدای ديگه خونسرد نیست:حرفمو قطع می

 ...«خاطر خودت، به خاطر 

به خاطر خودت تحمل » کنه، ادامه میده:کنه بعد از نفس عمیقی که صداشو بازم خونسرد میمکث می

 «کن.

 «اگر هیچوقت قبول نکنه؟» لم:نامی

ی ما. کنه. من چند جا برای خونه سپردم اما بهتر میدونم تا تموم شدن اين پروسه بری خونهقبول می» _

 «جا ماهدخت هست تنها نیستید.اون

 «گه چرا اومديم؟جلوی ماهدخت زشته. نمی» به ناخنام با الك پريده زل میزنم:

 «خودم باهاش حرف میزنم. فضول نیست.» مروز دوبار بهم خنديد:کنم اخنده، با خودم فکر میمی

 «برات دردسر شدم.» کنم و آروم میگم:ای میلبامو بهم فشار میدم. مکث چند ثانیه

 «خوبه، من دوسْت دارم.» مث خودم آروم جواب میده:

 «چیو؟» کشم:قلم هُری پايین میريزه. زبون روی لبم می

 «ردسر.د» کنم لبخند میزنه:حس می

 «منو چی؟» میخندم:

 «بدم نمیاد ازت.»  _

 «اذيت نکن.» خندم:بلندتر می

 «سوالی که جوابش رو میدونی نپرس.»  _
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 «کنم فقط ازم خوشت میاد.من فکر می» کنم:م رو جمع میخنده

 «آره خوشم میاد ازت.» _

 «يعنی فقط خوشت میاد؟» پرسم:ناامید می

 «داری میری خونه؟» _

 «آره.» عوض کردن بحث جواب میدم: ناراحت از

 «ها کجان؟بچه» _

 «ی مامانم. گفتم تا برم و بیام تنها نمونن، سر راه میرم دنبالشون.خونه» شالمو پشت گوشم میزنم:

 «ناهار خوردی؟»_

، آروم «ناهار خوردی»کنم. يهويی پرسیده بود و عجیب بود که داراب از من بپرسه چند لحظه مکث می

 «نه:»جواب میدم

 «کجايی االن؟» _

 «چطور؟:»پرسم آدرس جايی که هستم رو میدم و می

 «س. برو اونجا ماشین رو بذار منم االن راه میوفتم.تر، يه کوچهدوتا چارراه جلو» _

 «چرا؟ چیزی شده؟» پرسم:گیج می

 «بريم ناهار بخوريم.» _

 «.اری که گفتم رو بکن.ک»کنه و با گفتن:گم. صدای پوالد میاد که صداش میهیچی نمی
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کنه. ناراحت نمیشم. تمام حس ترس چند دقیقه پیشم تبديل به بدون خداحافظی تماس رو قطع می 

روح و ی بیشینه. میخوام ماشین رو روشن کنم اما ياد قیافهخوشحالی میشه. لبخندی روی لبم می

ايش مختصری که توی کیفم ريخته دارم. لوازم آرآرايشم میوفتم. از روی صندلی شاگرد کیفم رو برمی

کشم و با انگشت بودم رو بیرون میريزم. ريمل میزنم. با مداد سیاه گوشه چشمم رو به سمت باال می

دارم لبخند میزنم و خط زير ی چشمام ايجاد میشه. رژ گونه رو برمیی سیاه گوشهپخشش میکنم، هاله

 کنم.هامو رنگی میگونه

کنم. با نگاهی به ساعت میفهمم بیست دقیقه گذشته. سريع اما پیداش نمیگردم به دنبال رژ لب می

ی ماشینو روشن میکنم و راه میوفتم.يه ربع بعد به جايی که داراب آدرسشو داده بود میرسم. کوچه

کنه. ماشین رو خلوتی بود. به دنبال جای پارك جلو میرم و ماشین داراب رو میبینم. در ماشین رو باز می

گیرم. انگار که اولین باره کنم. استرس مینگه میدارم. از ماشین پیاده میشه. ماشین رو پارك میپشتش 

میبینمش شايدم چون اولین بار بود جايی جز خونه میديدمش. کیفم رو برمیدارم. در ماشین رو باز 

 کنه. می

 کنم. سرشو تکون میده.لبخند میزنم و سالم می

 «خیلی معطل شدی؟» بنده:یپیاده میشم و در ماشین رو م

 «س اومدم.نه ده دقیقه» کنم و جواب میده:در ماشین رو قفل می

 شه.شم و داراب هم سوار میکنم سوار میگم و کنار هم تا ماشین میريم. در ماشین رو باز میآهانی می

 «کجا میريم؟» کنه. میپرسم:ماشین رو روشن می

 «که ناهار بخوريم ديگه. يه جا» خارونه:چشمش رو با انگشت می

 «دست نزن اونجوری، دستت کثیفه.» کنم:نگاهش می
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 «دهنمو گايیده بابا، میسوزه.» کالفه میگه:

 «رفتی دکتر؟» پرسم:نگران می

 «جای سنتی بريم؟» پرسه:شناسم و به جای جواب به سوالم میبه سمت خیابونی میره که نمی

دار از ام. چشمت چی شده؟ عفونت نکرده باشه؟ يه دقیقه نگهکنه برفرقی نمی» اهمیت جواب میدم:بی

 «نزديك ببینم.

 «خواد.نمی:» خوره و عنق جواب میده موبايلش زنگ می

« کنم شیدهحاال اوکی می» ای میده و آخر تماسش با گفتنِ ناراحت سرجام میشینم. جوابای يه کلمه

زی نشون نمیدم. حرفی نمیزنم. ذهنم درگیر میشه تر میشم اما چیمیفهمم با شیده حرف میزده. ناراحت

 که چی رو قراره اوکی کنه. 

 «نرسیديم که.» کنم با ديدن خیابون های اطراف با تعجب میگم:ماشین که وايمیسته نگاهی به اطراف می

 «بیا چشممو ببین.» چرخه و به در ماشین تکیه میزنه:به سمتم می

کشم. کنه. با انگشت شصت پوست زير چشمشو پايین میاز میبدون لجبازی به سمتش میرم. چشمشو ب

 «سمژه» يه مژه توی چشمش افتاده بود. آروم میگم:

مالم و مژه باالخره کنم. مژه گوشه چشمش میاد. پشت پلکش رو با انگشت میو توی چشمش فوت می

 کنه.بیرون میاد. از زير چشم برش میدارم و عقب میرم. ماشین رو روشن می

 «گفت؟شیده چی می» پرسم:می

 «میگم بهت» پاکت سیگارشو برمیداره:

 «چه عجب نگفتی به تو چه.» خرسند از جوابی که میده لبخند میزنم:
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 «ديگه قرار نیست بگم.» نگاه سريعی روم میندازه:

ر کنم چیزايی عوض شده و اين توهم نیست. اومده بود دنبالم بريم ناهالبخند روی لبم میمونه. حس می

بخوريم. به ناراحتیم اهمیت داده بود. برای تماس شیده گفته بود توضیح میده. داراب عوض شده بود. 

 چیزی توی داراب تغییر کرده بود.

پشت چراغ قرمز وايمیستیم. ماشین کناری زنی تنهاست. نگاهش روی ما میشینه و باز به چراغ میوفته. 

شینه. به سمتش هر منه. لبخند محوی روی لبم میکاش با خودش فکر کنه زن و شوهريم. داراب شو

رفتیم گردم. عینك دودی روی چشماشه و نگاهش به جلوئه. ياد آرش میوفتم. وقتی بیرون میبرمی

کردم ازش کمترم. آرش خیلی جذابه، از ديد هر زنی. شايد کردن، حس میبیشتر دخترا نگاهش می

تری داشت. حرفی ابلهانه. يادمه اوايل ازدواج به مامان اگر تا اين حد جذاب نبود زندگیمون دوام بیش

کنه. حتی چند بار ديدم در کنن و اونم نگاهشون میگفتم وقتی بیرون میريم همه آرش رو نگاه می

جواب نخ دادن دخترا لبخند میزنه. خنديد گفت شوهر توئه، انقد حساس نشو. اون روز انقدر خسته 

خوام دلخوش به شوهر من بودنش بشم. يه اسم تو شناسنامه چه تونستم بگم من نمیبودم که نمی

کشه متعلق به تو نیست. يك بارم وقتی تو مهمونی ای داره وقتی مردی که اين اسم رو يدك میدلخوشی

اهمیت به من به داليل مختلف با آرش حرف خانوادگی دختر دوست پدر آرش نگاهش کرده بود و بی

مرد خوشگل رو اموم نمیدن که، برو پیش شوهرت » زخونه گفته بود:زده بود، مامان آرش تو آشپ

و من رفته بودم میون بحث راجع به چیزايی که ازش سردرنمیاوردم کنار آرش نشسته بودم. و « بشین.

آرش با قطع حرفاش و حلقه کردن دستش دور کمرم و بوسیدن پیشونیم و ادامه دادن حرفاش متعجبم 

ی ش رو فراموش کرده بودم و شب وقتی خونه رسیديم روی کاناپه به بهونهکرده بود. همون شبم کار

 فیلم ديدن خوابیده بودم. 

کشم و پلك میزنم. چراغ بدون اين که متوجه شده باشم سبز شده. نگاهم هنوز روی دارابه. آهی می

 اگر با داراب ازدواج کرده بود زندگیم همین جوری بود؟ 
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تفاوتی توی رفتارش تر از آرش بود. سردی و بیی آرش. مردونهبه اندازهداراب هم جذاب بود اما نه 

کرد. با ديدن انگیز بود. مثل بقیه رفتار نمیکرد. مثل يك معمای حل نشدنی و وسوسهبیشتر جذابش می

 کرد. گذشت و آدمو حريص مینگاه و لبخند نخ نمیداد. ساده می

 به خودم میام. « کنی؟ه نگاه میچیو دو ساعت» پرسه:با صدای داراب که می

 «هیچی يه لحظه فکرم درگیر شد.» جواب میدم:

 «چیزی نمونده، االن میرسیم.» خیره به جلو جواب میده:

 «گی شیده چی گفت؟نمی» سرمو تکون میدم:

 «بريم بشینیم بهت میگم.» _

را هنوز انقدر اطراف تو کنم. بعد از رفتار و جواب تو چشیده رو درك نمی» دستامو زير بغلم میزنم:

 «چرخه؟می

 «چرخه.نمی» داراب يه کلمه جواب میده:

ته يا بهت زنگ میزنه. اين اگه چرخیدن کنه؟ با بهونه و بی بهونه يا خونهپس چیکار می» پوزخند میزنم:

 «نیست چیه؟

 «خواد قبول کنه به خاطر دوست متاهلش پس زده شده.نمی» داراب خونسرد جواب میده:

 «دونه؟مگه می» پرسم:تعجب میبا 

 «احتمالن. چیز زيادی جز طعنه زدن بروز نمیده.» _
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حتی وقتی هم چیزی نبود توهم داشت که چیزی بینمونه. بازم رفتارش » کشم:دستی به پیشونیم می

د انقد کنه. حتی اگر بدونه هم نبايد اينجوری رفتار کنه. اتفاقن حاال که میدونه يه چیزايی نبايناراحتم می

 «سمت باشه. البته اگر دوست بوديم که انگار نیستیم.

 «اينجا خوبه؟ » داراب ماشین رو نگه داشت:

گم و پیاده میشیم. در ای می«آره»کنم. وسط يه باغه. میفهمم خارج از تهرانه. به رستوران سنتی نگاه می

هم بريم اما اين که دستمو بگیره  گیره. انتظار داشتم کنارکمار تعجب داراب به سمتم میاد و دستمو می

ست. وارد رو نداشتم. لبخندی رو لبم میشینه. قلبم گرم و تند میتپه. انگار اين اولین تماس بدنی ما

هامون شینیم. سفارش رو میديم بعد برای شستن دسترستوران میشیم و تو يکی از تختای بیرون می

 دوباره بلند میشیم.

چقد جای قشنگیه، يه بار بايد با » گرده و میگم:اهم با لبخند اطرافمو میگردم نگوقتی سرجامون برمی

 «ها بیام.بچه

 «شیده و پوالد گیر دادن چند روزی که تعطیلی يه مسافرت بريم.» کشه:دستی میون موهاش می

 «تو و شیده و پوالد؟ میری؟» لبخندم پاك میشه:

 «شیده گفت توام اگه اوکی بدی میای.» _

 «اصلن به من نگفته.» پ و راست تکون میدم:سرمو به چ

 «چرا انقد دور نشستی؟ بیا اينور بشین ببینم.» _

 از جا بلند میشم و کنارش میرم. 

 «میری؟» پرسم:دوباره می
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 «میريم.» موبايل و سیگار و فندکش رو روی تخت میذاره:

 «ها بیام.بیام بايد با بچهشیده اصلن به من نگفته بعدم من اگر بتونم » موهامو پشت گوشم میزنم:

 «ها بیا.من االن بهت گفتم. با بچه» _

 «وقت شیده نمیگه تو چجوری فهمیدی و دعوت شدی؟اون» میخندم:

تو آسانسور ديدمت ازت » های مسی بزرگ میاره. داراب جواب میده:پسری سفارشمو رو تو سینی

 «پرسیدم میای يا نه؟ و تو فهمیدی و دعوت شدی.

اونا میدونن تو از اين کارا » گیره و جلوی من میذاره. بعد از رفتن پسر میگم:از پسر میسینی رو 

 «کنی. میفهمن.نمی

نمیفهمن فقط شك میکنن. شك براشون بد نیست بذار » کشه:قاشق و چنگالش رو از پالستیك بیرون می

 «بُکنن.

 خوريم.تو سکوت غذا می بندم.دهنمو  می« غذاتو بخور» میخوام اعتراضی کنم که با گفتن:

کنم. من کنه و من از همین حرکت کوچیك هزار پروانه تو قلبم آزاد میم رو باز میداراب برام نوشابه

کردی حواسش بهت نیست خیلی زياد به دل های داراب وقتی فکر میجنبه و نديد بودم اما توجهبی

کشید. توی تمام ده سال وقت قلیون نمینشست. بعد از خوردن غذا، قلیون سفارش میده. آرش هیچمی

های سیگار شايد چهار يا پنج بار ديدم سیگار کشیده باشه برعکس داراب که شايد کل ساعت

 ی انگشتای دست باشه. نکشیدنش به اندازه

 «امروز خیلی خوب بود. توام خیلی خوب بودی. مهربون بودی.» میون قل قل قلیون بهش میگم:

 «مثل همیشه بودم.» میفرسته: دود قلیون رو بیرون
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 «نه همیشه اينجوری نیستی، تو همیشه...» خندم:می

کل ديدارای من و تو محدود به دو يا سه ساعا اونم تو خونه بوده که اگر به بحث » کنه:حرفمو قطع می

 «کرديم. اگر همیشه بیرون میومديم امروز برات مثل همیشه بودم.نگذشته باشه سکس می

 «همین که امروز بیرون اومديم يعنی مثل همیشه نیستی.» کنم:گاه میبه چشماش ن

 «م بودگشنه» لبخند کجی میزنه:

 «تونستی به من نگی که باهات بیام. حتی تو میتونستی با شیده بری.می» لبخند واقعی میزنم:

 «حاال فعلن تو هستی» با همون لبخند جواب میده:

 «کنم.بگو من دعوا میبعد » کوبم:مشت آرومی به بازوش می

تا شب خبر بده که میای يا نه، منم به » کنه:گیره و دودش رو توی صورتم فوت میکامی از قلیون می

 «شیده بگم.

