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حاال که ماه هاست اسیر این چهاردیواری منفور شده ام،حاال که 

مدتی ست خود را به گورستان تنهایی تبعید کرده ام و میان 

خاطراتت دفن شده ام،حاال که فهمیده ام فرار اشتباه ترین راه 

ممکن بود و من همیشه اشتباه ترین ها را انتخاب میکنم،درست 

لحظه،میفهمم که تو فراموش شدنی نیستی و من حاال،در همین 

 فقیرترین فرد این کره ی خاکی هستم که ندارمت!

مانند تمام این مدت،مرغ دلم سودای پرکشیدن به آن روز ها را 

دارد هرچند که میدانم یادآوریشان قاتل خاموشی بیش نیستند 

و همین اندک توانم را نیز ذره ذره میجوند و من برای بار 

ارم،خاطراتی را مرور میکنم که شیرینی هرچند کمِ چندهز

 شان،میچربد به زهرماری اغلب روزها و ماه هایشان

روی تخت سفید و کمی سفت و خشکم می خزم و ملحفه را روی 

سرم می کشم و دستم ناخودآگاه زیر بالشت در جستجوی 

عطرت می رود و پیدایش که می کنم درش را باز کرده و عمیق 

جست و خیز کنان خودم را به سه سال قبل می  می بویمش و

 رسانم
*** 



به تک درخت کهن سال کنار حیاط کوچک تکیه می دهم،آفتاب 

اذیتم می کند و من چشم هایم را تنگ تر می کنم و به پسرک 

الغری نگاه می کنم که کارتونی به آن بزرگی را روی کمرش نگه 

ن قسمت داشته است،حدس می زنم که ممکن است پایش در آ

کوچک کنده شده ی موزاییک حیاط پیچ بخورد و تعادلش را از 

دست بدهد اما هنوز دهان باز نکرده ام که سکندری میخورد و 

کارتون به زمین پرتاب میشود و صدای تَق تَق شکستن تمام 

ظرف ها بلند میشود و چشم هایم ناخودآگاه روی هم میفتند و 

نجره را باز می کند و دستم را روی قلبم می گذارم و او پ

 سیگارش را لب پنجره می فشرد و داد می زند

 سرسام گرفتم،حواستون رو جمع کنید دیگه،این بار دوم بود اَه_

پنجره را به هم می کوبد و من نگاهم به نگاه شرمنده ی پسرک 

 سبزه رو گره می خورد

جلوتر می روم و دوزانو مقابل او که ساق پایش را ماساژ می دهد 

 نشینم می

 خودت خوبی؟_

 سر پایین می اندازد

 شرمنده ام خانوم،از دستمزدم کم کنید_



 لبخند می زنم

 مهم نیست خودت رو ناراحت نکن_

 

باالخره یکی از کارگرها آخرین کارتون را هم زمین می گذارد و 

 رو می کند سمتم

 امری نیست؟_

دست داخل کیفم می برم و مبلغ از پیش تعیین شده را حساب 

 ی کنم و آنها می روندم

احساس می کنم غده ی بزرگی در شاهراه گلویم سبز شده است 

 که این چنین تنفس را برایم سخت کرده

حیاط می اندازم و ناخن هایم را در   نگاهی به کارتون های کف

 گوشت کف هردو دستم فرو می کنم

 "انتقام این حال و روزمون رو از تک تکتون می گیرم"

می کنم و از راهروی تنگ و تاریک و خاک گرفته  دو پله را طی

رد می شوم و وارد هال می شوم،نگاهم مستقیم بین دو 

 انگشتش را نشانه می گیرد

 آتش درونم منتظر یک جرقه است برای شعله ور شدن



با چندقدم خودم را به او می رسانم و سیگار را از دستش می 

 کنم و داد می کشمگیرم و زمین می اندازم و زیر پایم لهش می 

 احمق میفهمی ضرر یعنی چی؟_

با فریادم پیرمرد بیچاره به خود می لرزد و صدایی شبیه به ناله 

 از گلویش خارج می شود

 نگاهم را از عنایت اهلل می گیرم و مجدد به او می دوزم

 می دانم از من انتظار کوچکترین تشری را ندارد

سرم را باالتر می  قدش یک سر و گردن از من بلندتر است پس

 گیرم و رقص اشک را در آبی های درخشانش به راحتی می بینم

 جدی نگاهش کردم

 تموم کن خواهشا این لوس بازی ها و گریه ها رو،به خودت بیا._

بدون کالمی فقط نگاهم می کند و قطره اشکی روی گونه ی 

سفیدش غلت می خورد، چند قدمی فاصله می گیرد و روی تکه 

 شده ی زیر پنجره می نشیند موکت پهن

دلم برای درد های دلش مچاله می شود اما نگاه از او می گیرم و 

 مقابل ویلچر عنایت اهلل خان زانو میزنم

 هردو دستش را در دستم می گیرم و کمی ماساژشان میدهم

 نگاهش دلخور است



سرم را روی پایش میگذارم و او دست های کم توانش را روی 

 در می آورد موهایم به حرکت

قطره اشکی که از گوشه ی چشمم روی شلوارش می چکد را 

 حس می کند

 سرم را بلند می کنم و در چشمان بی فروغش نگاه می کنم

 یک دنیا حرف در این دو چشم نهفته است

 یک دنیا دلگرمی در اوج یأس

 می ایستم و گونه اش را می بوسم

 درستش می کنم عنایت اهلل جونم غصه نخوریا _

پوزخند صدادار ترالن نمک می شود روی زخم های عفونی شده 

 ام

اما نگاهم که به شکم کمی برآمده اش می افتد،پشیمان می شوم 

 حرفی بزنم که مبادا ناراحتش کند.
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عنایت اهلل خان را از حمام بیرون می آورم و لباس هایش را تنش 

 میکنم و با حوله موهایش را خشک میکنم

چقدر عذاب کشیده و معذب شده است،دست از خشک می دانم 

کردن موهایش می کشم و ویلچرش را جلوی آینه هدایت می 



کنم،موهایش را شانه می زنم و او هنوز از نگاه کردن به چشم 

 هایم فرار می کند

از پشت دستم را دور گردنش حلقه می کنم و سرم را روی شانه 

ای کودکی ام و با اش قرار می دهم درست مانند تمام سال ه

لبخندی که تصنعی بودنش از ده فرسخی فریاد می زند،در آینه 

  نگاهش می کنم

 الهی من قربون عموی گل و خوشگل خودم برم_

 باز هم نگاهم نمی کند

 عنایت اهلل جونم،نگام کن دیگه،خب گناه دارم_

نگاهم می کند اما همان یک قطره اشک در چشم هایش دریا 

 وش می کشد.دریا غم را به د

 آهی ناخودآگاه از عمق سینه ام برمی خیزد.

در این پنج ماه خیلی ضعیف و رنجورتر شده است،در این پنج 

ماه که سهراب ترکمان کرده و رفته،چه بالها که بر سرمان 

 نیامده،پیرمرد بیچاره حق دارد این چنین بشکند

 برای عوض کردن جو،با ذوقی ساختگی می گویم

جونم،یه برنامه هایی دارم که اگر بگیره،عالی عنایت اهلل _

 میشه،یک ساله دوباره سرپا می شیم



 سوالی نگاهم می کند و می دانم که توضیح می خواهد

خبرش رو دارم یکی از شرکت های سرشناس،یه سرمایه گذار _

 می خواد،یعنی یه جورایی داره کله پا میشه

 چشم غره اش هنوز هم همانقدر اقتدار دارد

 غش می خندمغش 

 خب ببخشید داره ورشکست میشه_

اگر پول فروش خونه رو اونجا سرمایه گذاری کنیم ضرر نمی 

 کنیم،چون اون شرکت بِرندِ

پیرمرد بیچاره نمی داند که می خواهم تمام آنچه که برایمان "

باقی مانده است را با دست های خودم آتش بزنم،که آن کسانی 

 "د هم بسوزندکه آتش به زندگی مان انداختن

 لبخندم جان بیشتری می گیرد

 موافقی عمو جونم؟_

نامطمئنی در خاکستری های بی فروغش موج می زند اما مجبور 

 است که اعتماد کند

و باز هم سؤالی نگاهم می کند،می خواهد بداند کدام شرکت 

برندی در حال ورشکستگی است که او خبر ندارد البته حق هم 



ر ندارد،کوس رسوایی شان هنوز بر دارد،فعال هیچ کسی خب

 زمین نخورده است.

 کمی هول و دستپاچه می شوم.

 از او فاصله می گیرم.

کمی به رنگ پریده ام در آینه ی سفید رنگ خیره می شوم و 

نگاهم به کارتون سررسیدهایم می افتد و فکر می کنم در اولین 

فرصت آتشی وسط حیاط کوچک خانه ی جدیدمان درست 

 رد و آتششان می زنم.خواهم ک

می خواهم از اتاق بیرون بروم که با ناله ای که از گلویش خارج 

می شود دستم روی دستگیره ی قدیمی در فرسوده خشک می 

 شود.

 برمی گردم،با دنیایی سوال نگاهم می کند.

 پوست لب پایینم را میان دندان هایم به بازی می گیرم.

 صورتش کامال برافروخته شده است.

 ره منظورم شرکت حکمت بودآ_

با همان دست های کم توانش چند ضربه ی پیاپی به ران هایش 

 می زند.

 بغض می کنم.



جلوتر می روم و روی همان روزنامه های پهن شده ی کف اتاق 

 زانو می زنم.

 می خواهم قانعش کنم.

عنایت اهلل جونم،مگه به من اطمینان نداری؟ما االن در شرایطی _

ونیم روی هر شرکتی ریسک کنیم،اونجا شناخته نیستیم که بت

 شده است،بهترین فرصته برای جبران

 با غضب رو برمی گرداند.

 بوسه ای به دستش می زنم

 اون اختالف خیلی بی پایه و اساس و بچه گانه شروع شد._

 ،سهراب هم خوشحال میشه.اصال اگر از من می شنوی

 با دودلی و تردید نگاهم می کند.

 برابر یغمای نادان و بی عقل زود کوتاه می آمده. همیشه در

 می خندم

قربونت برم خوشتیپ خودم،دوماه دیگه تاریخ چک منه،اگر _

 نتونیم پاسش کنیم باید با کمپوت بیای مالقاتم

فکرش را هم نمی کنی که ذره ای برایم مهم نیست در جهنم "

 "این زندگی باشم یا پشت میله های زندان

 اخم می کند.



برم عنایت اهلل خان؟برم؟اگر اوکی بدی فردا صبح اول وقت _

 اونجاام

 شانه هایش را باال می اندازد.

ذوق زده بلند می شوم و ویلچرش را به سمت تنها تختِ زیر 

 پنجره هول می دهم و به سختی روی تخت می خوابانمش.

باد گرم از پنجره ی نیمه باز بدون پرده می وزد و عنایت اهلل 

 ه آسمان می شود.خیره ب

چیزی احتیاج داشتی اون زنگ کنار تخت رو فشار بده _

 عموجونم

 نگاهش هنوز به آسمان بی ستاره خشک شده است.

 خم میشوم،روزنامه ها را جمع می کنم و از اتاق خارج می شوم.

به محض بستن در دستم را روی گودی کمرم می فشرم و لبم را 

 گاز می گیرم.
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 رو رد نمی کردی بره.کاش صالح _

 با صدایش از جا می پرم.



به اُپن سنگی قدیمی آشپزخانه ی سمت راست اتاق با سیب 

سرخی در دستش و پیراهن کوتاه آبی رنگ با گل های ریز 

 صورتی تکیه داده است.

 فقط نگاهش می کنم.

 شانه هایش را باال می اندازد.

 بخاطر خودت میگم،کمردرد گرفتی_

را روی بینی ام می گذارم و از در اتاق فاصله  انگشت اشاره ام

 می گیرم.

 ترالن جان خواهش می کنم آروم تر،می شنوه ناراحت میشه._

 دستش را به معنی برو بابا در هوا برایم پرتاب می کند.

نزدیکش می شوم که حاال روی دو فرش لوله شده نشسته است 

 و ویولونش را کوک می کند.

با حضور صالح معذب می شدیم،اونم اینجا جامون کوچیکه _

 دیگه رفت شهر خودشون

 ویولون را بغل می کند و مظلومانه نگاهم می کند

 این ضد و نقیض های رفتاری اش دیوانه ام می کند

 من این جا رو دوست ندارم آجی_

 مانند کودکان لب ور می چیند



 کنارش می نشینم و گندمزار لَخت طالیی اش را نوازش می کنم

 ت می کنیمعاد_

 سرش را به شانه ام تکیه می دهد

 حاال چی میشه؟_

 درستش می کنم_

همه چیز،بدتر از االن میشه ترالن،من رو به خاطر خودخواه "

شدنم ببخش،اگر تو هم جای من بودی همین تصمیم رو 

 "میگرفتی
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جلوی آینه می ایستم و به چهره ی رنگ پریده ام خیره می 

 شوم.

اولین دیدار آن هم پس از شش سال ضعیف و خواهم در نمی

 شکننده به نظر برسم.

همیشه آزاد   بخشم و آن چند فر جلوییکمی رنگ به صورتم می

و رهای موهایم را به داخل مقنعه ی مشکی هدایت می کنم.حاال 

 بهتر شده ام؟

 نوشته ام را باالی سر ترالن میگذارم.

 رومپاورچین از اتاق بیرون می



 بندم.با آرام ترین صدا میو در را 

 سوییچ را از روی جا کلیدی برمی دارم و از در خارج می شوم.

ام را از جاکفشی خارج می کنم و کفش های پاشنه سه سانتی

 پاهایم را در آن فرو می برم.

 راست می ایستم و مانتویم را صاف می کنم.

نزدیک در هستم که نگاهم به شاخه های خم شده ی درخت و 

  ت های کال رویشان می افتد.تو

به خودم که می آیم می فهمم که باز هم پوست لبم را میان 

دندان هایم به بازی گرفته ام،سوییچ را کف دستم فشار می دهم 

 و فکر می کنم که سهراب چقدر توت دوست دارد.

هر چه بزاق در دهانم دارم را به سختی فرو می دهم بلکه این 

 ین تر برود اما فایده ای ندارد.بغض خفه کننده کمی پای

سوار می شوم و انقدر غرق در افکارم هستم که وقتی به خودم 

می آیم،ماشین را در پارکینگ شرکت پارک می کنم و حاال 

مطمئن تر از هر زمان دیگری نگاهی در آینه به خودم می 

 اندازم،رژلب کالباسی را محکم روی لب هایم می کشم.

شود،نفس عمیقی می کشم و وارد  در آسانسور که باز می

آسانسور می شوم،انگشت هایم را محکم دور دسته ی کیفم 



حلقه کرده ام،در را با فشار باز می کنم و بیرون می روم،به محض 

خروجم از آسانسور،در شرکت باز می شود،قامت بلند مردانه ای 

در چهارچوب در ظاهر می شود،حواسش به من نیست،مشغول 

 سی پشت خط است،قهقهه می زند.حرف زدن با ک

اما من خوب نگاهش می کنم،چهره اش کمی پخته تر شده و 

البته جلف تر.قسمت باالیی موهایش را رنگ قهوه ای پررنگ 

پوشانده و زنجیر عجیب و غریبی که در گردنش است از زیر دو 

دکمه ی باز پیراهنش خودنمایی می کند،کمی از تتوی پر نقش و 

استش از زیر آستین تا خورده اش دیده می شلوغ روی دست ر

شود،شلوارش تا قوزک پایش است و فکر می کنم چه تیپ 

مسخره ای دارد.نزدیک تر می شود و انگار تازه متوجه حضور 

من شده که با یک خداحافظی گوشی را قطع می کند،متعجب 

نگاهم می کند و جلوتر می آید،نمی خواهم اما ناخودآگاه تمام 

 در نگاهم می ریرم و خیره اش می شوم.نفرتم را 

 تو؟اینجا؟_

لبخندی می زنم و ابروها و شانه هایم را باال می اندازم و از 

کنارش رد می شوم.پوزخند صدادارش را می شنوم و توجهی 

 نمی کنم.



نگاهی به در و دیوار شرکت و دیزاین خاص و شیکش می 

جالل و زیادی به "اندازم،دندان هایم را روی هم می سایم

جبروت حکمت ها اضافه شده،انگار فقط اونایی که نابود شدن ما 

 "بودیم

مقابل میز منشی می ایستم و دستم منبت کاری های ریزش را 

 به بازی می گیرد،با لبخند و منتظر نگاهم می کند.

 خسته نباشید،میخواستم با آقای هامون حکمت مالقات کنم._

 وقت قبلی داشتید؟_

 خیر_

 پس_

 حرفش می دوم.میان 

 بگید یغما نیکزاد اومده_

کمی مشکوک نگاهم می کند و گوشی را برای هماهنگی برمی 

 دارد.

آنقدر غرق در فکرم و گوشت و پوست لبم را جویده ام که 

متوجه نمی شوم منشی چه می گوید،ولی وقتی به خودم می 

آیم،در اتاق مدیریت باز می شود و قامت هامون حکمت مقابل 



ظاهر می شود،با لبخند و تعجب نگاهم می کند،نگاه چشمانم 

 منشی کنجکاوانه بین ما در رفت و آمد است.

 با همان لبخند روی لبش به داخل اتاق اشاره می کند.

 بفرمایید داخل لطفا._

وارد می شوم و در را پشت سرم می بندد،با لبخند تحسین 

ی آورد،اما آمیزی سرتا پایم را برانداز می کند و دستش را جلو م

 من حلقه ی دستانم را محکم تر به کیفم بند می کنم.

 تازه یادم می افتد سالم نکرده ام،

 سالم_

باز هم لبخند می زند و نگاهی به دستش می اندازد و آرام آن را 

 کنار بدنش قرار می دهد.

 تغییر کردی یغما_

 پرسشگر نگاهش می کنم.

 مهربان می گوید

 ی.خانوم بودی خانوم تر شد_

 لبخندی تصنعی می زنم.

 ممنونم لطف دارید._

 دلمون برات تنگ شده بود._



تهوع می گیرم انقدر که دوست دارم تمام محتویات معده ام را 

 روی همان میز چوب گردویش باال بیاورم.

حالم از،این لبخند ها و مهربونی تصنعیت بهم می خوره،عامل "

 "بدبختی

 به نشستن دعوتم می کند.

کنم وقارم را حفظ کنم،می نشینم و پا روی پا می سعی می 

 اندازم.

 چی میل داری یغماجان؟_

 تند می شوم

 ممنونم هیچی،و در ضمن نیکزاد هستم._

باز هم جوابم را با لبخند می دهد،این بار پتانسیل کشتنش را هم 

 پیدا می کنم.

مقابلم روی ست شکالتی راحتی می نشیند و کمی خودش را 

ساعد هردو دستش را روی زانوهایش قرار می  جلو می کشد و

 دهد.

 با دقت نگاهم می کند.

فکر نمی کردم دیگه هیچ وقت همدیگه رو ببینیم.من هم _

 جلوتر می روم و لبخند دندون نمایی می زنم.



توی دنیا خیلی چیزها برخالف میل ما پیش میرن یعنی دوست _

یه ن و شما.تکنداری اتفاق بیفتن ولی اتفاق میفتن،مثل دیدار م

 می دهد و قهقهه می زند.

 میگم که عوض شدی._

 "عوض نشدم،عوضی شدم،درست مثل تو"

 خب حاال چه کمکی از دست من بر میاد؟_

 خوام توی شرکتتون سرمایه گذاری کنم.می_

 پردابروهایش باال می

 ۵پارت#

 جالبه و البته تعجب برانگیز._

 روی شرکت دیگه درسته،ولی من در شرایطی نیستم که بتونم_

 ای ریسک کنم،و االن هم به ناچار اینجا هستم.

 لبخندش پررنگ می شود.

 باید با عِمران هم مشورت کنم._

ی مشورتشان را می دانم،در اوضاعی نیستند که این قطعاً نتیجه

پیشنهاد را رد کنند،کل سیستم حساب رسی شرکت را هک 

هنگفتی به شرکت کرده ام و می دانم اگر تا ده روز دیگر پول 

 تزریق نشود،اعالم ورشکستگی خواهند کرد.



 با لبخند پیروزمندانه ای از جا بلند می شوم.

 مقابلم می ایستد دست هایش را در جیب شلوارش فرو می برد.

 شماره ام همون شماره ی قبلیه،تماس از شما._

 سرش را با لبخند تکان داد.

به سنگینی کوه را از شرکت که خارج می شوم،انگار یک باری 

 جابه جا کرده ام.

می دانم که زمان زیادی باقی نمانده است که فاصله ما و آن ها 

 برابر شود.
*** 

با خوشحالی و لبخندی پیروزمندانه تا خانه می روم.نم نم باران 

 یازده صبح اردیبهشتی و حالم را بهتر می کند.

ه گوش وارد خانه که می شوم،هیچ صدایی جز ویولون ترالن ب

نمی رسد.قطعاً عنایت اهلل خواب است اما این که ترالن در این 

ساعت می نوازد،آن هم انقدر غمگین،یعنی باز هم هوای سهراب 

 به سرش زده است.

 در اتاقش را باز می کنم و وارد می شوم.

همانطور که رو به پنجره است و پشتش به من،آرشه در دستش 

 ثابت می ماند و آرام لب می زند



 برو بیرون._

 با صدایی مملو از تعجب صدایش می کنم.

 ترالن جان_

 آهسته بینی اش را باال می کشد.

 گفتم برو بیرون._

جلو می روم و دستم را روی شانه اش می گذارم.به سرعت به 

 سمتم می چرخد و دستم از روی شانه اش می افتد.

پوست صاف و سفیدش،دلم   چشم های سرخ شده اش در میان

 ه درد می آورد.را ب

 خیره و مستقیم در چشم هایم نگاه می کند.

 دوستش داشتی؟_

 ناخواسته آب دهانم را قورت می دهم؟

 کی رو؟_ 

 پوزخندش خنجر می کشد روی قلبم.

 آره دوستش داشتی_

 از چی حرف_

نگاهم به سررسیدی که روی میزتحریر گوشه ی اتاق قرار دارد 

 خشک می شود.



 و به سررسید می رسد.رد نگاهم را می گیرد 

 انگشت اشاره ام را مقابلش با عصبانیت تکان می دهم.

 تو به چه حقی به وسایل من دست زدی؟_

نمی دانم حسش در آن لحظه چیست اما طرز نگاهش را دوست 

 ندارم.

طرز نگاهش را دوست ندارم و باز هم دلم برایش ضعف می 

م و باز هم رود،عصبی و ناراحت از سوء تفاهم ایجاد شده هست

 عاشقانه دوستش دارم.پوزخندش پررنگ تر می شود.

اتفاقا خوب شد که خوندمش،خوبه که آدم چشمش به روی _

یک سری حقایق باز بشه،واقعا برای خودم متأسفم که طی پنج 

 سال زندگی مشترکم نفهمیدم چشم خواهرم،دنبال شوهرمه.

خودم که نفهمیدم چه شد،چرا اختیارم را از،دست دادم،اما به 

آمدم،کف دست و انگشتانم می سوخت و جای پنج انگشتم روی 

صورتی که جز نوازش از دست های سهراب نصیبش نشده بود 

مانده بود و مسیر باریکی از خون،از گوشه ی لبش تا زیر چانه 

 اش راه یافته بود

 با چشم های اشک آلودش فقط نگاهم کرد.

 صدایم می لرزید.



ن.اون چیزهایی که تو خوندی،یک سری از تهمت متنفرم ترال_

احساس پوچ و مزخرف دخترونه،توی یه سن حساس بوده،توی 

اوج تنهایی هام کسی جز سهراب نبود،عمو هم انقدر سرش رو 

به کار گرم کرده بود که اصال حواسش به ما نبود،وابستش 

بودم،همیشه می ترسیدم ازدواج کنه و از پیشم بره و تنهاتر 

بود اما من انقدر که دوستش داشتم فکر می  بشم،اون حامیم

 کردم سهراب حق من از زندگیه.

 دستم را روی بازویش می گذارم.

همون موقعی که متوجه عالقتون بهم دیگه شدم،فهمیدم که _

تمام اون حس تلقین بوده،اصال چیزی بین ما نبود،سهراب پدر 

 نشده،پدرم بود.می فهمی ترالن؟

کنار لبش را با پشت دستش پاک با حرص نگاهم کرد و خون 

 کرد.

با یادآوری اینکه اصال چرا باید به خودش اجازه ی خواندن 

 نوشته هایم در آن سررسید لعنتی را بدهد با تشر نگاهش کردم.

 حاال بگو ببینم چرا رفتی سراغ اون نوشته ها؟_

 بی تفاوت شانه باال می اندازد.

 امان از این تضاد رفتاری همیشگی اش.



 خواستم دفتر هات رو بذارم سرجاش،اتفاقی دیدم. می_

این ترالن است،با همین خصوصیت رفتاری،زود جوش می 

آورد،زود قانع می شود،زود احساساتش به غلیان در می آید،اما 

من دوستش دارم،با همه ی تندی ها و بداخالقی هایش، این 

ی خواهر یهویی پیدا شده ی من، گاه مهربان ترین خواهر دنیا م

 شود.

 ۶پارت#

گیرد، از آدم و عالم، از خودی و غریبه، از زمین گاهی دلم که می

بارد، خودم را در پستوهای و آسمان،که برای زندگی ام می

 کنم.آشپزخانه،دفن می

گویند باید در غذا عشق ریخت تا خوشمزه شود، اما من می

کنم هر کس از ریزم که همیشه فکر میآنقدر غم درش می

 شود!یم بخورد، تا مدت ها غمگین میغذاها

دانید؟غم هم واگیر دارد، مثل غم عمو عنایت اهلل که به آخر می

ریزم و بادمجان دلم ریخت و حاال من در آشپزخانه اشک می

پاشد و بخار برنج دستم را کنم و روغن داغ به دستم میسرخ می

کنم سوزشش از سوزش دل عمویم سوزاند اما من حس میمی

 تر است.کم



کند، هزار بار پیرمرد هربار که بی اختیار خودش را خراب می

 شود.میرد و زنده میمی

 شویم.میریم و زنده میهزار بار می

 شرم نگاهش،آه از آن شرم نگاهش!

 گوید:ترالن می

کاش اختالل حواس داشت اینجوری الاقل کمتر خجالت _

 کشید.می

 گویم:اما من می

 ر جالل و جبروت نداشت!کاش قبل ترها انقد_

 گیرد،دانم چرا دنیا آنقدر سخت از بعضی هایمان انتقام مینمی

دهد که زنعمو شاید هم عنایت اهلل خان تاوان روزهایی را پس می

درناک کمربند   به رد زخم هایی که بر اثر اصابت ضربات محکم و

مالید تا زودتر روی پهلو و شکم و کمر و پاهایش،روغن دمبه می

 خوب شوند.

اما من خوب یادم است،هربار که مرا با خودش به حمام 

دیدم که رد زخم ها هنوز هم روی بدن توپول و سبزه برد،میمی

 کند.اش خودنمایی می



عنایت اهلل خان را دوست ندارم،عاشقش هستم،اصال اگر بگویند 

جانت را بده تا او خوب شود و دوباره با همان اقتدار سبیل هایش 

تاب بدهد و نگاه های زیرچشمی ای بندازد که طرفش بر خود را 

دانم تاوان بدی هایش را پس بلرزد،میدهم.اما چه کنم که می

دهد،تاوان همان روزی که انقدر زنعمو زری جان را زد تا می

جنین سه ماهه اش سقط شد.او هیچ وقت همسر خوبی 

 نبود،هیچ وقت!

حاال دود ازش   وغنی کهآخرین تکه ی بادمجان را هم از داخل ر

 دارمبرمی  بلند می شود

ریزم و بادمجان ها را کنارش خورشت قیمه را در ظرف می

ریزم و چند چینم،سبزی خوردن تازه را در سبد چوبی میمی

ی ماست و خیار را، گذارم، روی کاسهتربچه ی نقلی را رویش می

غ گ دوکنم،تنگ سبز رنبا نعنا و گردو و گل محمدی تزئین می

کشم و رویش را گذارم،برنج را هم در دیس میرا هم روی میز می

 کنم،همه چیز عالی است.با زعفران تزیین می

کنیم، عنایت اهلل حاال هر سه دور میز نشسته ایم و فقط نگاه می

دهم و ترالن بی مهابا زار خورد، من اشک قورت میخان بغض می

یده ام،اما دست و دلمان کند.میز زیبایی چزند و هق هق میمی



خواهیم ادای آدم های خوشبخت را در رود،میبه خوردن نمی

بیاوریم،اما ما خوشبخت نیستیم،و تیر آخر بدبختی و غصه مان 

هم شکم برآمده ی ترالن است و یک صندلی خالی از سهراب 

 دور میز.

 روند.تمام روزهای بچگی مان مقابل چشم هایم رژه می

شوند که حتی صدای خنده هایمان را هم حین میانقدر پررنگ 

 شنوم.دویدن دور استخر بزرگ وسط باغ می

کشم و قهقهه دوم و جیغ میمن با پیراهن بلند صورتی ام می

خورد و سهراب هم به زنم و موهای فِرم در هوا پیچ و تاب میمی

 دود.دنبالم می

 و استایل پنج ماه است که تصویر پسرکی الغر که با همان چهره

قد کشیده بود،با پوست سفید و موهای بور و چشم های سبز 

عسلی اش کابوس و رویای هر شبم شده،کاش رفتن را انتخاب 

جنگید،اصال ماند و میکرد،کاش او هم مثل ما مینمی

 باخت،ولی کاش بود.می

 خواهد پدر شود و رفت.دانست میهنوز نمی

ب کردن حکمت ها مصمم تر کنم،برای خانه خرابه او که فکر می

 شوم.می



 ۷پارت#

در این سه روز آنقدر به صفحه ی گوشی ام خیره ماندم و به خود 

 پیچیدم و حرص خوردم و عصبی شدم که حد ندارد.

خواهم گوشی را خاموش بینم و مینقشه هایم را نقش بر آب می

 لرزد.کنم که ناگهان در دستم می

 کند.خوش میلبخندی خبیثانه روی لب هایم جا 

 خودش است،هامون حکمت!

 گوید باید فردا برای عقد قرارداد به شرکت بروم.می

 شود.در دلم پایکوبی به پا می

 کنم.برنامه ریزی هایم را در،ذهنم مرور می

دهم،که نزدیک ترین تاریخش برای دو روم،چهار چک میمی

کنم و هفته ی بعد است.خودم هم طلبم را با مخبری صاف می

 شود.حسابم خالی می

طی این دو هفته آنقدری وقت دارم که بتوانم سیستم قرارداد 

 های اینترنتی شان را هک،و نیمی از قراردادهایشان را لغو کنم.

توانم از طریق وکیلشان وارد ماجرا برای نیم دیگرشان هم می

 شوم.

 حاال یک پوزخند کنج لبم خانه کرده است.



 وکیلشان!از طریق وکیلشان،وکیلشان،

 درست همان کاری که هامون با ما کرده.

ضربه ای که از طریق یکی از نزدیک ترین و معتمدترین 

اطرافیانت که مثل چشم هایت به او اعتماد داشته ای 

بخوری،خیلی مهلک و دردناک است،اصال جایی تا اعماق 

زند،کثیفی دنیا و آدم هایش بیشتر مقابل وجودت را آتش می

 صند.رقچشمانت می

 فهمی که دنیا جای اعتماد نیست.می

مقصود من تنها این است که هامون در جایی قرار بگیرد که حاال 

 من قرار گرفته ام.

 کیومرث حکمت جوری کمر خم کند که عنایت اهلل خان کرد.

ترالن با پیراهنی زیبا و موهای پریشان شده اش مقابلم روی 

 نشیند.مبل می

 کند.میموشکافانه نگاهم 

 دهد.یک تای ابرویش را باال می

 خونه.چه خبره؟کبکت خروس می_

 خبر های خوب._

 کند.پرسشگر نگاهم می



 روم.کنم و بیشتر در مبل فرو میخودم را کمی رها می

قراره پول فروش خونه رو توی شرکت حکمت سرمایه گذاری _

 کنم.

 بندد.ناگهان رنگ از صورتش رخت می

 نشینم.شوم و مقابلش میلند میترسیده از جایم ب

 چت شده ترالن؟خوبی؟_

 کشد.دستی روی پوست صورتش می

دست خودم نیست،هنوز هم اسم این خانواده که میاد دلشوره _

 گیرم.می

گذارد و من پایین می آید،می نشینم او سرش را روی پایم می

 کشم.پنجه ال به الی خرمن طالیی رنگش می

 کشد.ش میاو هم دستش را روی شکم

 صدایش یک دنیا بغض و آه و ناله دارد.

ترسم.من از آینده وحشت آجی،من از دنیای بدون سهراب می_

 دارم.

 ترالنم،تو باید محکم باشی،باید بهترین باشی._

 لرزد.صدایش می

 میدونم._



 باید هم پدر باشی و هم مادر._

 دونم.می_

گه که دیپس سعی کن با شرایط کنار بیای،سعی کن بپذیری _

 کشه،دیگه زنده نیست!سهرابی وجود نداره،دیگه نفس نمی

 کند.حاال هق هق می

مردم براش،اصال در تعجبم سخته سخته یغما،عاشقش بودم،می_

معرفتم که تونستم بدون که چطور تا حاال زنده موندم؟چقدر بی

 اون نفس بکشم.

 گویمکنم و محکم میاشک هایم را پاک می

 که بگیرم،آبی میشه روی آتیش دل هممون. انتقام مرگش رو_

چرخاند.ترسیده و متعجب به سرعت گردنش را سمتم می

 پرسدمی

 یعنی چی؟!_

 زنم.لبخند می

 فهمی.می_

 ۸پارت#

خوابی شبیخون زده است به شب پر روی تخت نشسته ام و بی

 اضطرابم.



 پیچم.ی نازک را دورم میپتو

 دستانم را دورشان حلقه.  کنم وپاهایم را در شکمم جمع می

 دهم.به صدای نفس های ریتمیک ترالن گوش می

کنم چقدر و چگونه شکرگزار خدا باشم که الیق با خودم فکر می

 حضور ترالن در زندگی ام باشد؟

 گذارم.زنم و چشم هایم را روی هم میلبخندی به شکمش می

و کنم.مرور کودکی برای بی خوابی ام تجویز مرور خاطرات می

 بی مادری ام،از آن دردناک تر پدر داشتن و بی پدری ام!

از مادرم،چیزی به غیر از صدای الالیی گنگی به خاطر ندارم.سه 

ساله بودم که به دلیل پیشرفت سرطانی که خیلی دیر متوجهش 

 شده بود از دنیا رفت.

من بودم و پدر الابالی ای که گویا از ابتدای زندگی مشترکش 

تر از پای ماندنش بوده و هفته ای یکی دوشب  پای رفتنش قوی

 آمده.با زور و غرولوند های عنایت اهلل خان به خانه اش می

نام مقدس پدری را به یدک   بعد از فوت مادرم،هدایت،همانی که

خبریم،ناپدید کشد اما پدر نیست و سال هاست از او بیمی

 شود.می



عنایت اهلل خان  از همان سه سالگی در آغوش زنعمو زری جان و

و زیر سایه ی مهر و محبت بی دریغ تنها فرزند عمو 

 عنایت،سهراب، بزرگ شدم.

عمو جای هدایت ناپدید شده را برایم تا حدودی پر کرد و دست 

نوازش زنعمو زری جان،آنقدر که روی سر من کشیده 

 شد.شد،نصیب سهراب نمیمی

 اما سهراب،سهراب...

 دنیا بود. سهراب پادزهر تمام زخم های

 مردی بود در جسم پسری الغر و نحیف.

آنقدر نزدیک و حمایت گر بود،آنقدر محرم و مرهم بود که من 

 نفهمیدم او برادر است،پدر است!

 زدم!حضورش را در ذهنم همیشگی فقط برای خودم نقش می

که روزی کنار دیگری باشد و از من دور،نفسم را بند فکر این

 آورد!می

توجه شدم همه ی آن احساسات،حس عمیق دوست اما بعدها م

داشتن هدایت نشده ای بوده که سبب توهم عاشق شدن من 

 شده است!



سهراب پدری کم سن و سال بود که الحق هم پدری قابل بود و 

در تمام روزهایی که عنایت اهلل خان در سفرهای کاری و یا 

 مشغول معامله ها و حساب کتابش بود،سهراب با وجود تنها

هشت سال اختالف سنی با من،مردانگی را در حق من و مادرش 

 کرد.تمام می

حتی همان روزی که به دنبالم آمده بود تا من را از مدرسه به 

خانه برگرداند و هرچه زنگ زدیم زنعمو زری جان در را باز نکرد 

و سهراب که کلید نداشت از در باال رفت و در را باز کرد و وارد 

 خانه شدیم.

 روز هم سهراب در اوج شوک و وحشتش مراقب من بود. آن

همان لحظه ای که وارد سالن پذیرایی شدیم و من بدو بدو 

نزدیک آشپزخانه رفتم تا زنعمو زری جان را پیدا کنم و در 

آغوش مهربانش فرو روم و از اتفاقات مدرسه و انتخاب شدنم 

 برای گروه سرود بگویم.

صورت سوخته شده و چشمان  همان موقعی که با دیدن بدن و

بیش از حد بازش،تا جایی که استخوان های فک و صورتم اجازه 

داد،دهان باز کردم و جیغ کشیدم،سهراب چشم هایم را می



گرفت و صدای هق هق و گریه اش را در گلویش خفه کرد و تا 

 یک ماه نتوانست صحبت کند!

واسش اما آن موقع هم به جای عزاداری برای مادرش همه ی ح

 ی من بود.به تب های شبانه

هنوز هم بعد از گذشت چندین سال،کابوس بعضی شب هایم، 

ی زنعمو زری جان در آشپزخانه ی خیس ی سوختهدیدن جنازه

 و سیم لخت یخچال است!

کشم و با با یادآوری آن صحنه دست به گردن خیس از عرقم می

و ترالن  دست لرزان لیوان آب را از روی عسلی بین تخت خودم

 کشم.دارم و یک نفس،سر میبرمی

 شود.آهی از عمق سینه ام خارج می

آه برای لحظات از دست رفته و عذاب وجدان پانزده ساله ای که 

 گریبان عنایت اهلل خان را گرفته.

 آه برای قدر ندانستن لحظات زندگی عمویم.

قدر ندانست و اولین سکته اش را همان پانزده سال پیش بعد از 

 فوت همسرش کرد!



حاال پانزده سال است که غم در چشم هایش خانه کرده،بعد از 

فوت زنعمو زری جان ادعا کرد که تمام سال های زندگی شان 

 دوستش داشته!

دوستش داشته و دست کم هفته ای دوبار سیاه و کبودش 

 کرده!می

 دوستش داشته و جوانی اش را تباه کرده!

ت عمویم،برای زنعموی زری جانم کشم،برای یک عمر ندامآه می

 که هیچ وقت نفهمیدم آن اتفاق،واقعا اتفاق بود یا انتخاب؟!

 برای سی و دو سالگی دفن شده زیر خروار ها خاک سهرابم!

 برای کودک در بطن خواهرکم!

 برای ورشکستگی مان!

 برای تنهایی ام!

 کشم!آه می

 م!کشم تا در این تابستان سرمازده کمتر یخ بزنآه می

 ام بدهکارم!من کلی آه به زندگی

پیچم و به فردا و نبردم با عامل پتو را محکم تر دور خودم می

 کنم.نابودی مان فکر می

 ۹پارت#



کنم و به تنهایی مشغول خوردن ی مفصلی حاضر میصبحانه

 شوم.می

توانم انکار کنم که تا چه حد ترسیده ام و لرزش دست هایم نمی

 شود.موضوع میتأییدی بر این 

آید کمی اغواگر به نظر برسم،اصال باید شوم.بدم نمیحاضر می

شناسم شناسم،خوب هم میکمی لوند باشم،وکیلشان را می

 دانم تنها راه نزدیک شدن به او کمی طنازی زنانه است!می

کشم و ناگهان رنگ شالم را روی لب هایم میرژ لب زرشکی هم

 شود.ف میحرکت دستم روی لب هایم متوق

 "یغما تو کِی انقدر بد شدی؟!"

 کشم،با خودم لج کرده ام!رژ لب را محکم تر روی لب هایم می

ترسم،از این شروع وحشت دارم،پست شده ام،مانند از خودم می

 هامون پست شده ام!

اندازم و وقتی از در آینه نگاهی به مانتو و شلوار شیری رنگم می

دلی راهی شرکت ا شک و دوشوم، بآراسته بودم مطمئن می

 شوم.می

گذارنم و به سالن شوم، راهروی باریک را میوارد شرکت می

 رسم.اصلی می



زند و بعد از این که جواب سالمش را منشی با دیدنم لبخند می

 گویدکند و میدهم، به اتاق هیئت مدیره اشاره میمی

 منتظرتون هستن._

 روم.راست سالن میدهم و به اتاق گوشه سمت سر تکان می

زنم و متعاقباً صدای بفرمایید داخل هامون به چند تقه به در می

 رسد.گوشم می

 شوم.کنم و وارد میدستگیره را باال و پایین می

 کنم.با صدای بلندی سالم می

 شوند.همه از جایشان بلند می

سفید و مستطیلی و بزرگ   نگاهم را میان افرادی که دور میز

 چرخانم.ه اند میاتاق نشست

،مقابلش عِمران و دختری با پوشش زننده کنارش،دو نفر هامون

 از سهامدارن و در آخر صدرا رضوانی.

 کند.هامون از من دعوت به نشستن می

صندلی ای درست مقابل وکیل کارکشته و البته خانم باز 

 کشم.ی شهر بیرون میبالفطره

دلم را چنگ  برق نگاهش چشمانم را، و لبخند بی حیایش

 زند.می



بازی و در تمام دوران کودکی و نوجوانی مان که ما چندنفر هم

کردم که روزی برای بر زمین دوست هم بودیم،فکرش را هم نمی

دیگر نقشه بکشیم و کینه و انتقام آنقدری قلبم را کوباندن یک

سیاه کند که حاضر شوم خودم را تسلیم مردی چون صدرا بکنم 

 یش خیلی با آن روزهایش فرق دارد!که این روزها

کنم هامون عصبی و کالفه است و وقتی رد نگاهش را دنبال می 

شناختمش،دور بازوی ی دختری که نمیبه دست حلقه شده

 رسم.عِمران می

شود و من به عنوان یک سهمدار حرف های الزم گفته می

 شوم.جدید،به سایر شرکا معرفی می

ود و چند برگه و خودکاری را مقابلم شهامون از جایش بلند می

 دهد.قرار می

خانوم نیکزاد،لطفا برگه ی قرارداد رو مطالعه بفرمایید و امضا _

 کنید.

 دود.خوانم و خون هر لحظه بیشتر زیر پوستم میبرگه را می

شوم همه ی نگاه ها متوجه کنم متوجه میسرم را که بلند می

 من است.

 گویممیبا لبخند رو به هامون 



جناب حکمت،نزدیکترین تاریخ چک من برای چهارده روز _

تونم همه ی مبلغ قرار داد رو یک جا به ست.و من نمیدیگه

خوام که چهارتا چک بدم،هر کدوم حساب شرکت واریز کنم.می

 ی یک هفته.به فاصله

، یکی از کند تا چیزی بگوید اما عظیمیهامون دهان باز می

و عصبانیت رو به هامون و خطاب به من  سهامداران، با خشم

 گویدمی

یعنی چی؟این دیگه چه مدلشه؟شرکت به پول احتیاج _

داره،یک سری از بارها ده دوازده روزه که رسیده و هنوز توی 

 گمرکه،اون وقت این خانوم با این شرط و شروط هاش

گیرد و رو کند و دستش را مقابل او میهامون حرفش را قطع می

 گویدیبه من م

خانوم نیکزاد ما فقط طبق همون قراردادی که مقابل شما قرار _

 داره حاضر به همکاری هستیم.

تر کند و چشمانش را تنگ و با لحنی که بیشکمی مکث می

 پرسدگیری دارد،میشبیه بازجویی است و قصد مچ

 مگه توی حسابتون پول نیست؟_

 دهمواب میترسم که سریع جدانم چرا میشوم و نمیهول می



 چرا،چرا هست._

که اینجا نشسته ام پشیمانم،اگر سه روز شرایط بدی دارم،از این

دیگر مبلغ قرارداد را به شرکت بدهم دستم در پوست گردو 

ماند، تاریخ چک مخبری که برای یک ماه دیگر است را چه می

 کار کنم؟نه راه پس دارم و نه راه پیش.

 ای خودم درستش کردم.مخمصه ای است که خودم با دست ه

بیش از هرچیزی، در این شرایط پوزخند روی لب عِمران و نگاه   

 دهد.ی صدرا عذابم میموشکافانه اش و نگاه هرز شده

 چاره ای جز امضا پای آن چهار برگه را ندارم.

کنم و از همین لحظه خودم را مقابل مخبری و سپس امضا می

 بینم.پشت میله های زندان می

 ۱۰پارت#

 کندتر نزول میجلسه تمام شده است و فشار من هر لحظه بیش

 رود.تر سیاهی میو چشم هایم هرلحظه بیش

 کنم احمق ترین آدم روی زمین هستم!حس می

هستم!من حتی اگر برای چک مخبری هم به زندان 

افتادم،قطعا حکم جلبم بخاطر حساب خالی ام از سمت نمی



اضی بودم که به زندان بروم و شد،اما من رحکمت ها صادر می

 آن ها هم زمین بخورند.

اما حاال آمده ام و با دستان خودم تمام موجودی حسابم را 

تقدیمشان کردم و با دست های خالی عزم رفتن کرده 

 تر از خودم.ام.عصبانی ام،بیش

شوم که شوم تازه متوجه میاز روی صندلی چرم که بلند میی

 ق است.چقدر تمام تنم خیس از عر

 هوا گرم نیست اما من رو به خفه شدنم!

 خورد.نگاهم به عِمران و دختر کنار دستش گره می

کند و من چقدر بی اش که خرج عِمران می به عشوه و طنازی

 دلیل از این دختر بدم آمده است!

گیرم و رو به صدرا با صدای صدرا کنار گوشم چشم از آن ها می

 می ایستم.

 کندپایم را برانداز میبا لبخند سر تا 

 تر هم شدی.بزرگ شدی،خوشگل_

 اندازمنگاهی خشک و بی تفاوت به سر تا پایش می

کنم و تو انقدر از خوب بودنت فاصله گرفتی که من حس می_

 شناسمت.دیگه نمی



 اندازدنگاه زیتونی اش را پایین می

عوض شدم که یه چیزی،رو فراموش کنم اما فراموش شدنی _

 نیست

کند،غم به دل من هم راه دانم از چه چیزی صحبت میخوب می

 یابد.می

اما ناگهان چنان از آن پوسته ی مظلوم و حقیقی اش خارج و 

 روم.شود که یک قدم عقب مینگاهش دریده می

با لبخندی که تمام دندان هایش را به نمایش گذاشته است 

 گویدگیرد و میکارتی را مقابلم می

 اگر احیاناً کار حقوقی داشتی در خدمتم.این شمارمه،_

ی صندلی گرفته ام که روی سرامیک های سفید دستم را به لبه

 سقوط نکنم.

 دهم.کنم و یک تای ابرویم را باال میاما ظاهرم را حفظ می

 کردم اهل انجام خورده کاری باشی.فکر نمی_

 چشمکی زد

 شم.میوفای قدیمی استثنا قائل برای دوست های بی_

گیرم و دانم منشأش چیست میکارت را با حرصی که خوب می

گردانم تا کیفم را بردارم که با نگاه خیره ی عِمران روبرو رو برمی



شوم.دختری که کنارش است تند و پشت سر هم و با هیجانی می

زند و او خیره و که در چهره اش مشهود است با او حرف می

 فته است.ریزبینانه من را زیر نظر گر

گیرد و به کند و رد نگاه عِمران را میدختر لحظه ای سکوت می

 کند.رسد با تحقیر و عصبانیت نگاهم میمن که می

دهم که پوزخندی جواب زنم و سرتکان میلبخندی به عِمران می

 گیرم.می

زنم و ماشین را چند خیابان پایین تر که از شرکت بیرون می

کنم و سرم را روی فرمان رک میجای نسبتاً خلوتی است پا

 گذارم.می

 خواهد.دلم یک دل سیر گریه کردن می

زنم و اشک هایم یکی پس از دیگری صورتم را هق می

 شویند.می

کنم و به سمت خانه راه شوم ماشین را روشن میسبک تر که می

 می افتم.