 «باشه حتمن» سرمو تکون میدم:

 «خوابی؟شبا کجا می» پرسه:مقدمه میيهو بی

 «رو کاناپه» های قالی روی تخت میدوزم:کشم. نگاهمو به گلخجالت می

 «اين چند وقت که چیزی نشد؟» _

 «نه هیچی نشد» دارم:نگاهمو برنمی

 «از سرت که پايین افتاد مشخصه.»  _

 «نه بخدا چیزی نشد. اصلن ما با هم حرف نمیزنیم.» سرمو سريع باال میارم:
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کشم. سرمو به بازوش تکیه گه. با احتیاط خودمو بیشتر به سمتش میسرشو تکون میده و چیزی نمی

 «دوست دارم تا ابد اينجا بمونیم.» م:مید

 کنه.کنه. چیزی نمیگه اما همین حرکت دلمو به بودنش گرم میدستشو دور کمرم حلقه می

 «امروز فقط يه دوسِت دارم کم داره که کامل بشه.» گم:م میآرو

 «پس بگو که کامل بشه.» لبخند میزنه:

 «ی چی؟تو که میدونی، همین که اينجا نشستم يعن» میخندم:

ش قرار گرفته بود، عقب گرده سمتم، سرمو که با پیچیدن دستش دور کمرم رو سینهسرش برمی

 «منم اينجا نشستم.» گه:کنم. خیره تو چشمام میبرم و نگاهش میمی

 «فرق داره» جواب میدم:

 «فرقش چیه؟» کنه:اخم می

 «تو متاهل نیستی.» صدامو پايین میارم:

ولی با تويی که متاهلی رابطه دارم. زورکی هم کنارت ننشستم. » لیش میگه:با همون تُن صدای معمو

 «درسته؟

بعضی چیزا رو خودت بفهم. انقدر دنبال اين نباش از من » کشه:سرمو تکون میدم. نفس عمیقی می

ی اثبات خودمو ندارم. ی توضیح دادن ندارم. حوصلهبپرسی و من حرف بزنم و ثابت کنم. من حوصله

 «ی؟فهممی

 «يعنی دوسم داری؟» آب دهنم رو قورت میدم:

 «االن بهت گفتم.» با همون اخم روی صورتش جواب میده:
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 «خب اينو بايد خودت جواب بدی. نمیشه فهمید.» تمام خواهشم رو توی چشمام میريزم:

 «االن بهت گفتم» کنه:پلکاشو میبنده و باز می

 «نگفتی دوسِت دارم:»با دلخوری میگم 

 «گفتن اين دو تا کلمه حتمن الزمه» بره:ابروهاشو باال میيکی از 

 «آره الزمه.» کنم:الکی اخم می

 «سری بعد ديگه» خونسرد جواب میده:

پیچه. گفته بود دوسِت دارم. اين دو کنم. بوی دو سیب تو مشامم میمو رها میبا صدای بلند خنده

ی آدما گفته بود، شبیه تر از همهم داره. متفاوتی لعنتی رو به زبون نیاورده اما گفته بود دوسکلمه

 خودش گفته بود.

 

*** 

ها میرم حتی تا بعد از لبخندی که روی لبم به خاطر بودن با داراب نقش بسته بود تا وقتی دنبال بچه

 مونه.شنیدن غُرهای مامان که در قالب نصیحت میگفت هم باقی می

کردم. از م. لبخند داشتم. هیجان داشتم. به آينه نگاه میحسی داشتم که تو تموم اين ده سال نداشت

م خوبه؟ و دخترم به روم لبخند میزد که عالی شدم. از حرفش ذوق پرسیدم تیپ و قیافهآروشا می

ی خودمون صدای پخش ماشین رو باال بردم و همراه ايلیا و آروشا ی مامان تا خونهکردم. مسیر خونهمی

 زدم آقامون جنتلمنه جنتلمنه.  خنديدم و رقصیدم و جیغ

عشق بود يا دوست داشتن اما هر چیزی که بود مثل روح به وجودم تزريق شده بود و حاال من فقط يك 

 جسم نبودم. فقط يك مادر نبودم. 
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 حال بودم. ای بدون تعهد، بدون وجود آرش و ترس نداشتم. خوشکردم، آيندهبه آينده فکر می

ها برای عوض کردن لباس و بازی به اتاق میرن و من سريع لباسمو با تاپ و چهوقتی به خونه میرسیم ب

 کنم. شلوار عوض می

کشم بعد من رسیدم خونه، هنوز نیومده هر وقت بیاد حرف مسافرت رو پیش می» به داراب پیام میدم:

 «خبر میدم

 رو از يخچال بیرون میارم. ی چرخ کردهخوره و جوابی نمیاد. به آشپزخونه میرم و بستهپیامم سین می

ی اجازه متنفر بودم. برای رفتنمون بگیرم. از اين کلمه کنم بايد به آرش چی بگم تا بتونم اجازهفکر می

پسرشون غش و ضعف حتی وقتی دوست پسر داشتیم و دخترای همسن و سالم از غیرت الکی دوست

برای بیرون رفتن از خونه بايد اجازه بگیرم.  خورد. اما حاال جايی قرار دارم کهکردن حالم بهم میمی

ی میتونم رو به اول جمله اضافه کنم اما روزای اول آرش اصرار داشت حتمن بايد قبل از پرسیدن کلمه

آوردم و خودمو گول میزدم گفتم جايی دارم میرم و اسم اون مکان رو میمن زير بار نمیرفتم و فقط می

جواب گرفتم و نتونستم « نه حق نداری بری»دادم با « اطالع»دو سه بار که که دارم اطالع میدم ولی وقتی 

جايی که میخواسم برم، کم کم شبیه همون دخترای زير بیست سالی شدم که ازشون متنفر بودم البته با 

 ی اجبار باالی سرم بود نه عالقه.فرق بزرگی که من سايه

کنم. از آشپزخونه بیرون میرم و در خونه به پُر میکنم. کتری برقی رو از آب ماکارانی رو درست می

 صدا در میاد. 

 «ها، بسه ديگه بازیبابا اومد بچه» ها میگیرم:سرمو به سمت اتاق بچه

به « سالم و چطوری»ها با دو خودشون رو میرسونن کنم و وارد میشه. بچهدر خونه رو برای آرش باز می

ها خوراکی گیره. مثل همیشه سه تا برای بچهو به سمتم میی دستش رهای خريد تومن میگه و کیسه

های خوراکی رو بدون خارج کردنشون توی کابینت گردم و کیسهخريده بود. به آشپزخونه برمی
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خواد منم تو اين ترسم. دلم میمیذارم. به شدت استرس دارم. از گفتن به آرش و جواب نه شنیدن می

 اراب و پوالد با هم برن. سفر باشم. دوست ندارم شیده و د

کنم بهترين راه اجازه ها و آرش نیست. فکر میچینم. حواسم به حرفای بچهمیز شام رو خیلی زود می

 ها باشه. گرفتن از آرش مطرح کردن سفر جلوی بچه

 ها به سفر رفتن و شیده عالقه دارن و با اصرارشون در صورت جواب نه شنیدن آرش رضايت میده.بچه

خوردم و همونطور که لیوان رو روی میز میذارم بدون نگاه نوشابه توی لیوان میريزم. يه قلب میيکمی 

 «ها اين سه روز تعطیالت رو بريم شمال.شیده پیشنهاد داد با بچه» گم:به صورت آرش می

 گن.جون بلندی میم ايلیا و آروشا با خوشحالی آخهمونطور که حدس زدم به محض تموم شدن جمله

کنم پنهونش کنم روی آرش میوفته. خونسرد و آروم دستمالی نگاهم پر از استرسی که سعی می

 «تو چی گفتی؟» کنه. دستمال رو که کنار دستش میذاره، نگاهم میکنه:برمیداره و دور لبش رو تمیز می

 «گفتم اول بايد به تو بگم» گیرم:چنگالم رو به دستم می

 «بده بريم. من دوست دارم بريم شمال پوريا اينام میخوان برن. بابا اجازه»ايلیا ادامه میده:

 «گذرهمنم میخوام. خاله شیده هم هست باهامون، خوش می» آروشا هم بالفاصله بعد از ايلیا میگه:

 کنم. از نشستن لبخند روی لبم جلوگیری می

 «دمون آخر ماه میريمدو تا زن و دو تا بچه راه بیوفتید کجا بريد؟ خو»گه:آرش با همون لحن می

 «خواستم شیده باشه.ولی من می» کنم:های ماکارانی رو بهم میزد رها میتکلیف رشتهچنگالمو که بی

 «اوکی به دوستت هم بگو خواستیم بريم باهامون بیاد» داره:نمکدون رو برمی
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نه ممنون يك  »گم:ای میزنم و خیره به صورتش که در حال نمك ريختن تو غذاشه میپوزخند مسخره

 «م راه دادم کافی بودبار دوستمو به خونه

دستش باالی بشقاب غذا و با نمکدون تو دستش خشك میشه. نگاهش رو باال میاره رو صورتم میندازه. 

 بهم زل میزنیم. هر دو پر از عصبانیت و من حتی نفرت هم توی چشمامه.

 «کنی؟؟ چرا اينجوری به مامان نگاه میچی شد بابا» میشه نگاهش رو برداره: صدای ايلیا باعث

 «جوری نگاه نکردم پسرم. دوست داريد بدون بابا بريد؟» آرش لبخند زورکی میزنه و رو به ايلیا میگه:

 «خب االن تعطیلیم، خاله شیده هم هست. منم مواظبم ديگه.» ايلیا معذب میگه:

 «رانندگیش چطوره؟ خودت میشینی يا اون؟» کنه:آرش نگاهم می

 «رانندگیش خوبه، خودش میشینه» خوشحال جواب میدم:

 «کنم راجع بهشفکر می» کنه:پلکاشو باز و بسته می

 «امشب من بايد بهش جواب بدم که میريم يا نه.» کنم:اخم می

من احتیاج دارم يکم فکر کنم االن فرصت خوبیه. چند » گم:جوابی نمیده. دستم مشت میشه. به ناچار می

 «کنم.هوامون عوض میشه و هم فکر می روز هم آب و

 «شب راجع بهشون حرف میزنم عزيزم، دوتايی» جواب میده:

 «االن بهش چی بگم؟» پرسم:ها بحث رو ادامه بدم اما من باز میو اين يعنی نبايد جلوی بچه

ل نداشت گرفتم و مامان چون شیده رو قبوی شیده از مامان اجازه میشبیه روزايی که برای موندن خونه

 اجازه نمیداد میشم. 
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کنه و بعد از نفس ايلیا و آروشا هم مثل من به دهان آرش زل میزنن. آرش هر سه تامون رو نگاه می

 «خیلی خُب، بريد» گه:عمیقی با لحن ناراضی می

 هاگرده و چنگالم رو توی ماکارانیم برمیکنیم. اشتهای از دست رفتههر سه تامون نفسمون رو آزاد می

 «کی میريم مامان؟» پیچونم. ايلیا با شوق و ذوق میگه:می

 «پرسم بهتون میگم احتمالن فردا شب يا پس فردا صبح.امشب از خاله می» لبخند میزنم:

 «پس فردا صبح، شب نمیشه» آرش از سر میز پا میشه:

م به خاطر اين . و دلهرهاهمیتی بهش نمیدم. از ايلیا و آروشا حتا بیشتر هیجان زده بودم اما دلهره داشتم

بود که چطور ايلیا و آروشا رو راضی کنم از وجود داراب و پوالد چیزی نگن. ريسك بزرگی بود اما 

 تونستم بیخیال اين سفر بشم. نمی

ی تخت دارم و لبهکنم. آرش مشغول تماشای تلويزيونه، به اتاق میرم. موبايلمو برمیمیزو جمع می

میايم فقط به شیده » نويسم:کنم. برای داراب میی چت داراب رو باز میهشینم. تلگرام و صفحمی

 «چجوری بگم؟

 «کردی؟با کی چت می» نويسم:کشم و میبا سین شدن پیامم ابروهامو تو هم می

 «خودم میگم، الزم نیست چیزی بگی.» جوابش میاد:

رضمن من بايد بدونم چی میگی که کردی؟ دبا کی چت می» نويسم:و به سوالم جواب نمیده. دوباره می

 «سوتی ندم

 «تو آسانسور ديدمت ازت پرسیدم میای يا نه، گفتی نه و منم پیشنهاد دادم بیای. اوکی؟» _

 «خیلی ضايعس. میفهمن» گیرم:پوست لبمو زير دندون می
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 «مهم نیست» _

 «برای من مهمه.» کنم:نفسمو فوت می

 «نباشه.» جوابش کوتاهه:

ای بگم که در اتاق باز میشه و آرش وارد میشه. با نزديك شدن آرش موبايلم روی گهمیخوام چیز دي

 خوره و اسم شیده روش میوفته.پام زنگ می

کنم به خدا تو دلم التماس می "سالم"جلوی چشمای آرش تماس شیده رو جواب میدم. به محض گفتن 

 شیده چیزی نگه که مجبور بشم جوابی بدم که نبايد. 

شنوم. حواسم پرت آرش میشه که پرسم. جوابی که میده رو نمیو جواب میدم و حالشو میسالمش ر

کنه. میل شديدی به خوردن ناخنام دارم، مثل آروشا میاد جلوم و دستاشو زير سینه میزنه و نگاهم می

 وقتی کار اشتباهی کرده بود و میخواست ازم پنهون کنه. 

 «چی؟»پرسم:پلك میزنم و به خودم میام. به سختی می صدای شیده میاد که اسممو صدا میزنه.

های شرکت قراره بريم شمال اين تعطیالت. حواست کجاست بابا؟ میگم با بچه» شیده صداشو باال میبره:

من چون میدونستم تو نمیتونی بیای بهت نگفتم اما االن پوالد گفت بگم شايد تونستی. شرايطت رو 

 «پیچونمشون فقط گفتم بهت بگم که بعدا فك نکنی عمدا نگفتم.جوری می نمیدونن ديگه. حاال خودم يه

نه ما » نگاهم رو از انگشتای دستم که بیکار روی روتختی نشسته بودن به چشمای آرش میندازم و میگم:

 «هم میايم.

خوای مطمئنی؟ می» گه:کنه. میدونستم توقعش رو نداشت. بعد از چند ثانیه میشیده چند ثانیه مکث می

 «هاتم هستن اذيت میشن.اول به آرش بگو. میدونی که نمیذاره. بچه
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نه » گم:شم و تند میاز لحن حرف زدنش، دلسوزی الکیش، نارضايتیش و نگاه پر از اخم آرش کالفه می

 «اوکیه حتما میايم عزيزم. شبت بخیر.

ای که میدارم و به ويبره کنم. گوشی رو توی دستم نگهو بدون اين که منتظر جوابش بمونم قطع می

 «چیه؟» ی اومدن مسیجه اهمیت نمیدم، شاکی رو به آرش میگم:نشون دهنده

 «کنم اين همه جرات و جسارت رو کی بهت داده؟دارم فکر می» خونسرد جواب میده:

 «کمال همنشنی با توئه.» پوزخند میزنم:

 «د میمونه.تر میشه. باشه عزيزم. يازبونت روز به روز دراز» خنده:می

االن چیه؟ باز از نقش پدر خوبت بیرون اومدی منو » برم:کنم و صدامو باال مینفسمو بیرون فوت می

 «کنی؟تهديد می

نه اومدم بهت بگم فردا برات » کنه:داره و تو جیب شلوار گرمکنش فرو میدستاشو از زير سینه برمی

 «سترس باشی باهاتون تماس بگیرم. خب؟پول میزنم تو کارتت. هر جايی هم رفتید سعی کن در د

 «خب.»متعجب از تغییر بحث و حرفاش ابروهام باال میره و میگم:

کوبه. تو يك ثانیه دلم میخواد برای ترسم و قلبم محکم میيه قدم جلو میاد. يکم به سمتم خم میشه. می

شو جلو میاره و روی شه. دستبگم. دستم دور گوشی محکم می« غلط کردم»تمام حرفايی که بش گفتم 

دو سه روزی که اونجا هستی خیلی » دارم. لبخند میزنه و میگه:م میذاره. نگاهمو از چشماش برنمیگونه

هامون فکر کن. خوب فکر کن، نه به اين مزخرفیاتی که مدام به من تیکه میندازی، به زندگیمون و بچه

 «دار بشیم.آمادگیشو داريم يه بار ديگه بچهخوام بريم دکتر. فکر کنم ديگه جفتمونم وقتی اومدی می

تا چند دقیقه بعد از رفتنش روی تخت نشسته و به حرفاش  هیچ حرفی نمیزنم. از اتاق بیرون میره و

 کنم.فکر می
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کنم. پیامايی که ی چتمون رو باز میلرزه. ياد داراب میوفتم و صفحهگوشی دوباره توی دستم می

و تو آخرين پیامش « زنگ بزنم؟»که گفته بود، پرسیده بود که « نباشه»از خونم. بعد فرستاده رو می

 «شیده االن زنگ زد. گفت به تو گفته و توام اوکی دادی. چیزی نگفتم ديگه.» نوشته بود 

ست رفتارش اما. به من گفت چند تا از آره زنگ زد. خیلی مسخره» نويسم:خارونم و میپشیمونیمو می

م که گفتم میام اصرار داشت نظرمو عوض کنه! منم عصبانی شدم گفتم میام و های شرکت! بعدبچه

 «قطعش کردم.

 «مگه تو بلدی عصبانی بشی؟» خوره و جواب میده:کنم، سريع دو تا تیك میپیام رو که ارسال می

کشم و به تاج تخت تکیه میدم. زبون روی لبم میشینه. خودمو روی تخت باال میلبخند روی لبم می

 «کم پیش تو عصبانی نشدم» کشم و جواب میدم

 «اونا عصبانیت بودن، ناز بودن» تر از قبلی میادجوابش سريع

 «برای تو ناز کردن جواب نمیده آخه.» میخندم

 «تو اگر ناز کنی جواب میده»

کنم و دستمو روی قلبم داغ میشه. گرما کم کم تو کل وجودم پخش میشه. گوشی رو روی پام رها می

خونم. همون حس گرم و ش رو میدارم. يکبار ديگه جملهکوبه. گوشی رو برمیم میذارم. تند تند میقلب

 عمیق و هیجان به تنم هجوم میاره. مینويسم

 «دوسِ دارم» 

و تو دلم ادامه میدم، خیلی خیلی. شنیدن اين حرفا از داراب مثل خواب بود، غیر قابل باور بود. هر لحظه 

و بفهمم خواب ديدم. « ها رو بیدار کنبچه» م رو تکون بده و چشمامو باز کنم بگهونهمنتظر بودم آرش ش

 هارو بیدار کنم و نقاب لبخند بزنم. روح و خسته بچهاز جا بلند بشم و بی
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 خندم و منتظر فردام. فردايی که قراره هنوز خواب باشم. حاال اما بدون نقاب لبخند دارم. می

* 

ونم که اگر چیزی رو يادم رفته بردارم و نگاهم به کرم مرطوب کننده میوفته. چرخروی میز چشم می

کنم يك سرهمی برای ساحل برداشتم، يه دارم توی ساك کوچیکم میذارم. فکر میکرم رو هم برمی

 دامن، دوتا شلوار جین، دو تا شومیز اسپرت، سه تا تاپ با شلوارك برای شب که راحت بخوابم.

خواستن رو جا داده بودم. استرس و هیجان يه ساك برداشته بودم و وسايلی که میها هم بزای بچه

ها بعد از رفتن آرش حرف زده بودم و گفته بودم با داراب و پوالد میريم و اگر زيادی داشتم. با بچه

کاری ادامه داده بودم و ديگه از هم جدا چیزی به پدرشون بگن مسافرتمون کنسل میشه و برای محکم

یشم. دروغ نگفته بودم. آرش اگر میفهمید قطعا منو طالق میداد. کتکم میزد. شايد حتا از خونه بیرونم م

کرد. سرمو تکون میدم تا جلوی فکرامو بگیرم و نترسم. شیده دم در منتظرمون بود. آرش شیده رو می

هام و ت. من با بچهها هیچ حرفی نمیزدن. و داشتیم میرفتیم مسافردده و خیالش راحت شده بود. بچه

 داراب. االن وقت ترسیدن نبود.

پس يادتون میمونه ديگه اصلن نبايد به بابا » گم:دم در آسانسور برای آخرين بار به ايلیا و آروشا می

 «چیزی بگید، خُب؟

 «ايشاهلل که يادتون بمونه.» کنم:هر دو سر تکون میدم. زير لب زمزمه می

ی پوالد بود. ازش خواسته بودم اونجا باشه و ما با شیده بیايم از اب خونهشیده تو ماشین نشسته بود. دار

 ترسیدم دم در با هم رو به رو بشن. های آرش خبر نداشتم. می اونجا حرکت کنیم، چون از برنامه

ها در عقب رو باز پرسی با بچهکنه و ساکا رو تو صندوق میذارم. در حال احوالشیده صندوق رو باز می

 شینم. راه میوفتیم. کنه و میشینن. من روی صندلی شاگرد کنار شیده میمی
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 «بهشون گفتی نگن با پسرايیم؟»شیده آروم میگه:

 «مطمئنی نمیگن؟» سرمو تکون میدم. شیده ادامه میده:

 «نمیدونم. امیدوارم نگن.» هامو باال میندازم:شونه

 «چه نترس شدی.»نگاهی بهم میندازه:

 «خوام بهش فکر کنمحث نترسی نیست فقط االن نمیب» لبخند میزنم:

 «کنی داراب ارزششو داره؟فکر می»کشه:نفس عمیقی می

 «چه ربطی به داراب داره شیده؟»کنم:با تعجب نگاهش می

 «ربطی نداره؟»بدون نگاه کردن به من جواب میده:

 «ی به کی گیر بدیمعلومه که نه. کات کرده باهات زده به سرت ديگه نمیدون» خندم:الکی می

 «فقط امیدوارم پشیمون نشی.»سرشو با تاسف تکون میده:

پشیمون نمیشم چون چیزی برای پشیمونی نیست. توهماتت رو هم نگه دار برای » محکم جواب میدم:

 «خودت.

 ها هیچ حرفی نمیزنه.ی پوالد جز جواب دادن به سواالی بچهجوابی نمیده. تا رسیدن به خونه

ی پوالد میرسیم، داراب و پوالد کنار هم ايستادن، پوالد در حال حرف زدنه و با توقف نهوقتی جلوی خو

 چرخن. ماشین هر دو به سمتمون می

کنم حاال چشمای شیده کنم نگاهم روی داراب نیوفته. بعد از حرفايی که با شیده زديم حس میسعی می

 روی من و رفتارمه.
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 «ا هم پیاده بشیم؟م»پرسه:شیده پیاده میشه. ايلیا می

 «آره پیاده بشین سالم کنید.» کنم:در ماشین رو باز می

 «سالم سلوی. خوبی؟ مشتاق ديدار بوديم.» پوالد با ديدنم سمتم میاد. دستش رو جلو میاره:

 «سالم مرسی تو خوبی؟» لبخند میزنم، باهاش دست میدم:

ای »ها با مهربونی میگه:واب به من، با ديدن بچهها پیاده میشن. پوالد به جای جدر ماشین باز میشه و بچه

 «ها رو ببین.جانم... فرشته

ست. آروشه به پوالد بوسه. نگاهم به داراب میوفته که دور تر از ما در حال صحبت با شیدهايلیا رو می

خنده. نگاه داراب روی من میوفته. چشمامو از روش بره، میکنن. شیده سرشو عقب میسالم می

دارم. عصبی میشم. با شیده الس میزد. من اينجا بودم اما به جايزاين که بیاد با من حرف بزنه، با برمی

 خنديد. خنديد. اصال چی گفته بود که شیده میشیده حرف میزد و می

 «تونیم.چجوری میريم؟ هممون که با يه ماشین نمی» برای اين که حواسم پرت بشه، رو به پوالد میگم:

جا. شیش تايیم، تو هر شیده که ماشینش رو بذاره همین» گیره:آروشا رو توی دستش میپوالد دست 

 «ماشین سه تا میشینیم. چطوره؟

خب ما با تو » زنم نگاه داراب باشه. لبخند میزنم و میگم:کنم. حدس میسنگینی نگاهی رو احساس می

 «میايم شیده و دارابم با هم.

 «سالم عمو» ايلیا بلند میگه:

 بوسه. زير لب سالم میدم.کنه. داراب جلو میره و هر دوشون رو مید از ايلیا، آروشا هم سالم میبع

 «خب برنامه چیه؟»پرسه:شیده می
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 «سلوی اينا با من میان، توام با داراب بیا.» پوالد جواب میده:

 «شیده با تو میاد پوالد» قبل از اين که شیده حرفی بزنه، داراب سرد و جدی میگه:

 نه شیده و نه پوالد حرفی نمیزنن. اما پوزخند صورت شیده و تاسف نگاه پوالد پنهون نیست. 

 «شما با شیده با هم باشید بهتره» بدون نگاه به داراب میگم:

 «راه بیوفتیم ديگه» گه:گذره تا اين که داراب رو به پوالد میسکوت می چند دقیقه تو

 «فقط با کی میای تو؟باشه »داره:پوالد قدمی به جلو برمی

ش میگیره. بدون نگاه به من و داراب دست آروشا رو توی يه دست و دست ايلیا رو توی دست ديگه

 «سلوی»گه:شیده، خیره تو صورت پوالد می

بازی نکرد. روی نرفتنم همراهش پافشاری که لجو به سمت ماشینش میره. خوشحال میشم از اين

 خواستم حس حسادتم رو آروم کنم و داراب بهم توجه کنه؟یکنم. مگر جز اين بود که منمی

ها رو صندوق عقب ماشین ی شیده اهمیت نمیدم. پوالد ساك من و بچهبه نگاه دلخور و پر از طعنه

 ها عقب میشینن و من صندلی شاگرد.داراب میذاره. بچه

کنم وقتی با کتیم. فکر میکنیم و ماشین پوالد پشت سرمون راه میوفته. هر چهارنفر ساما حرکت می

ساکت نشستن. دوست  ها کلی حرف دارن که بزنن اما اينجا هر دوآرش هر چهار نفر تو ماشینیم بچه

خواست تنها آدمايی که داشتم با داراب خوب باشن، نه اين که قصدی داشته باشم. فقط دلم می

 دوسشون دارم با هم رفتار خوبی داشته باشن. 

نگاه  از پنجره بیرون رو کنه. آروشا يه سمت پنجره و ايلیا سمت ديگهرو روشن میداراب پخش ماشین 

 کنه.می
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 «شید بريم خريد کنیمپیاده» کنه:داراب مقابل يه هايپر مارکت نگه میداره و صدای پخش رو کم می

 «خیلی مونده برسیم عمو؟» ايلیا سرشو از بین دو تا صندلی جلو میاره:

 «ساعت ديگه میرسیم عمو ۴» نه:کداراب نگاهش می

 «برسیم میريم دريا؟» پرسه:ايلیا باز می

شو بريم خوراکی بگیريم تو هر جا شما دوست داشته باشی میريم، االن پیاده» کشه:داراب لپش رو می

 «راه بخوريم

توام پیاده » کنه:کنم. داراب در ماشین رو باز میآروشا و ايلیا از ماشین پیاده میشن اما من حرکتی نمی

 «شو

 «نمیام خودتون بريد ديگه» گم:حوصله میبی

 «شووقتی چیزی نیست نه اعصاب خودت رو بگا نه منو. پیاده» چرخه و يك جمله میگه:به سمتم می

وقتی چیزی »کنم. گفت ايسته. در ماشین رو باز میو از ماشین پیاده میشه و بین ايلیا و آروشا منتظرم می

هام مسافرت نبود. چیزی نیست. اين اولین باره دارم با مردی که دوسش دارم و بچه پس چیزی« نیست

خوام خرابش کنم. به سمتشون میرم. چهارتايی با هم وارد هايپر میشیم. میرم. نبايد خرابش کنم. نمی

ا ديگه ی واقعی. خريد که تموم میشه و سوار ماشین میشیم، راه میوفتیم. ايلیا و آروششبیه يك خونواده

های مدرسه و دوستاشون میگن. خوراکیاشون رو به داراب با داراب غريبه نیستن. میخندن و از خاطره

کنه. کنن و داراب باهاشون حرف میزنه. با حوصله و بدون کالفگی به حرفاشون گوش میتعارف می

بل هم قرار گرفته های من بود. چقدر دير مقاکاش خونواده بوديم. کاش داراب شوهر من و بابای بچه

کنن و همو دوست دارن  آدمای خوشبختی هستن. به موقع سر راه بوديم. آدمايی که با هم زندگی می

 هم قرار گرفتن. چقدر ما خوشبخت نبوديم. من، داراب، آرش حتا شیده.
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فتن میخواستی، تمام آدمايی که اومدن و ر بینی که دقیقن همونیه که تويه وقتی هم هست کسی رو می

ست که فايدهاشتباه بودن انگار و درست ترين آدم برای تو همین آدم جلوی روته اما انقدر دير و بی

 کنی کاش نديده بوديش.آرزو می

 

*** 

 

گردم عقب يه نگاه به آروشا و ايلیای خوابیده میندازم و با استرس و کنه. برمیدر ماشین رو باز می

 «داراب خودت گفتی چیزی نیست االنم وقتی تو میدونی چیزی...»عجله از رسیدن پوالد و شیده میگم:

م با بستن در ماشین پشت لبم میمونه و بیرون نمیاد. بدون اين که جوابی بهم بده يا حتا ی جملهادامه

 بنده و میره. برگرده نگاهم کنه در ماشین رو می

 فرستم.می اومدن ماشین پوالد رو میبینم و نفسم رو با آه بیرون از آينه

ها و من حرف زده بود. حتا با صدای بلند به دعوای بین آروشا و ايلیا به خاطر آهنگ تمام مسیر با بچه

خنديده بود و ايلیا رو راضی کرده بود اول آهنگی که آروشا دوست داره رو گوش بديم. انقدر خوب 

لبم کنار نرفت اما تماس ی زنگ زدن آرش يك لحظه لبخند از روی برخورد کرده بود که تا لحظه

که به ايلیا گفت و ايلیا بلند به زبون آورد « مامانت رو از طرفم ببوس و مراقبش باش»یآرش و جمله

ها رو باز جواب و میداد و باهاشون حرف میزد اما ديگه منو ابروهاشو بهم گره زد. با اين که سواالی بچه

کرد که انگار اش حرف میزدم جوری برخورد مینگاه نکرد. منو مخاطب قرار نداد. حتا وقتی باه

 شنوه.نمی

 «شو ديگه. ببین خوبه؟ فقط کاش لب ساحل بود.پیاده» در ماشین باز میشه، شیده بلند میگه:
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يه ويالم دارن اما انگار شريکن. لب ساحله. پوالد گفت داراب گفته » تر:میاره و سرشو جلو صداشو پايین

 «خطرناکه. اين اخالقشو نديده بودم ها هستن لب ساحل باشهبچه

 «چون با مسئولیته»فرستمش:ش میذارم، عقب میدست رو شونه

 ای باال میندازه. در عقب ماشین رو باز شونه

 «ام رفتنآخی چه خوابی» کنه:می

 «اذيت که نشدين؟» پوالد جلو میاد:

چه اذيتی. خلوت بود و راحت نه » کنم. چشماش پر از مهربونیه. لبخند میزنم:به صورتش نگاه می

 «اومديم

بیدارشون نکن. بذار بغلشون » هاست میگه:با همون لبخند از پشت شیده که درحال بیدار کردن بچه

 «کنیم ببريم داخل، خسته شدن.

دستت » کنم:ی ماشین میرم. در رو باز میکنه. به سمت ديگهکنم که در ويال رو باز میبه داراب نگاه می

 «خودم میبرمشون.دردنکنه، 

گیره. خم میشم توی ماشین و پوالدم خم میشه. دستشو زير بغل ايلیا شیده عقب میره و جاشو پوالد می

وايسا ايلیا رو بذارم میام خودم نیوشا رو »گیره. در حال بیرون بردنش از ماشین میگه:میبره و بغلش می

 «هم میبرم.