پشت چراغ قرمز آنقدر حواسم معطوف پسر ده دوازده ساله ی 

کند تا از او فال بخرد که به ماشین جلویی اصرار می فال فروشی

کند،که با شود و فکرم به آن روز لعنتی در توچال پرواز میمی



آیم و صدای بوق های ممتد ماشین های پشت سری به خودم می

 آورم.ماشین را به حرکت در می

خواند و من محو صدای خوشش همان روزی که هما حافظ می

 شده بودم.

 روز که...همان 

کنم لب مفلوکم را از حصار طعم خون را که در دهانم حس می

 کشم.دندان هایم بیرون می

 شوم.کنم و وارد خانه میماشین را جلوی در پارک می

قبل از هرچیز دیگری نگاهم به میز دست نخورده ی صبحانه 

افتد و بعد از آن صدای آمیخته با التماس ترالن از اتاق می

 کند.خان توجهم را جلب می عنایت اهلل

 کنم،با کی لج کردی آخه؟عموجانم،توروخدا،خواهش می_

 کنم.روم و در اتاق را باز میجلوتر می

تر سر پایین افتد و عمو بیشنگاه بارانی ترالن به من می

 اندازد.می

 آید.بینم حساب همه چیز دستم میبا صحنه ای که می

 گویم.با لبخند رو به ترالن می

 برمش حموم.تو برو بیردن عزیزم من می_



کند و همانطور که یک دستش به کمرش است ترالن اطاعت می

 شود.از جا بلند می

روم و عنایت اهلل خان را برای حمام کردن آماده جلوتر می

 کنم.می

آیم و تمام لباس هایم خیس شده است و به از حمام بیرون می

 تنم چسبیده.

 گیرد.وابانمش که دستم را میخواهم روی تخت بخمی

 خوای عنایت اهلل جونم؟چیزی می

با چشمش به دفتر و خودکار روی عسلی کنار تختش اشاره 

 کند.می

دهم و او با همان اندک قدرت دستانش به سختی می دستش می

 نویسد.

گیرد و من آن یک جمله را بیش از بیست بار دفتر را مقابلم می

 خوانم تا بفهممش.می

 ن رو بذارید آسایشگاهم_

کنم و آرام لب با دهانی باز و چشم هایی گشاد شده نگاهش می

 زنممی

 عمو_



کند از آن قهرهای سرسخت!از آن گیرد و قهر مینگاه از من می

 هایی که تصمیم دارد ادامه اش بدهد تا به هدفش برسد.

 توانیم بدون او سر کنیم.بار نه،من و ترالن نمیاما این

 ۱۱پارت#

دارم،پاهایم را روی تکیه ام را از دیوار آجری حیاط بر می

ی باغچه ی کشم و لبهموزاییک های خیسِ تازه شسته شده می

کوچکی که ترالن با گل های رنگارنگ بهاری زینتشان داده است 

 نشینم.می

کنم و به کارتی که در دستم نگهش داشته ام و مشتم را باز می 

 کنم.دستم خیس از عرق است نگاه میحاال هم کارت و هم کف 

بار آورم اما اینبرای بار هزارم گوشی را از جیب شلوارم درمی

 کنم منصرف نشوم.گیرم و سعی میشماره را می

خواهم قطع کنم که صدای ناامید از پاسخ دادنش شده ام و می

 پیچد.خندانش در گوشم می

ای هر در کافهحین مکالمه و قرار مالقاتمان ساعت پنج بعدازظ

گذراندیم،صدای که روزگاری دسته جمعی در آن اوقاتمان را می

 شنوم.ی زنی را از آن سوی خط میطناز و پر عشوه

 صدرا جون بیا دیگه عشقم_



آهی از عمق سینه ام برای دختری که خودم را مسبب شرایط 

 شود...!دانم خارج میبدش می

 

آیه عمو را مجبور  با التماس و هزار و یک ترفند و قسم و

 کنیم قرص ها و ناهارش را بخورد.می

ی شکسته شده و کنم و به چهرهپتویش را روی تنش مرتب می

کنم و بوسه ای روی موهای یک دست غرق در خوابش نگاه می

 نشانم.سپیدش می

ترالن حاضر و آماده با مانتوی پانچوی مشکی اش جلوی در اتاق 

 کند.یایستاده است و شاکی نگاهم م

روم و در را شوم و بیرون از اتاق میسریع ازجایم بلند می

 بندم.آهسته می

نگاهی به شال زرد رنگ که صورت زیبایش را قاب گرفته است 

 اندازم.می

 سهراب عاشق رنگ زرد بود.

 رگه های عصبانیت در صدای مخملی و نازکش مشهود است.

 و.من حاضرم یغما اونوقت تو نشستی توی اتاق عم_



آید که امروز تاریخ مراجعه آورم.یادم میکمی به مغزم فشار می

 به پزشکش است.

وار دستم را روی شکم گردش بوسم و نوازشگونه اش را می

 کشم.می

 کنم.متعجب نگاهم می

 یغما چرا زل زدی به من؟_

 گویمکنم و با لبخند میدستانم را دورش حلقه میی

به که اومدی،چقدر خوبه که چقدر خوبه که تو هستی،چقدر خو_

موندی،چقدر خوبه که تو خواهر منی،دلیل زندگیمی،امید 

 کردم ترالن؟قلبمی،اگر تو و عنایت اهلل رو نداشتم چیکار می
*** 

کشد و دکتر مقداری ژل روی شکمش ترالن روی تخت دراز می

 ریزد.می

اندازد و از،باالی عینکش نگاهی به من و سپس به ترالن می

 گذارد.ه را روی شکم ترالن میدستگا

عجب بچه ی شیطونیه،معلوم نیست چطوریی خوابیده که _

 کنم.پیداش نمی

 فشرم.دست ترالن را در دستم می



 پرسددکتر با لبخند می

خواد صدای قلبش رو بشنوه؟توی این مدت ندیدم باباش نمی_

 که همراهتون بیاد.

ی تختی چهبینم که در آنی صورت ترالن به سفیدی پارمی

شود که رویش دراز کشیده و لب هایش از شدت بغض می

 لرزد.می

 نگاه دکتر با تعجب بین ما در رفت و آمد است.

با خشمی که ناخواسته از سوال نابجایش در صدایم 

 دهمنشسته،جواب می

 که بفهمه بچه ای وجود داره فوت کرد.پدرش قبل از این_

 شود.نگاهش شرمنده و متأسف می

 زندمیلب 

 متأسفم._

ی دیگری که در مطب هستیم نگاه پر از ترحم تمام ده دقیقه

کند و فکر ی خانوم دکتر روی ترالن اعصابم را متشنج میشده

 کنم چقدر کلمه ی شعور به تن بعضی ها بدقواره است.می

دهند و شان را ارضا نکنند جان میبعضی ها اگر حس کنجکاوی

 یا فردی بی سواد. فرقی ندارد یک پزشک باشند



کنم که ی ترالن نگاه میشویم،به چهرهسوار ماشین که می

تابد و چشم هایش را کمی جمع آفتاب سمت راست صورتش می

 میکند.

 ریزد.ی اشکش فرو میلرزد و اولین قطرهچانه و لب هایش می

های،زیبای برم که نم اشک را از زیر چشمدستم را پیش می

زند و حاال با صدای بلند دستم را پس می اش بگیرم کهدریایی

 کند.هق هق می

 کندشود و ناله میبه شکمش خیره می

خواستی سهرابمو بگیری،بچش رو چرا بهم خدایا تو که می_

 دادی؟

 دهم.کشم و بغضم را قورت میدستم را روی شکمش می

هممون.خدا  عزیزدلم،ناشکری نکن،این فسقلی یه نعمته برای_

 ،اینجوری میگی عزیز دل خواهر.قهرش میاد

پوشاند و با حالتی هیستیریک پشت صورتش را با دستانش می

 گویدهم می

خدایا غلط کردم،من غلط کردم،بچم رو ازم نگیر،تنها _

 خوشی من بعد سهراب همین بچس،خدایا ببخشید.دل

 دهمدستم را رویی دست های سردش قرار می



 ترالن جان_

 کند.دارد و ترسیده نگاهم میمیش بردستانش را از روی صورت

 یغما اگر خدا بچم رو ازم بگیره چی؟_

 زنملبخندی اطمینان بخش به رویش می

نه عزیزم،قرار نیست هیچ اتفاقی برای این کوچولو بیفته فکر و _

 خیال بیخودی نکن.

ی من راحت شده باشد،نفس انگار که خیالش با همین جمله

 کند.وازش میکشد و شکمش را نعمیقی می

شود و بین تر میحاال بغض میان گلوی من بزرگ و بزرگ

روزها مشهودتر شده است بودن رفتار ترالن که اینضدونقض

 دهمجان می

ترسم،از ترالنی که نیمی از جانم و امانت دهم و میجان می

 ترسم!سهراب است و از دوگانگی هایش می

 ۱۲پارت#

رنگ را از کیفش خارج میکند های راه فلش کوچک طالیی میانه

 کند.و آهنگ سوم را پلی می

بندد و سرش را به پشتی صندلی تکیه چشم هایش را می

 دهد.می



 شود.کالم ویولون در ماشین پخش میطنین موسیقی بی

ی ترالن است که سهراب همیشه همان آهنگ مورد عالقه

 نواخت.برایش می

 نبودن سهراب فکر نکنم.کنم افکارم را پس بزنم و به سعی می

دانم کنم میکنم و آرام ترالن را صدا میمقابل خانه ترمز می

خواب نیست و وقتی لبخند کوچکی روی لب هایش نشسته 

 یعنی فقط کمی،کمی خودش را غرق خاطراتش کرده.

کند و لبخند ضعیفش به سرعت جان چشم هایش را باز می

بیند منتظرم تا ی میگردد و وقتدهد و به زمان حال بر میمی

 پرسدپیاده شود می

 مگه تو نمیای توی خونه؟_

دهم و پوست لبم را میان قرار می ی شیشهدست چپم را لبه

 گیرم.ام به بازی میانگشت شست و اشاره

 کشمنفس عمیقی می

میگردم فقط لطفا حواست به عمو من جایی قرار دارم، زود بر_

 باشه.

 د،انگار حرفی برای گفتن دارد.کنلب هایش را کمی کج می

 بگو ترالن جان_



 کندکمی من و من می

 یغما، من، چیزه، یعنی میگم_

 کنمکالفه از گرما و ترس از دیر شدن قرارم با صدرا نگاهش می

 میگم یعنی، نگهداری از عمو خیلی سخت شده، کاش_

 کنمبا خشم و عصبانیت کالمش را قطع می

 یشگاه؟واقعا که ترالن خجالتممنظورت اینه که ببریمش آسا_

 دهدکند و دستش را در هوا تکان میحرفم را قطع می

 خب حداقل پرستار بگیر براش_

 دهم.سر تکان می

 کنم،االنم لطفا پیاده شو چون داره دیرم میشه.بهش فکر می_

 شود.گرداند و از ماشین پیاده میبا غیظ رو بر می

 کنم.را روی قلبم حس میحاال سنگینی بغض های فرو خورده ام 

ر اهلل خان دتوانم فکرش را بکنم که عنایتبرای لحظه ای هم نمی

 خانه نباشد.

ای که با صدرا متعجب و ناراحت از رفتار ترالن، به سمت کافه

 افتم.قرار دارم راه می

کنم که ظاهر دلشوره امانم را بریده اما نهایت سعیم را می

 خونسردم را حفظ کنم.



 ترسم.ه تنها از ترالن،که از خودم هم میحاال ن

رود تا خاکستری دروغ چرا؟جایی آن ته ته های قلبی که می

که راضی ام خودم را در ازای شود، هنوز زنده است و از تصور این

کمک صدرا برای در هم کوباندن حکمت ها، در اختیارش 

 کوبد.ام میبگذارم، خودش را به دیواره های سینه

 تپد.تر میخاکستری آراماما قسمت 

ترسم سیاه شود و ترسم، میو من از این آرام تپیدنش می

 بگندد!

بگندم در جوی متعفن انتقامی که با دست های خودم خواهم 

 ساخت!

کنم متن ایمیل اعتراف رانم و سعی میافکارم را به عقب می

دانم چیزی از گناهش محمودی را در ذهنم پررنگ تر سازم، می

که هامون مبلغ هنگفتی بابت اینکه او شود اما فکر به ایننمیکم 

ی تام االختیاری که از ما داشته، تمام اموالمان را با وکالت نامه

 تر از هامون متنفر شوم.شود بیشنابود کند هم باعث می

دانم ی قلبم،نمیبرای توجیه کردن همان قسمت قسمت زنده

 گویمدم میشاید هم صدای وجدانم، دائم با خو



رسد، اما هامون جلوی چشم حاال که دستم به محمودی نمی

ای که حتی پلیس ها هم هایم است، اصال دلیلی ندارد محمودی

 تر جلوهنتوانستند ردش را بزنند بخواهد با دروغ گناهش را کم

توانم برای التیام زخم بدهد.و من حداقل کاریی که می

 به صدرا رضوانی شوم. مان بکنم این است که متوسلزندگی

 حاال کمی آرام تر شده ام و حتی لبخند به لب دارم.

ام در آینه کنم و نگاهی به چهرهماشین را مقابل کافه پارک می

برم و دستی البالی تر میای را کمی عقباندازم،شال سورمهمی

 کشم.فرهای موهایم می

بودن کشم و وقتی از مقبول رژلب زرشکی را روی لب هایم می

 شوم.کنم پیاده میظاهرم اطمینان حاصل می

کنم با صدای آویز چوبی باالیش، نگاه چند نفری در را که باز می

ی وسط کافه را شود، اما نگاه من تنها میز شش نفرهمتوجهم می

 گیرد.با همان دو نیمکت در دو طرفش نشانه می

چشم شود و ای صدای خنده هایمان در سرم اکو میبرای لحظه

 کنم.رود و دستم را بند به دیوار میهایم سیاهی می

هیچ چیزی در این فضای تاریک با دیوارکوب هایی که نور 

 نارنجی دارند تغییر نکرده.



هیچ چیز!حتی بوی عود دود شده هم همان بوی لعنتی عطر ارل 

 گری است.

 بی انصاف ها حتی نوع چیدمان را هم تغییر نداده اند.

فرستم برای قرار مالقات در این مکان صدرا لعنت میدر دلم به 

 خاطره انگیز.

ای که حاال خالی است با حسرت نگاهی به میز شش نفره

کنار پنجره  یای ترین میز دو نفرهاندازم و پشت گوشهمی

 نشینم.می

کند، بالفاصله صدای آویز باالی در من را متوجه ورود صدرا می

 .داردمیخاند و با لبخند سمتم قدم برچرنگاهش را در پی من می

م، شونشانم و از جایم بلند میلبخندی تصنعی روی لب هایم می

گیرد و من با احساس گناه دستم را در دستش را مقابلم می

 گذارم.دستش می

 خوبی یغماجان؟_

 دهد.خدمت سفارش دو کیک شکالتی و الته میبا آمدن پیش

ام،نگاهش ابرویی که باال دادهبا لبخندی یک طرفه و یک تای 

 کنم.می

 خنددغمگین می



جا، تو و هما فقط همین رو هروقت دسته جمعی میومدیم این_

 دادید.سفارش می

 ۱۳پارت#

 کند!پس حدسم درست بود، او هنوز هم به هما فکر می

کشم و دست هایم را روی میز قالب کمی خودم را جلو می

 کنم.می

 تو هنوز هم به هما_

 یخیال یغما، از خودت بگو.ب_

 زنم.دهم و پوزخند میتکیه می

 اندازم.کنم و شانه هایم را باال میدست هایم را از هم باز می

 خودم؟دیگه خودی از من باقی نمونده._

 کند.گیرد و پرسشگر نگاهم مینگاهش رنگ تعجب می

ام خدمت و پیچیدن بوی کیک شکالتی زیر بینیبا آمدن پیش

شود اما با دیدن طرح فیل روی الته کمی تحریک میاشتهایم 

 گیرد.بغضم می

بی انصاف ها، حتی طرح هم همان طرح شش سال پیش است، 

جا انقدر همه چیز شبیه همان پس چرا دنیا ما وارونه شده و این

 هاست؟سال



 نگاه صدرا هنوز منتظر است.

م ا هگذارم، صدرای کیک داخل دهانم میبرای بلعیدن بغضم تکه

 پرسدشود و غیر منتظره میمشغول خوردن می

 خوای بگی دلیل این مالقات چیه؟خب، نمی_

 زنم وشوم اما نقاب خونسردی را به صورتم میکمی دستپاچه می

 نما نگاهش میکنم.با لبخندی دندان

 راستش، من به کمکت احتیاج دارم._

 است. ی چشم هایماش خیرههمچنان با آن دو چشم نافذ زیتونی

 دهم.آب دهانم را قورت می

دونم که تو جدا از کار کردن برای شرکت ببینن صدرا، من می_

 حکمت، چقدر با هامون و عِمران صمیمی هستی، ولی، ولی

تر کردم بسیار سختچه که فکرش را میتوانم بگویم، از آننمی

 است.

اش گذاشته پیداست که او از نگاه کردنش و دستی که زیر چانه

 هم کالفه شده است

 دهم.کشم و ادامه مینفس عمیقی می

خوام،در ازاش حاضرم هرکاری که تو کاری که ازت میببین این_ 

 بخوای رو انجام بدم.



 گوید.کالفه نچی می

 خوای بگی یا نه؟می_

 تو از هامون وکالت تام داری،درسته؟_

 دهدسرش را تکان می

 خب آره._

ت های وارداتی بگی که شرکت خوام، تو به شرکمن ازت می_

ورشکست شده،یعنی منظورم اینه که قراردادها رو لغو کنی،از 

طرفی وقتی این بین سودی از وارد کردن محصوالت نباشه،در 

  نتیجه نمیشه قراردادی هم با شرکت های صادراتی تنظیم

 کوبدپرد،و دستش را محکم روی میز میبین حرفم می

پرم و دستم را روی قلبم از جا میاش از این حرکت ناگهانی

 گذارم.می

 نگاه چند نفر سمت ما معطوف شده است.

 غرد.اش میاز پشت دندان های برهم کلید شده

خوای که به شرکت ضرر بزنم؟چی میگی یغما؟چرا تو از من می_

 هام؟کار رو بکنم؟نارو بزنم اونم به بهترین دوستباید این



همانطور که سوئیچش را از روی میز زند و چنگی به موهایش می

گذارد و ایستد، چند اسکناس روی میز میدارد و میبرمی

 زند.کند و لب میعصبانی نگاهم می

خوای به شرکتی که حاال دونم هدفت چیه که میمن نمی_

خودت هم یکی از شرکاشی ضرر بزنی،اما اینو بهت بگم،که 

کردم، اما توی  درسته من خودمو توی لجن زندگی شخصیم غرق

 کارم شرافت و وجدان دارم.

ام را ته گلویم ام،دهانم خشک شده و تلخی اسید معدهترسیده

 کنم.حس می

 ایستم.من هم می

 صدرا بذار توضیح_

 اند.گردگیرد و رو برمیدستش را به معنای ساکت باش مقابلم می

خوره که با زندگی تر از تو حالم داره از خودم بهم میبیش_

جوری کبتی که برای خودم ساختم به امثال تو اجازه دادم اینن

 راجع به من فکر کنن.

 هایم را ندارم.خشک شده ام،حتی توان حرکت دادن لب

گذارد، تیرم به سنگ خورد، بدجوری رود و من را در بهت میمی

 هم به سنگ خورد.



دهم و سمت دیگر خیابان او را به سختی گردنم را حرکت می

 خواهد سوار ماشینش شود.م که میبینمی

 شوم.دارم و از در کافه خارج میبه سرعت کیفم را برمی

شود که در حال عبور از خواهد حرکت کند که متوجه من میمی

 خیابان هستم.

 گویدکند و بدون نگاه به من میماشین را خاموش می

 شنوم.می_

 زنم.گذارم و نفس نفس میدست هایم را روی زانوهایم می

 گویدخشک و عصبی می

 سوار شو_

 شوم.زنم و سوار میماشین را دور می

 گذرد.ای در سکوت میچند دقیقه

 زندپوزخند صداداری می

خواستی در ازای ضربه زدن من به شرکت، خودت رو در هه!می_

 اختیارم بذاری؟

کنم، گرمای ماشین و را کف دست هایم فرو می ناخن هایم

دلی ها تابیده و بوی خاصی گرفته، باعث آفتابی که به صن

 شود تهوع بگیرم.می



 که آخرین تیرمشوم لب باز کنم و بگویم، به امید اینمجبور می

 به هدف بخورد.

افتم و شروع به به جان الک های مشکی روی ناخن هایم می

 کنم.صحبت می

خوام هامون طعم شکست رو بچشه، طعم ضربه صدرا من می_

یکانش رو، درست کاری که با ما کرد، اون باعث خوردن از نزد

 مرگ سهراب شد.

چرخاند که صدای شکستن مهره چنان گردنش را سمتم می

 شنوم.هایش را می

 گویدبا تعجبی فراوان می

 درست حرف بزن ببینم چی میگی؟_

دهم که ای میدهم و نگاهم را به دو گربهکمی شیشه را پایین می

 دهند.دندان نشان میدیگر چنگ و به یک

ی اموال و دار و ندارمون محمودی، وکیل شرکتمون، وقتی همه_

ای که ساکنش بودیم رو با وکالت تام رو به غیر از خونه

االختیاری که از ما داشت به جیب زد و خبرش به ما که توی 

کیش بودیم رسید، باعث شد سهراب سکته کنه و جا در جا 

 تموم کنه.



 کند.منتظر نگاهم می

 تونه داشته باشه؟خب اینا چه ربطی به هامون می_

 ۱۴پارت#

ی کنار ناخن ی کنده شدهام به جان پوستهبا انگشت اشاره

 تر از دلم!سوزد، اما کمافتم، میشستم می

 دهم.کند و من ادامه میصدرا مات و مبهوت نگاهم می

 .ی بعد برام یه ایمیل ناشناس اومد، محمودی بوددو هفته_

ا رفته که بنوشته بود مدت ها بود که این فکر توی سرش رژه می

ترسیده و جرأتش رو نداشته.گفته بود اموال ما فرار کنه، اما می

که هامون مبلغ هنگفتی بهش داده و چندین ماه تشویقش 

 کار رو بکنه.کرده تا اینمی

 برای رفتنش از ایران و مستقر شدنش هم هامون کمکش کرده!

کشد و نگاهم الفه هر دو دستش رو روی صورتش میصدرا ک

 کند.می

 ای یغما، خیلی!خیلی احمق و بچه_

 با چشم های گرد شده نگاهش کردم.

 تونستهای میآخه هامون چرا بایید این کار رو بکنه؟چه انگیزه_

 داشته باشه؟اونم کی؟



 .دهدزند و سرش را به صندلی تکیه میبا صدای بلند قهقهه می

 رسه.ام نمیآزارش حتی به یه مورچه اون_

 دهم.معترض و عصبانی جواب می

ی هامون به ترالن خبر نداشته باشه؟اون کیه که از عالقه_

هدففش به هم زدن زندگی سهراب و ترالن بچده که موفق هم 

 شد،جون سهراب رو گرفت.

ی سمج اشک را قبل از سقوطش از چشم لرزد و قطرهصدایم می

 م.گیرهایم می

یغما، هامون و شیال عاشق هم بودن،من مطمئنم که هامون بعد _

ه ککرده،چه برسه به ایناز ازدواجش حتی به ترالن فکر هم نمی

بخواد،زندگی کسی رو خراب کنه.من مطمئنم که محمودی از 

ها هدفی داشته.ولی به تمام مقدسات قسم گفتن اون حرف

 خورم که مطمئنم کار هامون نبوده.می

ناه گکه نکند حق با او باشد و هامون بیام،ترس از اینفه شدهکال

 جود.بباشد مانند موریانه مغزم را می

خواند که بطری انگار ترس و شک و دودل شدنم را در نگاهم می

 گیرد.کند و مقابلم میآبی از داشبورد خارج می

 نوشم.آبش بیش از حد گرم است اما کمی می



 کار کنم؟حاال،حاال میگی من چی_

شدی به شرکتی که خودت هم تو اگر عقل داشتی حاضر نمی_

تونم برای دارش هستی ضرر بزنی، من چه پیشنهادی میسرمایه

 تو داشته باشم؟

تونم دست روی دست بذارم و اگر کار هامون باشه چی؟من نمی_

 ببینم که اون راست راست برای خودش بچرخه

پرد و باشدـمیان حرفم میانگار که چیزی به ذهنش رسیده 

 زندبشکنی می

 مگه نمیگی ایمیل برات اومده؟_

 اندازمهایم را باال میشانه

 خب آره_

 اون رو دادی به پلیس؟_

  گویمچرخانم و کالفه میچشم هایم را در کاسه می

نه، وقتی اون غیرقانونی از ایران خارج شده و همون اوایل هم _

خوان با رو بزنن، چجوری میکه شکایت کردم، نتونستن ردش 

 یه ایمیل پیداش کنن؟

 بعدهم من درگیر ترالن و شرایط عمو بودم.

 چکد.بار دو قطره اشک از چشم هایم میین



اون روزی که این ایمیل به دستم رسید تازه فهمیده بودیم _

 ترالن

 کند.کنجکاوانه نگاهم می

 ترالن چی؟_

 ترالن بارداره_

 کند.غمگین نگاه می

 ال تو اون ایمیل رو برای من بفرست.حا_

 دهم.سرم را تکان می

 اگر_

 کند.حرفم را قطع می

ای نیست،اما اگر فقط یک هزارمِ درصد من مطمئنم هامون کاره_

 کنم پوستشو بکنی.مقصر بود،خودم کمکت می

 ام.قانع نشده

کنم،تو هایی که زدیم و شنیدیم رو فراموش میامروز و حرف_

ها و به فنا دادن اموالت،بچسب به ن کله شق بازیهم به جای ای

شرکت و سوددهیش تا بتونی پیشرفت کنی،نه این ژانگولر 

 ها.بازی

 خواهم پیاده شوم.گیرم و میدستگیره را می



 کنم.گردم و نگاهش میبرمی

 ممنونم._

 کاری نکردم،امیدوارم اون افکار رو بریزی بیرون._

خیابانی که ماشین صدرا از آن عبور کنار خیابان، خیره به انتهای 

 ایستم.کرده است می

بار هم به حرف صدرا گوش دهم،شاید ضرر کنم،اینفکر می

 نکنم.

رقصاند، خواهد ما را میحاال که دنیا به هرسویی که دلش می

ای در کشم تا ببینم چه واقعهبار هم دست از هدفم میاین

است که بی سروصدا انتظارمان نشسته است!شاید هم به نفعم 

در شرکت بمانم تا بتوانم طلب مخبری را بدهم.افکار در سرم رژه 

 شوم.روند،و من خسته تر از هرزمان دیگری،راهی خانه میمی

 ۱۵پارت#

گذارم و دور آخرین قاشق سوپ عمو عنایت اهلل را در دهانش می

 کنم.دهانش را با دستمال پاک می

کن چشم هایش خانه خراب نگاهش ناراحت است.این روزها غم

 شده اند.



ی نبود پسرش و وضعیت روحی ترالن و دانم که چقدر غصهمی

 خورد.کودک درون بطنش و بار سنگین روی دوش من را می

و از همه بدتر خجالت زدگی از وضعیت جسمانی و ضعیف شدن 

 کند سربار شده!خودش که حس می

مان قسمت از زندگیکنم که این دانم چه زمانی،اما دعا مینمی

کنیم،اصال انگار تن زودتر بگذرد، روزهای خوبی را سپری نمی

 کند!خسته ایم،خیلی خسته!روزگارمان درد می

 کند که بروم و برق اتاق را خاموش کنم.با چشم هایش اشاره می

خوابانمش و پتو را روی تن الغرش مرتب آرام روی تخت می

 نشانم.ای روی موهایش میکنم و بوسهمی

 خوانمبرای بار هزارم پیام رسیده از مخبری را می

 "خانوم خوشگله،خیلی تا تاریخ چکت نمونده"

گذارم.نگاهم را به خواهر کنم و روی میز میگوشی را خاموش می

 دهم.زیبایم می

زنند ترالن با ذوق و چشم هایی که از فرط خوشحالی برق می

 نی شده است.ای ملوای آن لباس نوزادی سورمهخیره

 یغما اینا خیلی بامزه ان_

 زند.چسباند و لبخند میاش میلباس را به سینه



 وای فکر کن اینارو تنش کنیم._

ام و من هم از ذوق ترالن برای پسر کوچولویش به وجد آمده

 سپارم.ها را به فراموشی میبرای دقایقی تلخی

 پرسدترالن بی مقدمه می

 ؟رسهراستی موعد چک کی می_

 زنملبخند می

 مهم نیست،تو بهش فکر نکن._

 آخه اگر پولش تا اون موقع جور نشد_

 کنم.با اطمینان نگاهش می

 کنم که سرمایه رو بیرون بکشم.با هامون صحبت می_

 کند.با دهانی باز نگاهم می

 اونوقت چی میشه؟_

نشینم و شوم و روی زمین کنارش میاز روی مبل بلند می

 نشانم.اش و بعد از آن روی شکمش میگونهای بر بوسه

 کنم.گفتم که فکرش رو نکن،یه کاریش می_

دهد و از بشقاب مقابلش یک حلقه خیار در دهانم سر تکان می

 شویم.ی خاموش تلویزیون خیره میگذارد و هردو به صفحهمی



کند،اما من به روز آمدنش دانم او به چه چیزی فکر مینمی

روزی که عمو برای عقد قرارداد جدیدی به اندیشم.همان می

 آلمان رفته بود و من و سهراب در خانه تنها بودیم.

ی راحتی دراز کشیده بودم خاطر دارم، من روی کاناپهدرست به

دانستم که رفت، میو سهراب کالفه، دائم در خانه راه می

 تواند.خواهد حرفی بزند و نمیمی

 عصبی نشستم روی مبل و گفتم.

 چت شده سهراب جان؟اگر حرفی میخوای بزنی،بزن._

 ای نیستجا که غریبهاین

 مقابلم روی مبل نشست و با پاهایش روی پارکت ضرب گرفت.

 نُچی گفتم و از جایم بلند شدم.

 سریع پرسید

 کجا؟_

 متعجب از رفتارش پاسخ دادم

 خوری؟رم قهوه درست کنم،تو هم میمی_

فت و من را روی مبل کنار از جایش بلند شد و دستم را گر

 خودش نشاند.

 با کمی من و من شروع به صحبت کرد



جوری بگم راستش یغما، میخوام یه چیزی بهت بگم، یعنی، چه_

 آخه؟

 مضطرب نگاهش کردم.

 یغما من فهمیدم که تو_

ی من به ی احمقانهقلبم در سینه سقوط کرد، مبادا از عالقه

 خودش باخبر شده باشد.

 خواستم که از تووری بگم،من میجبذار این_

 صدای زنگ آیفون باعث سکوت سهراب شد.

 پرسشگر نگاهم کرد.

 تو منتظر کسی بودی؟_

 شانه باال انداختم

سهراب رفت تا آیفون را جواب دهد و من در دنیایی از افکار 

مختلف دست و پا زدم.از شدت استرس تمام بزاق دهانم خشک 

 کردم.را مرور می ی سهرابشده بود و جمالت نصفه

داد به خودم آمدم و با دستی که سهراب مقابلم صورتم تکان می

 گیج و گنگ نگاهش کردم.

 لبخندی به صورت متعجبم زد.

 کجایی یغما؟_



 تر لب زدم.من گیج

 هان؟هیچی،یعنی همین جاام._

 گم بیا بریم دم در یه دختره اومده باهامون کار داره.می_

 کردم.دستم را گرفت و از روی مبل بلندم کرد.پرسشگر نگاهش 

 شناسمش.خب بیا بریم ببینیم کیه.منم نمی_

شالم را از روی چوب لباسی کنار در برداشتم و روی سرم 

 انداختم و به دنبال سهراب رفتم.

کردم پشت آن در اتفاقاتی در دانستم چرا،اما حس مینمی

 انتظارمان است.

 افتاده بود. قلبم از هیجان به تپشی تند

کنار سهراب ایستاده بودم و او در را باز کرد و من ابتدا چشمم به 

دو چمدانی افتاد و بعد از آن دختری که با اندام زیبا و تراشیده 

 اش بین آن دو ایستاده بود.شده

اش با صدای باز شدن در چرخید و نگاه من در چشم های آبی

 قفل شد.

دیدمش ولی حس کردم میکه برای اولین بار بود با این

 شناسم.هاست که او را میسال



نمایی زد که ردیف دندان های سفید و لبخند شیرین و دندان

 یک دستش را به نمایش گذاشت.

اش را داخل شال زیبای اش کمی از موهای طالییبا طنازی ذاتی

 رنگش هدایت کرد. ایفیروزه

 نگاهش بین من و سهراب در رفت و آمد بود.

دانم چه زمانی روی لب هایم خودم آمدم و با لبخندی که نمیبه 

 نشسته بود،دستم را پیش بردم.

 سالم،من یغما هستم._

ی شیرینی جوابم را دستش را در دستم گذاشت و با ته لهجه

 داد.

جا منزل آقای نیکزاد هست؟آقای سالم،منم ترالن هستم.این_

 عنایت اهلل؟

ای بود عجیب تر ته لهجه  یزکنجکاوانه نگاهش کردم،از همه چ

 کرد.که داشت.فارسی را کمی سخت صحبت می

 بله بفرمایید._

 من با ایشون کار دارم،یک کار خیلی مهم._

 ۱۶پارت#

 خواستم جوابش را بدهم اما ترالنمی 



 ی چشم نگاهی به سهراب کرد.با گوشه

های درشت خط نگاهش را دنبال کردم و به رنگ پریده و عرق

 وی پیشانی سهراب رسیدم.نشسته ر

 اش شود.دستش را به در گرفته بود تا مانع سقوط احتمالی

ترالن متعجب و من ترسیده نگاهش کردیم.دستم را روی 

 بازویش گذاشتم و تکانش دادم.

 او به سختی نگاه از چشم های ترالن برداشت و نگاهم کرد.

 خوبی سهراب جان؟_

 داد.هول شده و بریده بریده جوابم را 

 آره،آره،چیزه،یعنی میگم خوبم._

 خطاب به ترالن ادامه داد

 خانوم ترالن پدر سفر هستن._

 رو به من کرد

 ایشون رو راهنمایی کن داخل.-

 مشکوک نگاهش کردم.

وار خودش را به نگران حال سهراب بودم و از طرفی قلبم دیوانه

چمدان کوبید تا زودتر بفهمم این دختر زیبا،با دو ام میسینه

 تواند داشته باشد؟ی ما چه کاری میپشت در خانه



سهراب جلوتر از ما راه افتاد و دیدم که دستش سمت قلبش 

داند او هربار که دستش را روی قلبش رفت و فقط خدا می

 گشتم.رفتم و برمیگذاشت،من هزار بار تا عرش میمی

با نگرانی و اضطراب،دست را پشت کمرش گذاشتم و به داخل 

 هدایتش کردم.

جا کنار در آهنی سیاه رنگ بزرگ هردو چمدانش را همان

 گذاشت و وارد باغ شد.

در سکوت به دنبالم راه افتاد و نگاهش را با لبخندی زیبا دور باغ 

های کوچک اطراف استخر و سرسبز مرداد ماه و فواره

 چرخاند.ی درختان میهای نشسته سر شاخهگنجشک

 لب زد

 قشنگه.جا خیلی این_

من هم با لبخند نگاهش کردم و هردو باهم وارد ساختمان 

 شدیم.

سهراب متوجه حضور ما شد و با دستی لرزان لیوان آب را روی 

 میز گذاشت.

 جلو آمد و به ترالن تعارف کرد که بنشیند.



من هم روی مبلی مقابلش نشستم،دوست داشتم نگاهش 

ساعت ها  قدر در نظرم آشنا بود که دوست داشتمکنم،آن

 بنشینم و نگاهش کنم.

سهراب به آشپزخانه رفت و با سه لیوان شربت آلبالوی خنک که 

 یخ رویشان شناور بود آمد.

 جلو رفتم و ازش گرفتم.

 چرا زنگ نزدی به بتول خانوم؟_

 شانه باال انداخت.

جا برای یه ی خدا پیر شده تا از اون سر باغ بیاد،اینبنده_

 یشه.پذیرایی کوچیک خسته م

 ی حرف زدنمان شد.صدای ترالن مانع ادامه

 یک تای ابرویش را داده بود باال و پرسید

 کار هم دارید؟خدمت_

  من سر تکان دادم و پرسیدم

 چطور؟_

 او زیر لب چیزی گفت که نشنیدیم.

 بشقابی روی میز مقابلش گذاشتم و شربت را تعارف کردم.

 سهراب برای آوردن میوه به آشپزخانه رفت.



ی پاییز که به تابلوی منظره اش دمغ شده بود و در حالیچهره

 زد.مقابلش خیره شده بود،شربت داخل لیوان را هم می

کردیم،اما او انگار سهراب هم آمد و هردو منتظر نگاهش می

ی ما گذاشته فراموش کرده بود که برا چه موضوعی پا به خانه

 است.

اش را گرفت و به نیسهراب با دستمال کاغذی نم روی پیشا

 کرد نگاه کرد.ترالن که ذره ذره شربتش را مزه می

 خب ترالن خانوم_

هایش را به چشمان ترالن باالخره نگاه از تابلو گرفت و چشم

 سهراب گره زد.

 جا شد و سرش را تکان داد.بهسهراب کمی روی مبل جا

گفتید که با پدر بنده کار دارید،ایشون نیستن،امرتون رو _

 رسونیم.فرمایید به ایشون میب

به ترالن نگاه کردم که لیوان شربتش را در بشقاب گذاشت و پا 

 روی پا انداخت.

 ی ایشون هستم،دختر هدایت.راستش من،برادرزاده_

 چشم های من گرد شد و انگار چیزی در قلبم تکان خورد.

 سهراب قهقهه زد.و با دست به من اشاره کرد 



ستن،یغما دختر هدایتِ.اصال هدایت ایشون دخترعموی من ه_

ای به سن شما که حاال دار بشه،اونم بچهکجا بوده که بخواد بچه

 پیداش شده؟

 ترالن دستش را مقابل سهراب گرفت و سهراب سکوت کرد.

ی من اسم هدایت نیکزاد من مدارک دارم،توی شناسنامه_

 هست.

در آن لحظه چندین حس متفاوت را همزمان 

طراب،خوشحالی،کنجکاوی.قلنج انگشتانم را داشتم،ترس،اض

 شکستم و

 میان حرفش دویدم.

 میشه از اول تعریف کنید تا ما بدونیم شما تاحاال کجا بودید؟_

نگاهش را به گل های فرش ابریشم زیر پایش دوخت و شروع به 

 حرف زدن کرد.

سارا،مادرم،با هدایت توی کاباره مولن روژ پاریس آشنا _

 جااونشدن،مادر من 

 کمی مکث کرد و آب دهانش را قورت داد.

جا پاتوق هدایت بوده.خالصه کرده.اونجا کار میمادر من اون_

بگم،از هم خوششون میاد و طبق چیزهایی که من شنیدم،سارا 



ی عاشقش شده و توبه کرده بوده و باهم ازدواج کردن،ثمره

 ازدواجشون هم شده،منی که االن روبروتون نشستم.

 کنه واما،اما هدایت قبل از این که من بدنیا بیام،سارا رو ترک می

کاری اون هم بعد از تولد من دوباره خودش رو غرق در کثافت

 کنه.هاش می

های عمرم رو کنار مادربزرگم زندگی من هم تمام سال

کردم،باورتون میشه که سارا گاهی اوقت ممکن بود تا شش ماه 

 هم به خونه نیاد؟

 هایش را پاک کرد و ادامه داد.زیر چشم نم اشک

 مادربزرگم ایرانی بود و اهل رشت_

 لبخندی زد

کنم کرد که احساس میانقدر برای من از رشت تعریف می_

 خودم

✍�  Maryam: 
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 اونجا رو دیدم.

 هایشی صحبتکمی از شربتش خورد و شروع کرد به ادامه



ز،منظورم پدربزرگمه،اون ای بود،پرویمادربزرگم زن رنج کشیده_

رو از پدرش خریده بوده و بعد هم با خودش به فرانسه برده 

ی بی قید و الابالی بوده و اون رو بوده،پرویز یک ارباب زاده

کرده آخر هم یک روز بر اثر مصرف بیش از خیلی اذیت می

 میره.ی الکل میاندازه

ه اون گیره و شبیجورایی راه پدرش رو پیش میسارا هم یک

شدم که دونم این وسط چرا باید،من متولد میمیشه،فقط نمی

 تمام عمرم نه پدر داشتم و نه مادر.

دادم و های مبل را فشار میاز غم دلش،دلم به درد آمد،دسته

ر تر میشد،اگجویدم،بغض گلویم هر لحظه بزرگپوست لبم را می

سر  گفت و خواهر من بود،چقدر سرنوشت ما در دواو راست می

 دنیا شبیه به هم رقم خورده بود.

پایش گریه بهدو قطره اشکش روی صورتش چکید و من هم پا

 کردم.

کرد و به سهراب هم مثل من تمام مدت فقط او را نگاه می

 داد.هایش،گوش میحرف

ترالن کمی که آرام تر شد،شناسنامه و مدارک ازدواج هدایت و 

 رد و دست سهراب داد.سارا را از کیف دستی کوچکش بیرون آو



اد اهلل نیکزهدایت به سارا گفته بوده که برادرش،یعنی عنایت_

یک تاجر هست،سارا مدتی پیش به خونه اومد و هرچیزی که 

دونست به من گفت و مدارک ی هدایت میدرمورد خانواده

ازدواجش رو بهم داد و رفت،و فردای اون روز خبردار شدیم که 

 اون خودکشی کرده.

 ای باال انداختشانه

البته برام مهم نبود،چون اون در طول زندگیش تنها کار مفیدی _

که برای من انجام داد،دادن مدارک ازدواجش به من بود.و هیچ 

 نقشی در زندگیم نداشت.

حدود،دو ماه بعدش هم مادربزرگم فوت کرد و من کامال تنها 

نیکزاد اهلل که شاید عنایتشدم.یاد،اون مدارک افتادم و این

هنوز هم تاجر باشه،یک سرچ کافی بود تا اسم و آدرس شرکت 

واردات و صادراتی که متعلق به ایشون بود رو پیدا کنم،ترجیح 

دادم از فرانسه به ایران بیام و وطنم رو ببینم و شاید خانوادم رو 

 پیدا کنم.

 سهراب زودتر از من سوالی که ذهنم را درگیر کرده بود پرسید

 رو از کجا پیدا کردید؟ آدرس خونه_

 لب گزید و با خجالت جواب داد



داد ولی راستش از منشی شرکت گرفتم،ایشون آدرس رو نمی_

ترسید شما باهاش برخورد من خیلی ازش خواهش کردم،می

 کنید.

 سهراب به معنی فهمیدن سر تکان داد.

کردیم که ترالن سکوت را هر سه در سکوت به یکدیگر نگاه می

 تشکست و گف

خواستم بگم من حاضرم آزمایش دی ان ای بدم و راستش می-

 تا اومدن جوابش هتل بمونم تا

من از جا بلند شدم و رفتم و کنارش نشستم،دستش را در دست 

 گرفتم و لبخندی به صورتش زدم.

ی تو هم هست،با مدارکی که داری جایی جا خونهعزیزم این_

دیم ولی تو هتل میمونه،آزمایش برای شک و شبهه باقی نمی

 جا بمون.نرو،همین

 های سهراب نشست و از جا برخاستلبخندی روی لب

 برم به بابا خبر بدم_

جا شدن سر ترالن روی پایم،رشته افکارم از هم گسسته بهبا جا

کنم ای نگاه میشوم و به خانهشود و به زمان حال پرتاب میمی

 که سهراب را برای همیشه کم دارد



است زمانی انقدر خیس شدهدانم چهی صورتم که نمیدستی رو

کنم تا به اتاق برود و روی کشم و به آرامی ترالن را صدا میمی

 تختش بخوابد.

ترسم با این گیرد،میروزها زود به زود کمرش درد میاین

 وضعیت خوابیدنش اذیت شود.

ی باردار گاهی بداخالق و ی بیوهمن که جز خواهر یکی یک دانه

 عموی مریض و پیرم کسی را ندارم.

کس تر شدن عجیب تر از تمام عمرم،از بیترسم،خیلی!بیشمی

 ترسم!می
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هایم انگیز مخبری جلوی چشمی نفرتزنم و چهرهغلت می

 شود.پررنگ تر می

کشم و چشم هایم را محکم روی هم فشار پتو را روی سرم می

 شود.تر میدهم اما نزدیکمی

 زند.از لبخندهایش متنفرم.می لبخند

ترسم،از او با خودم که رودربایستی ندارم،من از این مرد می

 آید.هرکاری بر می



را از روی  نشینم،لیوان آب گرم شدهزنم و میپتو را کنار می

 کشم.دارم و الجرعه سر میپاتختی برمی

اهلل فکر کنم،به عمو عنایتبه ترالنِ غرق در خواب نگاه می

 توانند.کدامشان بدون من نمیکه هیچکنم،به اینمی

اه گگذارم و تکیهباید کنارشان باشم.دست هایم را روی تخت می

ی سرم روی یهبرم و به ساکنمشان و سرم را عقب میبدنم می

 شوم.سقف خیره می

الی موهایم کند و البقطرات اشک از هر دو چشمم سقوط،می

کنم.کمی دو دوتا چهارتا میشود.تصمیمم را قطعی گم می

 کنممی

دهم و را از شرکت بیرون بکشم،طلب مخبری را می اگر سرمایه

نم کی پولش هم یک پرستار برای عمو استخدام میماندهبا باقی

تا پیرمرد انقدر هربار مقابل من و ترالن رنگ به رنگ و شرمنده 

 نشود.

می یا تدریس گردم،مترجها دنبال کار میخودم هم در روزنامه

 زبان،هر چه بادا باد.

هایم را حراج کنم و تمام تابلواصال نمایشگاه نقاشی دایر می

 کنم.می



 ام.های خانوادهتوانم غصه بشوم روی غصهاما نمی

 ها!گور بابای انتقام از حکمت

ها دل خواهر و تر از ایناصال گور بابای این دنیا اگر بخواهد بیش

 عمویم را بشکند.

شوم.حتی فکر نبودن عمو هم هم برایم درد آور قل میعا

اش خواهم پیرمرد آخر عمری خیالش از دو برادرزادهاست،اما می

 راحت باشد.

ر گیری میکنم، دیگرحمانه نتیجهرسم و انقدر بیجا که میبه این

 آورم.طاقت نمی

هقم را برم و هقخوابم و سرم را در متکا فرو میروی تخت می 

 کنم.میخفه 
*** 

 آیمبا صدای خسته نباشیدِ هامون به خودم می

کنم تا بقیه از اتاق است.کمی دست دست میجلسه تمام شده

 خارج شوند.

 نشیند و عینک فریم نازکش را به چشمهامون پشت میز می

تابش مشغول است و عئمران دستش را پشت زند،با لبمی



تی که قرار است از صندلی او گذاشته و هر دو درمورد محصوال

 چین وارد شود،بحث میکنند.

هایی که اند و این از عرق روی پیشانی هامون و پنجههر دو کالفه

 کشد پیداست.عِمران بین موهایش می

آنقدر افکارشان آشفته است که متوجه نشدند من هنوز در اتاق 

 حضور دارم.

 خواهمبینم و میزمان را برای بیان درخواستم مناسب نمی

بیرون بروم که با صدای عقب کشیده شدن صندلی،حواس هر دو 

 شود.سمت من جمع می

هایم دهم و لبخندی تصنعی روی لبآب دهانم را قورت می

 نشانم.می

 گیرم.شوم و کیفم را در دست میاز جا بلند می

 وقتتون بخیر_

 کند.چرخم که بروم اما صدای عصبی عِمران میخکوبم میمی

 کارِتو بگو._

 سایم.دندان هایم را روی هم می

 کند.هامون هشدارگونه خطابش می

 عِمران_



 آید.شود و سمتم میگردم.هامون از جایش بلند میبرمی

دارد و مهربان به میایستد و عینکش را از چشمش برمقابلم می

 زند.رویم لبخند می

 بارد.خستگی از صورتش می

جایی،این روزا هنوز اینخوام یغماجان متوجه نشدم که عذر می_

 فکرم خیلی مشغوله،با من کاری داشتی؟

 کشدکسی در وجودم جیغ می

ست،محاله تحریک کردن این هامون،همون هامون گذشته"

شرفه که محمودی کارش باشه،محمودی یه عوضی بی

 "تر کنهخواسته گناه خودشو سبکمی

 آیم.دهد،به خودم میبا دستی که مقابل صورتم تکان می

 جان؟خوبی یغما_

ام را با زبانم تر های خشک شدهدهم و لبآب دهانم را قورت می

 کنم.می

 جوری بگمآره،آره خوبم،راستش،یعنی چه_

 کند.تر میگذارد و لبخندش را پررنگدستش را روی بازویم می

 با ما راحت باش یغما_



 شود لعنتیبه خودم و صدایی که هرلحظه در سرم بلندتر اکو می

 فرستم.می

هایی که در جیبش است،ایستاده و سوی اتاق با دستعِمران آن

 کند.منتظر و عصبی نگاهم می

 دوزم.ی هامون میهای خستهگیرم و چشم به چشمرو ازش می

 ام رو از شرکت خارج کنم.خوام سرمایهاگر امکانش باشه،می_

ی بینم،دستش را از روهای هامون را میدر آنی گرد شدن چشم

 کشد.اش میدارد و روی پیشانیبازویم برمی

 پراند.صدای بلند عِمران هردومان را از جا می

 زند.آید و رو به هامون داد میجلوتر می

ی این دختره رو قبول نکن،بفرما ببین چندبار گفتم خواسته_

 اینم نتیجش.

ست،یه روز بیاد قرارداد امضا ی خالهجا خونهخانوم فکر کرده این

 نه به ماه نکشیده سرمایشو بکشه بیرون.ک

 گفتم به این اطمینانی نیست برادر من.

 گفتم یا نه؟

 کند.هامون تیز نگاهش می

 دو دیقه ساکت باش لطفا عِمران جان.-



دانم این بغض لعنتی چه زمانی در شاهراه کند سمتم،نمیرو می

 دهد.گلویم سبز شده که چنین آزارم می

هایم نبارند،هامون از روی گیرم که چشمر میتمام تالشم را به کا

دستم   کند ودارد و درش را باز میای برمیمیز بطری آب معدنی

 نوشم.دهد،چند جرعه میمی

خواهد عصبانیتش را فهمم میزند،میهامون مقابلم قدم می

 کنترل کند.

ی اول گیرد و دو دکمهاش را از ما میعِمران نگاه به خون نشسته

 کند.ن مشکی جذبش را باز میپیراه

کند،و سیگاری فندک زیپوی طالیی رنگش را از جیبش خارج می

 زند وآتش می

 ۱۹پارت#

کنم که در این برای دهمین بار خودم را لعنت می

 شرایط،درخواستم را مطرح کردم.

ام ام را دور انگشت اشارههای شال زیتونیریشه

ران داد و فریاد راه ترسم سکوت را بشکنم و عِمپیچم،میمی

 بیندازد.



ام میگذارم تا مانع از سقوط دستم را روی صندلی کناری

 ام شود.احتمالی

ایستد.اما لحن مهربانش را همچنان هامون باالخره مقابلم می

 است.حفظ کرده

جان شرکت در شرایطی نیست که بتونی سرمایت رو خارج یغما_

 رسیم.می کنی، اگر چند هفته صبر کنی، به سوددهی

 که به گوش عِمران نرسد.آورد،طوریتر میصدایش را کمی پایین

 به کسی بدهکاری؟چقدر احتیاج داری؟_

ی غرورم ماندهنه،محال است به شخصِ او رو بیندازم و همین ته

 را هم به باد بدهم.

 یه چیزی بگو یغما._

 ترسم لب باز کنم و صدایم بلرزد.ترسم،میمی

 دهم.و سرم را تکان می کشمنفسی عمیق می

گید که قراره اوضاع شرکت تغییر مهم نیست،اگر می_

 تونم صبر کنم،با اجازه.کنه،می

خواهم هرچه زودتر از آن کنم،میهایم را به سمت در تند میقدم

ام فرار برزخی که خودم به خواست خودم و برای خودم ساخته

 کنم.



که دکمه را فشار اینگیرم اما قبل از مقابل آسانسور قرار می

ی هامون را کنارم نشیند و من چهرهبدهم، دستی روی دکمه می

 بینم.می

 دهم.یک تای ابرویم را باال می

 صدات کردم متوجه نشدی._

 روم.تر مییک قدم عقب

 بله بفرمایید_

راستش مامان و بابا از وقتی فهمیدن که تو به شرکت _

 کنم خونه. اومدی،خیلی اصرار داشتن که دعوتتون

 پرممیان حرفش می

 ممنونم ولی_

 گیرد.دستش را مقابلم می

جان،دعوتمون رو بپذیر،آخر هفته یه کنم یغماخواهش می_

مهمونی به مناسبت سالگرد ازدواج مامان و بابا ترتیب دادیم، از 

 ته قلبمون دوست داریم که شماهم شرکت کنید.

 کامال محترمانه باشد.کنم لحنم دهم و سعی میسرم را تکان می

 ام متعجبم.خودم هم از این تغییر موضع ناگهانی

 رسیم.ممنونم،اگر شرایط اوکی بود خدمت می_



 گویدزند و میلبخندی مهربان به رویم می

در ضمن این رنگ خیلی بهت میاد. و چیزی مانند جریان برق _

 اندازد.کند و لرزشی نامحسوس در تنم میاز تنم عبور می

 شوم.خیال آسانسور میبی

 دهد.کنم و او دستش را برایم تکان میزیر لب خداحافظی می

 منتظرتون هستیم._

کنم لحن مهربانش را روم و سعی میها را دو تا یکی پایین میپله

کنم از گوشم و لبخند مهربانش را از نگاهم حذف کنم.سعی می

شب و روزم  ایمیل محمودی را به یاد بیاورم، همان که چهار ماه

ر ور ترا تیره و تار کرد و روز به روز آتش نفرت و انتقامم را شعله

کرد.همان که واو به واوش را حفظ بودم اما حاال هرچه فکر 

های صدرا در گوشم آورم و فقط حرفخاطر نمیکنم هیچی بهمی

گفت محال است هامون در این ماجرا مقصر زند.او میزنگ می

 باشد.

کند،قهقهه زند و تحلیل میدایی که دائم حرف میحاال همان ص

زند و خوشحال است.صدا در سرم آنقدر بلند است که می

 گذارد به مخبری فکر کنم.نمی



زنم،لبخند هامون را گوید و هر پلکی که میصدا از هامون می

بینم،آنقدر غرق و گنگم که به محض هایم میپشت چشم

روند و تمام محتویات می هایم سیاهیرسیدن به خیابان،چشم

 کنم.ام را در جوی بزرگ سمت دیگر خیابان خالی میمعده

دانم چرا اما انگار تمام نفرت و ام،خودم هم نمیسبک شده

توانم بال بزنم ام و حاال میام را هم در همان جوی باال آوردهکینه

 و آنقدر باال بروم که جایی میان ابرها کمی نفس بکشم.

 ۲۰پارت#

شوم.راهروی حالی وارد خانه میکنم و با خوشاس را قطع میتم

 شوم.کنم و وارد هال کوچک خانه میباریک را رد می

 اند و نور آفتاب کل خانه را روشن کرده.ها را کنار زدهپرده

عمو روی ویلچر نشسته و ترالن کنارش روی مبل است و کتاب 

ن نور موهایش از خواند.زیر ایی عمو را برایش میمورد عالقه

 تر است.همیشه زیباتر و طالیی

 زنند.با دیدن من هر دو لبخند می

کنم و سر عمو را بغل میروم،از پشتسالم میکنم و جلو می

 بوسم.اش را میصورت الغر و تکیده

 کند.ترالن کنجکاو و خندان نگاهم می



 پس من چی؟_

در آغوش کنم و ترالن را دستم را از دور گردن عمو باز می

ی بوسم و قربان صدقهشوم و شکمش را میکشم،خم میمی

 روم.شکم گردش می

تر من فدای خودت و این فسقل خاله که روز به روز داره بزرگ_

 میشه،وای ترالن کی میشه این بیاد من بچلونمش.

های من و ترالن لبخند اهلل به شوخی ها و خندهعمو عنایت

 زند.می

 پرسد.ل خوبم را میهایش علت حابا چشم

هایم را در هم گره نشینم و دستچهارزانو مقابل ویلچرش می

 زنم.می

کنم و با لبخندی که تمام صورتم را صدایم را نمایشی صاف می

 گویم.در بر گرفته است می

تیپ خودم که،دیگه الزم عرضم به خدمت عموی گل و خوش_

د و روتونو مرده قهر کنینیست سر هرچیزی با ما دوتا مادر

داشتنیتون دوباره نزول برگردونید،چون قراره پرستار دوست

 جا.اجالل بفرمایند این



روند و نگاه عمو پر از عالمت سوال ابروهای ترالن باال می

 ام؟شود که دستمزد پرستار را از کجا آوردهمی

 پرسدترالن می

 جا؟واقعا صالح قراره بیاد این_

 کنماست نگاه میمبل نشسته میگردم و به او که رویبر

 جاست.اره،زنگ زدم بهش گفت فردا صبح اول وقت این_

 کنم که هنوز منتظر جواب سوالش است.به عمو نگاه می

 زنم.قهقهه می

اهلل جونم،پولشو جور کردم و فردا منو دست کم گرفتی عنایت_

ریزم به حسابش،نگران جا،حقوق یک سالشو میکه برسه این

 نباش.

 نشیند.هایش میر چشمغم د

 روم.شوم و سمت آشپزخانه میاز جا بلند می

 کنم.صدایم را کمی بلندتر می

ها فدای یه تار موی عموجونم،طاقت قهرتو ی اون نقاشیهمه_

 ندارم قربونت برم.آره درست حدس زدی،همه رو یه جا فروختم.

 کنم.گیرم و پرش میسرد کن یخچال میلیوان را زیر آب



های آویزان کنم.با لبحضور ترالن کنار اپن نگاهش می با حس

 است.ی من شدهای ناراحت خیرهشده و چهره

 یغما تو خیلی تابلوهاتو دوست داشتی،_

 روم.کنم و نزدیکش میحرفش را قطع می

 زنم.کنم و آرام لب میهای مانتو را باز میدکمه

راحته،هم دیگه که هم عمو با صالح فدای سر تو و عمو.مهم اینه_

که تو تا کی جلوی من و تو انقدر خجالت زده نمیشه،و هم این

تونی وقتایی که من خونه نیستم عمو رو تر و خشک می

 کار چقدر برات سخته.دونم با وضعیت خودت این،میکنی

 گیرد.ای از موهایش که روی دستش افتاده را به بازی میدسته

 ولی آخه-

 جوری بهتره.ی،ایندیگه حرفشو نزن خواهر-

 اندازم.دارم و روی دستم میمیشال را از روی سرم بر

شوم.خودم را روی کنم و وارد اتاق میمانتو را از تنم خارج می

 کنم.ای پرت میتخت می،اندازم و مانتو را گوشه

بندم،دم عمیقی کنم و و چشمانم را میهایم را از هم باز میدست

،هنوز خارجش نکردم که صدایش در کنمهایم میرا وارد ریه

 زند.گوشم زنگ می



 "در ضمن این رنگ خیلی بهت میاد"

کنم و از روی تخت بلند سریع نفسم را به بیرون پرتاب می

کشم،مقابل شوم.شال مچاله شده را از زیر مانتو بیرون میمی

اندازمش،با دقت ایستم و روی سرم میی میز توالت میآینه

صورتم را در قاب شال زیتونی از نظر تری زوایای بیش

ناگهان "واقعا این رنگ بهم میاد؟"کنمگذرانم،فکر میمی

کنم و با شوم،شال را محکم روی زمین پرتاب میعصبانی می

 اندازمش.پایم سمت دیگر اتاق می

 دهم.انگشتم را تهدیدوار مقابل آینه برای خودم تکان می

رونه رو از مغز معیوبت یغما آدم باش،این فکرای لوس و دخت_

 بریز بیرون.

 شدهیادت که نرفته با چه قصد و نیتی پا به اون شرکت خراب

گذاشتی؟یادت که نرفته ممکنه هامون هم توی به خاک سیاه 

 نشوندنمون دست داشته؟

ار اندازم،انگکنم.سرم را پایین میاندازم و بغض میانگشتم را می

کشم.با ناخن خجالت میاز نگاه کردن به چشم های خودم هم 

 م.کنی میز را میی لبهبلند انگشت شستم پوست کمی ورآمده



تقصیره،اشتباه از من بود که گفت،هامون بیصدرا راست می_

جای این که دنبال محمودی زود قضاوت کردم.چندماه به

 شرف باشم،فکر و ذکرمو گذاشتم روی هامون.بی

 

هایم روی صورتم کشوند و اشی چشم هایم لبریز میکاسه

 چکند.می

کنم که محاله کار هامون باشه،اون لحن،اون نگاه اما اعتراف می_

 اون لبخندا،هیچکدومش دروغ نیست.

 زند.رود و خون بیرون میی چوب کوچک زیر ناخنم فرو میتکه

 رود.ام در هم فرو میچهره

درد دارد اما نه آنقدر که ذهنم را از افکار سردرگمم منحرف 

 کند.

 ام،از دست خودم کالفه شدم.کالفه

از این تب تندی که با یک جمله و یک لبخند به جانم نشسته 

 نفرت دارم.

 از هرچه احساسات مزخرف دخترانه است بیزارم.

کشمان،کاش برم و از ریشه میهایم را بین موهایم میدست

 توانستم مغزم را بیرون بکشم.کاش!می
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دهم و پشت میزغذاخوری تکیه می کمرم را به صندلی

کنم و به بخار هات چاکلت هایم را دور ماگ حلقه میدست

 خوش رنگم نگاه میکنم.

 هر لحظه منتظر انفجار ترالن هستم.

کشد و با کفگیر داغ آغشته به روغن تقریبا کنار گوشم جیغ می

 کوبد.روی بازویم می

را بیاد،منم خود قول دادی،عمو که عمتو غلط کردی یغما،بی_

 تونی تشریف ببری.نمیام،خیلی دوست داری خودت می

دانم باید چه واکنشی نشان دهم که ام گرفته هم نمیهم خنده

 کمی نرم شود.

کند و کفگیر را در سینک ظرفشویی پرت زیر گاز را خاموش می

های پیراهن شوید و با کنارهکند.دست هایش را زیر شیر میمی

 کند.های آفتاب گردان خشک میگل نخی و خنکش با طرح

 کنم.خورم و کمی مزه مزه میای از هات چاکلت را میجرعه

 نشیند.کشد و میصندلی مقابلم را بیرون می

 کند.تیز نگاهم می

 من نمیام یغما._



 کنم.چرخانم و کالفه نگاهش میهایم را در کاسه میچشم

 فهمی یعنی چی؟دعوت کرده می_

 شود.ترالن است دیگر!لوم میدر آنی نگاهش مظ

 کند.اندازد و به شکمش نگاه میسرش را پایین می

یغما من کجا بلند شم بیام؟اونم بین کسایی که پنج شیش ساله _

 که ندیدیمشون

 کندبه شکمش اشاره می

 اونم با این وضعیت._

 دهم.حرفش را قطع کردم و دستم را در هوا تکان می

 من؟بچته،خالف شرع که نکردی.کدوم وضعیت خواهر _

 گیرد.هایش مینم اشک را از زیر چشم

جا که پشت سرم پچ خوام حاال که سهراب نیست بیام اوننمی_

 جا باز شد.پچ کنن بگن تا شوهرش مرد پاش به این

دهم و با چشمانی گرد شده نگاهش یک تای ابرویم را باال می

 کنم.می

جاست که زنی ترالن؟جالب اینمیزنکی چیه حرفای خالهاین_

 ی اروپایی!بزرگ شده

 عصبی شده.



جا و بین این ی اروپاام،اما چندساله دارم اینآره بزرگ شده_

ی کنم،نکنه یادت رفته بعد از اون مهمونی خونهمردم زندگی می

 کیومرث خان چه ماجراهایی پیش اومد؟

 دهم.نفسم را با صدا بیرون می

 تموم شد و رفت ترالنم اون ماجرا_

 گذارد.آورد و روی دستم میدستش را جلو می

دونم چجوری بهت بگم،دلشوره ترسم،یعنی نمیخدا من میبه_

 رویی باهاشونو ندارم.دونم شایدم روی روبهدارم،نمی

کشم و میان خرمن طالیی دست را از زیر دستش بیرون می

 کنم.برم و موهایش را به یک طرف هدایت میرنگش فرو می

قربون خودت و دلت برم من عزیزدلم،من کنارتم،راضی کردن _

 عمو هم با خودم،اوکی؟

 اندازد.هایش را باال میفشرد و شانههایش را روی هم میلب

گیرم و مانعش اش را میخواهد از جا بلند شود که شانهمی

 شوم.می

تو خسته میشی،برو استراحت کن خودم شام رو درست _

 زنم.شد صداتون می کنم حاضرمی
**** 



گذارم و به قاشق بعدی سوپ رقیق شده را در دهان عمو می

 زنم.اش لبخند میغرهچشم

کند و خیره منتظر جواب عمو تر با غذایش بازی میترالن بیش

 است.

 زنم.تشر می

 غذاتو بخورترالن جانم،اون بچه باید رشد کنه._

ته به خورشت دیگ آغشای از تهدهد و تکهسری تکان می

 گذارد.سبزی را در دهانش میقورمه

هایم را تنگ و لبخندی محجوبانه کنم و چشمسرم را کج می

 نشانم.هایم میروی لب

خان ریم دیگه عموجون،مگه نه؟هرچی باشه کیومرثمی_

دوست قدیمی شماست.تا کی به این قهر و کدورت ادامه 

ری جلوی بدیم؟دنیا ارزشش رو نداره،ندیدی سهراب چجو

 چشممون پرپر شد؟

های ترالن را به وضوح عمر نرم تر شده اما گرد شدن چشم

 بینم.می



 خواستیتو همونی نیستی که می"زندصدایی درونم پوزخند می

شده جوری کمر خم کنه که عموت کرد؟چیخان همونکیومرث

 "حاال به فکر آشتی دو تا خانواده افتادی؟

ام را محکم روی اشاره برای خفه کردنش انگشت شست و

 فشارم.ام میشقیقه

ام،دست کم توانش را به دستم کند ناراحت شدهعمو فکر می

هایش را به معنی موافقت روی زند و پلکرساند، لبخند میمی

 گذارد.هم می

 

گذارم و دو پله را پایین که پا از اتاق عمو بیرون میبه محض این

پاهایش را دراز کرده و کتاب آیم،ترالن که روی کاناپه می

گذارد،و بندد و روی میز کنارش میخواند،کتاب را میمی

 پرسدمی

ی پیش حرف از خاموش شدن آتیش یغما یادمه یکی دو هفته_

 زدی،اما حاالجور چیزا میدل و انتقام و این

قدمم را به سمت اتاق مشترکم با ترالن کج کردم دستم را در 

 هوا تکان دادم.

 گفتم،شبت بخیر خواهری.باه میاشت_



 زند.آمیز صدایم میاعتراض

 ولی یغما_

 گردانمکشم و صورتم را برمیدستگیره را پایین می

 مهم نبود بیخیال._

 دهم.بندم و بهش تکیه میشوم و در را میوارد اتاق می

 زنمدهم و لب مینفسم را کالفه بیرون می

 واقعا مهم نبود؟_

 هم.دخودم جوابم را می

 دیگه مهم نیست،پروندشو ببند و خفه شو_

شوم و قلب باز بندم،احمق میبندم،چشم میاش را میپرونده

دانم چقدر تند و ناگهانی و ای که میکنم به روی عالقهمی

 گانه شروع شده!بچه
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ی دار را روی شیشهکنم و دستمال نممیز صبحانه را جمع می

 کشم.چای میلک شده از جای استکان 

است و صدای ویولون ترالن را که از تمام حواسم شنوایی شده

 دهم.آید گوش میاتاق می

 آید.بغض تا بیخ گلویم می



همان آهنگی است که روز آخر با سهراب در ساحل خلیج فارس 

 کردند.تمرین می

زند و لبخند های عمو برق میشود،چشمصدای زنگ در بلند می

 زند.می

دهم و کنم و ویلچر عمو را هول میا روی میز رها میدستمال ر

 شویم.هردو از آشپزخانه خارج می

اش ی شیرازیدهم و صدای صالح با ته لهجهآیفون را جواب می

 نشیند.هایم میشنوم لبخند روی لبرا که می

کنم و با عمو کنار در منتظر ورودش در ورودی را باز می

 شویم.می

 آید.بیرون میترالن هم از اتاق 

 شود.صالح با لبخند و یک ساک بزرگ وارد خانه می

که جواب سالممان را بدهد،ساک را همان کنار در رها قبل از آن

زند و دست های چروک شده کند و مقابل ویلچر عمو زانو میمی

 کند.و کم توانش را غرق بوسه می

اشک در چشم هایش حلقه زده،عمو دستش را به آرامی روی 

 کشد.سر او می



دونید که چقدر دلم براتون تنگ الهی قربونتون برم آقا،نمی_

 شده بود.

افتد و جوابمان را گذرد تازه چشمش به من ترالن میکمی که می

 دهد.گرم می

ش کند و سرکمی متعجب و بعد با تأسف به شکم ترالن نگاه می

 اندازد.را پایین می

 خدا رحمت کنه آقا سهرابو._

 دهم.وض کردن جو،اتاق عمو را نشانش میبرای ع

جا جامون کوچیکه،برو وسایلت رو بذار توی اتاق صالح جان،این_

 مشترکت با عمو.

 رود.گوید و میدهد و زیرلب بااجازه میسری تکان می

کند و قلنجشان را یکی هایش را در هم قالب میترالن انگشت

 گوید.شکاند و با ناراحتی مییکی می

های نگاه صالح رو؟اگر بیام مهمونی هم کلی از این نگاهدیدی _

 برانگیز رومه.ترحم

 چیند.کند و ترالن لب ورمیعمو چپ چپی نگاهش می

 کنم.دهم و تلویزیرن را برایش روشن میویلچر عمو را هول می



گذارم و نفسی هایم را روی هم مینشینم و چشمروی مبل می

 کشم.عمیق از آسودگی می

سوز هوای عمو را دارد،انگار باری از که بدانم صالحِ دلهمین 

 هایم برداشته شده.روی شانه

بینم که هنوز به چهارچوب در کنم و ترالن را میچشم باز می

ست و صورتش از اشک های قالیاتاق تکیه داده و نگاهش به گل

 خیس است.

 جاست اما روحش کنار خاطراتش است.جسمش این

قدر م که خودش حتی متوجه نشده که چهحاضرم قسم بخور

 اشک ریخته!

گیرم و هایم میام را میان دنداننالم، جگر خون شدهدر دل می

 زنم.در قلبم برای حال خرابش ضجه می

جانم،خوب شو خواهرکم،کاش پسرت بیاید و خوب شو ترالن

قلبت آرام بگیرد،کاش یک اتفاق خوب بتواند تو را همان ترالن 

 سابق کند.

 

اش طوری با آب و تاب ی زندگیتا شب صالح از اتفاقات روزمره

 آورد.کند،که سر ذوقمان میبرای ما تعریف می



گوید،از اش میاش با دخترخالهشود و از نامزدیبه رنگ می رنگ

که تازه یک روز است به تهران آمده،اما دلش را در شیراز جا این

 کند.میگوید و عمو برایش ذوق گذاشته،او می

تنگی که خندد و در این بین، حرف از دلترالن غمگین می

دانم چرا، اما دوست دارم آیم نمیشود و من به خودم که میمی

 تر به شرکت بروم و یا حتی زودتر آخر هفته بیاید.بیش

، ی تکیه کردنمتوانم دروغ بگویم، من عجیب تشنهبه خودم نمی

 گاه بودن!نه تکیه
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 کند.ن تکیه زده به در آهنی و کوچک حیاط نگاهمان میترال

 است.صالح پشت ویلچر عمو روی ایوان کوچک خانه ایستاده

 ام.ام را پیش گرفتهروش کودکی

کوبم و حیاط با لجبازی و مصرانه پایم را زمین می همان وسط

  کنم.ناله می

 اهلل خان.بهم قول داده بودی عنایت_

 کند.است و به صالح اشاره میشدهپیرمرد کالفه 

بله خیالم راحته وقتی صالح کنارته،ولی خب قرار بود بریم _

 کینه و کدورتا تموم بشه.



 کنم.تر از این اصرار نمیفهمم و بیشکند،میعمیق نگاهم می

ی تجارت بوده، حاال تاز عرصهاو که عمری میان رقبایش یکه

یک او را شود که هیچبرایش سخت است در بین جمعیتی حاضر 

 اند.چنین شکسته ندیده

 کنم.دهم و خداحافظی زیرلبی میسرم را تکان می

 کنم.کنم و سمت در حرکت میسوییچ را در دستم جابه جا می

شود،سوار کند و وارد کوچه میترالن زودتر از من در را باز می

 افتیم.شویم و راه میماشین می

هایش افتاده و ت که به جان الکحواسم پیِ انگشتان ترالن اس

 کندشان.می

 گویم.کنم و میدنده را عوض می

ترالن جان آروم باش،به خدا که هیچ اتفاقی قرار نیست _

هم میشد اون سوءتفاهم رو خیلی راحت بیفته،حتی همون سال

 برطرفش کرد،نیازی به پنج شیش سال جنگ و جدل نبود.

 کند.مشوش نگاهم می

کنم سهراب داره نگاهم رم آجی،حس میعذاب وجدان دا_

 ذاریم به اون عمارت.که داریم پا میکنه،ناراحت میشه از اینمی

 گویم.کالفه نچی می



جا به هیچ چیزی فکر کنم تا رسیدن به اونازت خواهش می_

نکنی، ترالن جان تو بارداری و داری تمام روزهای حاملگیت رو 

 ریلکس باش،اوکی؟ گذرونی،یکمتوی استرس و اضطراب می

کند و دهد و صدای آهنگ را کمی بلندتر میسرش را تکان می

 دهد.ی ماشین تکیه میسرش را به شیشه

خاطر ای که باعث شد،بهرود.همان مهمانیفکرم به همان روز می

ی سهراب،قید یک عمر دوستی و رفاقت زده خون به جوش آمده

 شود.

هراب هم در آن ساعت از طبق معمول عمو در سفر کاری بود و س

روز شرکت بود.روز تولد ترالن بود و من بعد،از اتمام کالس 

 ساعت ده، از دانشگاه خارج شدم.

ای رفتم که چند روزی بود عروسک خرس مستقیم به مغازه

 بنفشش،چشمم را گرفته بود.

فروشنده عروسک را در پاکتی زیبا قرار داد.تمام مدت شوق 

 رالن را داشتم.ی سورپرایز شدن تلحظه

کرد و اولین تولدش بود که شد که با ما زندگی میده ماهی می

 در کنارمان بود.



سر راه از قنادی دو تا خیابان باالتر، کیک شکالتی گرد کوچکی 

 به همراه شمع و فشفشه و دو کاله خریدم.

 ی گلفروشی کنارش دسته گل کوچکی رز خریدم.از مغازه

پذیر روی صندلی ماشین قرار دادم و وسایل را با ذوقی وصف نا

 به سمت خانه حرکت کردم.

ام،ماشین را در که ترالن متوجه نشود وارد خانه شدهبرای این

 کوچه پارک کردم و به آرامی در را باز کردم و وارد باغ شدم.

آقا عزت در سمت دیگر باغ مشغول هرس کردن درختان  

 لبخند جوابم را داد.بود،برایش دست تکان دادم و او هم با 

که به پارکینگ مجاور ساختمان دقت کنم، وارد خانه بدون این

 شدم.

 ی پایین خبری از ترالن نبود.در سالن طبقه

 عجیب بود که بتول خانوم در خانه نبود.

 حدس زدم ترالن در اتاقش باشد.

های تولد را سرم ها گذاشتم،یکی از کالهوسایل را روی پله

ها را رویش تم کیک را ازجعبه خارج کنم و شمعخواسکردم، می

 بگذارم که صدای عصبانی سهراب به گوشم رسید.

 بسه دیگه گریه نکن، حاال خوبه توی اروپا بزرگ شدی._



کیک را رها کردم و خواستم باال بروم که پشیمان 

 هایم را تیز کردم.شدم.گوش

 شنوم.ی ترالن را میحس کردم صدای گریه

 تر شد.باالتر رفتم، صداها واضح ایدو سه پله

 دِ خب خودتم خواستی،من که اجبارت نکردم._

 ترالن با گریه جواب داد.

جان،درسته که من توی اروپا بزرگ شدم،اما مثل مادرم سهراب_

قید و بند نبودم،خیلی چیزها حالیم میشه،چون زیر دست بی

 مادربزرگم بزرگ شدم.ولی ولی

ها و من مثل مجسمه میان پله صدای هق هقش به گوشم رسید

 خشک شده بودم.

قشنگم،خانومم،ما که کار بدی نکردیم،یک ماهه که به هم _

کنم.اصال محرمیم،صبر کن بابا بیاد،قضیه رو باهاش مطرح می

 زنم.همین امروز بهش زنگ می

 ترالن جواب داد.

 اگر مخالفت کرد چی؟اگر_

 سهراب حرفش را قطع کرد.



کنم،االن تو قم،اگرم کرد راضیش میکنه عشمخالفت نمی_

 جوری برای خودمی.دیگه غصه نخور.همه

کردم االن شکاندم و حس مییکی یکی قلنج انگشتانم را می

ام را باال بیاورم،عقلم بارها نهیب زد،برو،حاال که است که معده

همه چیز را شنیدی برو،اما قلبم مصرانه روی همان پله ایستاده 

نرو، بایست و بشنو و سهراب را برای همیشه از بود و میگفت،نه، 

 ات بیرون کن.های صورتیفانتزی

اون پیراهن منو از اون سمت تخت بده،خودتم برو یکم توی _

گم یه چیز مقری برات رم به بتول میوان دراز بکش، من می

 درست کنه.

 ها مخفی شدم.کیک و گل و ساک عروسک را برداشتم و زیر پله

 چکید.هایم اشک

  از غصه، ازشوق!

 برای عشقشان خوشحال بودم.

حال های تنم کنار هم خوشگور بابای یغما.همین که پاره

 بودند،مرا کافی بود!

سهراب که از خانه خارج شد،پاورچین کنار در رفتم،خیالم 

 ی کوچک بتول خانوم رفته،راحت شد که به خانه
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چندان طوالنی تا در بزرگ نهسریع در را باز کردم و مسافت 

زد.سوار ماشین سفید رنگ را دویدم.قلبم هزاربار در دقیقه می

 سرعت از کوچه خارج شدم.شدم و به

گل و کاله و تر از ماشین پیاده شدم و دستهچند کوچه پایین

ی داخل ساک دستی را کیک و شمع و فشفشه و آن خرس بامزه

تنم یخ زده بود و  در سطل آشغال سرکوچه انداختم.تمام

 رفت.هایم سیاهی میچشم

زدم موبایلم را خاموش کردم و سوار ماشین شدم،نفس نفس می

ای مسییر گلویم را مسدود و آب دهانم را فرو دادم،اما صخره

 رفت.کرده بود، حتی آب دهانم پایین نمی

خم شدم و در داشبورد را باز کردم و شیشه آب معدنی را بیرون 

 کشیدم.

 بود و بدمزه، اما یک نفس تا تهش را سر کشیدم. گرم

 زهرا،کنار قبر مادرم نشسته بودم.به خودم که آمدم در بهشت

دست روی صورتم کشیدم اما حتی یک قطره اشک هم نریخته 

 بودم.



هایم را دور زانوهایم حلقه کردم و در گرمای تیر، از سرما دست

 لرزیدم.

 لب زدم.

کنم، اما یه حسی دارم، احساس خدا حسودی نمیمامان به_

که سهراب وقت نفهمیدم با اینکنم خیلی احمقم. چرا هیچمی

انقدر دوستم داره، اما محاله که یه روزی منو برای تمام زندگیش 

که من همیشه از زندگی بدون سهراب بخواد؟در حالی

 ترسیدم.می

 حاال یک قطره اشکم چکید و تلخ خندیدم.

بخت بشن.همون ده ماه یدوارم خوشحالم.امبراشون خوش_

پیش که ترالن اومد و سهراب با نگاه اول رنگ به رنگ شد، 

فهمیدم و خودم رو زدم به نفهمیدن.فهمیدم و خودم رو زدم به 

 خریت.

 چند نفس عمیق کشیدم.

ام رو ی اشتباهی و مسخرهجا که عالقهاما حاال اومدم این_

 جا،باالی سر قبر تو خاک کنم.همین

 ن کور شم اگر به خواهرم حسودی کنم.م



جا اصال هر چی توی دلم بود، امروز با شنیدن اون حرفا، همون

 گندید و تموم شد و رفت.

 ی قبرش را بوسیدم.خم شدم و سنگ خاک گرفته

 تو هم برام دعا کن مامان، مبادا دلم بلغزه._

 جا نشستم،نیم ساعت،یک ساعت، دو ساعت،دانم چقدر آننمی

 اعت؟سه س

اما وقتی به خودم آمدم که سبک شده بودم و دیگر هیچ حسی 

 ی اشتباه در وجودم نبود.از آن عالقه

در قلبم دارش زدم و بعد هم طنابش را پاره کردم و جایی در 

 گورستان خاکش کردم.

 امسرم را از روی زانوانم بلند کردم و موبایلم را از کوله پشتی

 خارج کردم.

 ش در دستم لرزید.به محض روشن کردن

با دیدن اسم سهراب تماس را وصل کردم.سالم کردم و او با 

 صدای بلند توپید.

 هیچ معلومه کجایی یغماجان؟صدبار تماس گرفتم._

 زد.حتی در اوج عصبانیتش هم مهربان حرف می



فهمیدم تنها برادرانه است و بس، اش که حاال میبه نگرانی

 لبخند زدم.

 شرمنده.جایی کار داشتم _

 تر شد.نفس عمیقی کشید و صدایش کمی آرام

 رسیم.پاشو بیا خونه،وگرنه دیر به مهمونی می_

 لب زدم

 مهمونی؟_

 ی قبل هامون دعوتمون کرد.آره دیگه،فراموش کردی؟هفته_

ام نگه از روی زمین بلند شدم و گوشی را بین گوش و شانه

ختم و با دست ام انداداشتم، کوله پشتی را یک بنده روی شانه

 پشت مانتویم را تکاندم.

 آره یادم رفته بود، حاال به چه مناسبت هست؟_

 دونم عزیزم،گفته سورپرایزه،توام زودتر بیا که دیر نرسیم.نمی_

 

تمام مدت در طول مسیر، حواسم به ترالن بود که از درد به 

 آمد.پیچید و صدایش در نمیخودش می

 سهراب را صدا زدم.

 نگاهم کرد.از آینه 



کنم ترالن حالش خوب نیست،میشه از داروخانه براش فکر می_

 قرص بگیری؟

 نگاه نگرانش را به ترالن که روی صندلی جلو نشسته بود دوخت.

 داشت و پیاده شد.ای نگهماشین را مقابل داروخانه

دانستم اما با رنگ از صورت ترالن پریده بود.مشکلش را می

 حال پرسیدماین

 جان،چیزی شده؟ ترالن_

 اش را به چشمانم دوخت.برگشت سمتم و نگاه اشکی

 کنم.بذار شب که برگشتیم همه چیز رو برات تعریف می_

ی قرص و بطری آبی را به دست سهراب سوار ماشین شد و بسته

 ترالن داد.

 

وارد سالن که شدیم، ترالن و سهراب را رها کردم و با چشم 

سالن سریع خودش را به من رساند و دنبال هما گشتم، از انتهای 

 دیگر را در آغوش گرفتیم.سخت یک

 ازش جدا شدم و با دقت نگاهش کردم.

 خندیدم.



هات نشأت گرفته از چه اتفاقی چته هما؟این ذوق و برق چشم_

 تونه باشه؟می

 لبش را گاز گرفت.

 یغما،باالخره حرفشو بهم زد._

 های گرد شده پرسیدم.با چشم

 گی؟میکی؟چی _

نگاهش را سمت چپ سالن کشاند،خط نگاهش را دنبال کردم و 

 به صدرا رسیدم.

 هیجان زده پرسیدم.

 گی؟کِی؟واقعا؟راسست می_

 حالی جواب داد.نمایی زد و با خوشلبخند،دندان

شنبه، وقتی رفته بودیم کوه، هامون و عِمران خدا، پنجآره به_

خواد به باباش و می پیشمون نبودن، اونم گفت که دوستم داره

 بگه که با بابا اینا حرف بزنه.

 با هیجانی غیرقابل وصف، دستم را در دستش فشار داد.

گفتم اونم وای یغما باورم نمیشه، دیدی همیشه بهت می_

 دوستم داره؟



ای به صدرا و اش لبخندی از ته دل زدم.اشارهحالیبه خوش

 .جمعی از دختران که دورش بودند کردم و گفتم

 ولی باید یه کم روش کار کنی._

 لب ورچید و زمزمه کرد.

 شه.دونم شیطنت داره ولی خب درست میخودم می_

 لب زدم.

 ولی_

 حرفم را قطع کرد.

کار کنم یغما؟دوستش دارم،اگر تو یه روزی عاشق گی چیمی_

 چنین پسری شدی.

 ۲۵پارت#

 قهقهه زدم.

ل، امیدوارم خیاجوری عاشق بشم.حاال هم بیمن عمرا این_

گی باشه و بعد از ازدواج دست از شیطنتاش طور که تو میهمین

 برداره.

 زده نگاهم کرد و گفتذوق

 طوره.معلومه که همین_

 سرم را تکان دادم و پرسیدم.



 بگو ببینم مناسبت مهمونی امشب چیه؟  راستی_

 ای باال انداخت و گفت.شانه

کس نگفته، فقط گفت هیچدونم واال، هامون قضیه رو به نمی_

 خوام همتون رو سورپرایز کنم.می

 پشت چشمی نازک کرد و ادامه داد.

ی داداش خل و چل ما حاال دلیل مهمونی گرفتن وسط هفته_

هرچی که باشه حداقل باعث شد چشممون به جمال شما روشن 

 بشه.

های هایش را روی هم فشرد و نیشگون ریزی از بازویم دندان

 .گرفت و گفت

حاال بگو ببینم چرا آخر هفته شما سه تا نیومدید کوه؟بدون _

 گذره.شما اصال خوش نمی

 هایم را تنگ کردم و نگاهش کردم.چشم

هم به تو خوش گذشته،آقای حاال یه هفته ما نیومدیم که خیلی_

 پیشهعاشق

با نزدیک شدن مهین جون حرفم را کامل نکردم، جلو رفتم و در 

 رفتم.آغوش مهربانش فرو 



ی باال رفتیم و خیلی به همراه هما برای تعویض لباسم به طبقه

 زود به جمع پیوستیم.

 های دیگر بود.مهمانی، مثل تمام دورهمی

پس از صرف شام کنار ترالن و سهراب نشسته بودم،حال ترالن 

تر شده بود که به دستور هامون بهتر بود، صدای موزیک کمی کم

 کامال قطع شد.

همان لحن مهربان و رفتارهای منحصر به فردش از همه هامون با 

 خواست که انتهای سالن جمع شوند.

 همه منتظر و خیره چشم به هامون دوخته بودند.

 باالخره لب باز کرد.

دونم که همگی دوست دارید زودتر دلیل برگزاری این خب می_

 مهمونی رو بفهمید.

 د.به دو نفر از خدمتکارهای کنار سالن اشاره کر

 ای وارد شدند.ی بعد با کیک بزرگ چهارطبقهرفتند و دو دقیقه

 صدای دست و سوت بلند شده بود.

 داد.اما دل من عجیب گواهی بد می

 کیک را روی میز عریض انتهای سالن قرار دادند.

 هایش را باز کرد و ادامه داد.هامون با لبخند،دست



حاال از صاحب  راستش امروز، روز خیلی عزیزیه برای من.و من_

این جشن که البته خودش هم خبری از ماجرا نداشته، خواهش 

 جا بیاد.کنم که اینمی

 کشیدم.قلبم از جا کنده شد، به سختی نفس می

 هامون با شوق گفت.

 جا بیای؟شه ازت خواهش کنم که اینترالن جان می_

های سر من رسما مردم و رنگ ترالن سفید شد و بدتر از آن رگ

زدند و ورت و گردن سهراب بودند که یکی یکی بیرون میو ص

 گرفتند.نبض می

ترالن نگاهی به سهراب کرد و نامطمئن سمت هامون قدم 

 برداشت.

 لرزش پاهایش محسوس بود.

 ی حاضرین قابل تشخیص بود.ی همهتعجب در چهره

ورویی پریده کنار کیک قرار گرفت که هامون ترالن با رنگ

ی مقابل خودش اشاره داشت و به نقطهاو نگهدستش را مقابل 

 کرد.

 جا.اگر امکانش هست بیا این_

 و با صدای بلند گفت



اهلل خان هم در این جمع حضور خیلی دوست داشتم که عنایت_

داشته باشن اما متأسفانه ایشون در سفر هستن، و حاال من از 

 خوام.سهراب عزیزم و پدر و مادرم اجازه می

العملی را بده، دست ه به کسی فرصت حرف و عکسکو بدون این

 در جیبش کرد و مقابل ترالن زانو زد.

هایش را بست و با لبخندی روی لبش در جعبه را باز کرد و چشم

 گفت.

 با من ازدواج کن._

لرزید و رنگ صورت سهراب به سیاهی حاال ترالن تمام قد می

 زد.می

و حتی نفس هم  من دستم را مقابل دهانم نگه داشته بودم

 کشیدم.نمی

 تر نگران حال سهراب بودم.بیش

تقریبا همه در بهت بودند،و سکوتی عجیب سالن را فرا گرفته 

 بود.

 ای باهامون با حفظ همان لبخند چشمانش را باز کرد اما در ثانیه

ضرب سیلی محکم ترالن که سمت چپ صورتش فرود آمد 

 زد. هایش دوباره بسته شد و لبخندی تلخچشم



 ریختم.صدای پچ پچ بلند شده بود و من فقط اشک می

 کشید و حالش اصال خوب نبود.سهراب تند و کوتاه نفس می

ی هامون را گرفت و همانطور که هنوز زانو زده اما جلو رفت و یقه

 بود از روی زمین بلندش کرد.

 فریاد زد.

 تف به ذاتت نارفیق.ترالن زنِ منِ._

کرد که هامون سکندری خورد و به سختی اش را طوری رها یقه

 تعادلش را حفظ کرد.

 صداها اوج گرفته بود.

 لرزید.ریخت و در خود میصدا اشک میترالن بی

 دهانش را جلوی پای هامون انداخت و گفت.سهراب آب

 تف به این رفافتی که چشمش دنبال ناموسم باشه._

ند ،رو به من های هامون توجهی ککه بخواهد به حرفو بدون این

 و ترالن داد زد.

 جمع کنید بریم._

ی مهین جون و موقع خروج از سالن نگاهم به نگاه شرمنده

بار هما گره خورد و با سری فرو افتاده از در های اشکچشم

 بیرون رفتم.



خواست لب باز کند که سهراب با خان جلو آمد و میکیومرث

 اش گذاشت.سری فرو افتاده دست روی شانه

 خان،اما دیگه تموم شد.ام کیومرثشرمنده_

 جا ایستاد.خان هم شرمنده سری تکان داد و همانکیومرث

داشت تا رسیدن به در ورودی باغ سهراب تند و سریع قدم برمی

 دویدم.و من و ترالن تقریبا دنبالش می

به محض خروج از باغ، کتش را از تن خارج کرد و سوییچ را برای 

 من پرت کرد.

 تو بشین یغما، من_

نتوانست حرفش را کامل کند، چندباری پلک زد من و ترالن 

هردو نگران و هول شده کنارش رفتیم، با چکیدن خون از بینی 

هایش و سقوطش بر زمین، ترالن ضجه زد و من خفه و گوش

 شدم.

 ۲۶پارت#

 کردیم.زده به سهراب نگاه میهردو شوکه و وحشت

یش روی اعصاب خراب و حال بدم کشید و صداترالن جیغ می

خواستم حرکت کنم، حرفی بزنم، چه میانداخت.هرچنگ می

 د.فایده بوفریاد بکشم و از کسی کمک بخواهم،تالش و تقال بی



 انگار وسط اقیانوس در حال غرق شدن بودم.

شده ی گردنم را های خشکبا شنیدن صدای پا به سختی مهره

 دود.به سمتمان میحرکت دادم عِمران را دیدم که 

  شنیدم.خورد اما صدایش را نمیهایش تکان میدیدم که لبمی

اش کمی مرا به خودم آورد و حاال قطرات اشک یکی ضرب سیلی

زدم و سعی داشتم ترالن را شستند.هق مییکی صورتم را می

آرام کنم.با کمک عِمران سهراب را سوار ماشین کردیم و عِمران 

با نهایت سرعت به سمت بیمارستان  پشت فرمان نشست و

 حرکت کرد.

دانستیم نباید سهرابی که مادرزاد مشکل قلبی همه ما می

ترین استرسی قرار بگیرد، اما آن است در معرض کوچکداشته

ی آن مهمانی کذایی و از آن بدتر، آن خواستگاری روز و نتیجه

سه وی سهراب و بیستسکته بی منطقی که از هامون بعید بود،

 روز بستری بودنش در بیمارستان شد!

 

حال دهد، به زمانام را تکان میبا صدای ترالن و دستی که شانه

 شوم.پرتاب می

 دوزم.گیرم و به عمارت پییش رویم چشم میسرم را باال می



تمام طول مسیر را فقط فکر کردم و فکر، اصال متوجه نشدم چه 

ی سقوط سهراب، پارک زمانی ماشین را درست در همان نقطه

 ام.کرده

هایش ترالن موشکافانه و نگران، با همان اضطرابی که در چشم

 کند.زند، نگاهم میموج می

 خوبی آجی؟_

کنم.و دستم را روی ام را پاک میعرق سرد نشسته روی پیشانی

 گذارم.دستش می

 آره قربونت برم من خوبم_

از ماشین پیاده بندم و هردو هایم را با اطمینان میچشم

 شویم.می

سالی در اتاقک نگهبانی ابتدای باغ باز است و مرد میاندر نیمه

 است.

 کند.آید و به داخل دعموتمان میبا دیدن ما با لبخند جلو می

 قلبم یک لحظه هم آرام و قرار ندارد.