 «آروشاست.» میخندم:

 «فاطمه و زهرا چه ايرادی داره آخه اين اسمارو میذاريد »با حالتی بامزه میگه:
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منتظر جواب من نمیمونه و به سمت در ورودی ويال میره. نفس عمیقی میکشم و آروشا رو توی بغلم 

شم. چرخم تا به سمت در ورودی برم با داراب سینه به سینه میگیرم از ماشین بیرون میام. میمی

 «خودم میبرم» میاره. آروم میگم: دستاشو برای گرفتن آروشا جلو

 سپرم.کنم و آروشا رو به دستاش میدستشو زير دستام میذاره. دستامو شل می

 «کنیها قهر میزشته عین بچه» گم:با ناراحتی می

 «قهر نکردم.» گرده:به سمتم برمی

 «پس اين رفتارت چه معنی داره؟» گم:کنم و آروم میبه ساختمون نگاه می

 «ی بدبختا رو به خودت نگیر بیا تو.فکرم درگیر بود. قیافه» ون میخوره و داراب میگه:آروشا تک

ی بدبختا رو نگرفتم وقتی ناراحتم صورتم قیافه»بندم و پشت سرشون راه میوفتم:در ماشین رو می

 «اينجوری میشه. تو اذيت نکنی هم ناراحت نمیشم.

اگر فقط من اذيتت کنم اينجوری میشی، »گرده:برمی ی آخر قبل از وارد شدن به خونه به طرفملحظه

 «بشو

چهار خواب داره. دوتا پايین دو » ی باال پايین میاد و رو به من میگه:وارد خونه که میشیم. شیده از طبقه

 «خوابید؟تا باال. شما کجا می

 «پايین گذاشت پوالد ايلیا رو» ها به سمت باال میره. شیده میگه:داراب از پله

اشکال نداره حاال. نمیخوايم که بخوابیم بذار فعال بخوابن تا بعد که بیدارشن تصمیم » ن جواب میدم:م

 «میگیريم.
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کرديد چیکار می» کنم. شیده خودشو روی مبل میندازه:های روی مبل رو جمع میداراب باال میره. مالفه

 «دو ساعت دم در؟

 «پوالد کجاست؟» پرسم:و خودم روی مبل میشینم و می ای میذارمها رو گوشهبه جای جواب دادن مالفه

 «دستشويی» قبل از جواب دادن شیده، پوالد به سالن میاد. شیده جواب میده:

 «چی؟» پوالد نگاهی بین من و شیده میندازه، میپرسه:

 «پرسیدم کجايی.» به مبل تکیه میدم:

سالن میاد. به جای نشستن روی مبل از  گذره دارابم بهسرشو تکون میده. روی مبل میشینه. زياد نمی

که میدونم برای خورد و خوراکمون از هايپر مارکت  ويال بیرون میره و چند دقیقه بعد با چند تا کیسه

راست به آشپزخونه میره. صاف میشینم. به نزديك ويال قبل از تماس آرش خريده بود وارد میشه و يك

کنم و بعد به شیده که سرش تو گوشیشه. از جا بلند نگاه میپوالد که سرشو تکیه داده چشماشو بسته 

 «من میذارم تو يخچال» میشم و به سمت آشپزخونه میرم:

ها اشاره کنه با انگشت به يکی از کیسهچیزی نمیگه. وارد آشپزخونه میشم. در يخچال رو با می

 «اونو اول بده»کنه:می

 ه.ها رو به دستش میدم داخل يخچال میذارآبمیوه

کنیم. شیده پشت کانتر و بیرون آشپزخونه طوری يخچال رو پر میدارم و همینی بعدی رو برمیکیسه

 «خیلی عجیبه ديدن داراب اين شکلی» ايسته:می

 ای که میخوام باز کنم رو از دستم داراب کیسه

 «ذغاله اين» میگیره:
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 کیسه رو به دستش میدم و به شیده نگاه 

 «م همینه. چیز عجیبی نیست که.ی خودشخونه»کنم:می

 «ی خودشم ديديش؟عه تو خونه»فرسته:شیده ابروهاشو باال می

رو به شیده  اما داراب به جای من با لحن جدی« نديدم ولی خب تنهاست و مستقل» کنم بگمدهن باز می

 «زنك بازياتو جمع کن، هیچی به تو مربوط نیستاين خاله» میگه:

چه عصبی شدی. چیزی نگفتم که. جالب بود برام ديدتت تو »کنه:جمع میشیده دستشو زير سینه 

 «ت يا نهخونه

 «تر شد نه؟جاهای ديگه. جالب م ديده هم خیلیهم تو خونه»داراب هر دو دستش رو روی کانتر میذاره:

م ای که داراب به شیده گفت ترسیدم و هم از اين که جواب بدآب دهنم رو قورت میدم. هم از جمله

 ترسم. داراب رو ناراحت کنم می

 « آره سلوی؟ تو که گفتی چیزی بینتون نیست؟» کنه:شیده به من نگاه می

 «تمومش کنید ديگه» به درموندگی دستمو تکون میدم:

ی بینمون بهم تو دوست منی سلوی. وقتی داراب انقد وقیحه که با وجود گذشته» شیده صداشو باال میبره:

 «يه زن شوهر دار. تو چرا نمیگی؟میگه با توئه. با 

 «خجالت بکش شیده منظور...»با نگاهی خشك شده روی شیده فقط میگم:

سه بار با هم بوديم، سه تا پنج شیش ساعت. کدوم گذشته؟ زنم بودی يا » پره:داراب میون حرفم می

 «گفته بودم با تو و يادت میمونم که االن بهت برخورده؟

 «داره، میفهمی؟ ی هَوَل اون شوهر داره، بچهبدبختِ بیچاره »شیده صداشو باال میبره:
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 «ها خوابیدن، صداتو بیار پايین.شیده بچه» پوالد که نمیدونم از کِی بیدار شده از پشت سرش میگه:

سوزه سلوی؟ ازشون خجالت هات نمیدلت برای بچه» کنه:شیده با اين حرف پوالد به من نگاه می

 «کشی؟نمی

 ناراحتی و هزار تا حس ديگه صدام  از ترس، از

 «شیده بسه تو رو...» لرزه:می

 «به تو ربطی نداره شیده» داراب خونسرد میگه:

ای حق با دارابه شیده، نه به تو و نه به هیچکس ديگه» شیده میخواد حرفی بزنه که پوالد مانعش میشه:

 «یم. تمومش کنید.ربطی نداره. با هم اومديم مسافرت و دو روز قراره خوش بگذرون

میبرمش تا ساحل يکم آروم بشه بعد » حرف از ويال بیرون میره و پوالد پشت سرش با گفتنشیده بی

 میره.« برمی گرديم

 «گفتی. جفتشون فهمیدن.نبايد اونجوری بهش می»گم:در که بسته میشه با بغض به داراب می

 «مهم نیست» کنه:خم میشه در کابینت رو باز می

 «خواستم اينجوری بفهمه.نمی»کشم:وی صورتم میدستمو ر

فهمید واکنشش هر جوری می»لیوانی که از کابینت درآورده تو دستش میگیره و در يخچال رو باز میکنه:

 «همین بود.

 «حداقل بهت نمیگفت با زن شوهرداری+»

 «اون موقع هم يه حرفی داشت بزنه» پاکت آبمیوه رو بیرون میاره:

 «پوالدم فهمید» کنم:میشیر آب رو باز 
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 «اتاق باال رو بردار. منم باالم نزديکیم بهم» بعد از چند دقیقه جواب میده:

 «جوری هم از االن به بعد خجالت میکشم بهشون نگاه کنم.نه همین» سريع جواب میدم:

 «کشی. میرم بیرون سیگار بکشم.بیخود خجالت می» به سمتم میاد، لیوان رو توی سینك میذاره:

سرمو با ناراحتی تکون میدم و داراب برای کشیدن سیگار بیرون میره. بعد از رفتنش تازه متوجه میشم 

بندم. به اتاقی که ايلیا هست میرم و بعد به اتاقی که ايلیا شیر آب رو الکی باز کردم. شیر آب رو می

شیده تو سرم کنم. صدای کشم و به صورتش نگاه میهست. روی تخت کنارش به پهلو دراز می

قلبم فشرده میشه. چشمامو « کشی؟سوزه سلوی؟ ازشون خجالت نمیهات نمیدلت برای بچه»پیچهمی

که تالشی برای خوابیدن کنم چشمام گرم میشه و به خواب میرم. وقتی که چشم باز بندم. بدون اينمی

میاد. از جا بلند میشم. از  کشم و با جای خالی ايلیا زير دستمکنم اتاق تاريکه. روی تخت دست میمی

ها پايین میرم و پوالد با ی شیده و پوالد و آروشا از پايین میاد. از پلهاتاق بیرون میرم. صدای خنده

ساعت خواب سلوا. »ای توی صورت و لحنش چیزی تغییری کرده باشه میگه:ديدنم، بدون اين که ذره

 «اومدی مسافرت يا استراحت؟

 «م برای استراحت میرن ديگهمسافرت» لبخند میزنم:

 «بله ولی نه از اين مدل استراحتا» جواب میده:

 «سالم مامان، ببین منو عمو پوالد و خاله شیده از اين بازی میکنیم» آروشا به طرفم میدوئه:

 «سالم عزيزدلم. کِی بیدار شدی؟» بوسم:کنم. خم میشم، لپشو میهای دومینو تو دستش نگاه میبه تیکه

 «خیلی وقته»کنه:جمع میلباشو 

 «نه دو ساعته فقط بیدار شده. برو دستت و روت رو بشور» شیده از کنار پوالد جواب میده:
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باشه عزيزم. » خوام منم مثل اون ناراحتیمو نشون بدم:لحنش هنوز پر از دلخوری و سرسنگینه اما نمی

 «ايلیا کوش؟

 «ت میکننبا داراب جوجه درس» کنه:با سر به پنجره اشاره می

آروشا خاله بیا ديگه من »سرمو تکون میدم. به سمت دستشويی میرم و صدای شیده از پشت سرم میاد:

 «تنها موندم.

خواد اين دو ها تغییر نکرده. دلم نمیشه حداقل اگر با من مشکل داره، رفتارش با بچهخیالم راحت می

گذشت. میدونستم وقتی ها فقط خوش میه بچهای ناراحت بشن. اين دو روز بايد بها حتا لحظهروز بچه

 برگرديم تهران ديگه از آرامش خبری نیست

کنم اگر شیده االن جای من بود های شیده. فکر میحتا همین جا هم از آرامش خبری نبود، با وجود نگاه

 من رفتارم اينجوری بود؟ تا اين حد غريبه؟ 

پاشم. از دستال دستمال کاغذی آويزون روی یکنم چند مشت آب روی صورتم مشیر آب رو باز می

 کنم.ی کوچیك پرت میکنم و دستمال رو توی سطل زبالهکشم. صورتمو خشك میديوار بیرون می

پامو بیرون از دستشويی میذارم قبل از بستن در ايلیا به حالت دويدن به سمتم میاد و با صدای آروم 

 «ور مامان جیشم ريختبدو اين»میگه:

 «وقتی نگه میداری همین میشه ديگه بعدم سالم يادت رفت؟»ام میگیره:خنده

 پره و بعد از بستن در داد داخل دستشويی می

 «سالم مامان» میزنه:
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سرمو با خنده تکون میدم و به سالن میرم. شیده روی صندلی پشت میز نشسته و پوالد و آروشا در حال 

میشه توی هر اردو و مسافرتی که دخترونه میرفتیم هم گیره از اين رفتارش. هچیدن میزن. حرصم می

 شد.کرديم و چند بار هم دعوامون مینشست و ما کار میهمین بود. می

 «توام کمك کنی بد نیستا»طوری که به سمت آشپزخونه میرم با لحن عادی میگم:همون

 «فعال ما مهمونیم تو صاحبخونه»نرسیده به آشپزخونه جواب میده:

تونم کنترل کنم. پوالد نمیبهش وارد آشپزخونه میشم اما لرزش دستام و طوفان توی سرم رو اهمیت بی

 «ديگه تمومه عمو»بطری نوشابه رو به دست آروشا میده:

 «لیوان اينا برديد؟»پرسم:کنم و پشت به پوالد میدر کابینت رو الکی باز می

ابم رفت لباسشو عوض کنه بیاد بوی دود چی هست،بريم ديگه سرد میشه، دارآره همه» جواب میده:

 «ی خودشگرفته بود به گفته

 «اوکی بريم.» گردم. زورکی لبخند میزنم:بندم و برمیدر کابینت رو می

 «حالت خوبه؟ شیده چیزی گفت؟» کنه:خوره. به صورتم نگاه میپوالد تکون نمی

 «نه اصال چیزی نگفت. چطور مگه؟»سرمو تکون میدم:

صورتت عصبیه انگار. در هر صورت حرفی هم زد اهمیت نده. امروز لب ساحل » اال میندازه:هاشو بشونه

 «خودش خیلی گريه کرد

 «به خاطر من نبود» نگاهمو پايین میندازم:

 «گريه کرد چون داراب رو به دوستش، به زن شوهردار باخته»و تو دلم ادامه میدم

 «میاد بین دوستای نزديك ديگه میدونم اما خب پیش»کنه و میگه:پوالد نوچی می
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کنه نمیدونم واقعا ديگه. شايد دوست نیستیم چون اون اينجوری برخورد می» میزنه: بغض به گلوم چنگ

 «شکنه، طعنه نمیزنه.ناراحتی و دلخوری با دوست آدم دل نمی وگرنه که تو

. دستامو که توی هم مچاله توی دستش رو روی میز آشپزخونه میذاره و جلو میاد پوالد دو تا نمکدون

کس کنار نیومد تو کنارش بذار. هیچ يکم که بگذره کنار میاد اگر هم» گیره:کردم میون دستش میمی

هات مهم نیست. اجازه نده هیچکس اينجوری اذيتت کنه. تو اومدی مسافرت که جز خودت و بچه

 «میشه؟تفريح کنی نه که غصه بخوری. غصه که تو خونه هم میشه خورد. ن

 «چرا میشه. دست خودم...»ی اشکم میريزه:قطره

 گفتنِ داراب باعث ساکت شدنم میشه.« چی شد»صدای 

هیچی يکم سلوا دلش گرفته بود. بريم ديگه غذا سرد شد. دو ساعت جون » پوالد دستاشو عقب میکشه:

 «کندی.