بلند روی مسیر های پاشنهرفتن با کفشحفظ تعادلم هنگام راه

 ی برایم دشوار است.ریزه کمپر از سنگ

 کنم.دهم و اطرافم را نگاه مینفسم را پر صدا بیرون می



های دورتادور باغ بلندتر و چیز سرجای خودش است.درختهمه

قدر اند و شمشادهای جلوی درختان همانتر شدهتنومند

 اند.مرتب

نشنید و دلم هایم میای لبخند روی لببا دیدنشان برای ثانیه

 زند.ساختمان پر میدیدن پشتعجیب برای 

نمای بزرگ و کنیم و نگاهم به آبها را رد میریزهمسیر سنگی

 افتد.های کوتاه و بلندش میفواره

 های پایه کوتاه روشن است.ها، چراغدورتا دورش و روی چمن

گردم که با هما سوارش با چشم به دنبال تاب بزرگی می

بافتیم، اما تنها چیزی که میخوردیم و رویا شدیم و تاب میمی

 حذف شده همان تاب است.

 تر از بقیه.بغضم گرفته، از همه، از هامون و سهراب بیش

مان را لعنت کند که دنیا را برای خدا لعنتمان کند، خدا همه

 خودمان جهنم کردیم.

خدا من را لعنت کند که اگر با هما آن قرار را نمیگذاشتم شاید 

 مع حضور داشت.حاال اوهم در این ج

ی شود را به سرعت با گوشهبغضی که از چشمانم سرازیر می

کنم و ام پاک میای رنگ طرح ترمهروسری ساتن زرد و سورمه



اندازم که وضعیتش چندان بهتر از من نگاهی به ترالن می

 نیست.

 رویم.کنیم، پنج پله را باال میفرش ها را که رد میسنگ

 رسد.همهمه از داخل به گوش می در سالن باز است و صدای

شویم و نگاه خیلی از حاضرین که هرچندنفر در گوشه و وارد می

 شود.اند، معطوف ما میکناری یا ایستاده یا نشسته

 گرمیبیند و برای استقبال با لبخند و خونهامون از دور ما را می

 آید.جلو می

ندی که ام و هرازچندگاهی با سر و لبخکنار ترالن ایستاده

تصنعی بودنش از یک کیلومتری قابل تشخیص است به بعضی از 

 کنم.کنند سالم میحاضرین که مات نگاهمان می

کنم لبخندش رنگ هامون مقابلمان رسیده، اما دقت که می

 باخته.

کار  ی ترالن بهتمام تالشش را برای نگاه نکردن به شکم برجسته

 د.مانگرفته اما این از نگاه من دور نمی

 کند که به گرمی از ما استقبال کند.تمام تالشش را می



زند، مادرش را که مشغول صحبت با چند خانم است صدا می

کند و با دیدن من و ترالن مهین جون با لبخند رو به هامون می

 بازد.لبخندش رنگ می

دارد، من روی جلو رفتن را ندارم، اما به آرامی سمتمان قدم برمی

هایی که حاال بسیار شود، برق اشک را در چشممیتر که نزدیک

 بینم.اند میفروغ شدهپیر و بی

های ضدچروک و سلول خودش است؟او که بهترین مارک کرم

های زد، او که بوتاکس جز برنامهسازی را به صورتش می

خورده تر از آنی که اش بود، حاال چرا انقدر پیر و سالساالنه

 رسد؟هست به نظر می

 نی غم هما آنقدر این مادر را نابود کرده؟یع

 تقصیر من است؟تقصیر من است.

 مقصر بالیی که سر هما آمده منم.

 حاال مقابلمان ایستاده.

اش به جناغ قدر سرش را پایین انداخته که چانهترالن آن

 اش چسبیده.سینه

 روم.اما من یک قدم جلو می



مثل  جون آغوشش را به رویم باز کرده، درستمهین

 ها.وقتهمان

 ام که چشمانم نبارند.نهایت سعیم را به کار گرفته

بوسدم.نم اشک را از روم و او مادرانه میدر آغوشش فرو می

 گیرد.گیرد و کمی از من فاصله میچشمانش می

 به هردومان نگاه

 ۲۷پارت#

 گویدلرزد وقتی میصدایش می

 دید.نگاه نکر انصاف بودید که رفتید و پشت سرتونمخیلی بی_

 نگفتید ما دلمون تنگ میشه؟

 کند.رو سمت من می

 یغما دخترم، تو فکر نکردی که هما بهت احتیاج داره؟_

 زنملب می

 روی اومدن نداشتم._

 گوید.هامون می

 جانمامان_

کشد و سرش را به چپ و راست جون نفس عمیقی میمهین

 گویدزند و میبندی میدهد و لبخند نیمتکان می



 حاال که گذشته، خداروشکر که االن اینجایید._

  کارد.ای روی صورتش میکشد و بوسهترالن را در آغوش می

 زند وانگار تازه متوجه شکم ترالن شده که لبخندی عریض می

 گویدگذارد و میدستش را روی شکم ترالن می

 مبارکت باشه عزیزم._

 کند.می ترالن با لبخندی آمیخته با بغض تشکر زیر لبی

 کشد.کند و پنجه بین موهایش میهامون اما پشتش را می

ن بینم با دیدکند، میباز نگاهم یک به یک حرکاتش را شکار می

گیرد، شود، دلم میکه دور میشود اما از اینترالن کالفه می

 گرمیدانم چرا اما حضورش دلدوست دارم باشد.نمی

 دهد.دهد.آرامش میمی

تامدتی پیش قصد در هم شکستنش را داشتم، همان کسی که 

ام از حضورش اش به خواهرم بستهحاال چشم روی عشق کهنه

 کنم.آرامش طلب می

هایمان را تعویض کنیم، اما گوید باال برویم و لباسجون میمهین

دهم مانتو و روسری و کیفم را به یکی از من ترجیح میی

هما، پر باشد در  کار ها بدهم تا جایی بروم که بویخدمت

 هوایش.



کشم و به ام میای و زرد سادهدستی به کت و شلوار سورمه

 نم.کترالن موطالیی، در آن لباس حریر بلند یاسی رنگ نگاه می

 نظیر.بدون شک او شاهکار خلقت خداوند است.یک نقاشی بی

است خان که هنوز متوجه حضور ما نشدههردو سمت کیومرث

 داریم.قدم برمی

 ی شش سال پیش را دارد.همان ابهت و جذبه

 کنیم.ایستیم و هردو سالم میمقابلش می

ای مشهود نگاهمان خوریاول کمی متعجب بعد با لبخند و دل

 ایستد.کند و مقابلمان میمی

اش باید سرم را باال برای نگاه کردن به صورت استخوانی و مردانه

پسرش از نظر استایل  گذرد که چقدر هردوبگیرم و از ذهنم می

 اند.و جذابیت چهره، به پدرشان رفته

کشد و روی موهایمان پدرانه هردومان را همزمان در آغوش می 

 زند.بوسه می

کند و با همان صدای پر صالبتش رو به هردومان لب باز می

 گوید.می

خوام که نتونستیم گم بابت فوت سهراب عذر میتسلیت می_

 م، حقیقتش چون خبر نداشتیم.توی مراسم شرکت کنی



 دهد.سری به تأسف تکان می

خیلی دیر خبردار شدیم.پسر عنایت از بچگی جلوی چشممون _

وقت ما حتی توی مراسم تشییع جنازه و ختمش بزرگ شد اون

 هم

کشد هایش میچشم  با فین فین ترالن و دستمالی که زیر

ستش کشد و دست راکند و نفسی عمیق میحرفش را قطع می

 کند.رنگش فرو میدوخت فیلیشلوار خوش را در جیب

 دهدی دست چپش را مقابلمان با لبخند تکان میانگشت اشاره

جا، باید مثل قدیم بیاید اما اینو بهتون بگم، حاال که اومدید این_

 و برید، گذشته هرچی که بوده تموم شده،مهم االنه.

 .گویمزنم و میمی ی باریک فر موهایم را پشت گوشمچند دسته

راستش من بعد از اتفاقی که برای هما افتاد، دیگه روی اومدن _

 به این خونه رو

 ام گذاشت و لبخند زد.دستش را روی شانه

یک اتفاق بود که ممکنه برای هرکسی بیفته دخترم، من تورو _

دونم، حتما یک امتحان الهی بود که منِ پدر بایید پس مقصر نمی

 دادم.می

  دهد.کشد و ادامه میاش میی به صورتی اصالح شدهدست



از این به بعد هروقت که خواستید در این خونه به روتون _

گذاری کردید و بازه.مخصوصا که شنیدیم توی شرکت سرمایه

 شید.های من همکار محسوب میحاال با پسر

 دهد.نفسش را پر حسرت بیرون می

 گیرهه سراغی ازمون نمیمعرفت دیگهرچند که اون یار غار بی_

 کند.خان را قطع میکند و حرف کیومرثترالن نگاهی به من می

 حال عمو بعد از سهراب خیلی بدتر شده._

 کند.متعجب نگاهمان می

 گویم.من می

 حتی قدرت تکلمش رو از دست داده._

 کشد.طبق عادتش باز هم دست روی صورتش می

چیک، بذر کینه و خاطر یه حماقت کوعجب روزگاریه، به_

کدورت رو انقدر توی دلمون کاشتیم که حاال باید از حال وخیم 

 رفیق چندین و چند سالمون باخبر بشیم.

 

ای را از ایم که سایهی سالن نشستههای راحتی گوشهروی مبل

 کنم.سر حس میپشت



گردم و عِمران را با دو گیالس در دست باالی سرمان برمی

 بینم.می

هارا را ایستد و گیالسکنیم، مقابلمان میزیرلبی میسالم 

 گیرد.سمتمان می

 برای شما آوردم._

 کنم.دستش را رد می

 دونی خوشم نمیاد.تو که می_

 زند.قهقهه می

گیم برای زن باردار ضرر داره، حاال اگر ترالن خانوم نخوره، می_

 تو چی؟االن که دیگه سهراب نیست که از ترسش لب نزنی.

 ی مار کبری نیش دارد.هنوز هم زبانش به اندازه

  زنمپوزخندی می

من خودم دوست ندارم، ربطی هم به بودن و نبودن سهراب یا _

 کس دیگه نداره.هیچ

 کند.ای جمع شده نگاهش میترالن با حرص و چهره

تر زند و دستانش را نزدیکنمایی میعِمران لبخند دندان

 آورد.می

 با، بخورید.آلبالوئه باآب_



 گیرم.ها را میکنم و گیالسچپ نگاهش میچپ

ر شود هی کفش باعث میگویم و صدای پاشنهممنون زیرلبی می

 سه به سمت صدا برگردیم.

 ۲۸پارت#

های پاشنه دارد، نگاهم را از کفشبا طمأنینه و لوندی قدم برمی

اش دهم.رنگ طالییبلندش به لباس کوتاه و تا وسط رانش می

تراشش،که مشخص است ی پاهای بلند و خوشی پوست برنزهرو

 زند.کار سوالر است، عجیب چشم را می

اش به صورتش ی دکلتهدهم و از روی یقهنگاهم را کمی باالتر می

 رسم.می

 ام.درست حدس زده

 همان دختری است که در اولین روز جلسه کنار عِمران دیدمش.

ند و عِمران با روی باز و کترالن کنجکاو به دخترک نگاه می

و دو دندانش را به نمایش گذاشته دستش  لبخندی که تمام سی

 پیچد.را دور کمر او می

های آویزان و با لحن و او انگار که اصال ما را ندیده باشد با لب

 گوید.گانه میبچه

 عِمران جونم چال منو تهنا گذاشتی؟_



نم و به ترالن کهایم اسیر میبه سختی لبخندم را پشت لب

اش اندازم که او هم مثل من سعی در کنترل خندهنگاهی می

دارد و خودش را مشغول پوست گرفتن خیار بشقاب مقابلش 

 دهد.نشان می

کند.با دست به بوسد و عذرخواهی میعِمران کنار گوشش را می

 کند.ما اشاره می

خانوم نیکزاد که معرف حضورت هستن، ایشون هم ترالن _

 خانوم خواهرشون.

 "آهان"دهد و زند و سرش را تکان میلبخندی تصنعی می

 گوید.آرامی می

ی اش را به شانهاندازد و چانهدستش را زیر بازوی عِمران می

 گویددهد و با همان لحن میعِمران تکیه می

 عجقم بلیم بلقصیم._

کند و تر میی دستش را دور کمر او تنگعِمران هم حلقه

 گوید.گردد و میرود اما برمیش میهمراه

 از خودتون پذیرایی کنید._

 شود.تر کشیده میکه دستش بیش



ی من و ترالن است به محض دور شدنشان صدای شلیک خنده

 شود.که بلند می

گذارد و با همان دهان پر ای موز در دهانش میترالن تکه

 گوید.می

 بود همین وسط این دیگه روی صدرا رو سفید کرده کم مونده_

 زمان خندیدم.و دوباره هردو هم

  زنمام و لب میرنگ خیرههای شیریبه پارکت

 ترالن؟_

 کند.نگاهم می

 جانم؟_

 دلیل از این دختره بدم میاد.دونم چرا، ولی بینمی_

 اندازد.ابروهایش را باال می

دلیل نیست، کال نچسبه، منم خیلی ازش بدم اومد.انقدر بی_

 وقتم.ت که یه کالم بگه خوشادب نداش

دهد و موهای لختش را از روی تای ابرویش را باال مییک

 زند.اش کنار میپیشانی

 یه جوری رفتار کرد که انگار اصال مارو ندید._

 اندازم.هایم را باال میشانه



 حس،خوبی بهش ندارم._

 گوید.آرامی در تایید حرفم می"هوم"

 

پلو را در بشقابم زیر و رو باقالی روم وتر در مبل فرو میبیش

 کنم.میل قاشق را در دهانم فرو میکنم و بیمی

ای مرغ در دهانش پلو را همراه تکهاشتها شیریناما ترالن خوش

 خورد.گذارد و میمی

کنند و در پی هامون هایم نیز از مغزم پیروی نمیچشم

نزدیک چرخند که با بشقابی در دست و لبخندی بر لب می

 شود.می

خواهد جز نگاهش به من است و دل تنهای من مگر چه می

 نگاهی خیره و لبخندی گرم؟

ر گیرم، بشقاب پایستد، سرم را برای دیدنش باال میکنار مبل می

 گذارد.از میگوی سوخاری را روی میز می

 یادم بود که چقدر میگو دوست داشتی._

ندازد انگاهی به او نمیهم نیمعلناً ترالن را نادیده گرفته و ترالن 

 خورد.و همچنان غذایش را می



هایی بلند از کنار ما کنم و او با قدمزنم و تشکر میلبخند و می

 رود.می

 شود.اندازم و دلم از توجهش گرم مینگاهی به میگوها می

چرخانم و به افرادی نگاهم را دورتا دور سالن بزرگ پذیرایی می

 پرسمکنم و در دل از خودم میگاه میخورند نکه غذا می

ی چند نفر در ذهن هامون است و برایشان غذای مورد عالقه_

 دهد؟کند،و دستشان میبشقاب پر می

نم زنم و در دهابا لبخند به افکار شیرینم میگویی سر چنگال می

 جوم.بندم و با لذت میهایم را میگذارم، چشممی

 گویدترالن سرد می

 ه.مهربون شد_

 دهم.با حفظ همان لبخند ناخودآگاه پاسخ می

 مهربون بود._

دارد و سر کند و لیوان دوغ را برمیترالن موشکافانه نگاهم می

 کشد.می

سپارم به دست مردی که قدر احمقانه دل تنهایم را میو من چه

گویند که کنار همسر جوانِ فوت عاشق خواهرم بوده و همه می

 ت بوده.بخاش، شیوا، خوششده



بندم، تمام صداهای مغزم را در نطفه چشم روی همه چیز می

 ی کمی آرامش و تکیه کردن.کنم فقط برای تجربهخفه می

همه محکم بودن و جنگیدن و تالش ام، زیر اینمن خیلی خسته

 ام.برای منظم بودن اوضاع کم آورده

 ام.شاید خیلی زود کم آورده

قدر بد که ف و احمق! و چهدانم که من دختری هستم ضعیمی

 توانم گرمای قلبم را نادیده بگیرمنمی

 ۲۹پارت#

های الغر موقع خداحافظی مهین جون هر دو دستم را در دست

کند گیرد و با لحنی که دل سنگ را آب میشده اش میو چروک

 گویدمی

از این به بعد   یغماجان، دخترم، میشه ازت خواهش کنم که_

 جا؟تر بیای اینبیش

دونم تعریف کردن یه میها گفتن که شاید یه محرک، یا چهدکتر

 خاطره، یا حضور یه نفر، بتونه به شرایط هما کمک کنه.

الی موهای کوتاه هایالیت دهد و دستش را البهسرش را تکان می

 کشد.اش میشده

 شاید حضور تو براش همون محرک باشه._



لبخندی هرچند تصنعی روی کنم زنم و سعی میبغضم را پس می

 هایم بنشانم.لب

هایم را برای اطمینان خاطرش ز و دستم را روی چشمم چشم

 گذارم.می

 شم.جون، حتما مزاحم میبه روی چشمم مهین_

 زنماندازم و با شرمندگی لب میسرم را پایین می

رویی با شما رو اومدم روی روبهراستش تا حاال هم که نمی_

 نداشتم.

 گیرم.رینم را محکم گاز میلب زی

ذاشتم االن هما شاید اگر من اون قرار رو با هما توی کوه نمی_

 سالم بود.

 خندد.دهد و تلخ مینفسش را پر صدا بیرون می

 ترالن کنار در منتظرم است تا برویم.

 روم.کنم و میجون خداحافظی میاز مهین

 کنیم.گیرم و حرکت میدست ترالن را در دست می

 

 کند.دهد و صدای آهنگ را کم میشیشه را پایین می

 زند.اش صدا میاسمم را با آن صدای نازک و زیبای مخملی



 یغما؟_

 نشیند.هایم میاز طنین زیبای صدایش لبخند روی لب

 دوزم.اندازم و سپس به اتوبان چشم مینگاهی سمتش مینیم

 جانم؟_

 شود.جا میاش جابهکمی روی صندلی

قدر صدرا امشب ساکت بود؟من یکی دوبار که دی چهدقت کر_

کشید.اصال مثل قبال که گوشه نشسته بود و سیگار میدیدم یه

 کرد نبود.کرد و با دخترا بگو بخند میهمش تو جمع شوخی می

 ای باال انداختم.شانه

ی باالی اون خونه، روی تخت که شش ساله، هما طبقهحتما این_

 ده.کرافتاده، اذیتش می

بار دیگر آن روز دهد که یککند و به من اجازه میاو سکوت می

 نحس را مرور کنم.

هما فال حافظی را که در مسیر، سرچهارراهی از پسرک 

خواند و پاهایش را در هوا فروش خریده بود را بلند بلند میفال

 زدداد،و قهقهه میتکان می

 اال ای آهوی وحشی کجایی_

 شناییمرا با توست چندین آ



 کسدو تنها و دو سرگردان و بی

 دد و دامت کمین از پیش و از پس

 دیگر بدانیمبیا تا حال یک

 مراد هم بجوییم ار توانیم

های آویزان تر به خودم چسباندم و با لبام را بیشپشتیکوله

 نگاهش کردم.

ی در دستش بود با خنده رو کرد طور که نگاهش به برگههمان

 سمت آسمان.

گه ما باید زودتر مراد هم بجوییم، خدایا ببین حافظم داره می_

 یه کاری کن قربون بزرگیت برم.

 ی دمغ من را که دید لبخندش پر کشید.نگاهم کرد و چهره

 مشت آرامی به بازویم زد.

 ها.یغما از این قیافه بیا بیرون توروخدا عین مادر مرده_

و منتظر یک کلمه هایم صف کشیده بودند هایم پشت پلکاشک

 بودند برای فرار.

 زیر گریه زدم و گفتم.

دونی مادرمرده که هستم، اونم نه یه بار، دوبار، تو خودت می_

 تر از مادر نبود برام.زنعموم کم



 چیزیش بشه.حاال اگه سهراب یه

 هایم کشیدم و ضجه زدم.حتی از تصورش هم لبم را میان دندان

 م روی کمرم کشید.بغلم کرد و دستش را آرام آرا

 قربونت برم الهی، ببخشید منظوری نداشتم._

 شه.حال سهراب خوب می

 هایم را با پشت دست پاک کردم.از آغوشش جدا شدم و اشک

یو سییک هفته از اون روز کذایی گذشته، اما هنوز توی سی_

 بستریه.

 شرمنده سرش را پایین انداخت.

یکی نیست بهش بگه عقل و منطق منم هست.تقصیر داداش بی_

اول از طرف مطمئن شو، بعد جلوی دویست نفر زانو بزن و 

 خواستگاری کن.

 سرم را به چپ و راست تکان دادم.

سهرابم که غیر منطقی، دیگه محاله که سر این ماجرا کوتاه _

 بیاد.

 او هم لب ورچید.

داد که سهراب ترالن رو هامون اگه یک درصدم احتمال می_

 نداخت.نمایش مسخره رو راه نمیدوست داره اون 



 دستمال کاغذی را در دستم ریز ریز کردم.

کنیم من و عمو که باهاشون توی یه خونه داریم زندگی می_

خوان و بین خودشون صیغه خوندن، نفهمیدیم که اینا همو می

 فهمید؟هامون از کجا باید می

 دستش را دور بازویم حلقه کرد و با ناراحتی گفت.

دیگه رفت و آمدها کات؟باورم نمیشه.من و تو باید یعنی _

 دیگه رو ببینیم؟یواشکی قرار بذاریم و هم

ی اشک من هم هایش دیدم و چشمهی اشک را در چشمحلقه

 دوباره جوشید.

با ناراحتی پایم را روی تکه سنگ زیر پایم کوبیدم که سنگ 

 کوچک کنده شد و قل خورد و سرازیر شد و رفت.

 را نگاه کردم. مسیر رفتنش

شب شد، کاش اصال ما اونچیز بد نمیکاش انقدر همه_

 اومدیم مهمونی.نمی

 برای عوض کردن بحث با هیجانی ساختگی گفت.

ده.یغما راستی دو سه شبه که صدرا موقع خواب بهم پیام می_

فرسته؟حرفای قشنگ شه پیامای عاشقانه میباورت می

 گو نیست.و بذله زنه؟اصال انگار اون پسر شیطونمی



کند و بعد انگار در افکار خودش غرق شده با آسمان نگاه می

 زمزمه کرد.

های سبز و عسلی و شه عنایت کنی و اون چشمخدایا یعنی می_

 ی وجودشو برای من بکنی؟موهای زیتونی و کال همه

ام گرفت، نیشگونی از بازویش میان حال بدم، به رفتارش خنده

 داشت.دی گفت و دست از نجوا برگرفتم که آخ بلن

 ۳۰پارت#

ی لبم را گاز گرفتم که بلند چپ چپی نگاهم کرد و من گوشه

 نخندم.

 هایی گرد شده گفتبا چشم

زدی، حاال به تو تا دو دیقه پیش داشتی ضجه می_

 خندی.می  چی

 با صدای بلند خندیدم و بریده بریده گفتم.

ای مثال نواحی دیگه کنی یافقط به چشم ها و موهاش فک می_

 هم مدنظر داری؟

 ام را کشید.سرخ شد و موهای بیرون زده از مقنعه

 جیغ زدم.

 آی غلط کردم._



 تر کشید.محکم

 خیلی بی حیایی یغما._

 روی دستش زدم که موهایم را رها کند.

 میان درد قهقهه زدم.

کردی لعنتی، خب هیچ تو داشتی کل وجودشو از خدا تمنا می_

 بدون دم و دستگاه متولد نشده.آدمی که 

با کف دستش محکم بر سرم کوباند و روبرگرداند و من باز هم 

 خندیدم.

هایم انداختم و به آرامی از جایم بلند شدم و کوله را روی شانه

 دستم را سمت هما دراز کردم.

ی بار سنگبا غیظ دستش را در دستم گذاشت و بلند شد که این

 خورد و سقوط کرد.از زیر پای هما غلت 

 تر فشرد.کمی ترسید و دستم را محکم

 اش را نرم بوسیدم.گونه

 مرسی که هستی هما_

 او هم لبخند زد.

 شما عشقی رفیق._

 کرد.زیر لب زمزمه می



 اال ای آهوی وحشی کجایی._

 دستش در دستم بود و من دو سه قدم جلوتر بودم.

ز با ما سر هما مراقب باش انگار سنگ های این قسمت امرو_

 ناسازگاری گذاشتن.

 مرا با توست_

تکه سنگ زیر پایش غلتید، جیغ کشید، یک پایش همراه سنگ 

پایین رفت، پای دیگرش روی قسمت کوچکی از یک برآمدگی 

 کشید.بود، زبانم الل شده بود و او فقط جیغ می

 فقط نوک انگشتانش در دستم بود.

 جیغ کشید.

 کـــــمک_

دیگرم دستش را بگیرم، اما هنوز دستم به خواستم با دست می

دستش نرسیده بود، در صدم ثانیه انگشتانش از دستم سُر خورد 

 و هما سقوط کرد.

 سقوط کرد!

 یک سقوط وحشتناک.

های کوه غلت خورد و من از آن باال دختری را دیدم روی سنگ

 شد.تر میغلتید و جمعیت اطرافش هرلحظه بیشکه در خون می



های عمیق بدنش و اغمایی که حاال کوفتگی و زخمبین تمام 

چیز مرا برد، در آن زمان، هیچشش سال است در آن به سر می

ی شکستگی سه انگشت میانی دست راستش دچار به اندازه

 عذاب وجدان نکرد.

 ای که ترسکه در آن لحظهمن نتوانستم کمکش کنم، تصور این

دست من کشیده از سقوط و مرگ داشته، انگشتانش هم در 

های تنم   یک استخوانبهشده و شکسته، درد را به یک

 نشاند.می

 مقصر شرایط هما من بودم دیگر، نبودم؟

های پشت سری، از آن توچال لعنتی با صدای بوق ممتد ماشین

 کنم.فرار می

 ام.گذرد و من متوجه نشدهای از سبز شدن چراغ میچندثانیه

برای دقایقی هم که شده به کنم کنم و سعی میحرکت می

گذشته فکر نکنم، اما منِ همیشه پر از دردسر از کجا باید بدانم 

 ام ندارد.ی ماتم زدهکه حالم دست کمی از گذشته

 ۳۱پارت#

روم تر که میپیچم، اولش شک دارم اما نزدیکداخل کوچه می

 ام.بینم درست حدس زدهمی



 باشم.کنم حداقل کنار ترالن آرام سعی می

زمان هر دو در ماشین کنم و همماشین را مقابل خانه پارک می

 شود.بلند سفید او هم باز میشاسی

آید و شلوارش را کمی زیر شکم در خودش بیرون می از یک

کند و از در کناری سربازی اش فیکس میبزرگ و برآمده

 اندام.الغر

 دهم.آب دهانم را قورت می

 نگاهی ترسیده، به او و سرباز خیره شده. ترالن با رنگی پریده و

مخبری هم دستانش را در جیب شلوارش فرو برده و با لبخندی 

 مضحک خیره به ماشین ما ایستاده.

 گویم.بخشی می رو به ترالن و با لحن اطمینان

 ببین ترالن، من خودم منتظر همچین اتفاقی بودم._

 دونستم دیر یا زود میاد سراغم.می

 رم کالنتری.رو توی خونه، من خودم میحاال هم ب

 گیرد.با بغض دستم را در دستش می

گی تو آجی؟برم تو؟مثل بز سرم رو بندازم پایین برم چی می_

 توی خونه تو بری کالنتری؟

 کار کنم.دانم باید چهواقعا نمی



 گویند، همین است دیگر، نیست؟کسی و بیچارگی که میبی

انم بیش از این اجازه دهم که خواهر تومستأصل و مرددم اما نمی

 باردارم متحمل اضطراب شود.

 کشم.پشت دستم را آرام روی صورتش می

خواد از برو خونه قربرنت برم.عمو هم که حتما االن خوابه، نمی_

کنم یه فرصت دیگه ازش قضیه چیزی بهش بگی.منم سعی می

 بگیرم.

 کنم.شوم و درب ماشین را برایش باز میخم می

 برو خواهری._

 کند.با تردید نگاهم می

 خوای بگم صالح بیاد؟می_

 چرخانم.هایم را در کاسه میکالفه چشم

 راه کنیم؟مگه کاری از دستش برمیاد که اون طفلی هم زابه_

  دهد و با ناراحتیسری تکان می

شود و بدون نگاه کردن سمت مخبری، در از ماشین پیاده می

 شود.ارد میکند و وخانه را باز می

 مخبری با حفظ همان پوزخند تمام حرکاتمان را زیر نظر گرفته.

 زنم.روم و ریموت را میمن هم پایین می



کنم و جدی و با در دلم محشری برپاست اما ظاهرم را حفظ می

 روم.هایی گره شده، مقابلش میاخم

داند پولی در بساط نیست و تمام هدفش خورد دانم که میمی

 است. کردن من

 کند.ایستم و سالم میمی

 دهد.جوابم را حین نگاه کردن دقیق به سر تا پایم می

 علیک سالم شازده خانوم، خوش گذشت؟_

 خواهد کمی از ما فاصله بگیرد.از سرباز می

رود با همان لبخند کریهش که دندان تر میطرفسرباز که آن

گذارد، میطالی نیش سمت راستش را در ردیف باال، به نمایش 

 گوید.می

 دخترجون، فقط من اَخی بودم؟_

گیرم که لیچار کشم و زبانم را گاز میهای تند و عمیق مینفس

 بارش نکنم.

زند و مسیر کوتاهی مقابلم قدم هایش را پشتش گره میدست

گیرد و ای متفکر به خود میزند و در همان حال چهرهمی

 گوید.می



کنی، با وکیلشون اون ی میگذارتوی شرکت حکمت سرمایه_

 پسر شیک و پیکه چیه اسمش؟

هایش را تنگ گذارد و چشماش را روی لبش میانگشت اشاره

 کند.می

 شاپ قرار میذاری.آهان رضوانی، با اون مرتیکه توی کافی_

 کنم، تمام بدنم نبض گرفته.های قلبم را زیر زبانم حس میتپش

 او تمام مدت مرا زیر نظر داشته.

پری که این وقت شب و با این سر های کیومرث میبد با پسرال_

 و وضع از خونشون میای.

 دهد.تحقیرآمیز سرش را به معنای تأسف تکان می

مردی دی، میخانوم خانوما، تو که انقدر راحت به همه پا می_

 واسه یه سالم با من باشی

 ۳۲پارت#

برای پس ام تمایل شدیدی سرم به دوران افتاده است و معده

 زدن محویاتش دارد.

 م.کنبه سختی با تهوع بی موقعی که به سراغم آمده مقابله می

حتی تصور کنار کسی چون مخبری بودن هم حالم را چنین 

 کند.می



از او باید ترسید، از قدرتش، از کثیف بودنش، از پست و رذل 

 بودنش.

 ده.نشان ام. اما او نباید بفهمد که چه ترسی بر جانمو من ترسیده

دهم و تلخی و سوزانندگی اسید معده را آب دهانم را قورت می

 گیرم.در گلویم نادیده می

 زنم.های ریز و سبز رنگش زل میدر چشم

 حرف دهنت رو بفهم مردک._

 است. مان فاصلهقدم بینآید و حاال فقط نیمچندقدم جلو می

اعصابم را اش طوالنی گذارد و هیسِاش میدستش را روی بینی

 کند.تر میمتشنج

 گوید.اش میبا همان خونسردی

گیرم هیچ، ی من بشو، پول که ازت نمییک سال صیغه_

 کنم.ام بخوای مهرت میهرچی

خاراند و لبخند بر لب ی لبش را با انگشت شستش میگوشه

 منتظر پاسخ من است.

 بغضم گرفته.

 شنوم؟ام که حاال چنین پیشنهادی را میبه کجا رسیده

 هایم مجبورم مردمک هایم را باال بگیرم.برای نچکیدن اشک



 کنم.حاال نه، مقابل چون اویی نباید سرازیر شوید.التماسشان می

به وزش ضعیف باد که بین برگ های سوزنی درخت کاج مقابل 

 کنم.پیچد نگاه میمان میدرب خانه

مان ه کند که با لبخندی گشاد،سکوتم را جواب مثبت تلقی می

اش با تنم تماس پیدا آید و هیکل فربهقدم را هم جلو مینیم

آوری کنار چندش"جــــونِ"دارزمان آرام و کشکند و هممی

شود که یک سمت ای میگوید و تمام قدرت من سیلیگوشم می

 آید.صورتش فرود می

 آید.سرباز بدو بدو برای کنترل اوضاع جلو می

م را جلوی پایش روی زمین پرتاب گیرم و آب دهانفاصله می

 کنم.می

ام را تهدیدوار مقابلش با صدایی لرزان اما بلند انگشت اشاره

 دهم.تکان می

 ناموس آشغال.ی بیشو مرتیکه خفه شو کثافت، فقط خفه_

کند و ی کوچک خون را از کنار لبش پاک میمخبری قطره

 کند.خونسرد نگاهم می

رود دستش را در هوا تکان که می کند و همانطورگرد میعقب

 دهد.می



 سرکار حکم جلبش رو که داریم._

 ی پتیاره رو.دختره  بند بزن ببریمشدست

لیاقت کمک نداره.لیاقتش اینه که تو همچین محلی بین این 

 دگوریا زندگی کنم.

کند و من هر دو دستم را مقابلش بند را باز میسرباز دست

 گیرم.می

نشیند، قطره اشکم سقوط هایم میمچ سردی فلز که روی

 کند.می

گیرم و جلوتر از او کند و من رو میسرباز با ترحم نگاهم می

 کنم.سمت ماشین حرکت می

های روشن دهم و چراغی ماشین تکیه میسرم را به شیشه

 کنم.خیابان ها را با تیرگی اقبال خودم قیاس می

 شود.که درست میکنم برای هزارمین بار خودم را قانع می

ی آینده را ببرد، سود زیادی به حسابم ی هفتهشرکت که مناقصه

ام را چهارم بدهیشود و حداقل شاید بتوانم یکواریز می

 پرداخت کنم.

 توانم به پیشنهاد مخبری بیاندیشم.ای هم نمیحتی برای لحظه

 دهم.کنم، زندان را ترجیح میفکر می



عرق سرد از زیر موهای سرم روی اما حتی از فکر کردنش هم 

خورد و پایین رسد غلت میگیرد و به کمرم که میگردنم راه می

 رود.می

آورم و عرق کنار را باال می  هر دو دست اسیر شده در دستبند

 کنم.ام را پاک میشقیقه

کنم زودتر به کالنتری برسیم تا از فضایی که هوای خدا خدا می

دی چون مخبری در آن است، رها آلود نامرهای شهوتنفس

 شوم.

دهد و من تنها خودم را به دست خدا عقلم به جایی قد نمی

 سپارم.می

 شویم.از ماشین پیاده می

گذرانم و رنگ و کثیف کالنتری را از نظر میدیوار آجری سبز

 شوم.دوشادوش سرباز وارد محوطه می

گرفته و  ی دیگری راای یقهرود که گوشهنگاهم سمت مردی می

 داد و فریاد راه انداخته.

مرد دیگری با سر شکسته و بانداژ شده سر همسرش فریاد 

 گذارد.کشد که حق برادهایش را کف دستشان میمی

 شوم.تر میترسم و در خودم جمعتر میهمه سروصدا بیشاز این



های لق رویم و به سالنی با موزاییکی کوتاه را باال میسه پله

 رسیم.می میشده و قدی

تمام دیوار ها سبز است، قسمت باالیی، سبز کمرنگ با خط ممتد 

 است.مشکی از قسمت پایین به رنگ سبز تیره جدا شده

 بخش است؟چه کسی گفته رنگ سبز آرامش

بدون شک امشب تمام این دیوارهای سبز مرا در خودشان 

 خواهند بلعید.

 اند.رفتهفهمم سرباز و مخبری چه زمانی از کنارم نمی

 هایاندازم و خودم را به صندلیبا بیچارگی نگاهی به اطرافم می

 کنم.رسانم و رویشان سقوط میی سالن میفلزی گوشه

 خواهد.دلم خوابی عمیق به وسعت مرگ می

ای نگذشته که با گذارم، چندلحظههایم را روی هم میچشم

 مقابلمی صدای پیس پیس آرامی به دخترک شانزده، هفده ساله

 دوزم.چشم می

 زند و با لحنینمایی میکنم و او لبخند دندانبی حس نگاهش می

 پرسد.زشت می

خوره خالف مالف باشی، زیادی جایی؟بهت نمیتو واس چی این_

 زنی.سوسول می



 بندم.هایم را به امید چند دقیقه آرامش میدوباره چشم

مشامم  خورد و بوی تند عرقِ مردانه درصندلی تکان می

 پیچد.می

د هیکلی با زیرپوش سفی  کلفت وبا اکراه نگاهی سمت مرد سبیل

 اندازم.و بینی شکسته می

کشانم و نفسم را حبس جانم را روی صندلی کناری میتن بی

 کنم.می

 خواهم بلند شوم که دست مأمور زن زیر بازویممی

 د.زنبا اخم و نگاهی آمیخته با تحقیر، جدی و خشن لب می#۳۳

 جا که جشن عروسی نیست.موهات رو بکن تو، این_

ام پایین رود و تا روی پیشانیهایم سمت شالم میدست

 کشمش.می

 کشد.بازویم را می

 راه بیفت._

 شویم.گذرانیم و وارد راهروی سمت چپ میسالن اصلی را می

 انتهای راهرو، بازداشتگاه زنان است.

 کند.بند،را باز میدست

 شوم.تحویل وسایلم، وارد اتاق نیمه تاریک میبعد از 



شوم، نم زدگی بزرگ قسمتی از اولین چیزی که متوجهش می

زنم از موکتی باشد که دیوار است و بوی کپک، که حدس می

 اش به دیوار چسبیده.لبه

ام از بوی نم و کپک و عرق و عطر شیرین و تند، جمع چهره

 شود.می

دختری که مشغول بحث و بگو مگو بی توجه به حضور چند زن و 

روم و روی موکت ی اتاق میای ترین نقطههستند به گوشه

 نشینم.خشک و طوسی رنگش می

 فشارم.هایم را روی هم میدهم و پلکبه دیوار تکیه می

ترس تمام وجودم را در برگرفته و از روزهای پیش رویم 

 ترسم.می

 م را اسیر خود کرد.دانم در آن شرایط چه زمانی خواب مغزنمی

دانم که بیدار نیستم اما به بینم.میدانم خوابم و خواب میمی

 ام.همین هم راضی

 دهم.ام پاهایم را در آب خنکش تاب میکنار استخر نشسته

ای نشیند و با لبخند جرعهآفتابِ بعدازظهر شهریور به جانم می

 نوشم.جان را میساز زنعمو زریشیر دستاز شربت خاک

 کارد.ای روی سرم میکند و بوسهسهراب با محبت نگاهم می



 قربون این موهای فرفریت برم من._

 کند.ایستد و هردومان را نوازش میعمو پشت سرمان می

ر ها، زیکند و سهراب برای گنجشکزنعمو برایمان اسپند دود می

 ریزد.های گیالس، دانه میدرخت

 ابد ادامه پیدا کند.خواب تا  کنم که ایندعا دعا می

اش غرق شوم.اما با صدای بلند مأمور بیدار نشوم و در شیرینی

 دهم.شود و بغضم را فرو میهایم باز میپلک

 زند.دوباره صدا می

 یغما نیکزاد._

ی ی کوچک باز شدهچرخانم و به دریچهسرم را در پی صدا می

 کنم.روی در نگاه می

 زند.تشر می

 بیا بیرون._

 ایستم.گیرم و میرا به دیوار میدستم 

 رود تا بیرون بروم.کند و کنار میدر را باز می

 هایم بزند.بند به دستبرم تا دستهایم را جلو میدست

رود و وسایلم را روی میز اما او سمت کمد کوچک کنار میزش می

 گذارد.می



 کند.به دقتر مقابلش اشاره می

 جارو امضا کن.آزادی، بیا این_

روم و جایی را که گفته شود و آرام جلو میهایم گرد میچشم

 زنم.کنم و انگشت میامضا می

 چرخم که بروم.حواس میبی

 گوید.خشک می

 وسایلت._

 روم.دارم و میلوازمم را برمی

 تپد.قرار میقلبم بی

شوم، نگاهم که وارد سالن میگذرم و به محض ایناز راهرو می

 نشیند.مون میدر نگاه عصبانی ها

گیرم و کنم لبم را از داخل گاز میقلبم در سینه سقوط می

 کنم.های بلندم را کف هر دو دستم فرو میناخن

خواستم، خبردار شدن او از ماجرا بود.و آخرین چیزی که می

حالم جاست خوشدانم حاال که اینبدتر از آن این است که نمی

 یا ناراحت.

اش ی سرخ شدهپرحرف و چهره هایشرمنده نگاه از چشم

روم و نگاهم به ترالن که مضطرب روی گیرم، جلوتر میمی



د و شکنصندلی ها نشسته و یکی یکی قلنج انگشتانش را می

زند اش آتش میعِمرانی که سیگاری با فیلتر روشن سیگار قبلی

 افتد.می

 دهد.سربازی اخطار می

 نکش آقا._

دهد و کام عمیقی از سیگار ییی تحویلش م"برو بابا"عِمران 

 گیرد.می

 افتد.نگاه هردوشان به من می

 آید.شود و مقابلم میترالن از روی صندلی بلند می

 ام.ها تقاضای کمک کرده، از دستش عصبانیکه از آناز این

 کنم.روم و چپ چپ نگاهش میقروچه میدندان

رایم تکان آید و از همان فاصله سری به تأسف بعِمران جلو نمی

 دهد.می

خاطر من ست حاال که در این ساعت از شب بهقدرناشناسی

اینجا آمده،پشت چشم نازک کنم و رو بگیرم، اما او زیادی 

 ست و همیشه حق به جانب است.مدعی

دهد که من هم اندرسفیه سر تأسف برایم تکان میطوری عاقل

 گیرم.کنم و رو میپشت چشم نازک می



 زند.کشد و با صدای بلند زیر گریه میمی ترالن در آغوشم

کشد، زند و کالفه دست به صورتش میهامون کمی قدم می

هایش را داخل دهانش کند و لبپنجه بین موهایش فرو می

 فشارد.هایش را کالفه روی هم میبرد و پلکمی

 کار گرفتهدانم که تمام تالشش را برای مهار کردن خشمش بهمی

 است.

حاکم در کالنتری حالم را بد کرده اما از آن بدتر حضور  فضا و جو

های گریان و هامون و عِمرانِ عصبانی و ترالن با چشم

 اش است.ترسیده

سنگی میان گلویم خجالت و سرافکندگی، بغض را مانند تکه

آورد و مقابلم کاشته، هامون بیش از این طاقت نمی

ای خوش دوختش هایش را در جیب شلوار پارچهایستد.دستمی

داشتنش دارد برد و با صدایی که سعی در پایین نگهفرو می

 گوید.می

 کردم تو بزرگ شدی.یغما، من فکر می_

 چکد.شود و از چشمم میبغضم آب می



ست طور سرزنش نکن، حاال که چندروزینگو لعنتی، این

ین از ابسته شده، نگذار بیشحضورت امنیت خاطر این قلب زبان

 ت بشکنممقابل

 ۳۴پارت#

گردد و روی همان گذارد و برمیترالن دست روی کمرش می

 نشیند.صندلی فلزی نزدیک به عِمران می

 گوید.شود و میتر میی میان ابروهای هامون محکمگره

 مگه من ازت نپرسیدم به پول احتیاج داری یا نه؟_

روم و لب ناخودآگاه و ترسیده از خشمش یک قدم عقب می

 م.زنمی

 آخه، شرکت_

 غرد.اش میهای کلید شدهاز پشت دندان

لعنتی، گور بابای شرکت، منِ گردن شکسته برات جورش _

 کردم.می

 چکد.ی دیگر از اشکم هم مییک قطره

 گویم.با صدایی تحلیل رفته و لرزان، زیر لب می

 ببخشید._

 شود.تر میعصبانی



 رو باید ببخشم؟من چی_

 اندازم.زنم و سرم را پایین میره میهایم را در هم گدست

خواستم همین، همین که مزاحم، مزاحمتون شدیم.من، من نمی_

 بار مشکالتمون

 کنم.دارد و من زبانم را غالف میدستش را مقابلم نگه می

بس کن یغما.چون من واقعا از دستت ناراحتم، انتظار داشتم _

از بشه بهم که پات به بازداشتگاه و کالنتری بقبل از این

 گفتی.می

فشرد و در سطل زباله عِمران ته سیگارش را به دیوار می

 آید.اندازد و کنار ما میمی

 کند.ایستد و نگاهمان میدست به سینه می

 کنم کمی بر خودم تسلط پیدا کنم.سعی می

خواستم توی این اوضاع شرکت شما هم اذیت هامون، من نمی_

ام رو صاف اولین فرصت بدهی دم دربشید، حاال هم قول می

 کنم.

 دهم.کنم و ادامه میهایم میای از پوست لبم را با دندانتکه

 فروشم.خونه رو می_



تر شده اما عِمران هنوز هم همان نگاه سرد و هامون کمی آرام

 تلخش را حفظ کرده.

 گذارد.هامون دست روی بازویم می

اهم حساب کتاب ی بدهیتو نخور، بباشه، پس بده، فعال غصه_

 کنیم، منتها یه شرط داره.می

عِمران هم سرش را به معنای تأیید صحبت برادرش تکان 

 دهد.می

کند و من منتظر به دهان هامون ترالن کنجکاوانه نگاهمان می

 ام.چشم دوخته

 گوید.هامون با لحنی نرم تر از قبل می

ونی که دارم و شما هم میاید توی ساختماون خونه رو من برمی_

کنیم.یعنی در اصل یکی از واحدهای من و عِمران زندگی می

 آپارتمان که برای منه خالیه.

ده و کار برام و حاال بغض تمام تالشش را برای انفجار بهگُر گرفته

هایم مقاومتشان را از دست هرآن ممکن است که سد چشم

 بدهد.

 گویم.با ناراحتی می



م کسی از بدهیم خبردار بشه، خواستدقیقا به همین خاطر نمی_

 ما دنبال صدقه و ترحم نیستیم.

 دهم.و با حرص ادامه می

ی کلنگی جنوب شهر رو زنی هامون، خونهمگه بچه گول می_

بدیم به تو، بیایم توی یه آپارتمان لوکس با سه برابر قیمت اون 

 خونه زندگی کنیم؟

درد کوبد و من از عِمران با پشت دست محکم روی کتفم می

 شود.ام در هم جمع میچهره

زند و عِمران بی توجه محکم هامون هشدارگونه نامش را صدا می

 گیرد.ام را میشانه

جوری ور دل خودمونی، ببین یغما، انقدر خودتو لوس نکن.این_

کنی، حواسمون بهتون هست، که یکی فهمیم چه غلطی میمی

نصفه شبی سر آبرو، مخبری، شرف و بیی بیمث اون مرتیکه

راهت سبز نشه، در ضمن قرار نیست مفت و مجانی توی اون 

مونه، یکی جوری نمیخونه زندگی کنید، اوضاع شرکت هم همین

دوتا مناقصه رو که ببریم، سود کلونی میاد تو حسابمون، کم کم 

 کنی.با هامون تسویه حساب می



بی عصکند و محکم و تر میام بیشفشار انگشتانش را روی شانه

 پرسد.می

 شیرفهم شد؟_

 دهم.چکند و تنها پاسخ میهایم میاشک

 دستت رو بردار._

کند و دست عِمران را از روی گرانه نگاهش میهامون سرزنش

 دارد.ی من برمیشانه

گردد و انگشت گیرد و دوباره برمیعِمران چندقدم فاصله می

 دهد.اش را تهدیدوار مقابلم تکان میاشاره

اش را تا ساعد باال زده و های پیراهن جذب یشمیآستین

 خالکوبی اژدها روی ساعدش نمایان است.