من میرم شمام بیايد » میداره:کنه. پوالد نمکدونای روی میز رو برکنم. داراب سکوت میاشکمو پاك می

 «که منتظريم

 «بريم ديگه.»دارم:از آشپزخونه بیرون میره. قدمی به سمت داراب برمی

 «چی شد؟» قدمی جلو میاد و سینه به سینه وايمیسته. اخماش توهمه:

 «هیچی يکم دلم گرفته بود از ظهر االن اوکیم»سرمو به چپ و راست تکون میدم:

 «ده چیزی گفت؟شی»اخماش باز نمیشه:

 «نه هیچکس چیزی نگفته. يکم دلم گرفته بود اما االن حالم خیلی خوبه. خب؟» کنم:چشمامو گرد می

 «ت معلومه.از قیافه» پوزخند میزنه:
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 «شم.بیا بريم حاال. اوکی می» گیرم:پوفی میکشم. بازوشو توی دستم می

ی بینمون به هیچ میرسه. دوتا کنه. فاصلهکشه، دستشو دور کمرم حلقه میبازوشو از دستم بیرون می

 «عه ديوونه ول کن االن يکی میاد» ش میذارم:دستامو باال میارم روی سینه

 «اوکی شو بريم» گیره و پايین میاره:ش مچ يکی از دستامو میبا دست ديگه

 «بخدا يکی میاد»ش فشار میارم:نگران و ترسیده با اون يکی دستم به شونه

 «وم بگیر، کسی نمیادآر»خنده:می

 «خب االن اوکی شدم بريم»کنم:ش میذارم. نفسمو توی صورتش فوت میحرکت روی شونهدستمو بی

 «بعد از شام میريم لب ساحل» کنه:دستمو ول می

 «باشه. میام»موهامو پشت گوشم میزنم:

 «کنی و ناراحتیخوشم نمیاد گريه می» سرشو جلو میاره:

 «باشه:» خیره تو چشماش لب میزنم

 «شب برگشتیم اتاق باال رو بردار» کنه، نگاهش بین لب و چشمام در گردشه:سرشو يکم کج می

 «نمیشه. میفهم...» دستمو پشت گردنش میذارم:

بندم. لباشو روی لبام میذاره. حس داغی توی تنم پخش میشه، مثل اولین بار که منو بوسید. چشمامو می

بوسمش. صدای پوالد که داراب رو صدا میزنه تر میاال میبرم. محکمدستمو از پشت گردنش تا موهام ب

نفس نفس میزنیم. دستمو روی دستش که دور کمرم  کشم. هر دوکنه.سرمو عقب میچشمامو باز می

 «بريم لطفن»کنم:پیچیده شده میذارم و دستشو جدا می

 «تو برو، میام» بوسه:لبمو کوتاه می
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 شپزخونه بیرون میرم. ای جواب میدم و از آ«باشه»

کنه. سرمو پايین میندازم تا نگاهم به پوالد نیوفته. چند دقیقه بعد شینم شیده نگاهم نمیسر میز که می

از اومدن من داراب سر میز میشینه. شیده صدادار پوزخند میزنه. صدای زنگ موبايلم بلند میشه. ايلیا 

 «آخ جون باباست»گه:بلند می

 «برو جواب بده.»نگاه پر از اخم داراب میوفته. بدون بلند شدن به ايلیا میگم:اراده نگاهم به بی

 ی ابروهاش نفسم راحت رها میشه.کنم و از باز شدن گرهايلیا بلند میشه. باز به داراب نگاه می

خواد با من ايلیا گوشی رو به آروشا میده و هر دو به آرش صحبت میکنن. خوشبختانه آرش هم نمی

» ه و تماس قطع میشه. بعد از قطع تماس از سر میز بلند میشیم. شیده در حال بلند شدن میگه:حرف بزن

 «با شوهرت چرا حرف نزدی؟

 «ديدی که خودت»ش رو میگیرم و خونسرد جواب میدم:ی جملهطعنه

 «آها، میخوای جدا بشی؟» کم نمیاره:

بريد آماده بشید میخوايم بريم » میگم: هاکنم و به جای جواب به شیده رو به بچهلیوانا رو جمع می

 «ساحل

مند شدم که برگشتیم انقد به بچه عالقه» ايلیا و آروشا با شادی جیغ میکشن. بشقابا رو روی هم میذاره:

 «ستونم.تهران زن می

 «همین شیده رو بگیر تا ما رو نکُشته» داراب جواب میده:

يا بهتره » گیرم تا نخندم. شیده با صدايی عصبی میگه:میپوالد با صدای بلند زير خنده میزنه. لبمو گاز 

 « ن فقط مونده طالقش که اونم فك نکنم مانعی براش باشههاشم آمادهسلوا رو بگیری، بچه
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 «دهنتو ببند» چی بهم میريزه. داراب داد میزنه:يه دفعه همه

 «دی؟ مگه دروغ گفتم؟چیه چون به سلوا جونت حرف زدم ناراحت ش» شیده هم صداشو باال میبره:

 «تو مشکلت با منه گوه میخوری اسم سلوا رو میاری»داراب زير میز میزنه:

 شه.وحشت زده جیغ میزنم و عقب میرم. میز روی زمین ول می

 «متاسفم برات» به سمت شیده برمی گردم فقط میگم:

 «ها رو ببر تو اتاقبچه» پوالد به سمت داراب میره و رو به من میگه:

ها جمع میشه. هر دو باال پله ايستادن و با ترس نگاهمون از گفتن اين جمله تازه حواسم به بچهبعد 

میکنن. نگاهم به شلوار پای آروشا میوفته و با خشك بودنش کمی آروم میشم و به سمتشون میرم. 

 «بريم تو اتاق» دست هر دو رو میگیرم:

م. برمیگردم و میبینم روی مبل نشسته. پوالد در شنوی شیده رو میقبل از رفتن تو اتاق صدای گريه

 حال صحبت با دارابه.

 «مگه خاله شیده بهت چی گفت که عمو داراب عصبانی شد؟» در اتاقو میبندم. ايلیا سريع میگه:

 «چیزی به من نگفت. با عمو داراب دعواشون شد» لبخند میزنم:

 «اراب حرف بزنی؟خاله شیده دوست نداره تو با عمو د» شینه:روی تخت می

 «نه کی اين حرفو زد؟» تعجب می کنم:

موقع شام خاله شیده به عمو پوالد گفت معلوم نیست دارن چیکار میکنن، شما » آروشا کنارش میشینه:

 «رو گفت.

 «نه منظورش ما نبوديم. منظورش...»کنم:بندم و باز میچشمامو با حرص می
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 «ه منظورش تو و عمو داراب بوديدن» کنه:پره و قطعش میايلیا بین حرفم می

گفتم نه يعنی نه، حرف بیخود نزنید » صدامو باال میبرم و تمام حرصم از شیده رو سرشون خالی میکنم:

 «ديگه.

 عمو داراب و شیده هم آشتی کردن. مگه نه؟» در اتاق باز میشه، میچرخم و با ديدن داراب میگم:

 «خوشتیپی شدی شماچه خانوم » داراب لبخندی به آروشا میزنه:

 «میريم دريا؟» آروشا با ذوق بلند میشه:

پوشید من با مامانتون حرف بله که میريم. بريد پايین تا کفشاتون رو می» کنه:داراب در اتاق رو باز می

 «بزنم بعد میايم بريم

نی همین اگه قراره با شیده دعوا ک» ايلیا و اروشا بیرون میرن. به سمت ساکمون که روی تخته میرم:

 «امشب برگرديم

 «اگه بلد بودی از خودت دفاع کنی من جوابشو نمیدادم» روی تخت میشینه:

چیکار کنم؟ وايستم مث خودش باهاش بحث کنم و تیکه بندازم؟ ترجیح میدم وقتی » نگاهش میکنم:

 «مقصرم دهنمو ببندم.

 مانتو رو تنم میکنم.

 «وقتی مقصری؟ چیکار کردی که مقصری؟+» 

 «پسرشو دزديم.دوست» دارم:و از تاج تخت برمیشالم ر

 «پسر چیه؟ مثل اون احمق حرف میزنیسه بار سکس کرديم فقط. دوست»از جا بلند میشه:
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آها پس سه بار سکس کنی تعهدی نداری و هیچی طرف نمیشی نه؟ خیلی خب از چند »پوزخند میزنم:

 «اينطوری ريسك میکنم بار سکس به بعده؟ به من بگو بدونم حداقل برای کی دارم

ی من رابطه» دستاشو توی جیب شلوارش فرو میبره، باز مثل قبال صورتش سخت و چشماش سرد میشه:

 «کنی؟با خودت رو با اون مقايسه می

بس کن. من اگر برات اهمیت داشتم با شیده دهن به دهن نمیذاشتی که » دستمو کالفه تکون میدم:

 «هام بشنون.بچههزار جور طعنه بار من کنه حتا 

 «اگر اهمیت نداشتی ساکت میموندم»گه:به طرف در اتاق بیرون میره و قبل از رفتنش تنها يك جمله می

دارم از بشم و بعد کیفمو برمی کنم تا آرومش بیرون میره. دو، سه دقیقه همونجا صبر میو بعد از جمله

 اتاق بیرون میرم.

 

 

*** 

شم و شويم. ناراحت میاش مواجه میگرديم با جای خالیو وقتی برمیشیده همراهمون به ساحل نمیاد 

 «چطور رفت؟»گه:پوالد می

خوره و خیال و خونسرد از بطری هايپ توی دستش يه قلپی میهامو باال میندازم. داراب بیشونه

 ش روی میز میذاره.شینه و پاهاشو به عادت همیشهاهمیت به من و پوالد روی مبل میبی

فرستم مسواك بزنن. ها رو میگیره و به حیاط میره تا باهاش صحبت کنه. بچهالد با شیده تماس میپو

بايد با داراب صحبت کنم. توی اتاق ناراحتش کردم و تمام مدتی که به ساحل رفتیم حتا نگاهم نکرده، 

 کنه. همین االنم هنوز نگاهم نمی
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من منظوری نداشتم » ايستم:روش میو به سمتش میرم. روبه ها رو فرستادم میندازمنگاهی به باال که بچه

 «عصبی شدم يهو.

 «ببخشید ديگه. قیافه نگیر»سرشو تکون میده. اين پا و اون پا میشم:

شه. از کنم حرفی بزنم که پوالد وارد ويال میکشم. دهن باز میدوباره سرش رو تکون میده. پوفی می

از اين ماشینای دربست گرفته و رفته. گفتم شماره »شینه:روی مبل میگیرم. پوالد کنار داراب فاصله می

 «رو بفرسته ی رانندهپالك و شماره

 «ما هم فردا برگرديم ديگه فا...»ی مبل تکیه میدم:به دسته

 «من میمونم فعال شما اگر خواستید بريد» کنه:داراب حرفمو قطع می

ها از باال صدام میزنن. لبخند زورکی میزنم و شب ود. بچهکنم. بیخیال و خونسرد اين حرفو زده بيخ می

 گم که جوابمو تنها پوالد میده. بهیر می

ی تو اتاق دراز میکشن. آرش زنگ میزنه و باهاشون پوشن و روی تخت دو نفرهها لباس راحتی میبچه

م برات تنگ شده دل»ترين جمله رو میگه:ای هم با من حرف میزنه و عجیبکنه و چند کلمهصحبت می

پره. نه اين که قبال نگفته باشه اما اين بار لحن انقدر عجیب و غیرقابل باور که ابروهام باال می« زود بیايد

گه. درموندگی و خستگی تو صداش بود. صداش جوری بود که حس کردم واقعا داره اين جمله رو می

کنه. بین پیچه خداحافظی مییچیزی نمیگم و بعد نفس عمیقی میکشه که صداش توی گوش من م

کشم و تا خوابیدن هر دو بیدار میمونم. بعد از به خواب رفتنشون با کمترين ها روی تخت دراز میبچه

ی گوشی رو روشن کنم تا جلوی پامو میشه چراغ قوه سر و صدا از اتاق بیرون میرم. تاريکی سالن باعث

پايین خوابیده بودن. به در اتاقای رو به روی هم میرسم. نفسمو ها پايین میرم. داراب و پوالد ببینم.از پله

شه. کشم.در باز میی در رو پايین میکنم اين اتاق داراب باشه. دستگیرهکنم. از ته دل دعا میحبس می
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خیز به تاج تخت تکیه زده کنم و با ديدن داراب که نیمکنم. به تخت نگاه مینور چراغ قوه رو کم می

 «چرا نخوابیدی؟»کشم، در اتاق رو میبندم:کشه نفس راحتی میمیسیگار و

 «کنیمن که گفتم ببخشید. چرا اينجوری می»جوابمو نمیده. جلو میرم روی تخت کنارش میشینم:

 «گل رو ديدمخواب ماه» ای میگه:با صدای گرفته

 «چه خوابی؟»ش میذارم:دستمو روی شونه

 «کرد.بود. صورتش بهم ريخته. گريه میلباساش کثیف »تو چشمام خیره میشه:

 «همین بود؟»ناراحت میشم:

 «همین يادمه»کنه:سیگارشو خاموش می

 «بايد براش خیرات بدی فکر کنم»کنم:لبامو خیس می

 «برو بخواب» تکون میده: سرشو

 «برم يعنی؟»کنم:اخم می

 «ی بروناراحت نیستم ازت، اگر برای اين اومده بود»سرشو روی بالشت میذاره:

 «نه. دوست داشتم پیشت باشم.»چسبونم:کشم، خودمو بهش میکنارش دراز می

منظور بود. فقط ولی حرفام بی» پیچه و حرفی نمیزنه. بعد از چند ثانیه سکوت میگم:دستشو دورم می

 «ها پر از تنش باشه.نمیخواستم اين مسافرت برای بچه

از خودت دفاع کنی يا حداقل جوری برخورد کنی  شیده شورشو درآورده بود، توام زبون نداری»_

 «گیرن و نظر میدن جز خودت.دهنشو ببنده. همه برای زندگیت تصمیم می
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حوصله بحث ندارم. » کنم و زل میزنم بهش:م رو بلند میخوابم و روی آرنج دستام باال تنهبه شکم می

 «کنم که زود تموم بشه.سکوت می

 «بل کسی مثل خودت جواب میده نه کسی مثل شیده.سکوت تو در مقا»کنه:اخم می

 «کردم شیده اينجوری برخورد کنه.فك نمی» آهی می کشم:

ی گوشمو بین دو دستشو جلو میاره تیکه مويی که جلوی صورتم افتاده رو پشت گوشم میزنه، الله

 «کردم حتا توقع بدتر از اين رو دارممن فکرشو می» انگشت میگیره:

 «نه تهش همین بود. شیده تا همین تیکه انداختنا بود.» میندارم: ابروهامو باال

 «قراره فقط از شیده حرف بزنیم؟» ی گوشمو بین دو انگشتش بازی میده:الله

 «نه»نگاهمو از چشماش میدزدم:

 «کار کنیم؟چی»بره:ی گوشم برمیداره و بین تارهای موهام میدستشو از الله

 «بزنیم؟از آينده حرف »کنم:نگاهش می

 «حرف نزنیم» کنه و میگه:نوچی می

 «خوام حرف بزنمولی من می»فهمم اما به روی خودم نمیارم:با اين که منظورشو می

 «منو دوست داری؟»کشم:کنه. خودمو بیشتر سمتش میگه. فقط نگاهم میچیزی نمی

 «نمیدونم»لپم رو بین دو انگشت میگیره:

 «کنم دوسم داریحس می» کشم:آه می

 «تربیا نزديك» دستشو برمیداره:
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 «نزديکم که»آب دهنم رو قورت میدم:

 «خیلی نزديك تر» _

 يکم ديگه نزديك میشم.

 کشه.منو روی تنش باال می دور کمرم میندازه و دستشو

کشه کنه. موهام توی صورتش میريزه. صدای نفس عمیقی که میدستشو باال میاره کش موهامو باز می

چرخه و جامون برعکس میشه. حاال داراب روی تن من همونجوری که من رو تنشم میشنوم. رو می

 «خوام. همیشه. هر جا که هستم.بودنت رو می» ی چشمام بود:خیمه زده بود. نگاهش تو

میشه. سرش  شینه. دوسَم داره. داراب منو دوست داره. چشمام پر از اشكلبخند لرزونی روی لبم می

بوسه. قلبم محکم شینه. هر دو چشمم رو میهاش پشت پلکم میبندم. لبمو میپايین میاد. چشما

شینه. اشك از شه و روی پیشونیم میهاش جدا میکوبه. لبم میخودشو به در و ديوار قفسه سینه

ترين زمان ممکن سراغ من خوره. دير بود اما عشق حاال و تو اشتباهی چشمم میون موهام سر میگوشه

ود. ده سال گشته بودم و انتظار کشیده بودم برای پیدا کردن عشق، برای پیدا کردن همین حسی اومده ب

نوك انگشتامو يخ کرده بود، گشته بودم و وقتی دست ازش شسته بودم، وقتی زندگیم  که قلبم رو داغ و

شینه، اين هام میهاش رو لبرو بدون عشق و بدون احساسات قبول کرده بودم سراغم اومده بود. لب

هايیکه در کمال ناباوری زل میزنم به سیاهی چشم کنم وبار بدون اين که ازم بخواد چشمامو باز می

گردن. انگار که اين اولین باهم حس و سرد نبود. دستمو میون موهاش میبرم و دستاش توی تنم میبی

  بودن ماست. اولین باهم بودنی که مطمئنم خواستنمون از روی هوس نیست.

* 

 «صبح بخیر عزيزم»شینم:کشم و روی تخت میای میکنم. خمیازهبا صدای ايلیا چشمام رو باز می
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 «ما میخوايم با عمو پوالد بريم دريا»کنه:شاکی نگام می

 «آروشا کجاست؟ بذار دوش بگیرم يه چیزی بخورم بعد همگی بريم»از روی تخت بلند میشم:

ب شده بابا. ما بريم زودتر ديگه بعدم قراره بريم جنگل. عمو اون موقع ش»کوبه:پاشو روی زمین می

 «داراب گفت.

 «عمو داراب مگه بیداره؟»موهای پريشونم رو يه طرف شونه میريزم:

 «آره خیلی وقته. فقط تو خواب بودی.»دستاشو به سینه میزنه:

ك شامپو بدن و شامپوی نگاهی به ساعت میندازم. سه بعد از ظهر بود. خیلی خوابیده بودم. از داخل سا

 «ی منو بده ايلیااز توی اون يکی ساك حوله» دارم. به سمت حموم میرم:سرم رو برمی

 «مامان ما میخوايم بريم دريا» کوبه:پاشو دوباره روی زمین می

 «م رو بذار روی تخت، زود میام.حوله»کنم:در حموم رو باز می

 هفت صبح به اتاق برگشته بودم. ايستم.کنم و زير دوش میدوش آب رو باز می

های داراب میوفتم. قلبم کشم. ياد نوازشا و بوسهبا دست روی بدنم میشامپو بدن رو تو دستم میريزم و

هاش داغ بود. آب ی تنم هنوز از جای بوسهشه. تمام تنم رو بوسیده بود. نقطه به نقطهباز داغ می

روی موهام میريزم. چشمامو میبندم و موهامو چنگ ی سر رو میشوره. شامپوهای روی تنم روکف

میزنم. موهامو کشیده بود و از شدت لذت بالشت رو گاز گرفته بودم تا صدام بیرون از اتاق نره. توی 

 گوشم نفس نفس زده بود. چند بار عزيزم رو تکرار کرده بود. من عزيزش بودم؟

حالی که گوشیمو توی دستش گرفته روی تخت  کنم. ايلیا درکشم. در حموم رو باز میموهامو آب می

 «مو بده عزيزمحوله»نشسته. به صورت پر از اخمش لبخند میزنم:
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کنه و با همون صورت در اخم حوله رو که کنارش گذاشته برمیداره و به سمتم میاد. دستشو دراز می

 «گوشی منو چرا برداشتی؟» گیرم:حوله رو ازش می

 «به بابا زنگ بزنم.خوام می»شینه:روی تخت می

 «بیا زنگ بزن» گیرم:پیچم و از حموم بیرون میام. گوشی موبايل رو ازش میدورم می حوله رو

گیرم. ها میشم. روی آخرين تماس ضربه میزنم و گوشی رو به سمتش میپسورد رو میزنم و وارد تماس

برمیدارم. رو به ايلیا  چسبونه. به طرف ساك لباسامون میرم. لباس زيرگوشی رو روی گوشش می

 «به پشت بچرخ تا من لباس عوض کنم، جواب نداده؟» میگم:

گه. بعد از پوشیدن لباس زير، دامن آبی رنگم رو که دو وجب ای زير لب می«نه»چرخه و به پشت می

 پوشم.ی توسی رنگ میشرت نیم تنهباالتر از مچ پامه همراه با  تی

 «جواب نداد. ما بريم؟:»ايلیا گوشی رو روی تخت میذاره

 «قول میدی تو آب نريد؟» م میريزم:طرف شونهموهامو دو

 «چشم چشم تو آب نمیريم»خوشحال از جا میپره:

بیا بريم به آروشا هم سفارش کنم و بعد بريد، منم بعد از اين که غذا »کنم:دستمو به سمتش دراز می

 «بخورم میام.

 «آروشا مامان اجازه داد.» نه:از اتاق بیرون میريم. ايلیا داد میز

ای میگه. جوابشو میدم. از سنگینی کنه و ظهر بخیر با خندهاروشا خودشو بغلم میندازه. پوالد سالم می

» کنم. سرشو تکون میده. رو به پوالد میگم:گردم و سالم مینگاه داراب که ساکت بود به سمتش برمی

 «یام.حواست بهشون هست پوالد؟ من به چیزی بخورم م
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 «خیالت راحت باشه. عین چشمام مراقبشونم» پوالد با لبخند سر تکون میده:

 «سلوی يه چیزی خورد میايم که بريم جنگلی جايی» داراب کنارم وايمیسته:

 «باشه عجله نکنید شما»کنه:پوالد دستشو به سمت ايلیا دراز می

 ای که میگه شرمنده میشم.از جمله

حتا يه زن مجرد حاال اشتباه و خیانتم برای همه آشکار شده بود. داراب به  من نه زن داراب بودم و نه

سپرم گیرم. همراه پوالد بیرون میريم. باز هم بهش میسمت آشپزخونه میره. دست آروشا رو می

 گیرم تو آب نرن.ها قول میها باشه و از بچهحواسش به بچه

زنگ زدم يکم خوراکی »تو سالن نشسته. با ديدنم میگه:گردم. داراب بعد از رفتنشون به داخل ويال برمی

 «بیارن وناهارتم توی ماکروفره

 «کرديم ديگهمیرفتیم بیزون خريد می»به سمت اشپزخونه میرم:

 «کنیم، اينا که گرفتم مقويه. االن بخوربیرون رفتیمم خريد می» _

 «چشم قربان »ايستم:از توجه و مهربونیش لبخند میزنم و جلوی در آشپزخونه می

 «خريدا رو آوردن»ای به در میخوره، داراب از جا بلند میشه:ضربه

به سمت در میره و با به ياد آوردن ايلیا و اروشا که همراه پوالدن و امکانش هست سواستفاده کنند 

 «به پوالدم يه زنگ بزن بگو برای بچه ها هله و هوله نخره» گم:آلوچه و لواشك بخورن، می

کنه. قبل از اين که به اشپزخونه برم نگاه به درب ورودی میندازم و از میگه و در رو باز می ای«باشه»

ديدن آرش مقابل داراب خون تو رگام يخ میزنه. تمام عالئم حیاتیم رو انگار از دست میدم. با پاهايی که 

 خشك شدن همونجا میمونم.
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لوی چشمم اتفاق میوفته. آرش مشت تو چیز تو يه جمونم و همهجلوی در آشپزخونه خشك شده می

کوبه و داراب روی زمین میوفته. انگار وسط يه کابوس گیر کردم و هر چی تالش صورت داراب می

تونم پاهام رو تکون بدم. داراب از خودش هیچ کنم جیغ بزنم از دهنم هیچ صدايی نمیاد. حتا نمیمی

فهمم چقدر مشت میزنه به دارابی که کوبه. نمیت میو مش« ناموسبی»کنه. آرش فرياد میزنه دفاعی نمی

گیره و خوره اما وقتی خون تمام صورت داراب رو میحرف و تقال دراز کشیده و مشت میزير دستش بی

 «کشتیش، ولش کن»دست آرش دور گردنش حلقه میشه. وحشت زده فرياد میزنم:

کنه و بعد دستاش از روی گردن نگاهم میانگار آرش همین حاال من رو ديده باشه. چند ثانیه خیره 

 لرزم. ی داراب پخش میشه. از ترس میداراب باز میشه. به سمتم که میاد عقب میرم. صدای سرفه

 «کثافت» رو به روم وايمیسته و يه کلمه میگه:

خوره. حس از پاهام میره و میخوام روی زمین بندم. دست آرش به صورتم میچشمام رو با درد می

ش به صورتم سیلی میزنه. داراب م میون دستش مشت میشه و نگهم میداره. با دست ديگهفتم که يقهبیو

کنم. داراب وار منو میزنه. گرمی خون رو حس میکشتش. آرش ديوانهبه سمتش میاد و به عقب می

کنه و یکنه. روی زمین میوفتم. آرش به داراب حمله مکوبه. آرش منو رها میمشتی تو صورت آرش می

 « ناموس با زن من چه گوهی خوردی؟ی بیحرومزاده»فرياد میزنه:

صدای شکستن میز شیشه از لگدی که آرش زيرش میزنه درد رو از يادم میبره. بايد کاری کنم. بايد 

 «کشم هم زن فاسدموکُشمش. هم تو رو میمی»کسی اينجا بیاد. آرش عربده میزنه:

 «من مجبورش کردم.»گه:گوشم میاد که میای به و صدای داراب فقط لحظه

از شدت ترس و درد زير گريه میزنم. چار دست و پا جلو میرم و گوشی داراب رو که روی زمین افتاده 

کنم. آرش هنوز تر میشه. به سمت آرش و داراب نگاه میم شديددارم با ديدن پسورد گوشی گريهبرمی
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ی کرد و تنها مشتی که به آرش زده بود فقط لحظهدفاع نمیداراب رو میزد. دارابی که هنوز از خودش 

 کتك خوردن من بود و برای جدا کردن آرش.

ولش کن عوضی. خودم خواستم. خوب کردم، حقت »هام جیغ میزنم:کنم و بین گريهپرت می گوشی رو

 «همین بود

صدبار به » میزنم: ی آرش خشك میشه. نگاهم فقط روی داربه که تکون نمیخوره. جیغدست مشت شده

 «من خیانت کردی نامرد، صدبار

 «صد بار»پشت سر هم جیغ میزنم:

کشم. آرش از روی داراب بلند میشه. پشت دستمو روی خونی که از دهن و دماغم سرازير شده می

ايسته. صدای کفشای پاشنه بلندی که تند کنم. سر جام میمونم. مقابلم میآرش به سمتم میاد. فرار نمی

چرخونه. نگاهمو به سمتش می« آرش قول دادی»شنوم و بعد صدای شیده که می گه:باال میاد می تند

 اشك از چشمام میريزه. کاش آرش خودش فهمیده بود، کاش. 

 «بگیر باال سرتو» ندازم. داد میزنه:شیده به طرف داراب میدوئه. نگاهمو روی کفشای آرش می

کنه تو صورتم. چشمام رو از حجم حقارت و درد رو پرت مینگاهمو لرزون باال میاد. آب دهانش 

 شه.شنوم که دور میمی بندم. و صدای پايی رومی

 

**** 

 «يه شلوار بده»پیچم. به ايلیا که روی تخت با زانوهای بغل کرده نشسته میگم:حوله رو دور آروشا می

 «خودش جیش کرده خودشم شلوار برداره»هاشو باال میندازه:شونه

 «بیشعور»شم:آروشا با شنیدن حرف ايلیا دوباره زير گريه میزنه. با حرص بلند می
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ما با »شلوار رو از ساك در میارم. به سمت آروشا میرم. ايلیا با صدايی که بغض میونش مشخصه میگه:

 «پوالد رفتیم چی شد؟ کی کتکت زده مامان؟ عمو

 «ینهیچی نشد، خوردم زم»شلوار رو به دست آروشا میدم:

 «دروغ نگو عمو دارابم کتك خورده. چرا دروغ میگی مامان؟»ايلیا زير گريه میزنه:

 «بعدا بهتون میگم ايلیا. االن حالم خوب نیست.»لرزه:چشمام از اشك پر میشه. صدام می

 «خوام با باباآرش حرف بزنممی» پوشه و به طرفم میاد:آروشا شلوارشو می

 «فردا حرف میزنی»کنم:بندم و باز میچشمامو می

 «خوام حرف بزنم. دلم برای بابا آرش تنگ شده، االن زنگ بزناالن می»کوبه:پاشو روی زمین می

گه فردا حرف بزن؟ چی میخوای بگی فهمی مامان مینمی»کنم آرومش کنم اما ايلیا داد میزنه:لب باز می

 «اصال به بابا؟ میخوای بگی بغل عمو پوالد جیش کردی تو شلوارت؟

 «ترسیدم مامان»آروشا زير گريه میزنه و با گريه میگه:

کار زشتی  میدونم عزيزم اشکالی نداره. ايلیا االن عصبانیه. تو:» کنم، به خودم فشارش میدم بغلش می

 «نکردی.

برو تخت پیش داداشت بشین تا من » شم:کنم تا آروشا آروم بشه بعد ازش جدا میچند دقیقه صبر می

 «برم ببینم...

 «منم میخوام بیام از اتاق بیرون. چرا ما رو اينجا نگه داشتی؟» کنه:ايلیا حرفمو قطع می

اهمیت به سوزش لبم تنها سوزه، بیکشم و زخمی که هنوز خشك نشده میزبون روی لب زخمیم می

 «به حرفم گوش بده تا مامان عصبی نشه خب؟» گم:می
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کنم بعد از اتاق بلند میشم و تا نشستن آروشا رو تخت صبر میگیره. از جا ايلیا با قهر نگاهشو ازم می

 بیرون میرم.

بینم روی مبل نشسته و ها پايین میرم. پوالد رو میاز اتاق بیرون میرم نفس سنگینمو بیرون میدم. از پله

ش سلوا اين دماغش شکسته برو باها» سرشو بین دستاش گرفته. با شنیدن صدای پام نگاهشو باال میاره:

حرف بزن بريم بیمارستان. صورتش داغون شده. بايد دکتر ببینتش. برو بگو شايد حرف تو رو گوش 

 «کنه

 «کجاست؟» سرمو تکون میدم:

کشه. گفتم راه بیوفتیم بريم تهران تو تراس داره سیگار می» کنه:با سر به باال اشاره میکنه اشاره می

 «جوابمو نداد.

کنم وارد میشم. پشت به من و دوباره باال میرم. در تراس رو باز میها رگردم و پلهجواب برمیبی

 بندم. کشه. درو میايستاده و سیگار می

 «داراب؟» بغضمو قورت میدم و صداش میزنم:

گرده. با ديدن صورتش پاهام سست میشه. بغضی که سعی کرده بودم قورت بدم باال میاد به سمتم برمی

بال رو سرش آورده بودم. به خاطر من انقدر کتك خورد. سیگارش رو روی  شکنه. من ايناجازه میو بی

 «گريه نکن»کنه و به سمتم میاد:زمین پرت می

کنه. لرزن و اشك صورتمو خیس میهام میگیره و خودمو تو بغلش میندازم. شونهدستشو به طرفم می

 «گريه نکن» ش فشار میدم. دستش روی پشتم باال و پايین میره:سرمو به سینه

کنه و افتم، نوچ زير لبی میانگار با گريه نکن گفتنش بیشتر تحريك میشم گريه کنم. به هق هق که می

 کنه. دستاشو دو طرف صورتم منو از خودش جدا می
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 «هیچ اتفاق بدی نمیوفته، نترس» میذاره:

دماغت شکسته، » گم:م میشه، با همون لرزش چونه میش لرزش چونهکنم که نتیجهم رو جمع میگريه

 «بريم دکتر

 «گلی ماهفردا میريم تهران. لباساتونو برداريد میبرمتون خونه» کشه:نفس عمیقی می

اول بريم بیمارستان بعد فکر کنیم » دو تا دستامو روی مچ دستايی که دو طرف صورتم گذاشته میذاره:

 «چی. خب؟به همه

 رون میاد.آرومی از دهنش بی« خب»دستاشو پايین میاره.

 

 

 *** 

های باز به سیاهی شب که از سانروف ماشین با بینی بانداژ شده و سر تکیه داده به پشتی ماشین و پلك

کرد و هر سه سرنشین عقب ماشین نیز ساکت بودند. پیدا بود زل زده بود. پوالد در سکوت رانندگی می

وت ماشین با صدای احسان چشم از شب گرفت و دست دراز کرد پخش ماشین را روشن کرد. سک

 «شونه ديگهها گشنهجلو يه رستوران نگه دار، بچه»خواجه امیری شکسته شد. رو به پوالد آرام گفت:

های زيادی دارد ولی تنها سر تکان داد و نگاهش را دانست حرفپوالد نگاهش کرد. نگاهی که می

 برداشت.