درسته که شما پنج سال قید ما و همه چیز رو زدید، ولی ما _

انقدر بی غیرت نیستیم که بذاریم دوتا دختر جوون و یه پیرمرد 

ی این شهر بی در و پیکر پر از گرگ تنها از کار افتاده، یه گوشه

 اشن.ب

 کوبد.انگشتش را روی گوشم می

 اینو بکن تو این گوشِت._



هایش رود و رد نگاهم به شلوار تیره تر از پیراهن و کالجو می

ی سمت ریزم و آرام با دست چپم شانهماند و باز هم اشک میمی

 گویم.دم و زیرلب میراستم را ماساژ می

 ست.هاتم وحشیانهبیشعور محبتت_

 دهد.زند و سر تکان میمیهامون لبخند 

 عِمرانه دیگه، کار منو راحت کرد با توضیحات واضحش._

 ۳۵پارت#

آید.متوجه شود و کنار ما میترالن از جایش بلند می

 هایمان شده.حرف

 گوید.اندازد و خطاب به هامون میسرش را پایین می

 تونیم بیایم توی اون خونه.ما نمی_

کند و سرش را تکان بحث نچی می ی اینهامون کالفه از ادامه

 دهد.می

 دیگه جایی برای بحث نیست._

 گویدترالن آرام می

 آخه عمو عنایت_

 گوید.کند و قاطعانه میهامون حرفش را قطع می

 اهلل خان با من.راضی کردن عنایت_



 

کند، و اما من، تنها حسی که گریبانم را گرفته و رها نمی

 ا همراهم خواهد بود.ست که تا ته دنیایشرمندگی

ی چند ماه تمام تنها فکری که در ذهنم باال و پایین کردم، نقشه

ضربه زدن به هامون بود و حاال درست زمانی که تصویری جز 

 ها بودند که کمکم کردند.هایم نبود، آنزندان مقابل چشم

قدر این حس عذاب وجدان و خجالت و شرمندگی بد است، و چه

 خیلی بد.

ای که حس رهایی از کینه خوب و شیرین همان اندازه درست به

 است.

 
*** 

هایم را روی هم کشم و چشمخسته روی کاناپه دراز می

 گذارم.می

ی ذهنم هم تصورش ای ترین نقطهچند ماه پیش، حتی در گوشه

ای نقل مکان کنیم، که متعلق به هامون به خانه  کردمرا نمی

 هامون و عِمران شویم. یتر از آن همسایهاست و جالب

 کند.هایم جا خوش میلبخند رویی لب



ی ی حریر سادهی پردهشوم و گوشهاز روی کاناپه بلند می

ی سوم، زنم و از ارتفاع طبقهسرتاسری سفید را کمی کنار می

 کنم.ی خلوت را نگاه میکوچه

 است.جور عجیبی در این خانه گرم شدهقلبم یک

ی قبلی نیست، تر بودنش از خانهبزرگبخاطر لوکس بودن و 

دانم شاید هم بخاطر حضور ساکن واحد ده این ساختمان نمی

 است.

زبان واحد ی بداخالق و تلخکنم، یا حتی همسایهکمی فکر می

 نه!

ی های کار شدهبار هالوژنگیرم و برای چندمینسرم را باال می

 شمارم.دورتا دور دیوار را می

 زنم.کنار میباز هم پرده را 

 بینم که مقابل پارکینگماشین شاسی بلند آلبالویی رنگ را می

 کند.خانه پارک می

 کنم.تری نگاه میبا دقت بیش

 آید.شود و سمت ساختمان میمانا با لوندی از ماشین پیاده می

دانم اما چرخم.دلیلش را نمیاندازم و میپرده را با حرص می

 کند.عصابم را متشنج میحضور این دختر، ناخواسته ا



 دهد.ترالن روی مبل نشسته و کمرش را ماساژ می

 نشینم.روم و کنارش میجلو می

 پرسم.گذارم و با نگرانی میدستم را روی کمرش می

 درد داری؟_

 دهد.با لبخند جواب می

این فسقلی همین روزاست که بیاد، دیگه زیادی داره به _

 مامانش فشار میاره.

رود و با مان، مالش میوق حضور پسرک خواهرم در خانهدلم از ذ

است را ذوق و محکم صورتش که حاال حسابی توپول شده

 بوسم.می

دهد از اتاق خواب که ویلچر عمو را هل میصالح هم در حالی

 آید.انتهایی راهروی کنار آشپزخانه، سمت ما می

خیلی  خان به دیدنش آمده،عمو هم از ظهر تاحاال که کیومرث

 حال است.خوش

 مان خوب است.اصال حال همه

 حالیم.مان خوشهمه

ریزم و قاشق را باال سبزی میی قورمهآبلیمو را در قابلمه

 کنم.اش میآورم و کمی مزه مزهمی



های ترالن و صالح و ضعیف عمو به گوشم صدای بلند خنده

ر زنم و خدا را برای حضورشان شکرسد و من هم لبخند میمی

 کنم.می

گذارم که زنگ در زده ظرف ساالد را از یخچال، روی میز می

 شود.می

 گویم.شود که میصالح از جا بلند می

 کنم.بشین من باز می_

 کنم.روم و از چشمی نگاه میپشت در می

 کنم.گیرد و در را باز میهامون پشت در است، لبخندم جان می

ا روی دستش انداخته و بارد و کتش رخستگی از سر و رویش می

 کیفش را در دست دارد.

 فهمم که تازه از شرکت آمده.می

 دهد.کنم و با مهربانی پاسخم را میسالم می

 سالم خانوم خانوما، خسته نباشی، کارا تموم شد؟_

 د.کنکنم و لبخندم تمام صورتم را احاطه میتر باز میدر را بیش

 ی کارها تموم شد.آره دیشب همه_

 کنم.دستم به داخل اشاره میبا 

 بیا تو._



 دهد.سرش را تکان می

 رم خونه.ام میممنونم خسته_

شود،سرم را سمتش با صدایی که از گلوی عمو خارج می

 گردانم.برمی

 خواهد هامون را به داخل دعوت کنم.می

 گویم.نما رو به هامون میبا لبخند دندان

 ی داخل.بفرمایید، عمو هم اصرار داره که بیا_

 دهم.تای ابرویم را باال مییک

 سبزی یغماپز داریم.شام هم قورمه_

 گوید.کشد و میآید، عمیق بو میدرحالی که داخل می

سبزی درست ی موفرفری قورمهریزهشه خالههـــوم مگه می_

 تر از این تعارف کرد.کنه و بیش

هایش را از شود.کفشحال خوبم با داخل آمدنش مضاعف می

های دارم و از داخل جاکفشیِ کنارِ در صندلمقابل پاهایش برمی

 کنم.کنم و جلوی پاهایش جفت میمردانه را خارج می

 زند.ی خسته و لبخند فابریکش، لب میبا همان چهره

 ریزه، ممنون.زحمت نکش خاله_



هایش را در شود، کفشگیرد.او وارد سالن میقلبم آتش می

ام ی سرخ شدهکنم و به چهرهراست می گذارم، کمرجاکفشی می

 کنم.ی باالی جاکفشی نگاه میدر آینه

روم تا شام را آماده کنم، آخر او خسته و سریع به آشپزخانه می

 است.و گرسنه

چینم و بقیه را ی سالن را میی گوشهمیز غذاخوری دوازده نفره

 زنم.صدا می

کشم و می اشهای ریز مشکیدستی به شومیز قرمزم با گل

اندازم و موهایم را پشت گوشم ام مینگاهی به شلوار مشکی

 زنم.می

 ۳۶پارت#

 جا است، خوب باشم، خیلی خوب.خواهم حاال که او اینمی

قدر قامت او به اندیشم که چهنشینند و من میهمه پشت میز می

 آید.ی ما میمیزغذاخوری خانه

ام تا دهان او ماندهتمام حواسم بینایی شده است و خیره به 

 رضایتش از طعم غذا را ببینم.

پختم تعریف کند و با آب و تاب از دستلبخند تشکر می  با

 کند.می



 شود.قلبم از خوشی زیر و رو می

بینم هامون ام یا خودخواه، اما این که میدانم بد شدهنمی

هایش را به ترین توجهی نسبت به ترالن ندارد و محبتکوچک

 شوم.حال میکنم، خوشاضح و آشکارا حس میخودم و

 لرزد.حالی چیزی در من میحالم و در اوج خوشخوش

 ترسم.چیز زیادی بر وفق مراد است میکه همهمن از این

که همه چیز خوب پیش برود، حس آرامش قبل از طوفان را این

 کند.بر من القا می

 همه خوب بماند.کاش حال 

همیشه مثل امشب با اشتها غذا بخورد و اهلل، کاش عموعنایت

 لبخند بزند.

وغش کنارمان اش روی سرمان بماند و صالحِ بی غلکاش سایه

 باشد.

تر مثل همین امشب که تر غصه بخورد و بیشکاش ترالن کم

تواند بنشیند، اما شوق آمدن سختی میکمردرد دارد و به

 پسرش را دارد، باشد.

ی ما، بیا، بیا که کنم، عزیزِدل همهدر دل برای پسرکش نجوا می

 تر بوی زندگی بگیرد.این خانه با آمدن تو بیش



**** 
میان خواب و بیداری، میان رویاهایم، میان اجزای صورت هامون 

ست اما زنم، رویاهایش غلت میبا آن لبخند حک شده بر لب

 شیرین است.

 دهم.کنم و به هامون میهارا از سرشاخه جدا میتوت فرنگی

 زند.فرنگی را با ولع گاز میاو توت

کنم، حاال هامون نیست، سهراب است که با هر دوباره نگاهش می

چکد و با زند، از دهانش خون میها میگازی که از توت فرنگی

 کند.صدای بلند گریه می

 خواهمست وحشتناک، میدیگر رویای شیرین نیست، کابوسی

هایم را باز کنم، اما هم، چشمفریاد بزنم، بدنم را تکان بد

توانم، تمام تنم خیس از عرق است اما توانایی هرگونه نمی

 حرکتی از من سلب شده.

یع ها سرگرفتهبا صدای جیغ ترالن و شکستن چیزی، مانند برق

 کنم.چشم باز می

 نشینم.زنم و به ضرب روی تخت میپتو را کنار می

 شود.عدی جمع میی بکمی گنگم و حواسم با جیغ و ناله

 دوم.شوم و به سمت آشپزخانه میاز جا بلند می



صالح هم مثل من هول شده از اتاق مشترکش با عمو بیرون 

بینیم وحشت زده فریاد آید و هردو با تصویری که میمی

 کشیم.می

های خورد شده و کوبم و از روی شیشهمحکم بر صورتم می

 .رسانمزمین خیس خودم را به ترالن می

 هوش است.با شکم روی زمین سقوط کرده و بی

 خوام.ترسم و با صدای بلند از خدا کمک میتر میبیش

 زنم.ضجه می

 خدایا کمکم کن._

خوام تالش کنم تا بچرخانمش، صالح ترسیده و بریده بریده می

 زند.کند و لب میبه زمین اشاره می

 یغما خانوم، خون خون._

کنم زده رد انگشتش را دنبال میوحشتهای گرد شده و با چشم

های رسم که از بین پاهای خواهرم روی پارکتو به خونی می

 کند.ی کف آشپزخانه تراوش میای سوختهقهوه

 کشم.جیغ می

 خــــدا._

 زنم.رو به صالح فریاد می



 برو هامون رو خبر کن._

 شود.پسر بیچاره هول شده از خانه خارج می

 چرخانم.می ترالن را به سختی

 هوش است و رنگ از رخش پریده.بی

شود و تنها کاری که از من تر میهرلحظه بیش خونریزی

 آید، گریه است.برمی

 آید، پیرمرد ترسیده.های عمو از اتاق میصدای ناله

 کنم.از آشپزخانه التماسش می

 عموجون فقط دعا کن، ایشاال که چیزی نیست._

 شود.میهق او هم بلند صدای هق

 اش کرده.عجز و ناتوانی خسته

کنم و آرام به صورت ترالن هایم را با پشت دستم پاک میاشک

زنم اما فقط صدایی ضعیف شبیه ناله از گلویش خارج ضربه می

 شود.می

هایی به خون نشسته و پف کرده و هامون سراسیمه و با چشم

ت ترالن بر شود و با دیدن وضعیموهایی ژولیده، مقابلم ظاهر می

 کوبد.سرش می

 گویم.رو به صالح با گریه می



 بخش تزریق کن.تو برو پیش عمو، آرومش کن، بهش آرام_

 رود.صالح با عجله می

 چرخد.هامون هم مانند من هول شده و دور خودش می

گردد، با احتیاط از بین رود و سریع با پتو برمیبه اتاق می

 کند.تو را پهن میآید و پها به آشپزخانه میشیشه

 گذاریم.کنیم و ترالن را در پتو میبه همراه هم کمک می

رود و من به دنبالش کند و سمت در میهامون بلندش می

 دوم.می

 زند.و عصبی تشر می  اندازدگردد و نگاهی به من میبرمی

 با این سر و وضع؟_

رنگش نگاهی به خودم و تاپ لیمویی نخی و شلوارک هم

 اندازم.می

دوم و اولین شلواری که دم دستم است را سمت اتاق می

دارم و شال را پوشم و مانتوی پانچ جلوباز را از پشت در برمیمی

های الانگشتی روفرشی را هم از اندازم و دمپاییروی سرم می

 کنم.دارم و به پا میکنار تخت برمی

آید اما خیالم می های عمو هنوز هم از اتاققراری و نالهصدای بی

 کند راحت است.که صالح آرامش میاز این



زنم و کلید را از روی جا کلیدی موبایلم را از روی کانتر چنگ می

ایستم و به شوم، منتظر آسانسور نمیدارم و از در خارج میبرمی

 دوم.ها میسمت پله

 

 زنم.وقفه زار میراند و من بیهامون با سرعت تمام می

 ام.ن را در آغوش گرفتهسر ترال

 گوید.اندازد و عصبی میاز آینه نگاهی سمتم می

 ۳۷پارت#

 بسه دیگه یغما، انقدر گریه نکن._

ای که پدر مهربانش تنبیهش کرده باشد صدایم مانند دختربچه

 کنم.گیرد و بلندتر گریه میاوج می

 انتظار تندی از او را، الاقل در این شرایط ندارم.

 زند.گوید و نامم را صدا میمی اینچ کالفه

 یغما_

نم کام را پاک میها و بینیتکه شده اشکبا دستمال کاغذی تکه

 گویم.و می

 شه هامون؟بچش، بچش چی می_

 دهد.سرش را به چپ و راست تکان می



 فقط نباش، نگران.دونمنمی هیچی واقعا یغماجان، دونمنمی –

 .کن دعا

 

فلزی پشت در اتاق عمل سُر  های سردخودم را روی صندلی

 کنم.ی آستین مانتو پاک میهایم را با لبهدهم و اشکمی

 سوزد.ها میپوست صورتم از شوری اشک

 کنند.ام روی صورتم سنگینی میهای ورم کردهچشم

 گیرد.کند و مقابلم میمیوه فرو میهامون نی را دخل پاکت آب

 نالم.دار مییی خشزنم و تنها با بغض و صدادستش را پس می

 کشه؟قدر طول میآخه مگه یه عمل سزارین چه_

 اندازم.عمل مینگاهی به ساعت گرد و بزرگ باالی در اتاق

 ان.االن دو ساعت و نیمه که توی اون اتاق لعنتی_

 کشد.نشیند و سرم را در آغوش میحرف کنارم میبی

نازکش را شرت هایم تیصدا با اشکشوم و بیتر میآرام

 شویم.می

کشد.و با همان صدای آرامش بخشش به دست روی موهایم می

 دهد.آرامی روحم را نوازش می

 شی دخترخوب.داری خاله می_



 انقدر گریه و زاری برای چی راه انداختی؟آروم باش.

 گذارم.هایم را روی هم میپلک

آرامم، تو که باشی آرامم، حرف که بزنی آرامم، سکوت کنی 

 مم، تو فقط باش.آرا

خواهم عطر حضورش را نفسی عمیق بکشم که در اتاق عمل می

 آید.ای خسته و ناراحت بیرون میشود و دکتر با چهرهباز می

کشم و سمت دکتر پرواز سرم را از آغوش امن هامون بیرون می

 کنم.می

 کند.دکتر مقابلمان ایستاده و هردومان را نگاه می

 پیچد که مانع از سقوطم شود.یدست هامون دور کمرم م

 دانم که خبرهای خوبی برای گفتن ندارد.می

دهم و ام را تکان میهای خشکیدهرود و لبچشمانم سیاهی می

 زنم.لب می

 کنم بگید چه اتفاقی افتاده؟خواهش می_

 کوبد.ام میقرار خودش را به دیوار سینهقلبم بی

 کنم.ربه میهای دنیا را در آنِ واحد تجبدترین حس



ی گردد، مزهآید و برمیام که تا باال میدهانم از تلخی اسید معده

هایم، به جای خشک شدن، ی اشکزهرمار گرفته و چشمه

 جوشد.هرلحظه بیش از پیش می

 شوم.های دکتر میخیره به لب

برد،و با سری های سبزرنگش فرو میدستانش را درجیب لباس

 گوید.فرو افتاده می

 ی تالش خودمون رو کردیم ولی متأسفانه.همهما _

 ام یا زنده، خوابم یا بیدار؟دانم مردهشود.نمیتمام می

 ست و سکوت.فقط تاریکی

نفسی نیست و من برای دریافت مولکولی اکسیژن میان جایی 

دانم عمق اقیانوس است یا خأل، یا شاید هم میان که نمی

 زنم.خروارها خاک، دست و پا می

 خواهم.دهم تا بگویم من خواهرم را مییم را تکان میهالب

تواند صدایی خارج ام میخورد، نه حنجرههایم تکان میاما نه لب

 کند.

 ام.خودم هم گم شده

 بینم.کس را نمیچیز و هیچهیچ

 ست و سیاهی و خوابی عجیب شبیه به مرگ!سیاهی



زهر و  من باید بمیرم، حاال که ترالن رفته، هر دمم نوشیدن

 ای از جگرم استبازدمم باال آمدن تکه

۳۸#  

آورم و روی با حس تابیدن مستقیم نور، دستم را آرام باال می

های متورمم سوزد، پلکدستم می  گذارم، پشتچشم هایم می

اند و از چشنمهایم تنها دو شیار باریک به جا هم چسبیدهبه

 مانده.

سوزم و سوزن سرم را به سختی نگاه تارم را به پشت دستم می

 بینم.رویش می

 تری بهرفته با سماجت بیش  ی کنای پردهنور آفتاب از گوشه

 دهم.هایم قرار میتابد و من ساعدم را روی چشمصورتم می

فهمم کجا آورم نمیکنم، هر چه به ذهنم فشار میفکر می

 هستم.

 ام گرفته و کیپ است و دهانم خشک و تلخ شده، کمرم رابینی

ذهن خالی و پوچ  کنم و باز هم بهجا میروی تخت خشک جابه

 آورم.ام فشار میشده

کند، تر میصدای پیج دکتر به اتاق عمل، حواسم را کمی جمع

 کنم.کلمات را در ذهنم ردیف می



 بیمارستان، اتاق عمل، ترالن!

نشینم و آنژیوکت را محکم از دستم زده و به ضرب میوحشت

 کنم.جدا می

توجه به کنم و بیرود اما توجهی نمیهایم سیاهی میشمچ

زنم و با دستی که پرم و هق میام از تخت پایین میپاهای برهنه

 کوبم.آید محکم روی صورتم میخونش بند نمی

 ترالنم رفته، خدایا._

دوم و از اتاق بزرگ و خلوتی که تنها من داخلش بودم بیرون می

 زنم.ضجه می

 روم.کنم و سمت ایستگاه پرستاری میرا نگاه میکمی اطرافم 

 ام.نفسم بند آمده و انگار صدایم را گم کرده

 گوید.سوزی میآید و با دلیکی از پرستارها سمتم می

 خانوم شما چرا از روی تختت بلند شدی؟سرمت را چرا کندی؟_

 کنم.هق میهق

 خواهرم، ترالن، ترالن نیکزاد_

تار با تأسف به پرستار دیگر نگاه چکند و پرسهای میاشک

 کند.می

 کشم.کوبم و جیغ میهر دو دستم را محکم بر سرم می



 تــــــرالن_

شوند و با جون از آسانسور ابتدای بخش خارج میهامون و مهین

 دوند.دیدن من به سرعت سمتم می

دو پرستار سعی در مهار کردنم دارند اما قدرت من چندبرابر 

کشم و بر سر و هایم را از دستانشان بیرون میدستشده و 

 کوبم.صورتم می

 کار کنم آخه؟خواهرم، ترالنم، ترالن، ترالن من بدون تو چی_

 زند.هامون سر پرستارها داد می

 جوری شد؟چی بهش گفتید که این_

اند؟ترالن که نباشد دیگر ها چه گفتهمگر مهم است که آن

 چیز مهم نیست.هیچ

گیرد و محکم هایم را محکم میهایش دستبا دستهامون 

 دهد.تکانم می

هایش چشم شوم و خیره به لبآیم و ساکت میبه خودم می

 دوزم.می

 یغماجان، حال ترالن خوبه._

 ام.به لکنت افتاده

 پس، پس، دک، دکتر، دی، دیشب._



دهد، مهین جون هم کند و با ناراحتی سرش را تکان میاخم می

 گذارد.ام میید و با بغض دستش را روی شانهآجلو می

 زند.اش لب میبا لحن لطیف و مادرانه

آروم باش دخترگلم.باید خداروشکر کنیم که ترالن با اون _

 وضعیتش زنده مونده، اما

 ایستد.ای میرود گوشهریزد و میپیرزن هم اشک می

هایش کند و صورتم را میان دستهایم را رها میهامون دست

 کند.هایم را پاک میهای شستش اشکدارد و با انگشتنگه می

 کنم.التماس می

 توروخدا بگو چی شده._

 گزد.لبش را می

 متأسفانه بچش_

 کنم.کشم و خون گریه میهایم میلبم را میان دندان

 ی امید ما آمدن آن بچه بود.همه

کند و پرمهر در آغوشم اش هدایت میسرم را روی سینه

 کند.و کمرم را نوازش می کشدمی

 او زیادی مهربان است.



ی شکسته بالی را دارم که حس گنجشک خیسِ سرمازده

 اش از راه رسیده.ناجی

 این آغوش مأمن مهر و آرامش است.

نشاند، محبتشش از شال و موها و پوست ای روی سرم میبوسه

 رسد.کند و به عصب میو گوشت عبور می

ست داری گریه کن تا سبک بشی، ولی قدر دوگریه کن، هرچه_

تر از هرزمانی بهت نیاز داره، تو تو باید قوی باشی، ترالن بیش

ی باال بستریه و تر از همیشه باشی، اون االن طبقهباید محکم

 اصال وضعیت روحی مساعدی نداره.

 قول بده که آروم باشی.

 دهم.میآرامم آرام جانم، تو که باشی آرامم، این را زنانه قول 

 خواست.طور که هامون میام، همانسبک شده

شویم و و مشتی آب به صورتم هایم را زیر آب سرد میدست

 زنم.می

 ای آشفته ببیند.خواهم ترالن مرا با چهرهنمی

 ام.گوید، این روزها من ستون خانههامون راست می

 روم.آیم و به سالن اصلی میاز سرویس بهداشتی بیرون می

 گردم اما نیستند.جون میبه دنبال هامون و مهینکمی 



 روم.سمت در خروجی می

هوای محوطه خیلی بهتر از داخل است، حداقل بوی الکل و مواد 

 آید.ضدعفونی کننده نمی

چرخانم هامون و ی نسبتا بزرگ میکمی نگاهم را دور محوطه

 بینم.خان را نزدیکی درخت بیدمجنون میجون و کیومرثمهین

 نشیند.اندازد و دستم روی قلبم میدلشوره به جانم چنگ می

 خان بدجوری مرا ترسانده.حضور کیومرث

 زنم.بینم، یخ میروم، صالح را هم کنارشان میجلوتر که می

گرداند که نگاهش با رنگ هامون کالفه از بحث با پدرش رو برمی

 کند.ی من تالقی میهای ترسیدهو روی پریده و چشم

 رسانم.ها میهای لرزان خودم را به آنقدمبا 

 لرزد.هایش میاندازد و شانهصالح با دیدن من سر پایین می

ی جون اشکش را با گوشهکند و مهینهامون مستأصل نگاهم می

 کند.اش پاک میروسری

آید و من آرام و زیرلب سالم خان مصمم جلو میکیومرث

 کنم.می

 زنم.رو به صالح تشر می
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آقا صالح تو االن عمو رو تنها گذاشتی توی خونه اومدی _

 بیمارستان مالقات ترالن؟اون بخش زنانِ تورو راه نمیدن که.

 لرزد.تر میهای صالح بیششانه

 خواهد حرف بزند.خان میکیومرث

 خواهم چیزی بشنوم.اما من نمی

قدر حرف بزنم که به کسی فرصت توضیح حضور خواهم آنمی

 ترین بیمارستان به خانه را ندهم.ر نزدیکصالح د

 کنم.اخم می

 حاال اشکال نداره برو خونه اون پیرمرد رو تنها نذار._

 گیرد.کند و چندقدمی فاصله میپشتش را می

 خواهد حرف بزند.آید.او هم میهامون جلو می

 کنم.کنم و بازویم را نوازش میهایم را بغل میدست

 گویم.ابری و خطاب به بقیه میرو به آسمان گرفته و 

 چه سرد شده تازه اول پاییزه._

فشارد و با انگشت شست و اشاره هایش را روی هم میهامون لب

 دهد.هایش را ماساژ میچشم

 اش ضربان گرفته.رگ روی شقیقه و چانه

 گوید.ای که سعی در پنهان کردنش دارد میبا ناراحتی



 جان عموتببین یغما_

 زنم.کنم و لبخند میع میحرفش را قط

 ها قرار بذاریم و بریم کوه؟هامون نظرت چیه بازم آخرهفته_

 روید.بغض میان گلویم می

 دهم.زنم و با صدایی لرزان ادامه میپسش می

ی خونهرفتیم تو اون قهوههای راه مییادته همیشه وسط_

 خوردیم؟عموقنبر املت می

 ندازد.اهامون عاجز شده سرش را پایین می

قدر بگویم تا در پیچ و تاب گذشته گم خواهم باز بگویم، آنمی

 شوم.

 زند.ایستد و محکم نامم را صدا میخان مقابلم میکیومرث

 شود.هامون معترض می

 بابا_

 گوید.گیرد و رو به من میدستش را مقابل هامون می

جان، تو بچه نیستی که چیزی رو ازت قایم کنیم، باید یغما_

 نی.بدو

 لرزد.هایم میلب

 پنهان کنید دروغ بگویید اما راستش را نگویید!



 کوبد.رحمی تمام کلمات را در صورتم میخان با بیاما کیومرث

 ساعت پیش سکته کرده.عموت سه_

دهم تا برم و آنقدر فشار میهایم فرو میهایم را کف دستناخن

ه گیرم کمی قدر محکم گازخم شوند و بشکنند.لب زیرینم را آن

 ی خون را در دهانم حس کنم.مزه

 خدا کهشود بهشود نمیخواهم حواسم پرت شود اما نمیمی

 شود.نمی

های درخت ام و ماتم برده، نگاهم تنها به برگخشک شده

 افتند.ست که یکی یکی روی زمین میسروی

شوم و لبم را از حصار بین با ضرب سیلی هامون بیدار می

 کشم.بیرون می هایمدندان

های دارم و به ناخنهایم برمیفشار انگشتانم را از کف دست

 دوزم.های زیرشانغ چشم میمردگیکبود و شکسته و خون

لرزد و اشک ام میکند و خیره به هامون چانهصورتم گز گز می

 ریزم.می

 گوید، آروم باش.گیرد و میخان در آغوشم میکیومرث

 گویم.میان گریه می کنم وسرم را بلند می



جوری؟مگه یه آدم چندبار یتیم آروم باشم؟آخه چه_

 کس میشه؟میشه؟چندبار بی

 دهم.زنم و ادامه میهق می

ی ترالن آتیش بگیرم و بخت سیاه خواهرم یا االن من برای بچه_

 ی سوم رو دووم نمیاره؟عمویی که دکتر گفته بود سکته

 کند.را پاک می هایمآید و اشکجون جلوتر میمهین

 آروم باش دختر قشنگم، فعال تا دیر نشده برو ببینش._

ام میان صدای اولین رعدوبرق پاییزی در هم هقم اوج گرفتههق 

تر در خود ریزد و من بیشپیچد و باران روی سرمان میمی

 لرزم.می

 برم.خان پناه میی کیومرثتر به آغوش پدرانهو بیش

 گوید.م میرحمی تماهامون با بی

یک از کار میفتن، کاری هم از دست بهعالئم حیاتیش دارن یک_

تر فرصت چهار ساعت ببیشدکترا برنمیاد، دکتر گفت سه

 خوای ببینیش بهت اجازه میدن.نیست، اگر می

 کوبد.ام میهای سینهقرارتر خودش را به دیوارهقلبم بی

 خدایا اندکی صبر!
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 دوزم.ام را به چراغش مینم و نگاه خیرهزساز را به برق میچای

 هایم هم سخت شده.در این روزها حتی حرکت دادن مردمک

 ی خودم را هم ندارم.حتی حوصله

 هفت روزی بدی بود.

 بروند و برنگردند این شکل هفت روزها!

 هفت روزی که عمو رفته!

 یو بستری بود.سیخاطر فشار باال در آیهفت روزی که ترالن به

 اش را خفه کرد.ای که بچهان فشار باالی لعنتیهم

 گذرد.هفت روز از آن روز نحس می

 ی عمو را به یاد بیاورم.خواهم روز تشییع جنازهنمی

 پیچ شده و الغرش را تجسم کنم.ی کفنخواهم جنازهنمی

 اش را تداعی کنم.خواهم مراسم سوت و کور و غریبانهنمی

بودنم را بر سر خودم بکوبم، اما خواهم تنهاتر از همیشه نمی

 رود.هایم کنار نمیکدام از جلوی چشمهفت روز است که هیچ

آیند، حتی عِمران بداخالق هم آید، پدر و مادرش میهامون می

چندباری جویای حالم شده، اما تنهایی من با رفتن عمو و نبودن 

 ترالن اوج گرفته.



اندازم و آب جوش میآید و چای نپتون را در لیوان آب جوش می

ریزم، پشت صندلی میزغذاخوری آشپزخانه را رویش می

 کنم.هایم را دور لیوان داغ حلقه مینشینم و دستمی

 ست.سالی بدی

 ام نشست.دو داغ بر جگر سوخته

نه، سه داغ، فرزند ترالن که حتی چشم هایش هم به روی این 

 دنیا باز نشد.

و کنار دلم به بودن هامون گرم  ، جایی گوشههایممیان تمام غصه

 است.

آید کند، همین که میهمین که هست، همین که محبت می

 خوب است.

شود، هایشان فراموش نمیست که بودنهاییاو از آن دسته آدم

 چگالی وجود او خیلی باالست.

ست، یا بهتر بگویم، در یک اصال هامون برای خودش یک امضا

 کلمه شارپ است!

 است باشد که رد پایش را روی دل و جانم حک کرده. قدر بلدآن

گویم که در اوج دانم، خدا را سپاس میقدر وجودش را می

 حماقتم باز هم هامون را بر من شناساند.



 امضا.های دیگر بیدنیا پر است از آن آدم

ام، درست است که خیلی چیزهارا ندارم و یا از دست داده

 دوست داشتم.تر عمویی را که از جانم بیش

هایم برای توصیف خوب بودن و پررنگ بودن و سهرابی که کلمه

 اش شرمنده، اند.مردانگی

 کودکی که ندیده عاشقش بودم.

اش را دارم و خواهری هایم هامون و خانوادهاما حاال کنار نداشته

 که حاضرم برایش تا آخرین نفس بجنگم.

 

مانتو و شال مشکی گذارم و لیوان خالی از چای را در سینک می

 شوم.دارم و حاضر میرا از روی مبل برمی

 شوم.برای ترخیص ترالن راهی بیمارستان می

 شوند.های دکترش یک به یک در گوشم تکرار میحرف

خواهرتون دچار شوک بزرگی شده، دوز داروهای تنظیم _

فشارخون و آرام بخشش به قدری باال بوده که تمام این چند روز 

 واب و بیداری به سر برده.رو بین خ



دوره ی نقاهت بعد از عمل سزارین هنوز تموم نشده و ایشون 

هم از نظر جسمی آسیب دیدن و هم از نظر روحی، چه بسا 

 ممکنه شنیدن خبر فوت عموتون ضربه رو سهمگین تر هم بکنه.

به هرحال منظور از این حرف ها اینه که باید شدیدا از ایشون 

حتما ایشون رو تحت نظر مشاور و روانپزشک مراقبت کنید و 

 درمان کنید.

عینکش را از روی صورتش برداشت و چشم های خسته اش رابا 

 انگشتانش فشرد و ادامه داد.

ها خانوم نیکزاد، افسردگی بعد از زایمان بین خیلی از خانوم_

شایع هست، ولی در مورد خواهر شما این موضوع ممکنه حادتر 

سرشون رو از دست دادن و به اومدن این بچه باشه، ایشون هم

 امید بستن.

 حاال هم که بچشون از بین رفت و فوت عموتون هم اتفاق افتاده.

نفسش را کالفه به بیرون فوت کرد و سرش را به طرفین تکان 

 داد.

 باید خیلی مراقبش باشید._

کنم و برای ترخیص ماشین را در پارکینگ بیمارستان پارک می

 شوم.هی بخش میترالن را



 خدایا، کمی بیش از پیش صبر عطا کن!
*** 
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خوابد و لب زیرینش را از شدت درد گاز آرام روی تخت می

 گیرد.می

 کشم.نشینم و دست روی موهایش میکنارش می

 اش الغر و رنگ پریده شده.چهره

 گویم.آورم و میدستم را بین موهایش به حرکت در می

کمکت کنم بری دوش بگیری؟این چند خوای ترالن جان می_

 هات رو شست و شو بدیم.روز همش خوابیدی اید بخیه

 کند.عادی نگاهم می

 رم.ترسم بچه بیدار بشه، بعدا مینه آجی می_

 کنم.های گرد شده نگاهش مینشینم و با چشمصاف می

 جان بچه؟ترالن_

 خندد.می

های مگه ندیدیش؟انقدر خوشگله، چشم هاشم رنگ چشم_

 سهرابه.



گفت هم بدتر ام، حال ترالن از چیزی که دکتر میوحشت کرده

 است.

گوید یعنی اش میکند و از بچهاین که انقدر عادی برخورد می

 تر از حد تصور است.عمق فاجعه وحشتناک

گرداند و با لحنی آرام و ترسیده و بعد کمی چشم در اطراف می

 پرسد.آمیخته با بغض می

ش رو دم رفته پیش سهراب مگه نه؟خودم اعالمیه یغما، عمو_

 در دیدم.

 ام.دانم چه پاسخی بدهم.مستأصل و درماندهنمی

گیرم و تمام تالشم برای گریه نکردن بی فایده لبم را گاز می

 شود.می

 کند.ترالن هم آرام آرام گریه می

 گذارد واش میشود و انگشتش را روی بینیاما ناگهان ساکت می

 گوید.می

 شه.هیس!یغما ساکت بچه بیدار می_

 دهد.مظلومانه ادامه می

شه.پس بیا دیگه گریه اگر منم گریه کنم شیرم خشک می_

 نکنیم.



 ام!ام، واقعا ترسیدهترسیده

 دهم.گیر و محکم تکانش میهایش را با هر دو دستم میشانه

 گوید.گذارد و آخی زیر لب میدست زیر شکمش می

چکد و قلبم زیر اشک از چشمانم پشت سرهم میقطرات 

 شود.همه فشار مچاله میارن

 زنم.داد می

فهمی چی ترالن کدوم بچه؟اون بچه مرده، عمو مرده، می_

 گم.می

 کشد.زند و جیغ میشود و دست هایم را پس میعصبانی می

 گی.خـــفه شو، دروغ می_

 ی من قایم کردید.حتما عمو هم پیش بچه

 کشد.شوند و بلندتر جیغ میهایش گشاد تر میمردمک

 خوام شیرش بدم.کنه میامو بیار داره گریه میبچه_

 خورند.هایش سر میشوند و از روی شونههایم شُل میدست

کند و من زند و کودکش را از من طلب میترالن فقط جیغ می

 گریم.کنم و خون میمات نگاهش می

 افتاد.روی میزتوالت میی داروهایش نگاهم به کیسه



بخش را پیدا شوم و از میانشان آمپول آرامسریع بلند می

 کنم.می

گیرد، گاهی قهقهه و گاهی ضجه صدایش هرلحظه اوج می

 زند.می

تر تر و قلبم مچالهفشار هرلحظه روی جسم و روح من بیش

 شود.می

وضعیت ترالن به قدری وخیم هست که غم مرگ عمو را از یاد 

  رم و به بیچارگی جدیدمان بیاندیشم.بب

 روم.کشم و سمت ترالن میمحتویات را داخل سرنگ می

کنم و کند اما به سختی دستش را از بلوز خارج میمقاومت می

 برم.ی بازویش فرو میسوزن را در عضله

 رود.کند و به خواب میخندد، گریه میگوید، میهذیان می

دهم هایم اجازه میگذارم و به چشممیسرم را کنار بالشتش 

 ببارند.

 ام؟این روزها کار دیگری غیر از گریه هم انجام داده

تر از آنم که بتوانم از جا حالآید و من بیزنگ در به صدا در می

 بلند شوم.

 کوبد.باز هم کسی به در می



کنم و سر سنگین ی غرق در خواب ترالن نگاه میبه چهره

دارم و پتو را روی ترالن مرتب م از روی بالشت برمیام را آراشده

 کنم.می

شوم و سمت شود و از اتاق خارج میصدای در و زنگ قطع نمی

 روم.در ورودی می

 کند.کنم و هامون اخم میدر را باز می

 علیک سالم، چه عجب این در کوفتی رو باز کردی._

 شود.روم و او وارد میبدون کالمی حرف کنار می

های کمپوت و آبمیوه را روی کانتر قرار بندد و کیسهر را مید

 دهد.می

 آورد.ام را باال میگیرد و سر فرو افتادهام را میبا دستش چانه

شود و تعجب هایش باز میهایم اخمبه محض دیدن چشم

 گیرد.اش را دربر میچهره

 کند.دهان باز می

 یغما چی شده؟غ_

ام تا دوباره که نه، هزار باره ببارم و لهانگار فقط منتظر همین جم

 ببارم.

 گردد.رود و با لیوانی آب برمیبه آشپزخانه می



 نشیند.دهد و خودش روی مبل میلیوان آب را به دستم می

دهم و خورم و لیوان را روی کانتر قرار میکمی از آب را می

 نشینم.روم و مقابلش میمی

 گوید.زند و میبا دستش به کنار خودش ضربه می

 جا بشینبیا این_

 هایش شیرینی ندارد؟نباید برایش مُرد؟این مهربانی

 روم.شوم و کنارش میبلند می

 گویدکند و مهربان میهایش پاک میهایم را با کف دستاشک

 شده؟حاال بهم بگو چی_

هایش را در آغوش بگیرم و آرام به خواب دوست دارم دست

 دهند.بوی حمایت و مردانگی میهایش زیادی روم.دست

 زنم.لب می

 .ترهوضعیت ترالن از چیزی که دکترش گفته بود وحشتناک_

 گویدفهمم میای که چیزی ازش نمیبا چهره

 یعنی چی؟_

 نالم.دهم و دردمند میپیشانی دردناکم را با دست ماساژ می

 فکر کنم زده به سرش._



شود و دست در جیب میکشد و از جایش بلند نفس عمیقی می

 ایستد.روی عکس سهراب میو در سکوت روبه
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 ماند.تا شب هامون کنارم می

خواند، تلویزیون را کند، روزنامه میدر سکوت جدول حل می

 ماند.اش خیره میکند و بدون صدا فقط به صفحهروشن می

 فکرش مشغول است.

 آشفتگی و کالفگی از رفتارش پیداست.

تر از نگرانی برای اش چیزی بیشی فکریمشغلهکنم حس می

 حال ترالن است.

 کنم شاید حاال نوبت من باشد که کمی آرامش کنم.فکر می

گذارم و تشکر زیر لبی ظرف میوه را روی میز مقابلش می

 کند.می

ی غرق در روم و صورت مظلوم و الغر شدهبه اتاق ترالن می

اش که راحت موقتی بینم و خیالم از آرامشخوابش را می

 گردم.شود به سالن پذیرایی برمیمی

 کند و غرق در فکر است.هامون سیبی پوست می

 کنم.نشینم و آرام صدایش میی راحتی میروی مبل تک نفره



 هامون؟_

 کند.زند و نگاهم میرنگی میلبخند کم

 جانم؟_

 همیشه مهربان است.

 پرسم.کمی مرددم اما می

 چیزی شده؟_

 گیرد.زند و مقابلم میی سیب سر چاقو میاتکه

 گوید.کشد و میگیرم، آه غلیظی میسیب را می

 به نظرت چیزی نشده؟_

 کنم.هایم را با زبانم تر میلب

 منظورم مشکالت ما نیست که تو رو هم توش درگیر کردیم._

 گوید.کند و جدی میچپ چپ نگاهم می

 جوری نگو.کنم اینیغما، خواهش می_

 را تکان دادم. سرم

 کند.منتظر نگاهم می

 کنم اتفاقی افتاده.قصد فضولی ندارم ولی حس می_

هایش را روی زانوانش کند و آرنجسیب را در بشقاب رها می

 کند.گذارد و انگشتانش را روی سرش قالب میمی



 است.کالفه

 یغما، همین روز هاست که از دست عِمران دیوانه بشم._

 زنم.شود و متعجب لب میهایم گرد میچشم

 چرا؟چی شده؟_

 دهد.سرش را به چپ و راست تکان می

 دونستم مرض این پسر چیه؟کاش خودم هم می_

 قدر تخس و لجباز بود.از بچگی همین

 کرد.مرد هم لب باز نمیاگه از درد می

 گزم.ام.لب مینگران شده

 چیزیش شده؟_

 فشارد.هم میهایش را روی اندازد و دندانشانه باال می

 گوید.ی روی میز میخیره به سیب پوست گرفته

پیچه، اینارو منی که گه.داره به خودش مییه دردی داره و نمی_

زنه، شبی فهمم.سیگارشو با سیگار آتیش میاز حفظمش می

نیست که نرم خونش و یه بطری خالی روی کانتر نباشه.داره 

م که خب الاقل قدر پاپیچش شدکنه،هر چهخودشو داغون می

 زنه به نشنیدن و لوده بازی.بگو چی شده خودشو می



کنم، من برای خواهرم نگرانم و او برای حالش را درک می

 فهمم.اش را میبرادرش، آشفتگی

 کنم.کمی فکر می

خوای که باهاش صحبت چرا از دوست دخترش، مانا، نمی_

 کنه؟شاید اون بتونه بفهمه چشه؟

 زند.دهد و صدا دار پوزخند مییدست به سینه تکیه م

 ام خودش یه سر فکر مشغول و داغون منه.دِ آخه همون دختره_

 رود.ابروهایم باال می

 چرا؟_

 شه.شون داره جدی میچون رابطه_

 تر از همه چیز نگران کرده.این منو بیش

کنه، حاال عِمرانی که به دخترا فقط به چشم سرگرمی نگاه می

گیره میاره توی رو میزنه و دست دخترهمیحرف از نامزدی 

 ی بابا اینا.ها، حتی چندبار باهاش رفته خونهمهمونی

 م.گویآید و میحس نفرتی که از مانا دارم، ناخواسته به زبانم می

 جوریه.آخه اون دختره که کال یه_

 دهم.دست هایم را تکان می

 نامزدی و ازدواج آخه؟_



فشارد و گشتان یک دستش میهاش را با انهامون شقیقه

 گوید.می

 دونم با کی و چی؟لج کرده، ولی نمی_

خواهم چیزی بگویم بلکه کمی آرام بگیرد، اما با صدای پچ می

آید، هردو متعجب و نگران به هم نگاه پچی که از اتاق ترالن می

شویم و سمت راهرو حرکت کنیم و به سرعت بلند میمی

 کنیم.می

 مانیم.ردومان کنار در اتاق مات و مبهوت میبا دیدن ترالن ه

 پاهایم خشک شده و دهانم باز مانده.

 دهد.هامون رو به من سرش را به چپ و راست تکان می

تر به زند و عروسک را بیشترالن هیستیریک، قهقهه می

 کند.فشارد و صورتش را غرق در بوسه میخودش می

ا لبخندی عمیق گردد و بتازه متوجه حضور ما شده، برمی

 گوید.گیرد و میعروسک را باال می

 ست؟ی من زندهآجی دادی بچه_

بهم دروغ گفته بودید که مرده، پسرم دست سهراب بود همین 

 االن برام آوردش.عمو هم نمرده، اونم با سهراب اومد.

 کند.شود و مظلومانه نگاهمان میلبحندش جمع می



 گوید.آرام می

 ان.گم، اونا زندهخدا دروغ نمیبه _

 گیرم که سقوط نکنم.دستم را به دیوار می

 نشیند.رود و مقابل ترلن روی زانو میهامون جلو می

دهد و پتو گرداند و خودش را عقب هول میترالن با اخم رو برمی

 گوید.پیچد و میرا دورش می

 شه.ست ناراحت میجا برو، ازت بدم میاد، سهراب اینجااز این_

 گویم.ام و ناباورانه میتارش خجالت کشیدهاز رف

 ترالن_

هایش را روی هم گیرد و پلکهامون دستش را مقابلم می

 گذارد.می

 گوید.گیرد و کامال جدی میعروسک را از ترالن می

ترالن اون بچه توی شکمت خفه شده بود، بند ناف دور گردنش _

از تولدش  ت قبلپیچیده بوده و فشار خون تو باال بوده، بچه

 مرد.

رحم شوند، اما هامون بیهای ترالن هرلحظه گشادتر میچشم

 کوبد.شده و جمالت را در صورت ناباور ترالن می



که تو سهراب نه ماه پیش مرده، عمو عنایتت هم بعد از این_

 رفتی بیمارستان سکته کرد و چند ساعت بعدش هم تموم کرد.

 زنم.صدا هق میگذارم و بی دستم را روی دهانم می

 زند.لرزد و ناگهان فریاد میترالن عصبی می
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 جا برو.شو از اینگی آشغال کثافت، اصال گمدروغ می_

 جا باشی.خوام ایننمی

 جایی ناراحته.که تو اینسهراب از این

گزد و عصبی نفس ای لب میبینم که هامون برای لحظهمیی

 کشد.می

ام، ی زندگیدر میان هیاهوی تازهام که قدر بیچارهو من چه

 خواهد؟رود که آیا هنوز هم ترالن را میفکرم سمت هامون می

 گیرد.ست اما دلم میغیر ارادی

 گیرد.از این حس نفر سوم بودن عقم می

ی بیدار شده و میل به تکیه گاه از تمام احساسات دخترانه

 شوم.تر متنفر میداشتنم، بیش

یی نباشد که حتی برای لحظاتی هرچند کاش بمیرم، کاش یغما

 کوتاه به خواهرش حسادت کند.



هایش کاش این یغمای ضعیف بمیرد که هامون پیش چشم

 اسطوره جلوه نکند.

ی افکار مزخرفم از هم قدر بلند که رشتهکشد، آنجیغ می

گسسته شود و دست هایم را روی گوش هایم بگذارم.هامون 

دارد و ب را از روی پاتختی برمیسعی دارد آرامش کند، لیوان آ

 گذارد.های ترالن میروی لب

زند و لیوان پرت کشد و زیر دست هامون میترالن جیغ می

 کند.شود و با دیوار برخورد میمی

 ریزند.های لیوان روی زمین میتکه

کشد و بر دانیم با ترالنی که جیغ میایم و نمیهر دو هول شده

 کار کنیم. کوبد چهسر و صورتش می

اش روم بلکه بتوانم کمی مهارش کنم، اما قدرت بدنیجلو می

کوبد، درد در دوبرابر شده و با پاهایش محکم به شکمم می

 شوم.پرتاب می  پیچد و با کمر روی زمینشکمم می

م و کشای تیز از لیوان در کمرم جیغ بلندی میبا فرو رفتن تکه

 رود.هایم سیاهی میچشم

 بیند.انگار اصال در این دنیا نیست و ما را نمیترالن هم 

 شود و لرزش بدنش شدیدتر.تر میحالش هرلحظه وخیم



تر از خون زند و لباس من بیشزده نامم را صدا میهامون وحشت

 شود.خیس می

 سر هم به در میکوبد.کسی تند و پشت

 رود.هامون سریع می

 خواهرم.چارگی خودم گریه کنم یا دانم برای بینمی

 کنم آرام از روی زمین بلند شوم.سعی می

 رود.ای ریز از شیشه هم کف دستم فرو میتکه

 تمام تنم درد گرفته.