 برهای سیاهی که آسمان را گرفته بودند.به پشتی صندلی تکیه زد و نگاهش را رد کرد تا روی ا
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آمد. ای از زندگی قرار گرفته بود که تمام آنچه از قبل عادتش شده بود ديگر به کارش نمیدر نقطه

کرد مسئولیت بزرگی گردنش کرد بايد دفاع کند. حس میکرد بايد دلداری بدهد. حس میحس می

 کرد شبیه خودش نیست ديگر.است و حس می

ای که آرش به صورت سلوی سیلی زده بود قلبش چنگ شده بود. حسی متفاوت. حسی که هدرست لحظ

وادارش کرده بود مانع کتك خوردن سلوی شود و در مقابل مرد عصبانی مقابلش سر پايین بندازد و از 

کنان به خود دفاع نکند تا خشم مرد گريبان سلوی را نگیرد. و بعد از آن زمانی بود که سلوی گريه

 راس آمده بود. باز همان حس چنگ شدن قلبش را داشت. ت

ی کنارش بیرون را نگاه کرد. با ديدن ماشین از حرکت ايستاد. نگاهش را از آسمان گرفت و از پنجره

رستورانی که مقابلش ايستاده بودند، به عقب چرخید. نگاهش از روی ايلیا و آروشا که ساکت و مغموم 

 چشماتش را بسته بود رسید.اش را به شیشه تکیه داده بود وا که شقیقهنشسته بودند گذشت و به سلو

ی ايستادن ماشین هم نشده بود. صدايش زد. متوجه نشد. آروشا که کنارش نشسته بود حتا متوجه

 «مامان؟» آرنجش را گرفت و صدايش زد:

رد گذشت و بدون نگاه کسريعی گفت. نگاهش از آروشا که به او اشاره می«جانم»سلوا چشم باز کرد و 

 «بله؟»به چشمانش گفت:

 «اينجا خوبه؟ غذا بخوريم.»اش نشست:اخمی روی پیشانی

بدون نگاه به رستوران سر تکان داد. پوالد ماشین را پارك کرد و هر پنج نفر پیاده شدند. میلی به غذا 

به جان ماهدخت  خواست و دکتر چهل و هشت ساعت ممنوع کرده بود و پوالدنداشت. دلش سیگار می

 قسمش داده بود.

صندلی برای سلوا عقب کشید و در مقابل چشمان متعجب پوالد صندلی آروشا و ايلیا را هم بیرون 

 کشید. 
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اين جوری »روی صندلی خودش که نشست پوالد در حال بیرون کشیدن صندلی با خنده گفت:

 «تریجذاب

ی آويزان حرف منو را گرفت و با همان چهرهبینخنديد. منو را برداشت و به طرف سلوا گرفت. سلوا 

 روح سلوا کالفه بود.غذا سفارش داد. دستی روی صورتش کشید. کالفه بود. از ديدن نگاه افسرده و بی

تمام دقايق نشسته در رستوران با غذايش بازی کرد. وقتی برای رفتن همه ايستادن بطری آب معدنی را 

ی شد. همان لحظه نگاهش به سلوا افتاد که نگاهش خیره به صفحه برداشت قلپی نوشید و از جا بلند

تر از قبل شده بود. بطری را روی میز گذاشت. به طرف سلوا رفت اش رنگ پريدهگوشی بود. چهره

ای صبر به طرف صندوق رفت. در جواب تعارفات زنی گوشی موبايل را از دستش کشید و بدون لحظه

ی موبايل نگاه کرد. اش را روی میز گذاشت و به صفحهتنها کارت بانکیکه پشت کامپیوتر نشستت بود 

صفحه کمژ تاريك شده بود. با انگشت سبابه صفحه را لمس کرد و نور به صفحه برگشت. چشم دوخت 

حق نداری پاتو از خونه بیرون بذاری. اگه بفهمم با »به پیامی که از سمت آرش فرستاده شده بود.

ت که کمه توی اين شهر میبرم. میتمرگی تو آبروتو پیش خانواده ش اون حرومزادههای من رفتی پیبچه

 «خونه تا تکلیف اين زندگی لجن مشخص بشه.

سوزند کرد از داغی میزن صدايش زد. نگاهش را از روی صفحه برداشت و با چشمانی که حس می

 کارت و تکه کاغذی را گرفت. 

کس تر از او ايستاده بود و هیچ، با ديدن سلوا که دو قدم دورچرخید تا از در رستوران بیرون برود

 کنارش نبود به طرفش رفت.

 «چرا نرفتی تو ماشین؟»موبايل را به سمتش گرفت:

 «ديدی چی گفت؟»سلوا موبايل را در مشت گرفت:

 «زر زده، اهمیت نده.» سری تکان داد. دستش را پشت سلوا گذاشت و قدم برداشت:



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

499 

 

 «خواد انجام بدهکنه که مینه. آرش وقتی تهديد می»ه هم قدم با اون شده بود جواب داد:سلوا در حالی ک

پس وقتی قراره انجام بده انجام میده »از در رستوران بیرون رفتند، دستش را از پشت سلوا برداشت:

 «ديگه

 «مونم خونهمی»سلوا ايستاد:

 «گی؟چی می»مقابلش ايستاد. ابروهايش درهم گره خوردند:

 «خوام ا...بسه تا اينجا هر چقدر اشتباه کردم نمی»سلوا بغض کرد:

 «اشتباه؟» حرف سلوا را قطع کرد:

تونستی بدون تا دو روز پیش که عشق بود. نمی»سلوا جواب نداد. تمسخر و حرص را به صدايش ريخت:

 «من زندگی کنی االن شد اشتباه؟

کردم قبل از جدايی وارد رابطه شدم. من انقد تو را اشتباه »های پر از اشك نگاهش کرد:سلوا با چشم

 «خواستم که نفهمیدم دارم چه چیزايی رو سر میز میذارم

داراب من يه زن شوهر دارم که به شوهرم خیانت »ای اشك از چشمش پايین افتاد و ادامه داد:قطره

هام اگه بفهمن منو چهگیره اما من تا آخر عمر میشم يه زن خراب. بکردم. هیچکس به تو خُرده نمی

 «هامو اگه ازم بگیره چیکار کنم؟ تك و تنها موندم حتا...بخشن؟ بچهم منو میبخشن؟ خونوادهمی

 «من هستم»نگذاشت سلوا حرفش را تمام کند، محکم و با اطمینان گفت:

چی وايستادم. تك و تنها من پای همه» سلوا ساکت شد و تنها نگاهش کرد. قدمی پیش گذاشت:

 «موندی. فهمیدی؟ن

 های داراب برايش سخت بود.سلوا مات نگاهش کرد. باور حرف
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کنیم. ای رفتار میببین بعضی وقتا شرايطی پیش میاد که جور ديگه»هايش کشید:داراب زبان روی لب

خوام مث قبل نباشی.نترس از هیچی. من نمیذارم اتفاق وقت نبوديم. االن من فقط ازت میجوری که هیچ

ی کنی بعد میذارمتون خونهبرات بیوفته. به حرفم گوش کن. میريم خونه وسايلتونو جمع میبدی 

 «ماهدخت. خب؟

اش های ورم کرده و زخمیسلوا سر تکان داد و لبخندی رنگ پريده روی لبش نشاند. از بین لب

 را بیرون فرستاد.« مرسی»

 

*** 

 «همین جا منتظرتونم.»داراب به عقب برگشت:ماشین مقابل خانه ايستاد. پوالد دست به سینه شد و 

سلوا سر تکان داد. آروشا و ايلیا خداحافظی کردند و از ماشین پیاده شدند. سلوا نگاهی به داراب کرد و 

 هايش را با اطمینان باز و بسته کرد و پیاده شد.چشم

تمان پوالد نگاهی به دست ايلیا و آروشا را در دست گرفت و وارد ساختمان شد. با بسته شدن در ساخ

 «کار کنی؟ اصال میدونی؟خوای چیمی»ی در ساختمان بود کرد و گفت:داراب که خیره

 «میدونم»داراب نگاهش کرد:

 «دوسش داری؟»پوالد لبخند زد:

همین فردا چه شرکت بودم چه نه کارای تسويه حساب شیده رو »اهمیت به سوال پوالد گفت:داراب بی

 «انجام بده.

 «کردم انقد عوضی باشه که به دوست خودشم رحم نکنه.فك نمی» ر تکان داد:پوالد س
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کنم فقط اين داستان طالق تموم گور خودشو کَند. همین جوری ولش نمی» داراب با اخم نگاهش کرد:

 «بشه.

 «خوايش؟طالق بگیره چی میشه؟ می»پوالد دوباره پرسید:

ش حرف بزند. گفتن احساسی که به سلوا داشت داراب جواب نداد. دوست نداشت راجع به تصمیمات

 کس ديگر. گفت. نه هیچفقط مربوط به سلوا بود و اگر قرار بود بگويد فقط به خودِ او می

سلوا تو رو دوست داره. هر تصمیمی »پوالد که متوجه شد داراب قصد جواب ندادن ندارد و ادامه داد:

 «کس رو نداره.جز تو هیچگیری بهش فك کن. گناه داره. بعد از جدايی می

قبل از اين که جواب پوالد را بدهد موبايل در جیب شلوارش لرزيد. موبايل را بیرون کشید و با ديدن نام 

داراب آرش خونه بود ما اومديم االن در » سلوا سريع تماس را برقرار کرد. صدای سلوا ترسیده بود:

 «از جلوی در خونه بريد نبینتتون. خونه رو قفل کرد و بیرون رفت. کلیدامم ازم گرفت.

 

 

*** 

کشم. به ساعت روی ديوار نگاه میکنم. نُه صبح بود و هنوز خبری از آرش نبود. از به پیشونیم دست می

ديشب بعد از رسیدنمون رفته بود. در خونه رو قفل کرده و رفته بود و تا االن برنگشته بود. دستم به باز 

 ترسیدم. از موندن و از رفتن میکردن ساکای لباس نرفته بود. 

نمیدونستم تو سر آرش چیه. نگاهش وقتی در خونه رو باز کردم خالی و سرد بود. تا حاال چشماش رو 

ها رو بغل کرده اينجوری نديده بودم. اين بار از کتك نخوردنم ترسیده بودم. هیچ حرفی نزده بود. بچه

 «کلید.»و دست دراز کرده بود يه کلمه گفته بود:« یدلباستون رو عوض کن»و بوسیده بود و گفته بود:
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کنم. اهمیت باشم. پاهامو روی مبل جمع میکنم به آشوب دلم بیکنم و سعی مینفسمو بیرون فوت می

 ساعت ديگه خبری نشد کلیدساز میاره که درو باز کنن و از خونه بیرون بريم. داراب گفته بود اگر تا دو

ها صبح زود بیدار شده بودن و بی صدا تو اتاق مشغول و تو خونه قدم میزنم. بچهاز روی مبل بلند میشم 

 کارتون ديدن بودن. 

ی نبود آرش رو ها ترسیدن. ايلیا خودشو از آرش دور گرفته بود و آروشا بهونهمیفهمیدم بچه

 گرفت.نمی

 «هام اتفاق بدی نیوفته.خدايا به خاطر بچه»ی قلبم میذارم و چشمامو میبندم. لب میزنم:دستمو رو

 گیره. ترسیدم. خیلی ترسیدم. از سکوت و نبودن آرش ترسیدم. بغض بیخ گلوم رو می

فهمیدم آرش کنیم. حاال میای برخورد میداراب گفته بود گاهی اوقات شرايطی پیش میاد جور ديگه

 شناختمش.کنه. جوری که من نمیای برخورد میهم داره جور ديگه

تپه. مونم. قلبم محکم تر از قلب و تندتر میکنه. سرجام میتلفن خونه پاهامو سست می صدای زنگ

نترس از هیچی. من »کنه. صدای داراب تو سرم پخش میشه:کنم دستی ته دلم رو خالی میحس می

 « نمیذارم اتفاق بدی برات بیوفته.

کشم. تلفن رو فس عمیقی میی مامان آرشه. نی خونهکشم و جلو میرم. شمارهزبون روی لبم می

 «سالم پريماه ج....» دارم:برمی

چطور خجالت نکشیدی سلوا؟ چجور مادری هستی؟ »صدام با شنیدن جیغای پريماه تو گلوم خفه میشه:

آبرو. پسرم نیستن. بی تو هام مثهات به زندگیت خیانت کردی؟ فاحشهچطوری به پسر من به بچه

هامو ازت میگیرم. آرزو به دلت میذارم ببینیشون. تو لیاقت بچه برات کم گذاشت؟ خاك بر سرت.

 «ی بی خانواده. پسرمو داغون کردی. زندگی پسرمو خراب کردی. ولگردِ خیابو...نداری. هرزه
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کنم. روی مبل وا میرم. اشکام پايین میاد. تمام بدنم میلرزه. نگاهمو دور تا دور خونه گوشی رو قطع می

 کنم؟  کارمیچرخونم. چی

ی ی خونهگوشی تلفن يه بار ديگه زنگ می خوره. دست لرزونم جلو میره و تلفن رو برمیدارم. شماره

کنم. مطمئنم آرش به اونا هم گفته. طاقت م رو جلوی دهنم میذارم و گريه میخودمونه. دست ديگه

با پشتم باشن. مامان که ی امیدی هست که شايد مامان يا باشنیدن حرفاشون رو ندارم ولی تو دلم بارقه

چسبونم و با گريه جواب نه ولی بابا همیشه بهتر بود. مهربون تر بود. تلفن رو روی گوشم می

 «بله؟»میدم:

شنوم. عارم میاد اين صدا صدای زنیه که عارم میاد که اين صدا رو می»صدای بابا تو گوشم پخش میشه:

می. زنگ زدم بگم هر چی که شد چه تو بچه من بهش گفتم دخترم. که دختر من بود. عارم میاد

 «ی ما نیستی. ما دختری به اسم سلوا نداريم.شوهرت بخشیدت چه نه تو ديگه بچه

 «بابا تو رو خدا...»با گريه صداش میزنم:

کنم. همه رو از دست دادم. جز سرم همه که میاد. يخ میهای پشتتماس قطع میشه و فقط صدای بوق

 ش میذاشتن.ها پیش من بمونن، نه خودش میذاشت. نه خانوادهآرش نمیذاشت بچه هام؟هام. بچهبچه

میشه ما بیايم تو » همه رو از دست دادم. با قدمای سست به اتاق میرم. نزديك اتاق ايلیا داد میزنه:

 «پذيرايی بازی کنیم؟

 «بیايد مامان.»سختی میگم: ای بههامو کنترل کنم و بعد از لحظهگیرم تا بتونم گريهلبمو زير دندون می

 وار تو خودم مچاله میشم. به قسمت پايانی و آخرين سکانسخودمو تو اتاق میندازم. روی تخت جنین

ی پايانی اومده بودم. قلبم تو سینه های داستان رسیده بودم. تك و تنها. يه زده و لرزون به مرحله

کشم. ه. لحاف روی تخت رو برمیدارم و روی تنم میکنترسیدم. سرما به تمام تنم نفوذ میلرزيد. میمی
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کنم و پتوی ديگه ای برمیدارم روی تخت میرم. پتو رو شم. در کمد رو باز میباز سردمه. از جا بلند می

 کشم و خودم زير هر دو میرم.روی لحاف می

دو تا دستم می گیرم. باز سردمه. دو تا پتو کشیدم روم بازم سردمه. دندونام محکم بهم میخوره. فکمو با 

پتو رو می کشم رو سرم صداى جیغ و داد آروشا و ايلیا از پذيرايى میاد، آروشا بین خنده هاش جیغ 

 میزنه: آى گرمه.

بیشتر میلرزم. پاهامو میارم باال و جمع میکنم تو شکمم. چونه ام می لرزه. صفحه ی گوشی برای دومین 

انگشتام گوشیو لمس میکنم وباال میارم، پیامش چاقو میشه تو بار روشن میشه میدونم که خودشه. با سر 

 "بچه ها رو آماده کن دارم میام ببرمشون "چشمم فرو میره 

 چشمام و نوك بینیم میسوزه.