خواهم تکیه بدهم که کشم و میآرام خودم را کنار دیوار می

 کشم.شود و باز هم فریاد میتر میسوزش کمرم بیش

 آخ_

هایش سفیدی چشمزده به آید و وحشتصدای ترالن پایین می

 زند.ی دهانش بیرون میشوم و کفی که از گوشهخیره می

آیند، عِمران ماتش برده و نگاهی به هامون و عِمران به اتاق می

 کند.من و نگاهی به ترالن می

 گوید.زیر لب می

 جا چه خبر شده؟این_



 "یا حسین"کوبد و کند و بر سرش میهامون به ترالن نگاه می

 گوید.می

ام، خون در کمرم راه پیدا کرده و درد در شکمم حشت کردهو

 پیچد.تر میهرلحظه بیش

 آید.ترالن تشنج کرده و کاری از دست من بر نمی

 کشد.اندازد و به آغوشش میهامون دست زیر بدن ترالن می

دود و خطاب به عِمران، با صدایی هول شده و سمت در می

 گوید.مضطرب می

ام به یغما برس وضع رسونم بیمارستان، تومن ترالن رو می_

 کمرش خوب نیست.

 رود.دهد و هامون میعِمران فقط سر تکان می

 زنم.با صدای بلند زیر گریه می

 چرا ترالن را به دست عِمران نسپرد و خودش کنار من بماند؟

 چرا؟

 کنم.بلندتر گریه می

 گوید.کند و کالفه نچ میعِمران فقط نگاهم می

 گیرد.م اوج میاگریه



های نشاند و با احتیاط از بین شیشهاخمی میان ابروهایش می

 آید.خورد شده جلو می

 گوید.نشیند و میمقابلم می

 یه زخم کوچیک انقدر گریه داره؟_

 دوزم.شرت مشکی و عکس شلوغ رویش مینگاهم را به تی

خدا که اگر از درد و سوزش کمرم توانستم بگویم، بهکاش می

 گریه کنم.

 گیرد.قلبم دارد آتش می

 گزم.اما لب می

 زند.انگار تمام افکارم را خوانده باشد، پوزخندی می

جوری ببغل کرد و هول و که هامون ترالن رو اوناز این_

 سراسیمه زد بیرون ناراحتی؟

 لرزم.ای میشوم و برای لحظهساکت می

 دهم.سریع جواب می

 گی.مینه، نه، چرا چرت و پرت _

 کند.اش میشود و دست در جیب جین مشکیاز جایش بلند می

 دل نبند بهش._

 کنم.هایم را از روی صورتم پاک میام و اشکبه سکسکه افتاده



 بس کن عِمران، من به کسی دل نبستم._

دهد که یعنی آن حیوان دراز گوشی که سرش را طوری تکان می

 کنی، خودت هستی!فکر می

 آید.زند و پشت سرم مییسیگاری آتش م

 گیرد و میخواهد باال بزندش.ی بلوزم میدستش را لبه

 زنمخورد و داد میبدنم ناخودآگاه تکان محکمی می

 کنی؟کار میچی _

 دهد.کند و خشن جواب میسیگارش را پشت گردنم فوت می

احمق باید یه نگاهی به کمرت بندازم یا نه؟مثل شیر سماور _

ره، اوضاعش خرابه من فکر کردم داری میداره ازش خون 

 کنی.خودتو لوس می

 کنم.گردانم و با حرص و عصبانیت نگاهش میصورتم را برمی

دهد و کامی دیگر از سیگارش تکان می "چیه"سری به معنای 

کند. من رو ی پاتختی خاموشش میگیرد و گوشهمی

 گردانم.برمی

 ند.زبا لحنی که پر است تمسخر، کنایه می

 فکر کن منم هامونم، باید یه نگاهی به زخمت بندازم._



کنم و هایم را مشت میگیرد و دستاز لحن کالمش بغضم می

 فشارم.هایم را روی هم میدندان

 کشد.بلندی می"هینِ"زند و آرام بلوزم را باال می

 شود.هایش متوقف میکند و حرکت دستنفسش را حبس می

 گوید.آرام می

 دو تا تیکه از شیشه مونده توی کمرت، درد نداری؟یغما، _
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 دهم.درد دارم، خیلی هم زیاد، اما پاسخی نمی

 دهد.ادامه می

ببین، ممکنه خیلی درد داشته باشی، اما باید بکشمشون _

 بیرون.

 دهم.سرم را به معنی موافقت تکان می

 هایم را دورشان حلقه.کنم و دستپاهایم را در شکمم جمع می

 شمارد.برم و عِمران میهایم را در سر زانویم فرو میدندان

 یک، دو، سه_

 گریم.صدا میرود و بیهایم سیاهی میگوید چشمسه را که می

 تر.بار بیشسوزم، اینکنم تمام شده که باز هم میفکر می

 زنم.گویم و ضجه میمی "آی"بلند 



ای مهربانی سوزی وکشد و با دلدستش را روی پوست کنرم می

 گوید.که از او بعید است می

 دونم درد داره.الهی بمیرم برات، می_

 گزم.کنم و لب میتعجب می

ام، کمی خودم را از حرکت انگشتانش روی پوستم معذب شده

 دهم.تکان می

کشد و از جا بلند ای میکالفه "پوف"دارد و دستش را برمی

 شود.می

گذارد و دارد و روی زمین میبرمیبالشت را از روی تخت ترالن 

 کند که روی شکم دراز بکشم.کمکم می

 گوید.که نگاهم کند آرام میبدون این

نیاز به بخیه داره، مانتو و روسریت کجاست برات بیارم بریم _

 بیمارستان؟

 دهم.حال جواب میبی

 توی اتاقم به چوب لباسی پشت در آویزونه._

 کند حاضر شوم.کمکم می

گیرد و من از شدت ضعف به او تکیه ارکینگ زیر بازویم را میتا پ

 شوم.دهم و آرام سوار ماشین میمی



 شوند.هایم سنگین میکم کم پلک

ست یا خواب، اما از تحمل درد خیلی بهتر هوشیدانم بینمی

 است.

 

ام، اما از بویی که در هایم بسته است و روی شکم خوابیدهچشم

فهمم در شنون، میاهایی که میپیچد و صدمشامم می

 بیمارستانیم.

ی سفید پالستیکی مقابلم با کنم و پردههایم را آرام باز میچشم

 بینم.است را تار میهایی که از آن آویزان شدهحلقه

 زنم تا کمی محیط اطراف را واضح تر ببینم.چندبار پلک می

سرم ی سفید و سرم باالی نگاهی به دیوارهای سرامیک شده

 اندازم.می

 رسد.صدای عِمران عصبی به گوشم می

 ست.برادر من، جای دیوونه، توی دیوونه خونه_

 برد.صدایش را باالتر می

دونی چه بالیی سر کمر یغما آورده؟اون روی تو گوش کن، می_

 اعصابش کنترل نداره، باید درمان بشه.



لی در شوم و هیچ دلیگیر میاز دیوانه خطاب شدن خواهرم دل

 کنم.ذهنم برای نگرانی عِمران نسبت به خودم پیدا نمی

شود و زند و با لبخند وارد میپرستار جوانی پرده را کنار می

 کشد.دوباره پرده را می

رنگی به رویش کند و من هم لبخند کمبا لبخند نگاهم می

 زنم.می

 گوید.کند میهمانطور که سرعت سرم را چک می

 خوشگله؟شوهرت خیلی نگرانت بود. بیدار شدی خانوم_

 کنم.متعجب نگاهش می

 خندد.می

ها قدرشو بدون، تو این دوره و زمونه خیلی دوستت داره_

 شن.جور مردا کم پیدا میاین

 گیرد، جای مانا خالی!ام میخنده

 رود.گویم و پرستار بیرون میچیزی نمی

 گوید.شنوم که خطاب به عِمران میصدایش را می

تونید هوش اومده، سرمش تموم بشه میا خانمتون بهآق_

 ببریدش.



که نزدیک  شنومهایش را میکند و صدای قدمعِمران تشکر می

 شود.می

 کند.زند و نگاهم میپرده را کنار می

 گوید.خشک و خالی از هر حسی می

 بهتری؟_

 کنم.هایم را باز و بسته میچشم

 سوزه.ها مییهخوبم، ممنونم ازت فقط یکم جای بخ_

 کشد.آید و پرده را میجلو تر می

 کند.نشیند و خیره نگاهم میی تخت میلبه

 شوم.زیر نگاهش معذب می

 پرسممی

 ترالن چطوره؟_

 زند.پوزخند می

 گردن خونه.نترس، حالش از تو بهتره، االنم دارن برمی_

 فهمدمییشود.انگار از نگاهم باز هم حسی تلخ ته دلم شناور می

 گوید.کند وغ میهایم نگاه میکه خیره در چشم

 یغما، خرِ محبتای هامون نشو._



ست که تنها دلگرمی داند مدت کوتاهیریزد.او چه میدلم می

 ام برادر اوست؟!ی زندگیاین روزهای نکبت زده

خورد و تصویر صورت مانا با لبخندی موبایل در دستش زنگ می

شود،و بندد و عِمران از جا بلند میمی فریب روی صفحه نقشدل

 دهد.نما جواب میبا لبخندی دندان

 جونم عشقم؟_

زند و من باز هم در رود و با مانا حرف میاز اتاقک بیرون می

 روم.تنهایی و انزوای خودم فرو می

 

ی ام و با انگشتم روی شیشهی ماشین چسباندهسرم را به شیشه

 اندازم.بخار گرفته خط می

هم دباران نم نم شروع به باریدن کرده، شیشه را کمی پایین می

 کشم.هایم میو هوای پاییزی مهر ماه را به ریه

آید و سمت ی داروها از داروخانه بیرون میعِمران با کیسه

 کند.ماشین پا تند می

 کوبد.نشیند و در را محکم به هم میمی

 کند.وشن میداروها را روی پایم میگذارد و ماشین را ر



شود خورد و حس سوزش باعث میهای بخیه به لباسم مینخ

 جا شوم.کمی جابه

 ممنونم._

 دهد.اندازد و فقط سرش را تکان مینیم نگاهی سمتم می

 گویم.پیچم و میهی شالم را دور انگشتم میریشه

 گم، چیزهمی_

 کند، این یعنی حرفت را بزن.ی چشم نگاهم میبا گوشه

 کنم.رتش اشاره میشبه تی

 سردت نیست؟هوا خیلی خنک شده._

 کند.اکتفا می"نه"به گفتن

شود بگویی چه مرگت است که انقدر دوست دارم بپرسم، می

شود بگویی چرا زمین تا آسمان با برادرت فرق تلخ هستی؟می

هایم را تا رسیدن به خانه گویم و چشمداری؟اما هیچ چیز نمی

هایم نمایان ای پشت پلکر صحنهگذارم و هرباروی هم می

 شود.می
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های بار محبتبینم، یکبار هامون و لبخندهایش را مییک

شمارم و صدبار ترالنِ تشنج کرده را دریغش را یک به یک میبی

 کنم.در آغوشش تداعی می

 شود.ماشین وارد پارکینگ می

 زند.عِمران صدایم می

 یغما خوابی؟_

 کنم.ماشین را باز می کنم و درچشم باز می

 گیرد.که پیاده شوم، کتفم را میقبل از این

 کنم.گردم و نگاهش میبرمی

 کند.ی عمیق بین ابروهایش نگاهم میبا گره

ست و حال خوشی نداره.در واقع اون االن یه ترالن توی خونه_

 دیوونه به حساب میاد.

ندازی ب اگر دوباره قاطی کرد و نتونستی کنترلش کنی، یه میس

 میام پایین.

 کنم.اعتراض می

جوری صحبت عِمران اصال دوست ندارم در مورد خواهرم این_

 کنی.

 زند.پوزخند می



های اون خواهرته که کمرت خاطر دیوونه بازیاالن دقیقا به_

 پونزده تا بخیه خورده.

کشد و دهد و انگتش را روی لبش میآرنجش را به در تکیه می

 کند.رو نگاه میبهمستقیم به رو

دی توی چنین شرایطی از هامون البته شاید هم ترجیح می_

 کمک بخوای.

 گیرم.کنم و زبانم را گاز میهایم را کف دستم فرو میناخن

 گویم.بخیر میکنم و زیر لب شبدر را باز می

کنم و عِمران با پاکتی سیگار از من سمت آسانسور حرکت می

 رود.یهمان در پارکینگ بیرون م

 زند.دلم شور می

 زند، هامون،عِمران، ترالن و خودم.مان شور میدلم برای همه

ش اند تا بیکنم وقایعی ترسناک برایمان کمین کردهاحساس می

 از این برایمان مشکل بسازند.

 

دهم و با دو انگشت اشاره و میانی، چند سرم را به دیوار تکیه می

 ضربه به در چوبی واحدمان میزنم.



کند و متأسف و ناراحت سرش طبق انتظارم هامون در را باز می

 دهد.را تکان می

 گردم.شوم و با چشم دنبال ترالن میوارد خانه می

های راحتی، شبیه به یک جنین در خودش ی مبلروی کاناپه

 اش غرق در خواب است.جمع شده و چهره

 شود.دلم برایش مچاله می

 نشینم.روی دو زانو میروم و کنار مبل، جلو می

تر از همیشه شده. رنگ پوستش شدیدا پریده و مهتابی

 اش بیرون زده.های صورت الغر شدهاستخوان

برم که صورتش را نوازش کنم، اما تکان آرامی دستم را جلو می

 خورد.می

 زند.هامون آرام صدایم می

یغما جان، بذار بخوابه، حالش خوش نیست، به سختی خوابش _

 ده.بر

 اندازم.لرزد و دستم را آرام پایین میام میچانه

 باز هم نگران ترالن است.

 نگران است مبادا خوابش بر هم بریزد.

 ساده هم نپرسید. "خوبیِ؟"اما حتی از من یک



ی ترالن که معلوم است حتی در خواب هم بازهم نگاهی به چهره

 ایستم.اندازم و میآرامش ندارد و ناراحت است می

خواهم بدون توجه به حضور کنم و میمت راهرو حرکت میس

 هامون به اتاقم بروم.

دست به سینه به دیوار کنار راهرو تکیه داده، از مقابلش 

 گویم.ی می"بخیرشب"گذرم و زیرلب می

 زند.ام میشوم آرام روی شانهیک قدم که دور می

 یغما خانوم._

را محکم به  شود و خودشام هول میبازهم قلب بیچاره

 کوبد.ام میهای سینهدیواره

 گیرد.مهربان و گرم دستم را در دستش می

 سرتو بیار باال ببینمت._

کاش برود، کاش نباشد، کاش انقدر محبت نکند، کاش مهربان 

 نباشد و کاش قلب من کنار او رم نکند.

جوشد و آرام سر باال ی اشک هایم طبق معمول میچشمه

 آورم.می

گذارد و با هردو انگشت ش را دو طرف صورتم میهایدست

 زند.کند و لبخند میهایم را پاک میشستش اشک



ریزه، تو انقدر اشک رو از کجا میاری؟تا تقی به توقی خاله_

 ریزن پایین.خوره، این مرواریدا میمی

 لبخند زدم.

هایم از ام باشد و خط لبمتریشود او در چندسانتیمگر می

 انحنا پیدا نکند؟  شوق حضورش

ر تکند و دستم را کمی محکمتر میفشار دستش را کمی بیش

 فشرد.می

رم خونه، اگر احیاناً مشکلی پیش اومد بهم زنگ من دیگه می_

 رسونم پایین.بزن سریع خودم رو می

 گویم.گذارم و میهایم را روی هم میچشم

که شما نخوام بابت ایممنونم، بازم تشکر و البته معذرت می_

 هم درگیر

ای نرم روی گذارد و بوسههایم میانگشتش را آرام روی لب

 نشاند.ام میپیشانی

ی کنم تمام خون بدنم درست در جای همان بوسهاحساس می

ام داغ و که این چنین پیشانی نرم و پر مهرش جمع شده

 پرحرارت نبض گرفته.



یک پدر نگاهش هم پر از مهر است، محبتی شبیه به محبت 

اش، اما هرچه که باشد، من با جان و عاشق به دخترک پنج ساله

 دل خریدارش هستم.
**** 

دهم کنار دارم و ترجیح میمتکا و پتویم را از روی تخت برمی

 ترالن باشم.

کشم و موبایلم را چک روی زمین، به پهلو و رو به ترالن دراز می

 کنم.می

 یک پیام از عِمران دارم.

 بار است که نامش روی گوشی من ظاهر شده. این اولین

هرچند که خیلی رو مخمی، ولی اگر "کنم، نوشتهپیام را باز می

 "اتفاقی افتاد زنگ بزن

 گیرد، این دقیقا یعنی محبت و نگرانی عِمران.ام میخنده

 شود.هایم آرام آرام گرم میچشم

ای قدر گذشته که با احساس سنگینی نگاه و سایهدانم چهنمی

کنم، در تاریک و روشن سالن پذیرایی روی بدنم، چشم باز می

هایم از که تنها کمی با نور زردرنگ آباژور روشن شده، چشم



شود وحشت زده جیغ کوتاهی بیند باعث میچیزی که می

 بکشم.

هایش که شبیه به دوکاسه ترالن روی بدنم خیمه زده و با چشم

 و کندخون است عصبی و گریان نگاهم می

۴۶#  

نوک چاقوی بزرگ و تیز آشپزخانه را روی شاهرگ گلویم 

 گذاشته.

دانم که متوجه هیچ یک از لرزد، میتمام بدنم از وحشت می

 هایش نیست.کار

هایم را از سوزشش های بخیه به بلوزم گیر کرده و چشمنخ

  بندم ومی

 گویم.آرام می

  ترالن جان، لطفا این چاقو رو_

 کشد.یمیان حرفم جیغ م

 خفه شو، فقط خفه شو آشغال._

گیرد و صورتش با دست دیگرش موهای جلوی سرم را محکم می

آورد و انگار مسخ شده باشد، آرام سرش را به چپ را جلوتر می

 زند.دهد و کنار گوشم لب میو راست تکان می



 کشمت، تو قاتلی باید بمیری.می_

 زد.سوام از درد جمع شده و زیر گلویم میچهره

 ام.شناسم وحشت کردهاز ترالنی که نمی

های بی سر و کند و حرفطور خیره به صورت من نگاه میهمان

کند و موهایم تر میزند و هرلحظه فشار چاقو را بیشته می

 آید.هایش کش میتر بین انگشتبیش

دهم.گوشی را که پیدا به آرامی دستم را کنار بالشتم حرکت می

کنم و روی بندم و الگویش را تصور میهایم را میچشمکنم، می

 کشم.صفحه می

هایم را روی آورم و نامحسوس مردمکدستم را کمی باال می

 دهم.ی موبایل حرکت میصفحه

  گیرم.ی عِمران را میبه هر جان کندنی که هست شماره

 کنم از روی زمین بلند شوم.دهم و سعی میبه خودم جرئت می

است، عزیزترین موجودی که در این دنیا برایم باقی خواهرم 

 مانده.

تر از وحشتی که خودم دارم، دلم دریای متالطمی از حتی بیش

 خون برای این حال پریشان ترالن است.



شکل ناگهانی ای و بهکه برای لحظهبینم جز اینای نمیاما چاره

 غافلگیرش کنم و با زانویم به شکمش ضربه بزنم.

 شود.تر میویم بیشسوزش گل

کنم عِمران خودش طور که دعا میهمانبندم و هایم را میچشم

ود شکنم که باعث میای به ترالن وارد میرا زودتر برساند، ضربه

 کمی از بدنم دور شود.

 شوم وکنم و بلند میدر یک حرکت سریع از فرصت استفاده می

 دوم.سمت در ورودی می

آید و جیغ ا همان چاقوی کذایی دنبالم میشود و باو هم بلند می

 کشد.می

امو، هم عمو رو، کشمت قاتل، تو کشتی، هم سهرابو هم بچهمی_

 کثافت تو باید بمیری.

 یابد.هایم راه میباز هم اشک به چشم

چنین خراب و ویران باشد ی تنت ایندرد دارد، این که پاره

 عجیب درد دارد.

رسانم که از پشت سر انتهای یی در مدستم را به دستگیره

پیچد و کشد، درد در کل سرم میگیرد و محکم میموهایم را می

 کشم.جیغ کوتاهی می



 قد و باالیش یک سر و گردن از من بلندتر است.

 گذارد.چسبد و چاقو را زیر گلویم میاز پشت به بدنم می

دهد و خیسی خونی که بار به چپ و راست تکان میچاقو را یک

 کنم.زند را روی گلویم حس مییرون میب

 کوبد.کسی محکم به در می

 کشم.گیره را پایین میشود و دستدلم گرم می

 کند.زده به ما نگاه میکند و وحشتعِمران در را باز می

ترالن حتی متوجه حضور عِمران هم نشده و مدام تکرار 

 "کشمت، باید بمیریمی"کندمی

ی چاقو را را تکان دهد که عِمران دستهخواهد چاقو و بازهم می

 کند.گیرد و از دست او جدایش میمی

ست که هر لحظه ممکن زند و شبیه به اژدهایینفس نفس می

 است طغیان کند و همه جا را به آتش بکشد.

کشم و لرزم و دستم را به خون زیر گلویم میمن از وحشت می

 زنم.روی زمین زانو می

یگر تحمل بار این حجم عظیم از بدبختی را زنم چون دزانو می

 ندارم.

 غرد.او می



ی روانی، کم مونده بود سرتو ببره.من که گفتم ی دیوونهدختره_

 جاش توی خونه نیست.

سایم، حتی در چنین شرایطی که هایم را روی هم میدندان

توانم توهین ممکن بود ترالن مرا به دست مرگ بسپارد هم نمی

 به او بپذیرم.کسی را نسبت 

کند و ترالن خشمگین به عِمران و چاقوی در دستش نگاه می

ای که عِمران روی صورت رود.با صدای ضرب سیلیسمت او می

 ایستم.شوم و میاش فرود آورده، هول شده بلند میرنگ پریده

ترالن دست روی صورتش گذاشته و مات و مبهوت به اطراف 

 کند.نگاه می

 ست که از یک کابوس بیدار شده باشد.یحالتش شبیه به کس

کند که دلم برای هزارمین بار قدر آرام و مظلوم نگاهمان میآن

 سوزد.از آتش غمش می

 مان برقرارحال سه نفرهبعد از کمی سکوت که میان جمع آشفته

ای هیستیریک و کند به خندیدن، خندهشده، ترالن شروع می

 غیرمعقول.

 ایم.شده هم من و هم عِمران هول



گیرد و من سعی دارم ترالن را آرام ی هامون را میعِمران شماره

 کند به جیغ زدن.کنم، که باز هم شروع می

گذارد تا صدایش را بیش از عِمران دستش را روی دهان او می

این باال نبرد و من در آشپزخانه سرنگ را از مایع آمپول 

 کنم.بخشش پر میآرام

دارد و با د و دستش را از روی دهان او برمیکشعِمران فریاد می

 زند.ای به ترالن میپایش ضربه

 گیری روانی.چخه سگ، چرا گاز می_

کشد و مدام ناسزا زند و جیغ میترالن باز هم قهقهه می

 گوید.می

داند ترالن حال خوشی شوم.او که میاز لحن عِمران حرصی می

 کند.میندارد، توهین کردنش به ترالن ناراحتم 

روم و به عِمران که کف دستش را نگه داشته و زیر کنار ترالن می

 کنم.گوید، با ناراحتی و حرص نگاه میلب بد و بیراه به ترالن می

 گوید.گیرد و طلبکار میکف دستش را مقابل صورتم می

 ات چیکار کرده.هان چیه؟نگاه کن ببین خواهر دیوونه_

 داره از هرچند تو االن متوجه خونی که
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ره هم نیستی، چه برسه به این که بفهمی این گلوی خودت می

 جوری من و گاز گرفت.روانی چه

 کشم.دستم را روی زخم سطحی گلویم می

 رد دندان های ترالن عمیق کف دستش مانده.

 رود.با صدای زنگ، عِمران سمت در می

 شود.هامون سراسیمه وارد می

آید و سرنگ را از اندازد و جلو مینگاهی به من و عِمران می

کند که ترالن را نگه دارد، گیرد، به عِمران اشاره میدستم می

 گوید.رود و عِمران میهای ترالن هرلحظه باالتر میصدای جیغ

 آبرومونو برد دختره، کل ساختمون رو بیدار کرد._

 دوست دارم محکم بر سرش بکوبم.

کنیم و ترالن را تزریق میبخش ای که هست آرامبه هر سختی

 رود.گیرد و باز هم روی کاناپه به خواب میکم کم آرام می

 ای هستیم.هر کداممان، خسته و کالفه گوشه

هامون روی مبل نشسته، عمران روی زمین به دیوار آراسته با 

 ام.کاغذدیواری شکالتی تکیه داده و من کنار آشپزخانه ایستاده

و با عصبانیت و صدایی که سعی در  شکندعِمران سکوت را می

 گوید.کنترلش دارد رو به هامون می



 گلوی یغما رو دیدی؟_

ست؟اگر یکم دیرتر رسیده بودم که من نگفتم این دختر دیوونه

 کشته بودش.

 زند.هامون تشر می

 عِمران._

اش پاکت سیگار و فندکش را عِمران از جیب گرمکن مشکی

 دهد.کند و عصبی جواب میخارج می

 اصال به من چه؟_

 گوید.کند و میدستش را در هوا سمت من پرتاب می

این احمق خودش از این شرایط راضیه، بذار بکشتش من دیگه _

 کاری ندارم.

گیرد و دودش را شبیه به حلقه در هوا فوت کام اول را عمیق می

 کند.می

 گوید.فشرد و میهایش را میهامون کالفه شقیقه

ون لعنتی رو، آخرم خودتو با این سیگار و اون خاموش کن ا_

 کشی.های کثافتت میبطری

 گیرد.عِمران بی توجه کام دوم را می



شود و سمت من که به کانتر تکیه هامون از روی مبل بلند می

 آید.ام میداده

ی گلویم ایستد و دستش را روی خون خشک شدهکنارم می

 کشد.می

ام، قرار قلب های زندگیبدترین شب باز هم او آمده و در یکی از

 ام شده.و روح خسته

 شود.طور عجیبی گرم میاصال او که هست، پشتم یک

قدر میان امنیت بین دوست دارم در آغوشش فرو روم و آن

ی بازوهایش پناه بگیرم، تا وقتی از سنگرم بیرون بیایم، همه

 مشکالتمان تمام شده باشد.

 دارد.او انگشتش را برمی اندازم وسرم را پایین می

بهانه توانم بیگیرد از این دوری نزدیکی که نمیبغضم می

 اش به دست آورم.ی ستبر مردانهآرامشم را میان سینه

فهمد که در کسری انگار خدا صدای التماس دل بیچاره،ام را می

شود و گوشم روی از ثانیه یک دست هامون دور کمرم قالب می

 شود.هایم از آرامش بسته مید و چشمگیرقلبش قرار می

 زند.بوسد و لب میپر مهر روی موهایم را می



ذاریم کنیم، نمیریزه، باهم درستش میغصه نخوریا خاله_

 جوری بمونه.حالش این

 کشد.عمیق آه می

ی هما، فردا با دکتر کاوه، همون دکتر مامان که بعد از حادثه_

کنم، که سریع صحبت میتونست از اون حال نجاتش بده، 

 بهمون نوبت بده.

 گیرم.گیرد و از تنش فاصله میهایم را میبعد شانه

 چرخاند.نگاهش را در صورتم می

 ری.کنم تو انقدر غصه نخور، داری از بین میفقط خواهش می_

 گوید.رود میطور که سمت در میایستد و همانعِمران می

ل شد، من برم بکپم، خب خداروشکر، انگار مشکالتتونم ح_

 چون صبح باید برم شرکت، شب خوش.

 کند.رود و هامون نگران به در بسته نگاه میمی

 کند.کشد و کالفه شروع به قدم زدن میپنجه بین موهایش می

دانم به قدر کافی دغدغه و گرفتاری در زندگی شخصی و می

که ما هم دردی روی بار مشکالتش اش داشته و حال اینکاری

 آور است.ایم برایم عذابشده



رود.با آن که زبان تلخ و تند و تیزی دارد، فکرم سمت عِمران می

توان از رفتارهایش اما شدیدا درونگراست و هیچ برداشتی نمی

 کرد.

خیال هردومان که از بابت عمیق بودن خواب ترالن راحت 

هایمان سنگین ها چشمطور نشسته روی مبلشود، همانمی

 .شودمی
*** 

ی پرده که سعی دارد مستقم با حس تابش نور خورشید از گوشه

 کنم.روی صورتم بنشیند، چشم باز می

ام درد خاطر موقعیت بدی که در آن قرار گرفتهتمام بدنم به

 کند.می

دهم و هوشیارتر گردن دردناکم کمی به چپ و راست تکان می

 شوم.می

ی مهربان و غرق هامون هم غرق در خواب است و دیدن چهره

هایم جان روی لباش لبخندی هرچند بیدر خواب مردانه

 نشاند.می

کشم و به علت ای بلند باال میشوم و خمیازهکمی هوشیارتر می

 کنم.مان فکر میحضور هامون در خانه



های نیمه شب گذشته، خون در ای با به یاد آوردن اتفاقدر لحظه

ی ه سرم را سمت چپ و کاناپهزدبندد و وحشتهایم یخ میرگ

چرخانم و با دیدن جای خالی ترالن، انتهایی سالن پذیرایی می

 کنم.گذارم و التماس میدستم را روی قلبم می

 "خدایا کمکم کن"

زبانم مانند چوب خشک شده و به سقف دهانم چسبیده و حس 

 از پاهایم رفته.

برم طور گیج و گنگ نگاهم را دور و ای همانچند لحظه

 شوم.چرخانم و بعد از جایم بلند میمی

کنم، هرسه اتاق را روم، در دستشویی را باز میبه آشپزخانه می

کنم و حتی داخل حمام و بالکن را هم نگاه چک می

 زنم.شوم و با صدای بلند زیر گریه میکنم.ناامید میمی

 آخر این چه تقدیر شومی بود که نصیب ما شد؟
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یزی به جز دو شیار باریک باقی نمانده و موهایم هایم چاز چشم

پاشم تا کمی از ژولیده و وِز شده است، مشتی آب به صورتم می

 هایم کم شود.ورم صورت و پف چشم

 شود.کشم، کمی بهتر میدست خیسم را روی موهایم می



زنم آید و چندبار پشت سر هم عق میباز هم تهوع به سراغم می

 تخلیه وجود ندارد. اما دیگر چیزی برای

 شنوم.جون را میزند و صدای مهینکسی چند تقه به در می

 دخترم_

 گوید.و هامون سریع می

 خوای بریم بیمارستان.خوبی؟می_

 دهم.چرخانم و سرم را تکان میدستگیره را می

 نه، خوبم._

 گویم.خان میروم و رو به کیومرثسمت هال می

 ام واقعا.شرمنده_

اش، دستی به صورت پر ابهت و بدون همیشگیطبق عادت 

اش خارج کشد و بعد از آهی عمیق که از عمق سینهریشش می

 گوید.شود میمی

  چه زحمتی باباجان؟خودت رو اذیت نکن_

شود و همگی پر از حرفش با زنگ خوردن گرشی هامون قطع می

 دوزیم.اضطراب و تشویش چشم به او می

 کند.و تماس را وصل می زندزیر لب خدا را صدا می

 گویدهمین که می



 ست جناب سروانسالم از بنده_

کنم اما رود و دستم را بند به کنسول میهایم سیاهی میچشم

نشیند و با بداخالقی قبل از سقوطم دست عِمران زیر بازویم می

 گوید.غاش میهمیشگی

 آروم باش._

ومم را در اما تا آن تماس قطع شود من هزار بار ترالن مظل

 کنم.ی پزشکی قانونی تصور میسردخانه

 گوید.دهد و میعمران تکانم می

 شنیدی هامون چی گف؟_

 دهم.سرم را تکان می

 دهم که با لبخند چشم به من دوخته.نگاهم را به هامون می

 ترالن پیدا شده._

 شود.زند، باورم نمیخشکم می

 پرسم.بریده بریده می

 را، راست می، گی؟_

 کند.برد و خدا را شکر میجون دست رو به آسمان میینمه

 گوید.ریزد میطور که توتون پیپش را میکیومرث خان همان



رم گیخیر گذشت، االن با دکتر کاوه تماس میخب الحمدهلل به_

 با بیمارستان هماهنگ کنه انشااهلل از همین امشب بستری بشه.

 گویم.میکنم و از ته دل خدایم را شکر سجده می
*** 
دیدن ترالن در آن وضعیت شبیه به فرو رفتن چاقویی زهرآلود 

کشم، دردهایی که تا میرم، فقط درد میدر قلبم است، اما نمی

 سوزاند.مغز استخوانم را می

هایش تمام تنش خیس است و رنگ به صورتش نمانده و لب

 فروغ است.هایش بیکامال سفید و چشم

ای کز کرده بود و بعد هم سوار نتری گوشهای که در کالاز لحظه

ماشین هامون شدیم، تا همین االن که مقابلم نشسته و حوله را 

 کشم، حتی یک کلمه هم حرف نزده.روی موهایش می

اویی که این چندروز تنها کارش جیغ و فریاد بوده است، حاال به 

 شکل وحشتناکی سکوت کرده.

برد و ترالن صورتش یمهین جون قاشق سوپ را جلوی دهانش م

 گرداند.را برمی

ریزند سشوار را روی موهای زیبایش که حاال دسته دسته می

 گیرم.می



های گرم کنم و لباسهایش را یک به یک از تنش خارج میلباس

 کنم.و تمیز را جایگزینش می

 کند.ای اعتراض فقط نگاهم میبدون کلمه

کنم و ش آماده میاچمدان کوچکی از لباس ها و وسایل شخصی

 گذارم.ی اتاق میگوشه

 کند.هایش کارهایم را دنبال میبا مردمک

کند و انگار با خودش حرف باالخره بعد از دو ساعت، لب باز می

 زند.می

 صدایش هم گرفته. 

 امروز رفتم شهربازی._

های شلوغ شهر پیدایش گفت، در یکی از شهربازیراست می

 کرده بودند.

 رمونم اونجا بودن.سهراب و پس_

اندازد و او سری از تأسف تکان جون میبا نگرانی نگاهی به مهین

 دهد.می

 خندد.رنگ میکم

 خیلی بازی کردیم، خوش گذشت.غ_

 اما، اما من دوست نداشتم سوار چرخ فلک بشم.



ترسیدم این آرامش قبل از طوفان باشد و اضطراب داشتم، می

 حال ترالن باز هم دگرگون شود.
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سر هم تکان روتختی را چنگ زد و یک پایش را تند و پشت

 داد.می

 سهراب و بچمون سوار شدن._

دانستم باید اش روی موهایش راه گرفت، نمیعرق از کنار شقیقه

 چه کار کنم تا از این حالت خارج شود.

 طور که بلند زیر گریه زد گفتتر شد و همانلرزش بدنش بیش

 پرت شدن، دوتاشون مردن. از باالی چرخ و فلک_

ام ترکید، اما همه از روی زمین پر از خون شده بود، سر بچه

 کس بهشون توجه نکرد.بدنشون رد شدن، هیچ

 پسرم مرد، سهرابم مرد، منم باید بمیرم.

 بعد شروع کرد به جیغ زدن و خودزنی.

 توانستیم کنترلش کنیم.جون نمیمن و مهین

ق آمدند، هامون را که دید شروع به خان به اتاهامون و کیومرث

 فحاشی کرد.



برو بیرون مرتیکه هیچی ندار، سهراب من از تو متنفره، من _

خوره، فک کردی یادم رفته که باعث شدی حالم ازت بهم می

 سکته کنه؟برو گمشو نکبت، گورتو از زندگی ما گم کن.

 وضعیتش وخیم بود، دیگر من هم پذیرفته بودم که او حتما باید

 بستری شود.

ام اما در این میان نگرانی بابت حالش یک طرف و خجالت زدگی

 اش طرفی دیگر.های ترالن مقابل هامون و خانوادهاز رفتار

های یک از حرفکردند که انگار هیچها طوری رفتار نیاما آن

شان من را پیش وجدان خودم شنوند.این بزرگواریترالن را نمی

 ت زده کرد.برای بار هزارم خجال

که برای ضربه زدن به این خانواده ماه ها در ذهنم فکر این

 آور بود.ها بافته بودم، واقعا هم شرمنقشه

 ای قلبم ایستاد.با صدای زنگ آیفون، برای لحظه

های روانی با دو پرستاری که از یکی از بهترین آسایشگاه

خانه  خان آمده بودند واردهماهنگی بین دکتر کاوه و کیومرث

 شدند.

ترالن هم انگار متوجه شد که آن دو مرد برای چه چیزی پا به 

 اند.جغی ما گذاشتهخانه



ای ترسیده پشت من پناه گرفته بود و اشک مانند دختر بچه

 کرد.ریخت و پشت سر هم تکرار میمی

جا کردم، دیگه اذیتت غلط کردم یغما، آجی غلط کردم، بی_

اون چمدونو برای من بستی؟آجی من کنم، نذار منو ببرن، نمی

 رم.جا نمیبدون تو هیچ

در آغوش کشیدمش و سعی کردم در میان ویرانی خودم او را 

 کمی آرام کنم.

مان خواست تا اتاق را ترک کنیم، اما یکی از پرستارها از همه

 برم.وقت آن نگاه مظلوم و پر از التماس ترالن را از یاد نمیهیچ

بخشی که به ترالنم تزریق کردند، موفق امیک ربع بعد با آر

 شدند به آسایشگاه ببرندش.

شان بروم، اما من ها به خانهکرد که با آنجون اصرار میمهین

 تعارفشان را رد کردم.

 کردند باز هم تکرار کرد.ی آخر که خداحافظی میلحظه

یغما جان دخترم، توروخدا وسایلت رو جمع کنیم بیا با ما بریم، _

 جوری من فکرم دائم پیش توئه.نای

تر از این در با نگاهم به هامون التماس کردم کاری کند که بیش

 رودربایستی مقابل مادرش قرار نگیرم.



 تر از آن بود که نگاه من را تفسیر کند.غاما هامون پریشان

جایش عِمران به سیب سرخ در دستش گاز بزرگی زد و با به

 جون گفت.مهینهمان دهان پر، خطاب به 

ی خودش راحت تره، بعدم من و مامان ولش کن دیگه، تو خونه_

 هامون که چغندر نیستیم، باالخره حواسمون بهش هست.

 خان هم ادامه داد.کیومرث

به هر حال هروقت خواستی تشریف بیاری، روی سر ما جا _

 داری باباجان.

 ی غریب و شیرینی بود برای من.چه کلمه"باباجان"

 ها تشکر کردم.حبتشان ته دلم گرم شد و با لبخند از آناز م

 هامون هم سردرد را بهانه کرد.

 رم خونه، اگر کاری داشتی بهم بگو.یغما جان منم می_

 سرم را تکان دادم و او با شب بخیری خانه را ترک کرد.

عِمران آشغال سیبش را در سطل زباله انداخت و سیگاری از 

 د.پاکت خارج کرد و آتش ز

 کرد.سرم به شدت درد می

روی صندلی میز غذاخوری وسط آشپزخانه نشستم و به او که به 

 سینک ظرفشویی تکیه داده بود گفتم.



 شه یکی هم به من بدی؟می_

 "نوچ"ای متعجب نگاهم کرد و بعد بی تفاوت گفتبرای لحظه

 گفتم. "به درک"صورتم را جمع کردم و در دل

تواند آرامم تنها چیزی که می کردم در آن لحظهاحساس می

 کند، دو سه نخ سیگار است.ع

به اتاقم رفتم و از کشوی باالیی عسلی کنار تختم، پاکت سیگار 

 را برداشتم.

ی عِمران یک نخ عمداً به آشپزخانه رفتم و مقابل نگاه خیره

 سیگار آتش زدم.

 هایش را گرد کرد و عصبی گفت.چشم

 این دیگه چه غلطیه تو کردی؟_

 متعجب پاسخ دادم.

کشی، حاال این چه طرز برخورد تو خودت روزی دوتا پاکت می_

 با منه؟

هایم بیرون کشید و در جلو آمد و سیگار را از بین انگشت

 سینک ظرفشویی انداخت.

 متعجب و با دهانی باز مانده نگاهش کردم.



ای را گرفت و پوزخند صداداری زد و در همان حین شماره

 گوشش گذاشت. گوشی را کنار

 الو مانا، بیام دنبالت یا خودت میای؟_

 بیا منتظرتم.

گوشی را در جیب شلوارش گذاشت و چند مشت آب به صورتش 

 پاشید.

 های خیسش را روی گردنش کشید.شیر آب را بست و دست

شد با طور که از آشپزخانه خارج میگوشی را برداشت و همان

 لحنی طعنه آمیز گفت

 بیار شرکت، کلی کار عقب افتاده داریم. از فردا تشریف_

 آه کشیدم و گفتم

خواد این مدت که از واقعا بیام؟آخه اصال حوصله ندارم، دلم می_

 لحاظ روحی داغونم چندتا تابلو بکشم.

 مسیر رفته را برگشت و عاقل اندر سفیه نگاهم کرد.

 ای هم کهافتادهکارهای عقب_
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ی که خواهر خُل و چِل تو درست هایخاطر گرفتاریما داریم به

 خوای بشینی خونه واسه من خط خطی کنی؟کرده، حاال می



 دست در جیبش فرو برد و با جدیت نگاهم کرد.

 خوش.فردا میای شرکت، شب_

 او رفت و من در دنیایی از بهت و حیرت باقی ماندم.

 سر هم روی میز کوبیدم.دستم را مشت کردم و چندبار پشت

 هایم سُر خورد و هق زدم.اشک از چشم

خالی نشدم، گلدان کریستال را از روی میز برداشتم و محکم 

 کف آشپزخانه کوبیدم.

که  هایشصدایی که بر اثر شکستنش در آشپزخانه پیچید و تکه

 ام کم کرد.هرکدام به یک سو رفتند اندکی از خشم درونی

 ت.بردم و او چگونه رفتاری داشمن در چه شرایطی به سر می

ی شرم عضوی از خانوادهکه این پسر وقیح و بیاصال باید به این

 حکمت باشد، شک کرد.

ای با من دارد که از دانستم او چه پدرکشتگیمن نمی

 کرد.ترین فرصتی برای چزاندنم دریغ نمیکوچک

ی میز گذاشتم و اجازه دادم خنکایش کمی از سرم را روی شیشه

 التهاب صورتم کم کند.



 قدرداشتم تا عمر دارم دیگر عِمران را نبینم، به نظرم آندوست 

اش را با مانا های من قرار شبانهگستاخ بود که مقابل چشم

 گذاشت.می

هرچه مهر به هامون داشتم، نفرت بود که از وجودم برای عِمران 

 کرد.چکه می

قدر تنها شده بودم، در مدت نُه ماه سهراب و عمویم را از چه

کردم زندگی بعد از نبودن بودم، همیشه فکر میدست داده 

کشیدم، شود، اما من هنوز نفس میعزیزانم برای من هم تمام می

 هرچند که به زندگی کردنم، مطمئن نبودم!

ی وضع روحی ترالن به حدی تمام وجودم را دربرگرفته بود غصه

 اهلل خان عزیزم را فراموش کرده بودم.که حتی غم مرگ عنایت

 هایم را محکم روی هم فشردم.دلی تکیه دادم و چشمبه صن

آخرین شبی که در این خانه طعم خوشبختی را چشیدم، شب 

 قبل از فوت عمو بود.

چه قدر دلم برایش تنگ شده بود، برای آن نگاه رنگ باخته و پر 

 های کم توان و پر از چروکش.از حرفش، برای دست

ناامیدی و غم، که حاال  من دختری بودم پر از نداشته ها، پر از

ام را به آسایشگاه روانی برده بودند و از ی زندگیتنها انگیزه



های یک روز در میان یک ساعته و ماندم و مالقاتفردا من می

های مرد دوست ای که در هوایش عطر نفسالبته، شرکت و خانه

 داشتنی آن روزهایم، قوت قلبی برای ایستادنم شده بود.
*** 

ی میزتوالت اتاقم نگاهی به صورت الغر شده و رنگ آینهدر 

 ی مشکی را روی سرم مرتب کردم.ام انداختم و مقنعهپریده

اندامم در آن مانتوی بافت و شلوار جین مشکی الغرتر دیده 

 شد.می

 کیفم را برداشتم و از اتاق خارج شدم.

 اما پشیمان شدم و مسیر کوتاه رفته را برگشتم.

ای که از چندفرسخی حال درونم باز هم با این چهره خواستمنمی

 زد به شرکت بروم.را فریاد می

کمی که به صورتم رنگ بخشیدم، با رضایت نگاهم را از آینه 

 گرفتم و به قصد شرکت از خانه خارج شدم.

ریموت ماشین را زدم و قبل از سوار شدن ماشین، با صدای 

شین شاسی بلند آلبالویی ای توجهم سمت مای آرام و زنانهگریه

 رنگ مانا جلب شد.



از همان فاصله هم مشخص بود که برخالف همیشه که ظاهری 

 آراسته و مرتب دارد، بسیار آشفته است.

 ای باال انداختم و پشت فرمان نشستم.بی تفاوت شانه

پس از ورودم به شرکت، منشی مقابلم ایستاد و تسلیت گفت، 

، در اتاق مدیریت باز شد و تشکری کردم که در همان لحظه

ها را زیر و رو طور که برگهعِمران با چند برگه در دستش، همان

 کرد، با صدای بلند رو به منشی توپیدمی

ای که به شرکت پخش ماهان زدی رو مگه من نگفتم کپی نامه_

 بین اینا بذار.

 ها را محکم روی میز کوباند.و برگه

 پریدیم.هم من و هم خانم عسگری، از جا 

تازه متوجه حضور من شد و حاال نوبت من بود که مورد خشمش 

 قرار بگیرم.

تر شد و دست به سینه مقابل من خط اخم بین ابروهایش عمیق

 یک قدم جلوتر آمد.

ی خانم عسگری تحقیرم بار مقابل نگاه خیرهخواستم ایننمی

 کند، اما نگاهش واقعا ترسناک بود.

 ند زد.زبانم فلج شده بود.پوزخ



خب خداروشکر که تشریف آوردید خانوم نیکزاد، ولی این _

 خیلی زشته که بدون سالم کردن فقط به رئیستون زُل بزنید.

 هنگام میان گلویم چنبره زد.باز هم یک بغض نابه

 هایم سرازیر شود.اما محال بود بگذارم قطره اشکی از چشم

 خورد.م میدیگر حال خودم هم از این همه ضعف و ذاللت به ه

ها را گم کرده بودم نگاهم را به خالکوبی پشت دستش دادم، واژه

 داد.و سنگینی نگاهش عذابم می

های آرامی که نوید حضور یک عزیز را با شنیدن صدای قدم

 داد، بدنم از آن حالت انقباض خارج شد.می

گر به عِمران انداخت و بعد هم با لبخند سمت من نگاهی سرزنش

 .نگاه کرد

 سالم زیرلبی گفتم.

داد، صدایش مخملی بود و آرامشی داشت که گوش را نوازش می

 برعکس صدای خش دار عِمران!

 سالمم را پاسخ داد و سمت اتاق مدیریت هدایتم کرد.

های هرسه وارد اتاق شدیم و عِمران به محض ورود روی مبل

 اش شد.خیالی سرگرم گوشیراحتی نشست و در نهایت بی

 گفت.هامون 



 موندی خونه.یغماجان تو چرا اومدی با این حالِت، کاش می_

 عِمران خیره به گوشی در جواب حرف هامون گفت

 جوریه مگه؟حالش چه_

 قبل از این که هامون فرصت کند جوابی به عمران بدهد گفتم.

 واال جناب رئیس دیشب امر فرمودن بیام_
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 نگاهم رابه غذای مقابلم دوختم.

زد چه برسد به هم میماهی سرخ شده هم حالم را به حتی دیدن

ای از اش، تکهتصور خوردنش.با حفظ همان لبخند کش آمده

 کبابش را جدا کرد و قاشقش را پر از برنج کرد.

طور خیره نگاهش قاشق را سمت دهانش برد ومن همان

 کردم.می

اما در یک حرکت قاشق را سمت دهان من آورد و با ست 

هایم را از دو طرف فشرد و دهانم که باز شد،قبل از دیگرش لپ

 هرگونه اعتراضی محتویات قاشق در دهان من خالی شده بود.

 بار خودم هم به خنده افتادم و با لیوانی آب غذا را فرو دادم.این

 جا کرد و گفتغذاها را جابه



یادم بود از ماهی بدت میاد اینو برای خودم سفارش داده بودم _

خیلی امروز دختر بدی بودی، دلم نیومد یکم حرصت  ولی چون

 ندم.

 افتادم.مان میشد، یاد بچگیخندیدم.مهربان که می

ها را بردارم که مانعم شد و در عوض بعد از ناهار، خواستم پرونده

 ی مشکی تا شو.هدایتم کرد سمت کاناپه

تونی استراحت کنی تا کارم گفتم که اونا مشکلی ندارن، می_

 شد با هم بریم. تموم

 مقابلش ایستادم.

ماشین آوردم اگه واقعا کاری نیست که انجامش بدم پس _

 رم.می

 هایش را در جیبش فرو برد و سر تکان داد.دست

 هرطور راحتی._

 کیفم را برداشتم و قبل از خروج دستم را در هوا تکان دادم.

خدانگهدار جناب رئیس، از این به بعد هم الکی وقت من رو _

تونی ازم نگیر، هروقت کاری بود که الزم باشه انجام بدم می

 خواهش کنی که بیام.

 زد وقتی گفت.خنده در صدایش موج می



 روده درازی نکن دختر، برو._

وقتی به پارکینگ رسیدم، بوی نم باران را حس کردم و قبل از 

این که سمت ماشین حرکت کنم، پاهایم مرا بی اختیار سمت 

 خروجی کشاند.

ی پاییزی را عمیق نفس به خیابان رسیدم و هوای بارانی و گرفته

 کشیدم.

 تر.تر، گرفتگی دل بیچاره بیشعمیق هرچه

 دقیقا سمت دیگر خیابان، مقابل شرکت، یک پارک بود.

 ی پارک شروع به قدم زدن کردم.خیابان را رد کردم و در حاشیه

 های خیس شده را خیلی دوست داشتم.بوی چمن

 شد.حال و هوای دلم با این چیز ها خوب نمی اما

 دلتنگ بودم، خیلی هم زیاد!

و آن دختری که بعدازظهر یک روز بارانی در پاییز، زیر این  

زد، زنده بود چون هنوز محکوم به نفس آسمان ابری قدم می

دانست خواهرش بدون او تاب کشیدن بود، زنده بود چون می

قلبش خانه کرده بود که  ی حوالیآورد و زنده بود چون مردنمی

 بخشید.حضورش گرما می



اولین رعد با صدای بلند در آسمان غرش کرد و اولین هق بلند 

 را زدم.

زمان جیغ کشیدم و دومین رعد همراه با برق بود که هم

 هایم فشردم.هایم را روی گوشدست

سومی که غرش کرد و باران رگباری بارید، من هم ابر شدم و 

 ام تا آسمان هفتم رسید.ضجه صدای

 .ام بوداهمیت ترین موضوع آن لحظهنگاه پر از ترحم عابرین بی

 جایی به بعددانم چند قدم دیگر توانستم راه بروم اما از یکنمی

 دیگر حسی در پاهایم نبود.

 های خیس به زمین افتادم.با زانو روی سنگ فرش

ا صدای بلند گریه هایم را روی زمین گذاشته بودم و بکف دست

 کردم.می

دستم را محکم روی زمین کوباندم و قطرات آب روی صورتم 

 پاشید.

 شه؟خدایا چرا این روزا تموم نمی_

 کرد. "نچینچ"زنی میانسال از مقابلم گذشت و زیر لب

جوری دیوونه توروخدا ببین چی به رو جوونا میارن که این_

 شن.می



 اما مردی نزدیکم آمد.

 خوایی کمکت کنم؟اتفاقی افتاده؟میخواهرم _

 هق زدم و سرم را تکان دادم.

 هایی ممتد ماشینی باعث شد رو برگردانم سمت خیابان.بوق

ی ماشین را پایین داده بود و تقریبا داد عِمران بود که شیشه

 کشید.

 یغمای احمق، بیا سوارشو_

 اما وقتی حرکتی از من ندید، پیاده شد و نزدیکم آمد.

اخم کرده بود و دست زیر بازویم انداخت و از جا بلندم غلیظ 

 کرد.

 به بدنش تکیه کردم و سمت ماشین هدایتم کرد.

 در را باز کرد و بدون حرف کمکم کرد که روی صندلی بنشینم.

هایم بسته شد و از چشم  با غیظ در را محکم کوبید، با صدایش

 جا پریدم.

 ماشین را دور زد و سوار شد.

اش را سمت من روی آخرین درجه تنظیم کرد و دریچهبخاری را 

 چرخاند.



ام همچنان های لعنتیهای لرزانم را مقابلش گرفتم. اشکدست

 باریدند.به شدت همان باران می

های من در های عصبی او و برهم خوردن دندانصدای نفس

 ماشین پیچیده بود.

 کنترلدانستم سعی در کشید، میدائم پنجه بین موهایش می

 خشمش دارد.

 اما دیگر طاقت نیاورد و داد کشید.

زدی چه مرگته یغما؟دردت چیه؟تو که داشتی از شرکت می_

دیدم نمی بیرون خوب بودی.دِ آخه المذهب اگه من از اون پنجره

خواستی مثل پیاده اومدی بیرون که معلوم نبود چندساعت می

 تمون.خُل و چال زیر این بارون بشینی و کار بدی دس

 بغضم را از ترسش غالف کردم و محکم به در تکیه داده بودم.

هایم خواند که نفسی عمیق کشید و انگار ترسم را از چشم

 تر گفت.آرام

کار کنم برات که مثل هوای بهار، یه ساعت آفتابی و یه من چی_

 ساعت بارونی نباشی.

 بازویش را چنگ زدم و محکم تکانش دادم.



اهلل خانم رو برگردون، ترالن رو خوب عنایت سهرابو برگردون،_

 کن، بچش رو زنده کن.

 تر تکانش دادم.هق زدم و محکم

 تونی؟تونی عِمران؟میمی_

 دستش را روی پوست صورتم کشید و آرام لب زد.

 تونم بغلت کنم تا آروم بشی.تونم، اما اگر بخوای مینه نمی_
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 هم خدمت رسیدم.بنده

اش پشت لبش را خاراند و مشخص بود شارههامون با انگشت ا

کند و عِمران متعجب و با که به سختی لبخندش را کنترل می

 کرد.همان اخم نگاهم می

نمایی به رویش هایم را باال انداختم و لبخند دندانشانه

 گفتمزدم.نگاهم را اطراف اتاق چرخاندم و رو به عِمران 

و قبلش بگید که کجا  رئیس لطفا شرح وظایف من رو بفرمایید_

 تونم به کارهام برسم؟می

ی لبش را به دندان گرفت و با خباثت نگاهم کرد و عِمران گوشه

دوخت های پیراهن جذب و خوشدر همان حال، آستین



ای اش را کمی باالتر زد و به مبل روبرویی خودش اشارهایسورمه

 کرد.

 نیکزاد، من جا تشریف داشته باشید خانمتونید همینشما می_

های مالی شش ماه اخیر رو میارم خدمتتون که هم حساب

 بررسی کنید.

نگاه متعجب هامون بین من و عمران در رفت و آمد بود و طاقت 

 نیاورد و با لحنی آمیخته به تعجب و کمی عصبانیت رو به ماگفت

 گانه؟چرا برای هم گارد گرفتید.واقعا یعنی چی این رفتار بچه_

هایم را روی به من نگاه کرد و پوزخند زد و من دندانعِمران رو 

 هم فشردم.

ی کنار ای باال انداخت و سمت چوب لباسی ایستادههامون شانه

گلدان دیفن باخیا رفت و کتش را برداشت و روی دستش 

 انداخت.

ی زرد و بنفش را در دست سمت میز کارش رفت و دو پوشه

 گرفت.

 ش هم چندجای دیگه کار دارم.ی مالیات و بعدرم ادارهمی_

 بینمتون، خداحافظ.شب می

 با صورتی آویزان زیر لب گفتم



 خدا به همراهت._

ی بعد با چند کارتابل در عمران هم از در خارج شد و چند دقیقه

 دستش برگشت و همه را روی میز گذاشت.

 هایش را به کمرش زد و نفسش را به بیرون پرتاب کرد.دست

 ها اشاره کرد و گفت.تابلبا سرش سمت کار

 برو شروع کن باید تا شب تمومش کنی بعد بری خونه._

 باز هم یک چیزی مسیر گلویم را مسدود کرد.

هایش متنفر بودم و حاال که هامون ها و لجبازیمن از زورگویی

خواست کنجی من را کنار او تنها گذاشته بود واقعا دلم می

 ام زار بزنم.چارگیها برای بیخلوت پیدا کنم و ساعت

ی غیر معقولش بدهم، به که مجبور بودم تن به خواستهاز این

خواستم کاری کنم بلکه کمی او هم به شدت ناراحت بودم و می

 حال من گرفتار شود.

طور که سمت بندی به رویش زدم و همانبه سختی لبخند نیم

 رفتم گفتم.مبل دونفره می

 کنم.البته جناب رئیس، تمومشون می_

 تای ابرویم را باال دادم و کنایه زدم.یک



طور توانایی داری چنین شرکتی چهمنتها در تعجبم که حساب_

بررسی کردن این همه پرونده رو نداره و حاال این کار رو من باید 

 انجام بدم.

ی پشت سر هم به طور که از کنارم رد شد، چند ضربههمان

 نمایی زد.کمرم زد و لبخند دندان

 کارتو بکن یغما، کارتو بکن._

 خودش هم پشت میز نشست و سیستم را روشن کرد.

 نفسم را عصبی بیرون دادم و نشستم.

تمام حرکاتم را زیر نظر گرفته بود و این بیش از هرچیزی اذیتم 

 کرد.می

 کالفه شروع به کار کردم.

ها شده بودم که با احساس ضعف و قدر غرق در پروندهآن

 ام را رویرا باال گرفتم و دو انگشت شست و اشارهسرگیجه سرم 

 هایم فشردم.چشم

ای هم با هم صحبت در تمام مدت چهار، پنج ساعته حتی کلمه

 نکرده بودیم.

 عِمران سکوت را شکست و پرسید

 خوری بگم سفارش بدن؟چی می_



 ای باال انداختم.شانع

 یزیدر محضر جتاب رئیس من کی باشم بخوام نظری بدم، هرچ_

 کنید برای من هم سفارش بدید.خودتون میل می

 لب زیرینش را به دندان گرفت و خیره نگاهم کرد.

 خودت از لج و لجبازی خوشت میادا._

 بی تفاوت صورتم را برگرداندم.

خاطر چند ساعت خم بوزن، شدیدا درد گرفته بود، از کمرم به

است سمت ر  ای که تمامجایم بلند شدم و سمت دیوار شیشه

 اتاق را احاطه کرده بود رفتم.

اش، باعث شد حجم انبوه هوای آلوده و دود گرفته و آسمان ابری

ام در صورتم سیلی بکوبد و دلم پر بکشد سمت خواهری تنهایی

 که کنارم نبود.

 بارید و قطرات ریز آب روی شیشه نشسته بود.باران نم نم می

ده بودند تا تمام کس دست به دست هم داچیز و همهانگار همه

 دنیا را روی سرم آوار کنند.

جا ایستاده بودم و سمت چپ صورتم را دانم چند دقیقه آننمی

تکیه داده بودم، وقتی به خودم آمدم که  به خنکای شیشه

 عِمران طعنه زد



 حاال میاد فقط چندساعته ندیدیش، نکشی خودتو._

 هایم را کالفه روی هم فشردم.پلک

 تشریف نمیاری؟غذا یخ کرد، _

 سمتش حرکت کردم.

های های روی میز را جمع کند ظرفخواست کارتابلمی

 آلومینیومی غذا را روی میز بگذارد که ناخودآگاه جیغ کشیدم

 نـــــه._

 ترسیده کمرش را صاف کرد و ایستاد و متعجب پرسید،

 چی نه؟_

 پرحرص لب زدم.

نجوری قاطی به اونا دست نزن، هنوز خیلیش باقی مونده، او_

 شن.می

 ها را جمع کرد.ی برگهخندید و بی توجه به من همه

 باز هم تمام هدفش متشنج کردن اعصاب من بود.

 ی مردانه و بلندش در اتاق پیچید.تک خنده

کنم،اینا مشکلی نداشتن، خودم دائم همه چیزو چک می_

 خواد بقیشو بخونی.خیال دیگه نمیبی



جای کردم اگر کالمی حرف بزنم، بهمیاز شدت خشم، احساس 

 زند.کلمات، آتش از دهانم بیرون می

 مقابلش نشستم و ترجیح دادم سکوت کنم.

 اما با برداشتن در غذا تمام خشمم را در صدایم ریختم و گفتم.

 شعوری عِمران.خیــــلی بی_

 اش در گوشم پیچید.صدای شلیک خنده

۵۴#  

 اش گذاشتم.جلوتر رفتم و سرم را روی شانه

 دستش را دور تنم پیچید و با سکوتش اجازه داد که آرام شوم.

 ای گذشته بود که لب باز کردمچند دقیقه

 زهرا؟شه بریم بهشتمی_

 کمی فاصله گرفت و نگاهم کرد و سرش را تکان داد.

 شه.می_

 من هم بدنم را صاف کردم و تکیه دادم.

آسمان با برادرش هایش زمین تا درست است که جنس محبت

فرق داشت، اما در این مدت فهمیده بودم تک تک اعضای این 

 اند.خانواده بدون هیچ تغییری مانند گذشته



به جز همایی که شش سال بود چشم روی این دنیا باز نکرده 

 بود.
*** 

ای که بین سنگ قبر سهراب و عمو نشسته بودم، هرچه از لحظه

 شدم.تر میریختم سنگیناشک می

 گیر بود.انگیز و دلسکوت قبرستان وهم

کداممان روزهایی را کنار هم گذراندیم که خنده از روی لب هیچ

شد و حاال از ششدت دلتنگی به دو سنگ سرد پناه پاک نمی

 آورده بودم.

تر به درختی تکیه داده بود و نگاهم طرفعِمران هم کمی آن

 کرد.می

 ناله کردم. کشیدمطور که دست روی عکسش میهمان

میرم سهراب، کاش خودت بودی، کاش بودی که دارم می_

جوری داغون نباشه.اگه تو بودی اوضاع خیلی ترالنت االن این

 بهتر از اینا بود.

های عمرم وقتی از یه تونستم مثل تمام سالکاش بودی و می

بند هات و یکشم بیام سرمو بذارم روی شونهچیزی خسته می



فقط بخندی و بعد که سبک شدم راه بذاری جلوی غُر بزنم و تو 

 پاهام.

مون گاهگاه بودن ضعیفم سهراب.کاش تکیهمن زیادی برای تکیه

 موندی.می

شدند و از ته دل آرزو کردم هایم میان قطرات باران گم میاشک

ار وقت اگر قربار دیگر سهراب را ببینم، آنبار، فقط یککاش یک

د، حاضر بودم خودم را هزار بار فدایش بود من بمیرم تا او بمان

 کنم.

 مشت کوبیدم روی سنگ سرد و هق زدم.

ام خسته، کاش یکی بفهمه که تمام تنم زیر این همه بار خسته_

 کنه، له شده.هام سنگینی میسنگینی که روی شونه

 رعد و برق زد و شدت باران هم بیشتر شد.

لرزیدم و بدتر سرما میهایم به تنم چسبیده بود و از تمام لباس

پیچید تر زیر شکمم میاز آن درد شدیدی بود که هرلحظه بیش

و تمام وحشت من این بود که از جا بلند شوم و اولین قدم را 

 بردارم.

هایم را های عِمران را از پشت سرم شنیدم، اشکصدای قدم

 پاک کردم و نگاهش کردم.



زیر لب فاتحه  روی پا کنارم نشست و دست روی قبر گذاشت و

 خواند.

 نگاهم کرد و عمیق نفس کشید.

 صورتش را چرخاند و نگاهش را زیر انداخت و لب زد.

 شم.خوای؟تکیه گاهت میگاه میتکیه_

مونم، به طور که سهراب هرلحظه کنارت بود، کنارت میهمون 

حرمت تموم روزای بچگی و نوجوونیمون و شروع جوونیمون که 

 گو یغما.کنار هم بودیم نه ن

بذار باشم، بذار دوتا دوست ساده باشیم برای هم، آخه انقدر که 

 کنی، اون اصال حواسش هست؟روی هامون حساب می

 هایم گفت.باز هم نگاهم کرد، خیره در چشم

منظورِ کجی ندارم، منظور یه دوستی شبیه دوستی تو و _

 هماست، دوتا دوست.

 شیم.ی خالص میحداقلش اینه از این کش مکش و کل کل الک

هایم جان روی لبهایش گرمم کرد.لبخندی هرچند بیحرف

 نشست.

مشتش را جلو آورد و من هم دستم را مشت کردم و به دستش 

 کوبیدم.



 ای زد.لبخند کج مردانه

 دوستیم؟_

 هایم را روی هم گذاشتم.لبخندم عمق گرفت و پلک

 دوستیم._

 ایستاد و سرش را رو به آسمان گرفت.

شه، هم دیگه بلندشو بریم، هم هوا داره تاریک می یغما_

هردومون مثل موش آب کشیده شدیم، سرما نخوریم شانس 

 آوردیم.

دستم را سمتش دراز کردم و دستم را گرفت.به محض تکان 

 خوردنم گرمی خون را حس کردم.

 لب گزیدم و تمام بدنم را منقبض کردم.

 ایستادم و کمر و شکمم تیر کشید.

عت در هوای سرد و زیر باران ماندن، همزمان شد با دو سه سا

 شد.تر میای که دردش هرلحظه بیششروع خونریزی ماهانه

داشتم و در دلم هزاربار خداراشکر کردم که آرام قدم برمی

 هایم مشکی بود.لباس

 عِمران چندقدمی جلوتر بود.

 برگشت و گفت.



 خب راه بیا دیگه._

 آرام جوابش را دادم.

 تو برو دارم میام.باشه _

تر نگاهم و چند قدم رفته را برگشت و بازویم را کمی بادقت

 گرفت.

 چت شده تو؟_

 لب گزیدم.

 هیچی، هیچیم نیست، بریم._

 ی چشم نگاهم کرد.تندتر قدم برداشتم که با گوشه

 خب فهمیدم چی شده، آروم بیا بابا._

 احساس کردم تمام خون بدنم به صورتم هجوم آورد که حتی

هایم از شدت شرم و خجالت های باران هم، گونهزیر تازیانه

 سوخت.می

 دِر عقب ماشین را برایم باز کرد و کمکم کرد تا سوار شوم.

 هایم را بستم.به پهلو خوابیدم و فوراً چشم

هایم تا بخاری را روشن کرد و تازه فهمیدم خیس بودن لباس

 دنم را دربرگرفته.هایم نفوذ کرده و سرما تمام بعمق استخوان



ی فیزیولیژیکم را فهمیده که عمران خصوصی ترین مسئلهاز این

 بود، اصال حس خوبی نداشتم.

که پد بهداشتی در خانه نداشتم، هزاربار به حواس با یادآوری این

ای هام برای نخریدنش لعنت فرستادم و ناچار با همان چشمپرتی

 بسته گفتم.

 ه داروخانه نگه داری؟شه لطفا جلوی یعِمران می_

 ای گفت."باشه"زیر لب 

ی بعد ماشین را متوقف کرد، باالخره به تقریبا بیست دقیقه

هایم را باز کنم، اما قبل از بلند شدنم، خودم جرأت دادم تا چشم

 کمربندش را باز کرد و خودش از ماشین پیاده شد.

 شد.دیگر از این بدتر نمی

۵۵#  

 ذاشتم و از ته دلم جیغ کشیدم.سرم را روی صندلی ماشین گ

خیز شدم، عمران را نفسم را با حرص بیرون دادم و کمی نیم

 کند.دیدم که با نایلون مشکی سمت ماشین حرکت می

 سوار شد و نایلون را کنارم گذاشت و گفت.

 یغما اتفاق خاصی نیفتاده الزم نیست انقدر خودتو اذیت کنی._

 تا خانه هردو سکوت کرده بودیم.



وارد کوچه که شدیم، ماشین شاسی بلند آلبالویی آشنا را جلوی 

زد در خانه دیدم.عمران هم آهسته انگار که با خودش حرف می

 گفت.

 اوه ببین کی اینجاست._

شوم و از آن فضای که هرچه زودتر تنها حال از اینمن هم خوش

که ماشین را در پارکینگ پارک کرد چندوجبی دور، به محض این

 لون و کیفم را برداشتم اما قبل از پیاده شدنم، گفت.نای

 صبر کن باهم بریم._

ی مقابل درب آسانسور ایستاده بودیم، همانطور که آن دسته

و صورتم  ی جلوی موهایم را از روی پیشانیهمیشه رها شده

 زد گفتعقب می

  برو یه دوش بگیر_

باز شد و مانا از اش را بگوید، در ی جملهاما قبل از این که ادامه

 آسانسور بیرون آمد.

 عمران دستش را انداخت و با لبخندی دندان نما به مانا نگاه کرد.

ای سمتم انداخت و فوراً مانا قبل از هرچیزی نگاه خصمانه

نزدیک عمران شد و دست در گردنش انداخت و کنار گردنش را 

 بوسید.



 مران گفتاش کنار گوش عبا همان صدای نازک و پر از طنازی

 کجا بودی نفسم؟چرا هرچی زنگ زدم گوشیت خاموش بود؟_

 و گفت  اش را بوسیدعمران پیشانی

 باتری تموم کرده بودم عشقم_

 های کاشتهتر به تن عمران چسباند و من ناخنمانا تنش را بیش

 ی بلندش را دیدم که پشت دست عمران را خراش دادند.شده

که منتظر جوابش باشم وارد آرام شب بخیر گفتم و بدون این

 آسانسور شدم.

 کلید را به در انداختم و وارد خانه شدم.

هایم را های خیس را از پاهایم خارج کردم و جورابکفش

 دراوردم.

تری حس کردم و بار با شدت بیشبازهم گرمی خون را، این

 مستقیم سمت حمام رفتم.

۵۶#  

حس کردم و  تریبار با شدت بیشبازهم گرمی خون را، این

 مستقیم سمت حمام رفتم.

هایم را یک به یک از تن دردناکم خارج کردم و در سبد لباس

 ها انداختم.لباس چرک



آب داغ را باز کردم و زیر دوش ایستادم، حس خوبی که از گرم 

جانم نشسته بود را دوست داشتم اما رد  شدن تنم زیر آب، به

 سوخت.های روی کمرم، هنوز هم میزخم و بخیه

دانستم این یعنی شروع یک کردم و میدرپی عطسه میپی

 سرماخوردگی در اولین ماه پاییز.

 ی سفید رنگم را پوشیدم و کمرش را سفت کردم.حوله

 کشید.هایم تیر میخورد و استخوانهایم به هم میدندان

 ی رادیاتورها را باال بردم.به آشپزخانه رفتم و درجه

هایی که در خانه داشتیم، قرص قرصی کوچک از جعبه

 سرماخوردگی و استامینوفن را پیدا کردم و خوردم.

 زنگ در زده شد و از چشمی که نگاه کردم، عمران را دیدم.

اش را روی تنم ای نگاه خیرهلحظه  حواس در را باز کردم وبی

ی ی زیادی کنار رفتهدیدم و نگاهی به او و سپس نگاهی به یقه

نداختم و جیغ کوتاهی کشیدم و دستم را روی حوله ام احوله

 گذاشتم وسمت اتاقم دویدم.

ی میز توالت نگاهی به صورت ملتهب خودم انداختم و در آیینه

 اش گذاشتم.دستم را روی پوست گُر گرفته

 هایم را از کشو خارج کردم و پوشیدم.لباس



 گفت.صدای عِمران را از آشپزخانه شنیدم که می

ی لعنتیت ای هم پشت در بود با همون حولهکس دیگهیعنی هر_

 کردی؟میومدی در رو باز می

 سمت آشپزخانه رفتم و لب گزیدم و مِن و مِن کنان گفتم.

 نه، چیزه، خب آخه، حواسم نبود._

تر شد و حاال مقابلش سمت دیگر کانتر خشم صدایش بیش

 ایستاده بودم.

اونوقت  شاید مثال نگهبان ساختمون پشت در بود،_

 ی احمق.چی؟دختره

 آب دهانم را قورت دادم.

 نه، خب من از چشمی دیدم تو پشت دری._

اش را پشت هایش گرد شد و مشخص بود که خندهچشم

 کند.هایش پنهان میلب

 کانتر را دور زد و کنارم ایستاد.

 تر نگاهش کنم.سرم را باال گرفتم تا راحت

 آورد، کنار گوشم لب زد.یطور که سرش را پایین ماما او همان

 یعنی به نظرت ایرادی نداشت که من اون صحنه رو ببینم؟_



که از آن شرایط هایم را کف دستم فشردم و برای اینناخن

خالص شوم و موضوع بحث را عوض کنم، مشتی به بازویش 

 کوباندم

اَه بس کن دیگه عِمران، یه کالم گفتم حواسم نبود، تموم شد و _

 رفت.

یستاد و نفسش را محکم به بیرون پرتاب کرد و به ظرف راست ا

 بار روی میز غذاخوری اشاره کرد.یک

رفتم از رستوران سر خیابون سوپ گرفتم، ظرفاتونو پیدا _

 میرم از گشنگی.نکردم، بیا بشقاب بذار که دارم می

شد، اشتهایم با دیدن ظرف سوپ داغ که بخار از رویش بلند می

 تحریک شد.

ا را روی میز گذاشتم و دو مالقه از سوپ جوی خوش هبشقاب

هایمان ریختم.چندقطره آبلیمو در رنگ و لعاب در بشقاب

 ام بردمغ و بوییدمش.بشقابم چکاندم و قاشق را نزدیک بینی

 هایم نشست.لبخند تلخی روی لب

 ده.های زنعمو رو میبوی سوپ_

 ای کردم که عمران گفت.عطسه

 خوری؟دیدی داری سرما می_



 های خودش افتاد.نگاهم به لباس

 با سر به پیراهن نمناکش اشاره کردم.

 هاتو عوض نکردی؟تو چرا لباس_

 شانه باال انداخت.

 دیگه تا مانا رو راهی کردم و رفتم سوپ گرفتم وقت نشد._

 ام را کنترل کنم.نتوانستم خنده

 پایش را از زیر میز به پایم کوبید و گفت.

 چیه؟_

 جواب دادمباخنده 

 پرسی گرمتون فکر کردم امشببا اون سالم و احوال_
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 مهمونت باشه

 که عمران حرفی بزندقبل از این

 زنگ در زده شد.

 زنگ زده شد و قلب من پر از خوشی شد.

 گفت.عمران در را باز کرد و صدای هامون را شنیدم که می

تون از اون دعوای ظهر  صاحبخونه، حاال که جمعتون جمعه و_

 خبری نیست، چیزی داری برای خوردن؟



 با جان و دل جواب دادم.

 بله که داریم، بفرمایید._

 شد.جوری خاصی گرم میبا حضور او دلم یک

شدم که بعد از یک روز انتظار، پدرش را ای میمانند دختر بچه

 زدند.زمان صد پروانه در قلبم بال میدیده، انگار هم

 کرد.در خوشی می حضورش تمام وجودم را غرق

پاش را برایش کنار هامون هم سر میز نشست و من فلفل

 بشقابش گذاشتم.

 عمران چپ چپ نگاهم کرد.

 منم غذای تند دوست دارم._

 خندیدم و فلفل را در غذایش پاشیدم.

 بیا حسودخان._

 هامون هم خندید.

ی کنم هنوز همون پسر بچهبینی یغما؟یه وقتایی فکر میمی_

 ست.لجباز شیش هفت سالهحسود و 

 عمران چپ چپی به هردومان نگاه کرد و مشغول غذایش شد.

ها جلوی تلویزیون نشسته بودند و من قهوه ی بعد آنچند دقیقه

 ریختم.های کوچک میدر فنجان



 مان، گرم بود اما کم و کاست زیاد داشت.جمع سه نفره

ه با دقت طور ککردم، هامون همانبرای گفتن حرفم دل دل می

 داد گفت.به اخبار گوش می

 حرفتو بزن یغماجان._

 عمران هم منتظر نگاهم کرد.

ی اسکی بلوزم را جلو کشیدم، جا شدم و یقهکمی روی مبل جابه

هایم را روی شلوارم انگار راه نفسم را تنگ کرده بود، کف دست

 کشیدم تا عرق سردش خشک شود.

 تم و گفتم.های ناخنم را به بازی گرفپوست گوشه

خوام، فردا، فردا قبل از این که برم مالقات ترالن، برم دیدن می_

 هما.

 عمران پوزخند زد.

 چه عجب، زود نباشه یه وقت، بعد شیش سال._

 ترم کرد.شرمنده بودم، حرفش شرمنده

 اما هامونِ همیشه مهربانم با لبخند نگاهم کرد.

 .دی ایجاد کنهامیدوارم که حضور تو بتونه توی وضعیتش بهبو_
*** 

 در بزرگ سفید آهنی که با صدای تیکی باز شد، وارد شدم.



پاییز آن باغ از تمام فصولش زیباتر بود.اصال هر فصلش زیبایی  

 خاص و منحصر به فرد خودش را داشت.

لرز سرماخوردگی شدیدی که گریبانم را گرفته بود را به جان 

نم باران بایستم و ای زیر نم خریدم و ترجیح دادم چند دقیقه

 تر بردارم.هایم را تا عمارت آرامقدم

جون مثل همیشه با تمام محبتش به استقبالم آمد و مهین

 آغوشش را به رویم گشود.

 ام را گرم بوسید و گفتپیشانی

 خوش اومدی دخترم، قدم روی چشم من گذاشتی._

 هایم فشردم.اش را میان دستهای چروک شدهدست

اید زودتر میومدم ولی توی این مدت خیلی ام، بشرمنده_

 درگیری داشتم.

 های مهربانش را روی هم گذاشت و لبخند زد.چشم

 های انتهای سالن اشاره کرد و گفت.به پله

 خیلی وقته منتظرته، برو عزیزم._

دانستم حسی که در آن لحظه دارم چیست؟احساس نمی

بزرگ خانه شود و لوستر جا میکردم زمین زیرپایم جابهمی

 تر.تر به سر من نزدیکهرلحظه بیش



ی لعنتی و توده  های سرامیکی گرفتم ودستم را به نرده

شد را تر میام که هرلحظه بزرگهمیشگی میان راه تنفسی

 نادیده گرفتم.

 لرزید.هایم میحاال پشت در اتاقش ایستاده بودم و دست

رو سال و خوشانی آرام به در اتاقش زدم که پرستار میچند تقه

 در را باز کرد.

هایم را از نگاه ام زد و انگار تمام حرفلبخندی به چهره

ام خواند که ی صورتم و زبان قفل شدهآلود و رنگ پریدهاشک

بیرون از اتاق آمد و من را به داخل هدایت کرد، وقتی در را 

 بست گفت.می

 ذارم.تنهاتون می_

 دم و در اتاق را بستم.جان به رویش زلبخندی هرچند بی

 نفسم در سینه حبس شده بود.

راهروی باریک و کوچک را گذراندم و به اتاق تمام سفیدش 

 رسیدم.

 هایم را بستم و چند نفس عمیق کشیدمچشم

 بوی مواد ضدعفونی کننده مشامم را پر کرد.



چشم که باز کردم، با دیدن همایی که هیچ شباهتی به همایی که 

 دیدمش، همان روز نحس در توچال بود نداشت.آخرین باری که 

آرام جلو رفتم. پاهایم دیگر توان ایستایی نداشتند و کنار 

 تختش که رسیدم زانو زدم.

 یو نداشت.سیتر از یک آیاتاقش چیزی کم

کپسول اکسیژن کنار تختش و ماسکی که روی صورت الغرش 

یکشان روی هایی که دور تا دور اتاق بودند، یک به بود، دستگاه

 شدند.سرم خراب می

 ی سفید تختش را چنگ زدم.ملحفه

 الغرش گذاشتم.  آرام دستم را جلو بردم و روی دست

 هایم سرازیر شدند.پلک زدم و اشک

 اش گذاشتم و بوسیدمش.هایم را روی پیشانیجلوتر رفتم و لب

انگار یخ زبانم آب شده بود که میان گریه شروع کردم به حرف 

 زدن.

 هما منو ببخش عزیزم، مقصر شرایط االنِ تو منم._

 منِ احمق، من باعث شدم این اتفاق بیفته.

شکست و اون روز از خونه بیرون هما غلط کردم، کاش پاهام می

 نمیومدم.



 سرم را روی دستش گذاشتم و از ته دل ضجه زدم.

 هما چشماتو باز کن، برگرد._

بم روشنه خاموش برگرد و بذار آتیشی که شیش ساله توی قل

 شه.

جون که با امید به هوش اومدن تو خاطر مهیناصال من هیچی، به

 سرپا مونده.

 بعد میان گریه، خندیدم.

ها، مگه منتظر نبودی تا خواستگاریشو هما صدرا هنوز مجرده_

رسمی کنه و بهش جواب مثبت بدی؟مگه دوستش نداشتی؟مگه 

خوشگلتو باز کن های زدی؟پس اون چشمحرف از عشق نمی

 عزیزدلم.

 شدندهایی که نزدیکم میبا صدای قدم
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 هایم را پاک کردم و برگشتم.ای ترسیدم و فوراً اشکبرای لحظه

 با دیدن صدرا شوکه شده دستم را مقابل دهانم گذاشتم.

 تر آمد و به دیوار تکیه داد و سرش را روی آن گذاشت.نزدیک

 یق کشید.هایش را بست و چند نفس عمچشم

 من هم ایستادم و آرام صدایش زدم.



 جا.صدرا، تو این_

هایش را باز کرد و نگاهی پر از حسرت به هما انداخت و چشم

 آهی عمیق کشید.

های سرخ شده اسیر بود و هایش میان رگمردمک زیتونی چشم

های ی بغضش هم مانند یک تکه سنگ به دیوارهانگار توده

کشید و دست روی سیب آدمش میآورد که گلویش فشار می

 لرزید.هایش نامحسوس میلب

ی بزرگ مقابل تخت هما برداشت و هایش را سمت پنجرهقدم

های هایش را در جیبطور که پشتش به من بود دستهمان

 لرزید گفت.شلوارش فرو برد و با صدایی که می

 خانوم از حال من وجا، فقط هم مهینای یک بار میام اینهفته_

 ها خبر داره.این مالقات

کردم حاال کمی هما را که حس می کنار تخت نشستم و دست

 تر از دقایق قبل است نوازش کردم.گرم

 صدرا تلخ خندید و ادامه داد

گیرم، امو از وجودش میروزهایی که میام، انرژی کل هفته_

ی من برای شه، حتی توی این حالش هم شده انگیزهباورت می

 دن.ادامه دا



 دانم چرا ناگهان انقدر تلخ شدم که پوزخند زدم.نمی

 دی.ری با بقیه ادامه میگیری، میآره انرژیشو از هما می_

 تر از قبل و سرش را تکان داد.بار تلخو او باز هم خندید، این

 حقم شنیدن بدتر از ایناس، خدا لعنتم کنه._

ای دانهقدر سخت بود شنیدنِ در هم شکستن بغض مرو بعد چه

 هاست در هم گره خورده باشد.که سال

 هق زد و سرش را به شیشه تکیه داد.

هزارتا آدم آوردم تو زندگیم بلکه بتونم ازش بگذرم، بتونم _

 شه.فراموشش کنم، اما نشد، نمی

رم تا قول تو میباز که به خودم میام، کنار همونایی که به

همایی که روی تخت باهاشون باشم، تمام روحم داره برای همین 

 زنه.افتاد پر پر می

طور پشت به دیگر نتوانست بایستد، زانوهایش خم شد و همان

 من روی زمین نشست.

های پی در پی به زد و مشتمرده ضجه میمانند یک زنِ بچه

هایش خرد که نکند استخوانزده از ایندیوار کوبید و من وحشت

 میان گریه نالیدم.شود سمتش دویدم و دستش را گرفتم و 



م کنباشه من غلط کردم، اشتباه کردم، حق با توئه، خواهش می_

 آروم باش.

 نگاهم کرد، سر تکان داد و زمزمه کرد.

شم.گند زدم، جوری؟چند ساله دارم خفه میآروم باشم؟چه_

 ده.هزارتا غلط کردم، خدا ازم رو برگردونده که جوابم رو نمی

ثل یه تیکه گوشت افتاده روی ی زندگی من شیش ساله مهمه

 هامو نمیده.تخت و خدا جواب التماس

شد این صدرا همان وکیل چیزی در دلم تکان خورد، باورم نمی

 مشهور شرکت حکمت باشد.

 ها پیچیده.اش میان خیلیهمان که آوازه

سرش را میان دستانش گرفت و انگار با خدایش میان گریه نجوا 

 کرد گفت.می

شم، منو ببخش و هما رو به کنم، من آدم میبه میخدایا من تو_

 هممون برگردون.

هایش هق ی دیوار کز کردم و سر خوردم و با تک تک کلمهگوشه

 زدم.

 خورد.هایش را دیدم که تکان میسجده کرد و شانه



کنم هما دم، من نذر میهای خوبت قسم میخدایا، تورو به بنده_

 فریادم برس.برگرده، یا امام رضا، خودت به 

زده سمت هما ی دستگاه، وحشتهای بلند شدهبا صدای بوق

 دویدم و صدرا هم نشست و بر سرش کوبید و فریاد زد

 یا حسین_

اند هایی که باز شدهدانستم به چشمباالی سر هما ایستادم و نمی

شان چکیده، بخندم یا از فرط حیرت و قطره اشکی از گوشه

کردم و قط باید مثل صدرا سجده میجیغ بکشم و یا شاید هم ف

 کردم.زدم و شکر میاز ته دل زار می

 
*** 

شان پس از شش ای که جگرگوشهآن لحظات و احوال خانواده

قدر خاص و بکر است که نتوان سال چشم روی دنیا باز کرده، آن

 اش کرد.در چند جمله خالصه

میان زدند و خان میان گریه قهقهه میجون و کیومرثمهین

 باریدند.خنده اشک می

 حالی روی پا بند نبودند و صدرا!عمران و هامون از خوش



صدرا از همان موقعی که هما را به بیمارستان انتقال دادند غیب 

 شد.

اش داده کس نفهمید کجا رفته و تنها خبری که به خانوادههیچ

 ای بود.بود، شامل یک پیام کوتاه دو جمله

 "ها باشم، لطفا دنبالم نگردیدخوام یه مدت تنمی"

دانستم که تمام آن یک هفته را از دنیا بریده بود و فقط من می

 برای ادا کردن نذرش به مشهد رفته.

کرد، به سختی هایش حرکت میهای هما باز بود، مردمکچشم

زد و اما تنها حرکتی که بدنش داشت، حرکت دو بندِ لبخند می

 های دستش بود.اول انگشت

شک معالجش معتقد بود این روند ممکن است شش ماه تا پز

دوسال طول بکشد.عضالت بدنش به دلیل شش سال بی حرکتی 

تنبل شده بودند ولی به برگشتن توان به پاهایش هیچ امیدی 

 نبود.

پاهایش به طور کامل فلج شده بودند و مشخص نبود که چه 

 ی اعضای بدنش به حرکت در بیایند.زمانی بقیه

اش خارج تکلم نداشت و فقط اصوات نامعلومی از حنجره قدرت

 شد و این غمگین ترین قسمت ماجرا بود.می



قدر که از این گذشت و من همانیک روز از به هوش آمدنش می

زد برای ترالنی که چندروزی حال بودم، دلم پر میاتفاق خوش

 بود ندیده بودمش.

ی کوچک آی شیشهطور که از پشت دیگر طاقت نیاوردم و همان

 جونکردم، خطاب به مهینسی یو هما را نگاه می
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 و هامون گفتم

رم دیدن ترالن، دارم از دلتنگی دیوونه با اجازتون من می_

 شم.می

 هایش را پاک کرد و گفت.جون اشکمهین

پای ما توی برو دختر خوشگلم، این یکی دوروز، هم پابه_

 ف کردی.بیمارستان خسته شدی، هم خیلی لط

 سمتش رفتم و صورتش را بوسیدم و با لبخند گفتم.

خاطر دل هاام، بهاین چه حرفیه؟من خودخواه تر از این حرف_

 جا بودم.خودم این

های های کنار چشمپاسخم را با لبخندی شیرین که چروک

 گذاشت داد.تر به نمایش میمهربانش را بیش



اش فشرد و ستههای خهایش را روی صورت و چشمهامون دست

 ای کشید و بعد نگاهم کرد.خمیازه

 دن.ی مالقات نمیجان، امروز که اجازهیغما_

ام نما به رویش زدم و بند کیفم را روی شانهلبخندی دندان

 انداختم.

اگر شما لطف کنی و یه تماس با دکتر کاوه بگیری و ایشون هم _

 شه.ی مالقات هم صادر میهماهنگ کنن اجازه

را تکان داد و با همان لبخند دلنشینش موبایلش را از  سرش و

 جیب کتش خارج کرد.
* 

ها پرواز کردم و که منتظر آسانسور بمانم، سمت پلهجای اینبه

 ی سوم رساندم.خودم را به طبقه

بعد از هماهنگی با بخش پرستاری، مستقیم سمت اتاقش رفتم 

ایی که به دو هاما قبل از ورود، با دیدنش روی تخت، با دست

ای تپش قلبم را حس طرف تخت بسته شده بود، برای لحظه

 نکردم.

ام قفل شد و دست چپم بند به دست راستم سمت چپ سینه

 چهارچوب در.



 هایم روان شدند و هق هقم را در سینه خفه کردم.اشک

 ید.رستر به نظر مینسبت به سه روز پیش الغرتر و رنگ پریده

هایم ریختم و به سختی تا کنار تختش قدم تمام توانم را در پا

 برداشتم.

اش را بوسیدم و برای دقایقی طوالنی صورتم خم شدم و پیشانی

 را به صورتش تکیه دادم.

 اش را باز کرد.های دریاییچشم

 هایم پاک کردم.هایم را با پشت دستفاصله گرفتم و اشک

 جان به رویم زد و آرام لب زد. لبخندی بی

 خوای بیای.کردم دیگه نمیاومدی؟فکر میآجی _

 هایش لرزید.و بعد مثل یک دختر بچه بغض کرد و لب

 آخه، آخه من خیلی اذیتت کردم._

 کمرت خوب شده؟

 بازم دوستم داری؟

که بداند چه آتشی در راند بدون اینهایش را به زبان میجمله

 کند.ی یغمای بیچاره روشن میشده قلب مچاله

اش را بوسیدم و اشک های راه گرفته تا کنار گونههق زدم و 

 هایش را پاک کردم.ی گوشالله



ی زندگی منی، تو دورت بگردم عزیزدلم، تو جونِ منی، تو همه_

 نفسِ منی.

هایش هایم قاب گرفتم و مستقیم در چشمصورتش را با دست

 نگاه کردم.

 ترالن منو نگاه کن._

نفسش، از تموم دار و ندارش تونه از جونش، از آخه کی می

 بگذره که من بتونم؟

 ی خفیفی کرد و گفت.ناله

 دستام._

هایم کشیدم و پا روی جگرم گوشت داخلی لبم را میان دندان

 هایش باز کردم.گذاشتم و بندهای زشت سیاه را از دور مچ

 هایش خون مرده شده بود.پوست سفید دست

 کمکش کردم تا بتواند بنشیند.

ه شروع کرد از خاطرات آخرین سفرمان به کیش تعریف بی مقدم

های هیستیریک و با صدای کردن و ناگهان شروع کرد به خنده

 بلند.

 دهانم از تعجب باز مانده بود.

 آرام صدایش زدم



 جانترالن_

هایش جیغ کشید و من از شدت ترس از جا پریدم.میان جیغ

 کرد.خندید و مدام تکرار میمی

 شو، همتون خفه شید.شو، خفهخفه_

 سراسیمه بیرون دویدم و پرستارها را صدا زدم.

ها به محض دیدن ترالن که محکم بر سر و صورت از آن یکی

 کشید، رو به من توپید.کوبید و فریاد میخودش می

چرا دستاشو باز کردی؟این دختر تازه چند روزه که بستری _

 شده، هنوز حال نرمالی نداره.

قدر عقب رفتم تا کمرم به دیوار و غرغرهایش، آن بی توجه به او

 گاهی باشد برای سقوطم!سرد برخورد کند و تکیه

 ی مقابلم چشم دوخته بودم.به صحنه

 قدر برای آن لحظات حقیر بود.اشک و گریه، چه

ام که احوالش، چند پزشک و پرستار و خواهر افسارگسیخته

کرد بدون شک مینوید مدتی طوالنی دوری را برایمان صادر 

ی کنج های خانه کردهشد اما دلگرمیام میباید انتهای زندگی

 قلبم، توان زانوانم برای ایستادن دوباره شد.
*** 



گذشت و در آن مدت، به هوش آمدن هما مییک هفته از به 

بار به مالقات ترالن رفته درخواست دکتر کاوه، فقط یک

 بودم.شرایطش فرق چندانی نکرده بود.

ها به عمارت دو روز بود که هما مرخص شده بود و مهمان

 خان دائم درحال رفت و آمد بودند.کیومرث

 قدر خسته و کالفه شده.خواندم که چهاز نگاه هما می

فرصت را مناسب دیدم حاال که دور و اطرافش کمی خلوت است، 

مان را بو بکشم و یک دل سیر کنارش بنشینم و عطر دوستی

 نم.تماشایش ک

ی تختش نشستم که لبخندی عمیق به رویم زد و من لب گوشه

 گزیدم و پرسیدم.

 بخشی؟هما، تو منو می_

های کم توانش را به هایش را روی هم گذاشت و انگشتپلک

 سختی حرکت داد و آرام روی دستم کشید.

ی سالن، عمیق نفس خیره به گلدان بزرگ و سنگی گوشه

 کشیدم لب زدم.

 ت عذاب وجدان داشتم.تمام این مد_

 حاللم کن.غ



تر شد که نگاهش هایش پشت دستم کمی بیشفشار انگشت

 کردم.

 ایستادم و مستقیم نگاهش کردم.

 خوای؟جانم هما؟چیزی می_

 نتیجه بود.کرد اما تالشش بیای میسعی در گفتن کلمه

اشک از چشم هردومان برای این ناتوانی جاری شد که شروع 

 به تک حروف را ادا کردن. کرد به سختی، تک

 ص، د، ر، ا_
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برای چند ثانیه از فرط حیرت بی حرکت ماندم، اما به خودم که 

 بودم.آمدم، صورتش را غرق در بوسه کرده

ی قَدی میان در همان لحظه، مانا، درحالی که خودش را در آینه

 کرد، با صدای بلندی گفت.راه پله برانداز می

 نکنیش حاال.یغماجان، خفه _

ای سمتش رفتم که انگار از غره ای جمع شده، چشمبا چهره 

آمد دور جون که از سالن مجاور سمتمان میهای مهینچشم

 نماند.