 "بايد باهم حرف بزنیم،خواهش میکنم "با انگشت لرزيدم مینويسم 

  "حرفاتو نگه دار براى دادگاه "جوابش خیلى زود میاد 

تم رو تخت میوفته. سرما بیشتر تو تنم میشینه. انقد جمع میشم که يه گلوله بشم. صدای گوشى از دس

نفسام زير پتو پیچیده اما هنوز گرم نیستم تمام تنم يخ کرده. انگار زير برف گیر افتادم. راستی از کی 

ديگه هیچى سرمو کرده بودم زير برفا و نفهمیده بودم دارم با زندگى بچه هام چیکار میکنم؟ از کى 

 نديدم؟ 

در اتاق باز میشه و صداى ايلیا سکوتِ اتاق رو میشکنه: بابا زنگ زد گفت آماده بشیم داره میاد 

 دنبالمون، کجا میخوايم بريم مامان؟ 

 زبونم يخ میکنه.

 به صورتِ پسر کوچیکم نگاه میکنم، چیکار کردم با زندگیم؟
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دم، صداى زنگ آيفون بلند میشه، ايلیا بدو بدو از اتاق ايلیا باز صدام می کنه. نمیتونم زبونمو تکون ب

 "سالم بابايى"میره بیرون، برق گرفته روى تخت میشینم، پتوى رومو بین مشتم فشار میدم. صداى 

 گفتنشون میاد.

بقیه ى حرفاشون رو نمیشنوم، تو گوشم سوتِ ممتد پیچیده، نمیدونم چند دقیقه میگذره که صداى جیغ 

 ريه میکنه و جیغ میزنه: بدونِ مامان نمیام آروشا میاد، گ

 زانوهامو بغل میگیرم. چونه میچسبونم رو زانوم. اشکم آروم میريزه پايین. چیکار کردم با زندگیمون؟

صداشو میشنوم که سعى داره بچه هارو آروم کنه تا باهاش همراه بشن، تنِ خشکمو تکون میدم و از 

آروشا با ديدنم به سمتم میدوئه و پامو بغل میکنه. رو زانو میشینم و  جام بلند میشم از اتاق بیرون میرم،

تو بغلم میکشمش. عطر تنشو نفس میکشم. بغضم گنده میشه اما نمیذارم بشکنه. صورتشو بین دستام 

میگیرم و آروم میگم :امشب مامان خستس شما با بابا میريد خونه مامانى منم فردا میام پیشتون باشه 

 مامانم؟

 از اينکه آروشا جواب بده ايلیا داد میزنه: دروغ میگى ، تو ديگه نمیاى. قبل

 همونطور که آروشا تو بغلمه به سمتش میرم :دروغ نمیگم عزيزم ،میام فردا میام ، قولِ مردونه.

اد با قبل از اينکه بتونم ايلیا رو تو بغلم بگیرم با يه دست ايلیا رو بلند میکنه و با قدم هاى تند به سمتم می

دستِ ديگش آروشا رو ازم میگیره،رو به روم وايمیسه و بلند میگه :ديگه هیچوقت بچه هاى منو 

 نمیبینى!

آروشا سعى میکنه بیاد بغلم، با اين حرفش میترسم، دستمو دراز میکنم آروشا رو بگیرم که اجازه نمیده 

سمت در خونه میره، دنبالش میدوئم  و از کنارم میگذره،صداى گريه ى آروشا و ايلیا بلند میشه و اون به

 سعى میکنم آرومشون کنم."گريه نکنید مامان، میام، فردا میام  "و با جمله هاى 
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 درِ خونه که بسته میشه پشتِ در روى زمین میشینم و اشکامو رها میکنم.

ماشین  چند ساعت میگذره از پشت در بلند میشم به سمت اتاقِ بچه ها میرم. نزديكِ در پام میره رو

 کوچیكِ ايلیا و باز چشمه ى اشکم میجوشه. حتى نذاشت بچه هام وسايلشونو ببرن.

خم میشم ماشین رو از روى زمین برمیدارم و تو بغلم میگیرم، در اتاق رو باز میکنم بدونِ روشن کردنِ 

چشمامو چراغِ اتاق به طرف تخت آروشا میرم و پايین تخت زانو میزنم. سرمو میذارم رو تشك تخت و 

کنم يه ماشین رو ازم رد شده و لهم کرده. نای ايستادن ندارم. موبايل زنگ م. حس میمیبندم. خسته

ی شم. گوشی با صفحهها بیرون میرم. وارد اتاق خودم میشم و از اتاق بچهخوره. از جا بلند میمی

ت پَست ت رفتن. خانوادههاشینیم. خب سلوا. بچهخاموش روی تخت بهم نیشخند میزنه. روی تخت می

 خوش کردی؟زدن. به کی دل

گیرم. صدای زنگ موبايل اشك دوباره از چشمام پايین میاد. به تاج تخت تکیه میدم. زانوهامو بغل می

ی روشن و اسم داراب روی صفحه میگه که توهم نیست. دست بلند میشه. اين بار توهم نیست. صفحه

کنم و موبايل رو روی گوشم میذارم. ی سبز رو لمس می. دايرهدارمکنم و گوشی رو برمیدراز می

 «سلوا؟»صداش مث همیشه محکم میاد:

تونه ی که تو مدرسه يا خیابون اذيتش کردن و حاال پیش پدرش میاچشمام پر از اشك میشه. مث بچه

 «ها رو برد.چهای به اسم من نداره. آرش ببابام گفت بچه»کنم:ش بگه لب باز میلوس بشه و از غصه

 «کتکت زد؟»پرسه:سريع می

 « برد. حاال چیکار کنم؟هامو نمیکاش میزد اما بچه» زير گريه میزنم:

 «تونه نگه داره. گريه نکن. در خونه رو قفل کرد؟ها رو نمیبچه»کشه:نفس عمیقی می

 «جوری رفت.نه همین»کشم:بینیمو پر صدا باال می
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 «جمع کن من تا سه ساعت ديگه دم خونه وايمیستم بیا پايین.خیلی خُب. پاشو وسايلت رو »_

 «چیکار کنیم؟»گم:پر دلهره می

ی ماهدخت. بودنِ تو اونجا خطرناکه االن مخصوصا که هیچی فقط میريم خونه» مطمئن جواب میده:

ها نیستن. هر چی لباس ضروری میخوای جمع کن. مدارك شناسايیت رو هم بردار. مدارك بچه

 «رو هم بردار. خب؟هابچه

 «به ماهدخت چی میگی؟ برات بد نشه؟»کنم:با پشت دست صورتمو از اشك پاك می

 «نمیخواد به اين چیزا فك کنی فقط کاری که گفتم رو بکن.»کنه:نفسشو بیرون فوت می

های تو بشم. نمیخوام فك کنی حاال که اين داستان من نمیخوام بار شونه» بغضمو قورت میدم میگم:

 ش اومده تو مجبوری منو حمايت کنی.پی

 «تونم يه فکری برای خودم کنم.من خودم می

 «سلوا؟»اسممو صدا میزنه:

وسايلت رو جمع کن. سه ساعت هم بیشتر وقت نداری بعدش »بغضم باال میاد. حرفی نمیزنم. ادامه میده:

 «مون حرف میزنم.کنی و فردا راجع به آيندهمیام دنبالت و با هم میريم. امشب استراحت می

 «مون؟آينده»پرسم:متعجب می

 « ی من و تو و آروشا و ايلیا.آره. آينده»محکم جواب میده:مطمئن و

 «جدی میگی يا...»اشك از چشمم پايین میاد:

خوام اما تو و جدی میگم فقط زمان نیاز داريم تا با اين اتفاقا کنار بیايم. البته من زمان نمی»میخنده:

 «خوايد.می ها زمانبچه
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 «بینمت.االن کاری که گفتم بکن. سه ساعت ديگه می»گم. ادامه میده:چیزی نمی

 کنه.گم و قطع میآرومی می« خداحافظ»

کنم از جا بلند میشم. چمدون رو از کمد بیرون میارم و لباسای به قول داراب ضروری گوشیو که قطع می

ز داخل کشوی آرش شناسنامه و پاسپورت خودم و رو توی چمدون میريزم. کیف دستی رو برمیدارم ا

 ها رو هم برمیدارم داخل کیف میذارم. بچه

 فهمید منتظری. گذشت وقتی میکنم. يك ساعت و نیم گذشته. زمان چقدر دير مینگاه به ساعت می

پوشم. شال مشکی رو روی تخت میذارم و برای خوردن آب شلوار جین مشکی و مانتو مشکی رو هم می

 کنم.دارم و در يخچال رو باز میز اتاق بیرون میرم. لیوانی از کابینت برمیا

 «بری؟شال و کاله کردی. تشريف می»صدای آرش از پشت سرم میاد:

ترسم. نه اخم داشت و نه عصبانیت اما لیوان توی دستم روی زمین میوفته. از ديدن صورتش می

 «بری؟پرسیدم جايی تشريف می»لباش از هم باز میشه:های پیراهنش باز بود. چشماش قرمز بود. دکمه

 «کِی اومدی؟» کنم:قدمی عقب میرم. در يخچال بسته میشه. زمزمه می

 «شنوم!نمی» صداشو باال میبره:

 «کِی اومدی؟»صدامو باال میبرم اما لرزش صدام بیشتر میشه:

شدم. کجا تشريف میبری؟ سه زياد نیست. ديدم مشغولی مزاحمت ن»کنه:ساعتشو از مچ دستش باز می

 «بار شد

 «خوام برم.می»سوزه:آب دهنم رو قورت میدم. چشمام می

 «چرا؟ زوده که. البته نه ديرم شد. کِی قرار بود بری؟ قبل از شمال رفتنتون؟»ابروهاشو باال میندازه:
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 «من سعی کردم باهات حرف بزنم تو خودت نخواستی.» سوزه:نوك بینیم می

 «خیلی خُب االن بگو. گوش میدم.»رش میزنه:دستاشو به کم

دردسر جدا بیا بی» کنم لحنم آروم و ماليم باشه:ترسم. سعی میاز حالت چشماش و لحن خونسردش می

 «کنم.بشیم. خواهش می

 «خیلی به ريشم خنديديد؟»خارونه:ش رو میچونه

ن ساختمون میدونن. آره؟ سرايدار ی ايحتما خنديديد. اصال نمیشه نخنديد. شايد همه» شه:نزديکم می

 «خنديد. مقصرش کیه؟بهم میخنديد. سرايدار ساختمون بهم می

 «بذار برم»کنم و می نالم:پیچه. دستامو مشت میدلم به هم می

 «تا آخر عمر همه با انگشت منو نشون میدن. رفیقام بهم میخندن. مقصرش کیه؟»اهمیت به من میگه:بی

 «بذار برم آرش.:»تر میشهصدام کمی بلند

میشه؟ يادته؟ تو اتاق  من بهت گفتم اگه همچین غلطی کنی. چی»به چپ و راست تکون میده: سرشو

 «خنديديد؟خوابمون بهت گفتم. اون موقع هم به ريشم می

ت مینداختم مث هر بار گريه»زنم. صداش خش دار میشه:گیرم. زير گريه میدستمو جلوی صورتم می

 «میومد. سگ از خودم بدم

خواستم اينجوری من نمی» کنم:دستمو از روی صورتم برمیدارم. با چشما و صورت خیس نگاهش می

 «خواستم.بشه. بخدا نمی

خواستی بفهمم؟ لطف بزرگی بود ولی نشد ديگه. شیده مث دوست پسرت مشترك نمی» میخنده:

 «خوشش نمیاد.
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 «بذار برم آرش.»ريزم:کنم. التماس توی صدام میبندم و باز میپلکامو می

 «برو»قدمی به عقب میره. لب میزنه:

هايی که بی شباهت به دويدن نیست به اتاق خواب میرم. شالمو روی کنم با قدميه لحظه هم مکث نمی

دارم برمی گردم تا چمدون رو بردارم اما آرش وارد اتاق میشه و در سرم میندازم و کیف دستی رو برمی

 «چرا سلوا؟ ما که زندگیمون خوب بود؟»ديوار کنار در تکیه میده:اتاق رو میبنده. به 

 «هامونآرش به خاطر بچه»م پايین سُر میخوره:کیف از روی شونه

 «زندگیمون خوب بود.مگه نه؟» داره:قدمی به سمت پنجره برمی

 «آرش بسه ولم کن بذار برم»ترسم. جیغ میزنم:می

ندازه. دستام به لرزش میوفتن. به عقب نگاهی به پايین میکنه کنه. سرشو خم میپنجره رو باز می

 «ولت کنم بری؟ بزنی و بری؟ به همین سادگی؟»گرده:برمی

مگه فقط من مقصرم؟ تقصیر خودت بود. با دوست صمیمیم دوست شدی. کتکم زدی. » به گريه میوفتم:

 «خدا خواستم اما نشد.تحقیر کردی. اصال مگه دست من بود آرش؟ نتونستم دوسِت داشته باشم. ب

به سمتم میاد. عقب عقب میرم. روی تخت میوفتم. میخوام بلند بشم اما زودتر از من آرش روم میوفته. 

 «کنی؟آرش چیکار می»شه. وحشت زده جیغ میزنم:جیغ بلندی میزنم و دستاش دور گلوم حلقه می

آرش تو رو خدا. به خاطر »یغ میزنم:گلومو فشار میده. نگاهم به چشمای قرمز و در از اشکش میوفته. ج

 «هامون آرش.بچه

چکه. میخوام باز ای اشك از چشمش روی صورتم میگلومو بیشتر فشار میده. نفسم باال نمیاد. قطره

خونم که التماس کنم اما فقط دهنم باز میشه. گلومو بیشتر فشار میده. هیچ هوايی نیست. از چشماش می

کوبم. اشك از چشمام بیرون میريزه. آروشا و ايلیا چی میشدن؟ وی زمین میتصمیمشو گرفته. با پاهام ر



ینب طوماریر گور                                                                                                                    زدمدفون    

511 

 

کنم. چشماش کرد؟ به مچ دست آرش چنگ میندازم. با چشمام التماسش میکی براشون مادری می

کنم هیچ هوايی نیست. آروشا هنوز موقع ترسیدن خودش رو خیس میکنه. خالیه. دهنمو باز و بسته می

ی فیلم نگاه کردن و بازی رو نداره. سرمو تکون میدم. فشار از دو ساعت نیستم حوصلهايلیا وقتی بیشتر 

حرکت روی زمین میمونن. داراب اعتراف کرده بود دوستم داره. قرار بود دستش بیشتر میشه. پاهام بی

ينو حس ی من و ايلیا و آروشا و داراب. همه چی داره تموم میشه و من امون فکر کنیم. آيندهبه آينده

 کنم.می

تصوير آرش محو میشه و تصوير آروشا میاد. بلند میخنده و اسممو صدا میزنه. پلك میزنم. رگای 

صورت آرش بیرون زدند. صورتش قرمز شده و هنوز گلومو فشار میده. يکی از دستام از روی مچ 

کنه و دنم حلقه میدستش باز میشه و پايین میوفته. تصوير ايلیا جلوی چشمام میاد. دستاشو دور گر

حرکت میشن. پلکام خوره. دستا و پاهام بیی چشمم الی موهام سُر میبوستم. اشك از گوشهمحکم می

چکه. صدای ی اشك ديگه از چشماش روی صورتم میکنم. يه قطرهسنگین میشه. به آرش نگاه می

ق هق آرش بلند میشه. داراب تو سرم پخش میشه. ازم خواسته بود منتظرش باشم تا بیاد. صدای ه

 هام بود.کنه. لبخند ضعیفی میزنم. داراب مراقب بچهتصوير داراب میاد بهم میخنده و بغلم می

 جا سیاه میشه.بندم. همهپلکامو می 
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