 وقتی به من رسید آرام و پرحرص لب زد.

کار کنه عمرانو، بگو آخه پسر، تو عقل نداری خدا بگم چی_

 بابات؟ یگیری میاری تو خونهدست این دختره رو می

 ام گرفته بود.اش خندهاز حرص خوردن بامزه

هایی که تمامی نداشت، سمت هما رفت و بعد از قربان صدقه

ی زرشکی تکِ نزدیک تخت هما نشست و پس از روی کاناپه

 .رفت گفتنگاه گوشه چشمی به مانا که حاال سمت آشپزخانه می

ش این پسر تا کیومرث رو سکته نده، دست از این کارها_

 داره.برنمی

آهی کشید و سرش را تکان داد و موجی به موهای تازه رنگ 

 ی شرابی کوتاهش افتاد.شده

 ی فرش زیر پایش گفت.های ابریشمی و برجستهخیره به گل

آخه وقتی هیچ چیزی رسمی نشده، این درسته که چندوقته _

 همه جا دستش توی دست این دختره؟

 اد.بعد آرام روی پایش زد و ادامه د

ها میاوردش، ولی االن دوروزه که این تاحاال فقط توی مهمونی_

 ده.خانوم قشنگ داره تو خونه و زندگی ما جوالن می



های مادرش لبخند نگاهی به هما انداختم که او هم به حرف

 زد.می

دادم اما سمتش رفتم و جون میکه حق را به مهینمن هم با این

 کنارش نشستم.

 نخورید، زمونه عوض شده.جون، حرص مهین_

 اش را مقابل دهانش گرفت.میان حرفم پرید و دست مشت شده

عِه، عِه، عِه، عِه، آخه این عمرانِ تخس و سرکشِ من، سر همین _

کنار نیومد و رفت توی خونه مجردی، دیگه  کارهاش با کیومرث

 خونه.هاشو بیاره توی اینکاریقرار نبود کثافت

زدم فشار خونش باال ه بود. حدس میصورتش حسابی سرخ شد

 رفته باشد.

 شانه باال انداخت و گفت.

دونم واال، فقط،خداکنه باز بین این پدر و پسر جنگ نشه میچه_

 که اصال حوصله ندارم.

 از جایش بلند شد و سمت تخت هما رفت و موهایش را شانه زد.

خواد حاال که بعد،شیش سال دختر قشنگم خوب شده، دلم می_

 آرامش توی این خونه باشه.



ی حرفش را خورد و شد، ادامههایی که نزدیک میبا صدای قدم

 طورمانا بود که با لیوانی آب پرتقال در دستش جلو آمد و همان

اش دقیقا کنار من خورد با همان طنازیای از آن را میکه جرعه

نما رو به مهیننشست و پا روی پا انداخت و با لبخندی دندان

 جون گفت.

قدر رنگ شرابی به شما میاد.اصال چهرتون جون چهوای مامان_

 ده.رو جوون نشون می

ام از های من گرد شد و لب گزیدم تا شلیک خندهچشم

 جون در فضا پخش نشود.العمل احتمالی مهینعکس

هایش داد و رو به مانا سر تکان جون انهنای باریکی به لبمهین

 داد.

 ن گفت.و بعد خطاب به م

یغما مادر، بیا موهای هما رو شونه بزن، من برم یه سر به _

که من فرصت کنم بایستم، مانا آشپزخونه بزنم، اما قبل از این

های چرم و بلندِ تا زیر لیوانش را روی میز گذاشت و با کف بوت

 زانویش، پایم را لگد کرد و فوراً گفت.

 جون.بدید به من مامان_



کشیدم و عصبانی، از دردی که در من هم جیغ خفیفی 

 هایم پیچیده بود گفتم.انگشت

 بینی؟احیاناً شما اطرافت رو نمی_

 برگشت و با حالتی تحقیر آمیز نگاهم کرد و پوزخند زد.

 من هم مثل خودش پوزخند زدم.

های پنجاه جون توی خونه با این بوتگیر نشی ماناحاال برف_

 سانتی.

عصبانی شدن مانا حسابی  جون که مشخص بود ازمهین

 حال شده، جمع را به سمت آشپزخانه ترک کرد.خوش

سرش بگذارم، و از این که آمد کمی سربهخودم هم بدم نمی

دیدم درحال شانه زدن موهای هما، هنوز هم پرحرص نگاهم 

ی بیش از حد بازِ بلوز ای به یقهکند، لبخندی زدم و اشارهمی

 بافتِ قرمزش کردم و گفتم.

 کنی.آخه باال رو ریختی بیرون، از پایین داری خودتو خفه می_

 برس را روی تخت کوبید و جلو آمد و من هم مقابلش ایستادم.

 رسید.اش میقدم نهایتاً تا شانه

 هایش نگاه کنم.سرم را کمی باال گرفتم تا بتوانم در چشم



د های کلیام فشرد و از پشت دنداناش را زیر چانهانگشت اشاره

 اش غرید.شده

 به تو هیچ ربطی نداره جاسوئیچی._

طور که از کنارم نگاه تحقرآمیزی به سر تا پایم انداخت و همان

 شد گفت.رد می

 ی بدترکیب.چه آدمم شده برای من دختره_

 اش باز مانده بود.دهانم از این همه گستاخی

هایم را روی هم فشردم که مبادا در هایم را بستم و لبچشم

ای که صاحبانش برایم حرمت داشتند، لب به حرفی باز کنم خانه

 ها و پشیمانی خودم شود.که باعث ناراحتی آن

چند نفس عمیق کشیدم و کنار هما برگشتم که با نگاهش منتظر 

 ای بود که به سختی ادایش کرده بود.جوابی برای همان کلمه

 هایم را در کاسه چرخاندم و لبخند زدم.مردمک

باید خدمتت عرض کنم که ایشون آب توبه ریخت روی خب _

ی زیباروش به زندگی سرش و االنم برای ادای نذر که معشوقه

 برگشته، رفته مشهد.

 اش فرو بردم و گفتم.دستم را بین موهای خرمایی

 شه نگران نباش.همین روزا پیداش می_



 اش رقصید و آه کشیدایهای قهوهبرق اشک در چشم
*** 
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سر میز شام بودیم و تمام حواس من سمت مانا بود که 

قدر به صندلی عمران نزدیک کرده بود که برای اش را آنصندلی

برداشتن هرچیزی مثل نمکدان و یا پارچ دوغ و ظرف ساالد، 

 انداخت.عمالً خودش را در آغوش او می

که لب به خان نبض گرفته بود و بدون اینپیشانی کیومرث

، فقط برنج و فسنجان را در بشقابش زیر و رو غذایش بزند

هایش برای گزید و هامون با چشمجون لب میکرد و مهینمی

 کشید.عمران خط و نشان می

اش با اشتها توجه به عصبانیت اعضای خانوادهاما عمران بی

 خورد.غذایش را می

به بشقاب خالی از خورشت هامون نگاه کردم و ظرف خورشت را 

 ذاشتم.مقابلش گ

 هامون مثل همیشه مهربان خندید و گفت.

 ی مهربون.مرسی خاله ریزه_



ای که پدرش مقابل جمع او را عزیز و من باز هم مثل دختربچه

 تری خوردم.کرده، قلبم گرم شد و غذایم را با اشتهای بیش

 عمران پوزخند محسوسی سمتم روانه کرد و سر تکان داد.

 کرد.م میدر هر شرایطی حرکاتش غافلگیر

کار ها داخل خانه زدم که یکی از خدمتدر افکارم دست و پا می

 آمد و گفت.

 خان، آقا صدرا تشریف آوردن.کیومرث_

 خان لبخند زد و گفت.کیومرث

 خوش اومده، حتما مادرزنش دوستش داره، بگو بیاد سر میز._

نگاهم سمت هما رفت که به سختی گردنش را حرکت داد و 

ای که در این در دوخت و وقتی صدرا با چهره منتظر چشم به

یک هفته به شدت تکیده و الغر شده بود، وارد خانه شد و نگاه 

اش را به هما دیدم و دلم هزار بار برای عشقشان غرق در خیره

 خوشی شد.
*** 

ام های یخ کردهی آبان دادم و دستنگاهم را به آسمان پرستاره

 رمشان کردم.را مقابل دهانم نگه داشتم و گ



ی عمران در میان صدای پراز طنازی و های مردانهصدای خنده

ی هامون را که ی مانا و متعاقب آن صزای تشرگونهعشوه

 گفت.می

کنم، یکم ال اله اال اهلل، برادر من دارم با صدرا صحبت می"

 از آالچیق انتهای باغ شنیدم."ترآروم

آالچیق حرکت  پاهایم قبل از فرمان گرفتن از مغزم سمت

 کردند.

به خودم که آمدم با یک لبخند وسیع روی نیمکت مقابل 

ی درخت نیمه عریان توت، به تماشایش نشسته آالچیق، زیر تنه

 بودم.

عمران دود قلیان را به شکل حلقه از گلویش خارج کرد و در 

هایش را تنگ کرد و با دقت سمت جایی که من همان حال چشم

 د و گفت.نشسته بودم نگاه کر

 جایی؟خب بیا تو.یغما تو اون_

مانا با آرنجش به پهلوی عمران کوبید و با صدای آرام چیزی را 

 ب او گفت که متوجه نشدم.

 هامون گفت.

 کنی بیا داخل.جا یخ مییغما بانو، اون_



ام، چیزی را امر کند و یغما داشتنیشد مرد دوستو مگر می

 سرپیچی؟

 الکی رنگ دستباف، کنارشان نشستم.داخل رفتم و روی فرش 

 ی صدرا مشهود بود.کالفگی و خستگی از چهره

 دستش را روی پای هامون زد و خطاب به او گفت.

کنم، اگر قابل ریسک بود داداش، من فردا پروندشو بررسی می_

دم، االنم اگر اجازه بدی، برم یه نخ سیگار بکشم که بهت خبر می

 ترکه.سرم داره می

 عمیق نفس کشید و گفت.هامون 

جوری تو و عمران رو یه برو، ولی من موندم تو این قضیه که چه_

های مفلوک آسیب کار فقط به اون ریهروز ترک بدم.چون با این

 زنید.می

یی زیر لب گفت و صدرا تک "برو بابا"عمران بی قید خندید و 

 ای کرد و بیرون رفت.ی مردانهخنده

شد و شرکت و احوال ترالن خالصه می هایم با هامون حولحرف

زد و سیگار نگاهم به صدرا مانده بود که طول استخر را قدم می

دوم را با اولی روشن کرد و سومی را با دومی و چهارمی را با 

 سومی.



هامون هم خط نگاهم را دنبال کرد و به صدرا رسید و بی مقدمه 

 گفت.

 م.دونم این پسر چش شده، بدجوری نگرانشنمی_

 ایستادم و آرام گفتم.

 کنم من بدونم.فکر می_

 اما قبل از خروجم، هامون گفت

بری،  کهبند انگشتی مهربون، قربون دستت، بی زحمت قبل این_

 یه لیوان چایی برای من بریز.

هایم منحنی شد و فوراً از سماور زغالی داخل آالچیق، یک لب

حرکاتم را زیر  لیوان چای ریختم و به دستش دادم، عمران تمام

 کردم.نظر گرفته بود و سنگینی نگاهش را دائم حس می

 صدایش بلند شد.

 ام برای من بریز.یه چایی_

 مانا تند جواب داد.

 ریزم.الزم نیست خودم می_

 بی توجه لیوان چای را مقابل هامون گذاشتم که گفت.

 ممنونم خاله ریزه._

 لب زدم.



 کنم.خواهش می_

هوا پنجمین وجه حضورم نشده بود، بیسمت صدرا رفتم، مت

 سیگار را از دستش گرفتم که از جا پرید و گفت.

 ترسوندیم یغما._

 خندیدم.

 خب ببخشید،_

شه بپرسم چت شده؟چرا یهو غیبت زد؟چرا انقدر کالفه ولی می 

 ای؟حوصلهو بی

 سرش را تکان داد و آه کشید و پنجه بین موهای زیتونی

 ی استخر نشست.کرد و لبههایش فرو رنگ چشمهم

 کنارش نشستم و گفتم.

 پشیمون شدی؟_

که صدای شکستن  "نه"طوری سرش را بلند کرد و قاطعانه گفت

 مفاصل گردنش را شنیدم.

 هایم نشست و گفتم.اش روی لبلبخندی از یادآوری

ای که هما تونست بگه، هرچند بریده دونی اولین کلمهمی_

 ود؟بریده، هرچند به سختی چی ب

 منتظر نگاهم کرد.



 گفت صدرا._

 ناباور پرسید.

 واقعا؟_

 سرم را تکان دادم.

 آره، واقعا!_

 ی هما یکسره کن.ات و خانوادهصدرا تکلیفتو با دلت و خانواده

 هایش را در هم گره زد و گفت.انگشت

 تکلیفم با دلم روشنه._

 مشکل اصلی خانوادمن.

۶۲#  

خان و پای کیومرثاونا رو که راضی کنم، شده حتی به 

افتم ولی دیگه از هما خانوم و هامون و عمران میمهین

 گذرم.نمی

 نگاهش را به آسمان گره زد و ادامه داد.

شه، اصال مطمئنم، ولی حتی اگر دونم که هما خوب میمن می_

 خوامش.تا اخر عمرش هم توی این وضعیت بمونه، من بازم می

 خندید و نگاهم کرد.کردم برای گفتن که تلخ دل دل می

 خوای بگی ممکنه یه روزی پشیمون بشم؟می_



 سرش را به چپ و راست تکان داد.

شم، به به همون خدایی که صدامو شنید، من پشیمون نمی_

همون آقایی که منِ رو سیاه رو قبول کرد و یک هفته بست توی 

رم.اینو حداقل تو هام نمیحرمش نشستم، دیگه سمت گندکاری

 ترین دوستش بودی و هستی، بدون.یکه صمیم

 هایم را روی گذاشتم و نفسی از سر آسودگی کشیدم.پلک

ای نیستم صدرا، ولی همین که یه قاضی خداست، من کاره_

حسی ته قلبم به عشق محکمتون گرم شد، خیالم رو راحت 

 کردی.

 از جا بلند شد.

 به این تر از مندیر وقته، من باید برم خونه، این روزا تو بیش_

 خونه رفت و آمد داری، مواظب هما باش.

 جواب دادم.

باشه من حواسم بهش هست، ولی به قول خودت دقیقا این _

 تر تو به این خونه نیازه، نه من!و آمد بیش  روزا، به رفت

 دست تکان داد و گفت.

 شب خوش._

 تر فاصله نگرفتهچند قدمی بیش



ای مانا دور بازوی او هبود که مانا و عمران، درحالی که دست 

های شورانگیز کنار حلقه شده بود و با صدای ظریفش، قهقهه

 آمدند.زد، نزدیک میگوش عمران می

 عمران فاصله گرفت.  موبایل مانا زنگ خورد و از

 عمران عمیق نگاهم کرد و چند گام بلند سمتم برداشت.

 مقابلم ایستاد و من حرفی برای گفتن با او نداشتم.

نستم چرا هر لحظه که مانا کنارش بود، از هردوشان بیزار دانمی

 شدم.می

های دریده و ها، تا نگاهشکنیها و حرمتاز مراعات نکردن

 تحقیرآمیز مانا.

 های شلوار جینش فرو برد و نگاهم کرد.دست در جیب

 سرم را تکان دادم و گفتم.

به جوری زل زدی خوای حرفی بزنی، بزن، چرا اینخب اگه می_

 من؟

متری صورتم قدمی جلوتر آمدم و کمی خم شدم در چند سانتی

 با صدای آرامی لب زد.

های هامون حساب باز من نگفتم خیلی هم روی این محبت_

 نکن؟



هایم از تعجب گشاد شد و یک قدم عقب تر رفتم و دستم چشم

 را در هوا تکان دادم.

 گی برای خودت عمران؟چی می_

 د صدا داری زد.راست ایستاد و پوزخن

 گم.می دونی چیخودت خوب می_

هایش نگاه من هم مانند خودش پوزخند زدم و مستقیم در چشم

 کردم.

 حس عجیبی بهش دارم._

تونی انقدر جوری میوقتی خودمم ازش مطمئن نیستم، تو چه

 راحت من رو قضاوت کنی؟

 اشهای زیر پایش بود و به عادت همیشگیریزهنگاهش به سنگ

هایش کشید و پس از اش را روی لبانگشت اشاره و میانی دو

 چند ثانیه جواب داد.

باور کنم؟یغما انتظار داری باور کنم که حس خاصی نیست _

شه، نیشت تا ای که از دهن هامون خارج میوقتی با هر کلمه

 شه؟بناگوش باز می

 کنی؟شینی و از دور تماشاش میوقتی توی تاریکی می

 چپ و راست تکان داد.سرش را به 



بینم وقتی کنارشی کنی نمیکنی؟فکر مییا منو خَر فرض می_

 طور پر انرژی و خوشحالی.چه

 اخمی بین ابروهایم نشاندم و گفتم.

 خان، تند نرو لطفا.عمران_

 یک تای ابرویم را باال بردم و ادامه دادم.

 ای هم باشه،فرضاً عالقه_

 تکمیل کردم.ام را با کنایه و تمسخر جمله

 خوام ولی به شما ربطی داره؟ببخشیدا، خیلی خیلی عذر می_

 اش نبض گرفت و گفت.شقیقه

ای وجود داره، گی عالقهکنی که میاوالً که تو خیلی غلط می_

 دوماً

دستم را مقابلش نگه داشتم و با سر به مانا که مشغول 

 اش بود اشاره کردم.مکالمه

، ی باباتگیری میاری تو خونهمیدخترتو تویی که دست دوست_

ی قلبی من ای که نیست و عالقهاصال حقی نداری که توی رابطه

 دونی دخالت کنی.که چیزی ازش نمی

لبخندی آرام که پشتش دنیایی از طوفان و غوغا بود به رویم زد 

 ام زد.و دستش را چندبار آرام روی شانه



حق با توئه؟من اصال باشه یغما خانوم، به من هیچ ربطی نداره، _

 سگِ کی باشم که بخوام به پر و پای تو بپیچم.

 خواستم جوابی بدهم تا ادامه ندهد اما زبانم بند آمده بود.می

کردپشت سر ترش میاو بدون توجه به بغضی که هرلحظه بزرگ

 گفت.گفت و میهم می

ی آب دهانم خشک شده بود و من هوا را بلعیدم بلکه آن توده

 اش از چشمانم چکید.ا فرو بدهم که اولین قطرهلعنتی ر

ی آخرش را شنیدم که کشید اما جملههایم سوت میگوش

 گفت.می

 طور.شه، حرفامم همینحضورم مزاحم حالِ خوبت می_

 چرخید و سمت عمارت حرکت کرد و با صزای بلندتری گفت.

رم گم شم، که نباشم، نباشم که تو با دوتا کلمه حرف اشک می_

 ریزی.ن

تر لرزید و پاهایم توان اندکی گرفت که دنبالش هایم بیشلب

 بروم.

ای رنگش را از پشت کشیدم که برگشت و نگاهم بافت سورمه

 کرد.

 عصبانی گفت.



 هان چیه؟چته؟_

 لب گزیدم و گفتم.

 کنی؟جوری میچرا این_

 گی.من که چیزی نگفتم تو پنج دقیقس داری یه بند می

 طور عصبی گفت.دستانم بیرون کشید و همانبلوزش را از میان 

 خوام حاضر بشم مانا رو برسونم.حاال کارتو بگو، می_

با شنیدن اسمش باز هم حسی من را به لجبازی با عمران ترغیب 

 کرد، اما پشیمان شدم و گفتم.

 ده.دوستش دارم چون بوی باباها رو می_

۶۳#  

هامون  هایوقت پدر نداشتم، ولی جنس محبتمن که هیچ

 ست.پدرانه

 ی مهربانش مقابل چشمانم نقش بست و لبخند زدم.چهره

درست مثل سهراب، شاید اولش خودم هم با حسی که بهش _

دونم دوستش دارم چون داشتم بالتکلیف بودم، ولی االن می

 مَرده، چون خوب بودن رو بلده، چون مثل یه پدر پشتمه.

 دست زد و با تمسخر گفت.



های گم، چون سوال من درمورد جنس محبتخب تبریک می_

 هامون نبود.

 خواستم بدونم تو دوستش داری که خودت جوابمو دادی.می

 این را گفت و رفت.

 ها کوبیدم و زیر لب گفتم.عصبی پایم را روی سنگ ریزه

 لعنت بهت عمران._

و مشکل من دقیقا همان حس تعلیقی بود که داشتم.این که 

خواهم، عذاب آور ترین و زجرکش ه میدانستم چخودم هم نمی

 ترین حس دنیا بود.

میان افکار هجوم آورده به مغزم، خودم را گم کرده بودم که با 

ام حواسم جمع مانا شد که عصبی نگاهم برخورد دستی به شانه

 کرد.می

بار هم پایش را درازتر از گلیمش کند، به خودم قول دادم اگر این

 ه حدودش را درک کند.شکنی بدهم کجواب دندان

اش را بست و کالهش را روی هایی کاپشن کوتاه صورتیدکمه

سرش گذاشت و من دست به سینه مقابلش ایستاده بودم تا 

 حرفش را بزند.

 خودش به حرف آمد و گفت.



ببین دخترجون، صادقانه بهت بگم، حضورت برام مثل زنگ _

ر عمرانِ من، خطره و البته اصال خوشم نمیاد که انقدر دور و ب

 بپلکی!

 دار گفت و به خودش اشاره کرد.را غلیظ و کش"من"

اش بی قدد خندیدم و قدمی جلو رفتم دستم را روی شانه

 گذاشتم.

 !"من"جان، تو، نیم من هم نیستی، چه برسه به ببین مانا_

 ی خشمگینش زدم.نما به چهرهلبخندی دندان

 شما، کاری ندارم.و اینم بهت بگم که من با عمران خانِ _

 جدی شدم و گفتم.

 کنی.امیدوارم بار آخری باشه که از حدت تجاوز می_

ی محکمی به بدنم زد و گذشت تنهای که از کنارم میلحظه

 غرید.

اخطارم رو جدی بگیر، وگرنه وای به روزگارت که یک بار دیگه، _

 فقط ییک بار دیگه ببینم حتی از کنار عمران رد شدی.

اش از گرفتم و چرخاندمش، پایش پیچ خورد و چهره بازویش را

درد جمع شد اما بی تفاوت انگشت اشاره،ام را مقابلش تکان 

 دادم.



تو هم بترس از روزی که اون روی من رو ببینی، پس لطفا _

 آخرین باری باشه که کالم تهدید آمیزی از دهنت شنیدم.

ن طور که خم بود و دستش به مچ پایش و یک دست مهمان

 بازویش را در برگرفته بود، ناگهان با صدای بلند زیر گریه زد.

اش را متعجب از رفتار ضد و نقیضش بودم و هنوز علت گریه

 نفهمیده بودم که خودش جیغ کشید.

 کشه.عمران بیا، این دیوونه داره منو می_

دستش را رها کردم و چرخیدم که در کمال تعجب عمران را 

 د.دودیدم که سمتمان می

به محض رسیدن او، خودش را در آغوش عمران انداخت و 

 اش اوج گرفت.گریه

 عمران با اخم و تشر سمت من گفت.

 کارش کردی یغما؟چی_

ی بی ربط را پشت دهانم باز مانده بود و تنها توانستم چند کلمه

 سر هم ادا کنم.

 من، هیچی، اون_

 ی چشم نگاهم کرد.عمران با گوشه

 بدی. خواد توضیحنمی_



 و خطاب به مانا گفت.

 تونی راه بیای؟عشقم درد داری؟می_

ی دوساله لب برچید و با بغضی ساختگی مانا هم مانند یک بچه

 گفت.

هم  ی توترسم بغلم کنی یکی ببینه، خانوادهسختمه، ولی می_

 ی ما حساسن.که روی رابطه

و در تمام آن لحظات، هرلحظه به حیرت من از مکار بودن آن 

 شد.ختر اضافه مید

ی مانا را بوسید و عمران نگاهی گذرا سمت من انداخت و گونه

دست زیر زانوها و کمرش انداخت و در یک حرکت بلندش کرد و 

 سمت پارکینگ حرکت کرد.
*** 

ام برای ترالن که دو هفته از آخرین دلتنگی دیوانه کننده

گذشت یک طرف و کارهای زیاد شرکت، طرفی دیدارمان می

 دیگر.

 خسته و کالفه بودم. 

ی شرکت ما، با شرکت طرف قرارداد، سر پس از اتمام جلسه 

 دردناکم را روی میز گذاشته بودم.



 ها را بررسی کند گفت.گذشت تا کارتابلعمران که از کنارم می

 خوره.گوشیت داره زنگ می_

گذشت، هنوز هم با هم در آن یک هفته که از آن شب می

 بودیم.سرسنگین 

ر دکت"ی گوشی که نام سرم را از روی میز بلند کردم و به صفحه

ای قلبم از جایش را به نمایش گذاشته بود، برای لحظه "کاوه

 کنده شد.

 تماس را وصل کردم و گوشی را کنار گوشم گذاشتم.

 پرسی دکتر گفت.پس از سالم و احوال

هتر شده و تونی بیای مالقات خواهرت، حالش بدخترم، فردا می_

 کنه.خیلی برای شما ابراز دلتنگی می

ی سرد میز چکید و از ته های گرمم، از خوشی، روی شیشهاشک

 دل خداراشکر کردم.

 هامون وارد سالن شد و کنجکاو نگاهم کرد.

کرواتش را باز کرد و کت خوش دوخت طوسی ست شلوارش را 

 از روی صندلی برداشت و پوشید و پرسید.

 های خوشگل تورو در حال باریدن دیدم.ین چشمباز که من ا_

 شده خاله ریزه؟چی



 هایم را پاک کردم و خندیدم.اشک

 تونم برم دیدن ترالن.فردا می_

 حالم هامون، خیلی.خیلی خوش

طور که میان عمران که تا آن لحظه ساکت بود و مشغول، همان

 گشت گفت.برگه ها دنبال چیزی می

زنه، دیگه من که کنه، ناراحته، زار میمیحاله، گریه این خوش_

 عادت کردم.

 چپ چپ نگاهش کردم و هامون تشر زد.

 ها.عمران، این یغمای مارو اذیت نکن_

ی جلویی موهایم را میان انگشتانش ی فر بیرون آمدهیک دسته

 گرفت و چشمکی برایم زد که دلم برای محبتش رفت

۶۴#  

های ش مستقیم انگشتهایعمران سرش را باال آورد و چشم

 هامون را نشانه گرفت و پوزخندی زد و سر تکان داد.

 جسارت پیدا کردم و گفتم.

 ها تبحر داری.خان، شما که توی شناخت دخترعمران_

 انگشتم را به میز زدم و ادامه دادم.

 ام تجربه کردی.بزنم به تخته هر مدل و شخصیتی_



 ان.دی احساساتیهاام مثل من زیاپس باید بدونی که بعضی

ای در دستش ایستاد و سمتم در سرش را تکان داد و با برگه

 که نگاه دیگری سمت ما بیندازد گفت.رفت و بدون این

 بینم که زبون درآوردی.می_

 خندیدم و جوابش را دادم.

 داشتم._

 ی چشم نگاهم کرد و لبخند کجی زد.با گوشه

 کنم.کاری نداره که، کوتاهش می_

 بیرون رفت و در را با شدت بر هم کوبید.و از 

 هایش کشید و گفت.هامون هم دستی به لباس

 فهمم.هاتون رو نمیدلیل این لجبازی_

 شانه باال انداختم.

برادرت مشکل داره و همیشه هم خودش بحث و جدل رو _

 کنه.شروع می

 آن شب در بهشت زهرا را به یاد آوردم و گفتم.

ایی بینمون بود که دیگه به پر و پای هم وگرنه یه قول و قراره_

 دونم چه هیزم تری به عمراننپیچیم، من نمی

 فروختم که انقدر از من بدش میاد. 



ز انگیای نفورتاین را گفتم و خودم هم نفهمیدم که چرا باز توده

 میان گلویم سبز شد.
*** 

پتو را دور پاهایم پیچیده بودم و زانوهایم را در شکمم جمع 

ام را رویشان گذاشته بردم، بی ه بودم و درحالی که چانهکرد

کردم و چشم به های تلویزیون را باال و پایین میحوصله کانال

کرد و با ساعتی دوخته بودم که کندتر از هر شب حرکت می

خودم فکر کردم، کاش زودتر خوابم ببرد تا یک شب تنهایی و 

 ی دیگر هم تمام شود.کنندهکسل

 را خاموش کردم و سمت آشپزخانه رفتم.تلویزیون 

 ی مرغ وکه میل به خوردن غذا داشته باشم، زیر قابلمهبدون این

ی بخش از کیسهپلو را خاموش کردم و دو قرص آرامزرشک

 ها خارج کردم.قرص

ها، زنگ در به صدا در لیوان را آب کردم اما قبل از خوردن قرص

 آمد.

ه گردم، قامت عمران را پشت پشت در رفتم و از چشمی که نگا

 در دیدم.



بین باز کردن و باز نکردن در، مردد بودم اما چندبار که پشت سر 

تر از این معطلش هم دستش را روی زنگ فشرد، دلم نیامد بیش

 کنم.

 در را باز کردم و کنار رفتم تا بتواند وارد شود.

ای گفتم که پاسخم را با تکان دادن آهسته "سالم"زیر لب 

 رش داد و وارد خانه شد.س

کیفش را کنار جاکفشی گذاشت و دو پاکتی که دستش بود را 

 سمتم گرفت و گفت.

 درسته تو باهام قهری، ولی این لباسی که توی پاکت_

 سبز ست از طرف منه و اون یکی هم مامان برات فرستاد. 

 ات رو دربیار.چهل روز از فوت عموت گذشته دیگه لباس مشکی

گذشته بود و به خواست خودم، مراسمی گرفته نشد چهلم عمو 

 اش را صرف امور خیریه کردم.و تمام هزینه

 هارا از دستش گرفتم.لبخند زدم و پاکت

ممنونم عمران، راضی به زحمتتون نبودم، ولی مطمئنی که من _

 باهات قهر بودم؟

ام نما زد و گونهجوید، لبخندی دندانکه آدامسش را میدر حالی

 هایش فشرد و گفت.یان انگشترا م



 قهر، قهره دیگه فرفری، من و تو نداره که._

 ام گذاشتم و قهقهه زدم.سرم را عقب بردم و دستم را روی گونه

خوای منت بکشی چرا خواهی کن عمران، میمثل آدم معذرت_

 بازی در میاری؟وحشی

اش، باد کرد و ترکاند و کت آدامسش را با همان تخسی ذاتی

مشکی راه راهش را از تن خارج کرد و از همان فاصله روی جذب 

د، زهای پیراهنش را باال میمبل پرتاب کرد و درحالی که آستین

 سمت دستشویی رفت و گفت.

دیگه روتو زیاد نکن جوجه، شام مام هرچی داری حاضر کن که _

 ام.بدجوری گرسنه

نفره خندیدم و به آشپزخانه رفتم و میز را برای یک شام دو 

 حاضر کردم.

اش انداخته بود به آشپزخانه آمد ای که روی شانهعمران با حوله

 و پشت صندلی نشست و عمیق بو کشید و گفت.

ی منه که این به به، ببین مو فرفری چه کرده، غذای مورد عالقه_

 لعنتی.

 کفگیر را پر از برنج کردم و در بشقابش خالی کردم.



دن کرد و اشتهای من هم با دیدنش با ولع و اشتها شروع به خور

 تحریک شد و غذا را در کنارش خوردم.
*** 
بعد از شام دو استکان چای ریختم و ظرف خرما و شکالت را در 

 سینی گذاشتم و کنار عمران رفتم.

 هابا دیدنم موبایلش را کنار گذاشت و تشکر کرد و به پاکت

 اشاره کرد.

 اد یا نه؟کردی ببینی خوشت میحاال بازشون می_

 از جا بلند شدم و گفتم.

 ببخشید فراموش کردم._

 با صدای بلند خندید و گفت.

که افتخار یه شام خوردن بهت دادم فراموش کردی از ذوق این_

 نه؟

راه رفته را برگشتم و مشت محکمی بر بازویش کوبیدم که میان 

 بلندی گفت. "آخ"خنده 

شال زیبای صِدری را  پاکت اهدایی عمران را باز کردم و پالتو و

 خارج کردم و ذوق زده گفتم.

 وای مرسی چه نازه._



اش گذاشت یک جرعه از چایش را نوشید و دستش را روی سینه

 و گفت.

 چاکریم._

جون هم روی همان لباسم پوشیدم و ی مهینشومیزِ قرمزِ هدیه

 سمت عمران چرخیدم و گفتم.

 طوره؟چه_

 بدجنس خندید و گفت.

که خدا زیادی تو رو گندمی کرده، اعتماد به نفست از اونجایی _

 باید خیلی باال باشه که بازم این لباس رو بپوشی.

 هایم آویزان شد و گفتم.لب

 شعوری عمران، خیلی خیلی زیادخیلی بی_

 پشت چشمی نازک کردم و طعنه زدم.

 حداقل من رنگ طبیعی پوستم رو دارم، _

۶۵#  

 کنماخته نمیزغالمثل بعضیا به زور سوالر خودمو 

 موهایم را پشت گوشم زد و گفت.

 چقد تو لوسی آخه دختر، تو حاجی فیروزِ خودمونی نمک._

 ی چشم نگاهش کردم و با ناراحتی گفتم.با گوشه



 حاال یعنی بهم نمیاد؟_

کیفش را از کنار جا کفشی و کتش را که آویزان کرده بودم 

 برداشت و گفت.

 باهات.چرا میاد، شوخی کردم _

 دانم چرا اما بی هوا پرسیدم.نمی

 ری؟داری می_

 متعجب نگاهم کرد.

 ام، خوابم میاد.نباید برم؟خسته_

 لب گزیدم.

 بخیرباشه برو شب_

ی آخر سرش را داخل آورد در را باز کرد و بیرون رفت اما لحظه

 و با شیطنت گفت.

 یغما، مدیونی اگر دوست داشتی شب بمونم و تعارف کردی._

ام را مخفی کردم و اش لب گزیدم و خندهحیاییز وقاحت و بیا

 گفتم.

 گمشو فقط._

 خندید و گفت.

 باشه شبت خوش، من برم گم شم._



هایم بود و حس سبکی و خواب آلودگی شدیدی لبخند روی لب

بخشی کشیده داشتم و قبل از خواب فکرم سمتم دو قرص آرام

کردم.انگار خوردنشان حس نمیشد که نخوردم و دیگر نیازی به 

ای بینمان، حاال آن حس بد و با آمدنش و آب شدن یخ یک هفته

توانستم با خیالی آسوده پلک بر آزاردهنده دور شده بود و می

 هم بگذارم
* 

شد، لبخندم عمق ای که از دهان دکتر خارج میبا هر جمله

 چکید.گرفت و یک قطره اشکم پایین میمی

 ست وداد خواهرم نهایتاً تا یک ماه دیگر بسترییکه نوید ماین

 رود، خوب بود، خیلی هم خوب بود.روند درمانش خوب پیش می

که با جنون جنگیده بود و حاال درک بهتری از محیط این

 اطرافش داشت، عالی بود.

 .خواندکنار در اتاق ایستادم، روی تخت نشسته بود و کتاب می

 متوجه حضورم نشده بود.

د ضربه به در زدم که سرش را چرخاند و کتاب را روی تختش چن

 گذاشت و با دیدن ذوق زده صدایم زد.

 وای یغما_



اش حل جلو رفتم و آغوشم را باز کردم و در آغوش خواهرانه

 شدم.

 جانِ یغما، عمر یغما_

 گفتمبوسیدم و میسر هم میصورتش را پشت

دونه خدا میالهی دورت بگردم، الهی فدات بشم من، فقط _

 قدر دلم برات تنگ بود نفسمچه

اش لرزید و هایش قاب گرفت و چانهصورتم را با دست

 ام تکیه داداش را به پیشامیپینشانی

یغما، یه چیزایی شبیه به خواب یادم میاد، خیلی اذیتت کردم _

 مگه نه؟

 اش را بوسیدم.پیشانی

 بهش فکر نکن، تو حالت خوب نبوده._

 هایش را پاک کردم.شت شستم اشکبا هر دو انگ

قدر دوست ندارم اشک و ناراحتیت رو ببینم، بسه دیگه هرچه_

 سال زار زدیم.توی این یک

ترها، ی قبلدستم را روی صورت الغر شده، اما هنوز به اندازه

 زیبایش کشیدم و گفتم.

 دونی چی برات آوردم؟می_



 چشمانش برق زد.

 ویولونم رو؟_

 هم گذاشتم و جواب دادم. هایم را رویپلک

 توی بزنی.آره، توی ماشینه، میارم برات، توی محوطه می_

 ناگهان زیر گریه زد و گفت.

 دلم برای نواختن سهراب تنگ شده._

هایم گرفتم و روی هرکدامشان را هایش را میان دستدست

 بوسیدم.

شه با سرنوشت تنگشم، ولی مگه میآروم باش ترالنم، منم دل_

 جنگید؟

گذرانم و در چنین و حاال که تمام آن روزها را از ذهن می

ای که آن روز به ترالن ام، به جملهشرایطی اسیر و زندانی شده

 کنم.گفتم فکر می

 شود با سرنوشت جنگید؟می

 دهم.زنم و جواب سوالم را میپوزخند تلخی می

 بار نبود.شد که اوضاع زندگی من االن این وضع نکبتاگه می_
*** 

 ها خوب بودم.حالم خوب بود، بعد از مدت



 دالیل زیادی برایش داشتم.

از موفقیت هما در جلسات گفتاردرمانی و ادا کردن کلماتی که 

گفت و خوب پیش رفتن وضعیت هرچند سخت و با فاصله می

ها و گردنش را توانست دستاش در فیزیوتراپی که میجسمانی

ن حال ترالن و آشتی شب در حد کمی تکان دهد، تا بهتر شد

 ی عمران.گذشته

 لبخندهای هامون که جای خود را داشت.

چرخید که اگر او نبود، تمام آن روزهای دائم این فکر در سرم می

 شدم؟طور سرپا میبعد از مرگ عمو را چه

قدر خوب بود که در مسیر برگشت از آسایشگاه، حالم آن

ن نوازی ویولوسیقی تکجایش به موام نکند و بهترافیک کالفه

 سهراب گوش بدهم و لبخند بزنم.

فروشی که در بین قدر خوب بود که دخترک گلحالم آن

زده و چرخید را صدا زدم و به صورت خسته و سرماها میماشین

طور که به هایش لبخند زدمم و همانلبخند زیبای روی لب

 بودم پرسیدم های نرگس در دستش خیره شدهگل

 فروشی به من؟خانوم، همش رو میخوشگل _

 هایش برق زد و گفت.چشم



 آره خاله، همش برای شما._

اش را نوازش کردم و تمام محتویات نقد کیف پولم را در گونه

 هایش را خریدم.هایش گذاشتم اما نصف گلدست

ام بود، در فضای هایی که روی صندلی کناریبوی عطر نرگس

کتاب ن شرایط چند خط از هشتماشین پیچیده بود و دلم در آ

 ای چای برای تکمیل آرامشم.خواست و چند جرعهسپهری می

های بی اعصاب و ها و رانندههای ماشینحتی صدای مکرر بوق

 ای از حالم خوشم کم نکرد.گاهی الفاظ رکیکشان، ذره

 هوا برخالف روزهای قبل آفتابی بود.

شدم، اما قبل از  ای پارک کردم و پیادهماشین را کنار کافه

ساز مقابل ورودم پشیمان شدم و چشمانم دستگاه بستنی

 فروشگاه لبنیاتی سمت دیگر خیابان را نشانه گرفت.

 لبخندی به افکارم زدم و خیابان را رد کردم.

ی خیابان های حاشیهطور که روی جدولی بعد، همانچند دقیقه

 رفتم،راه می
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س ام لیناپذیر به بستنیوصف هایم با ذوقیدرست مثل کودکی

 کردم.اش میزدم و آرام مزه مزهمی



های متعجب و گاهی تمسخرآمیز رهگذرها، خجالت اولش از نگاه

 کشیدم، اما مگر اهمیتی داشت؟

هایت زیر چشمی ات به اشکهایی که در روزگار ناخوشیهمان

خندند و کنار گوش هم پچ پچ کنند و ریز ریز مینگاه می

 کنند.زنند و تمسخر میند، به حال خوبت هم پوزخند میکنمی

محال بود که شیرینی خانه کرده در بند بند وجودم را با 

 هایی که دوستشان نداشتم خراب کنم.العملعکس

ام و استشمام ها و لیسیدن بستنیمن از راه رفتن روی جدول

 بردم و همین برایم کافی بود.هوای پاییزی، لذت می
*** 

ام را با کسی تقسیم کنم و چه کسی بهتر از ست داشتم شادیدو

 هامون؟

 مستقیم سمت شرکت حرکت کردم.

ام انداختم و دستی به شال ی آسانسور نگاهی به چهرهدر آیینه

 ی عمران کشیدم.تازه هدیه گرفته و پالتویِ سلیقه

سلیقه بودنش لبخندی زدم که به محض باز شدن درب به خوش

دای داد و فریادی که از داخل شرکت به گوشم آسانسور و ص



رسید، لبخندم پر کشید و ترسیده دست روی قلبم گذاشتم و 

 زیر لب خدا را صدا زدم.

سمت ورودی شرکت رفتم که مطمئن شدم صدای عمران است 

 که تمام ساختمان را برداشته و دلم شور زد.

 باالی مقابلم گرد شد و ضربان قلبم هایم با دیدن صحنهچشم

 رفت.

های آرامشان، ها جمع شده بودند و صدای صحبتتمام کارمند

های رکیکی که عمران خطاب به صدرا ها و فحشمیان فریاد

 گفت گم شده بود.می

ی ی پاره شدهای که خون از کنارش تا روی یقهصدرا با پیشانی

پیراهنش روان بود، با سری فرو افتاده مقابل عمران که آتش 

 کشید ایستاده بود.تر شعله میلحظه بیشدرونش هر

درحالی که دونفر از کارمندها سعی در مهارش داشتند، خیز 

 برداشت سمت صدرا و بلند تر نعره کشید.

 شرف!ی بیکثافتی تو مرتیکه_

کشمت، یعنی مرد نیستم اگه توی خدا میچیز، بهآشغال بی همه

 نامردِ عوضی رو نکشم!



ی هامون حواسم سمتش جمع صدای گرفتهشوکه شده بودم و با 

 شد.

 اشها نشسته بود دست رو پیشانیحال روی یکی از صندلیبی

 گذاشته بود.

اش روان بود، دست سرش را که بلند کرد، با خونی که از بینی

 جلوی دهانم گذاشتم و هین کشیدم.

 عمران تمومش کن._

را  هایشاین را گفت و سرش را به صندلی تکیه داد و چشم

 بست.

عمران ترسیده، دست از فحش و تهدید کشید و سمت هامون 

 رفت.

 مقابل پایش زانو زد و چندبار پشت سر هم صدایش زد.

 قرار من در حال سقوط بود که عمران فریاد کشیدقلب بی

دِ لعنتیا، یکی زنگ بزنه به اورژانس همتون مث بز فقط زل _

 زدید به من.

 داشتم عمران را تکه تکه کنم.در تمام آن ساعات دوست 



ای او بود که با شنیدن خبر قرار خواستگاری بین لحظه عصبانیت

ای را خان، طغیان کرده بود و چنین فاجعهپدر صدرا و کیومرث

 به بار آورده بود.

هامون به دلیل فشار خون باال، در بیمارستان بستری شد و در 

 ارج شود گفت.خواست از اتاق خی آخر که دکتر میلحظه

خداروشکر کنید که خون از بینیش اومده و توی مغزش لخته _

 نشده.

از باالی عینکش نگاهی به من و عمران انداخت و چیزی را در 

 اش نوشت و ادامه داد.پرونده

 عصبانیت براش مضره، مراعات حالش رو بکنید._

گر و پر حرص به عمران نگاه دکتر بیرون رفت و من سرزنش

سر تکان دادم، اما دلم برای اضطرابی که از رفتار و کردم و 

اش که بار دیگر به چهرهحرکاتش مشخص بود سوخت و یک

ی تخس و لجبازی که از ی چهار پنج سالهشبیه به پسربچه

 اش شرمنده و پشیمان بود نگاه کردم.کاریخراب

هایش را باز کرد و با صدایی که سعی در محکم نگه هامون چشم

 داشت گفت. داشتنش

 خوام برم خونه.عمران کمکم کن بلند شم می_



 عمران سمتش رفت و جواب داد.

 شه که، باید تحت نظر باشی.برادرِ من، نمی_

 ی چشم نگاهش کرد و در جوابش گفت.هامون با گوشه

شناسی؟ صدرا کم از برادر بوده برای ما که برادر؟ تو برداری می_

 پولش کردی المصب؟ ی یهجلوی اون همه کارمند سکه

 ی عمران نگاه کردم.لب گزیدم و به صورت سرخ شده

که مبادا باز جدلی تازه میانشان به راه ترسیده بودم، از این

 بیفتد.

 جلو رفتم و دستم را روی دستم هامون گذاشتم.

 جان حداقل تا فردا توی بیمارستان بمون.هامون_

 خت بلند شود.توجه به من تالش کرد از روی تمصرانه و بی

 هایش را روی هم سایید و گفت.عمران دندان

 چیزهمهمن هنوز سر حرفم هستم، اون صدرای بی_

 فریاد هامون من را از جا پراند و کالم عمران را قطع کرد.

ای؟وقتی بابا هست، وقتی کارهکنی، اصال تو چیتو غلط می_

 کنی زر اضافه بزنی.جا میمامان هست، تو بی

ی دکتر را جدی گرفته و مراعات د که عمران توصیهمشخص بو

 کند.حال هامون را می



گردن و  یهای نبض گرفتههای گره کرده و رگاین را از مشت

 اش فهمیدم.پیشانی

سوییچ را از جیب شلوارش خارج کرد و سمتم گرفت و بدون 

 کالمی حرف از در خارج شد.

سرش را بین هامون به در بسته چشم دوخت و با استیصال 

 هایش گرفت.دست

 گفت.صدایش آمیخته با ناله بود وقتی می

 کار کنم یغما؟من با این پسر سرکش چی_

دلم برای صدای شکسته و بغض در گلویش هزار تکه شد و من 

 جای او اشک ریختم.به

 آهی عمیق کشید.

 بابا که کال ازش ناامید شده،_
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منم ولش کنم، این بچه داغون بابا که کال ازش ناامید شده، اگه _

 شه.می

 کنارش روی تخت سفید نشستم و برای دلداری دادنش گفتم.

گی این بچه، هامون انقدر حرص کارهای عمران رو نخور، تو می_

 ست.آخه کجاش بچه



هایش بیرون کشید و نگاهم کرد و تلخ سرش را از میان دست

 خندید.

نکن، هنوز بزرگ نشده، نگاه به این هارت و پورت و اداهاش _

هنوز خیلی مونده تا اون مغزش رو کار بندازه، هنوز قلبش مثل 

 ست.یه گنجشک شکننده

به فکر فرو رفتم، این که قلبش مثل گنجشک کوچک بود را 

قبول داشتم، او برخالف ظاهر و رفتار زمختش، قلب مهربانی 

ای بود که اش، هنوز پسربچهداشت و پشت آن نقاب ظاهری

 شد.رفت و خیلی زود پشیمان میون فکر جلو میبد

هامون سوزن آنژیوکت را از دستش خارج کرد و درحالی که 

 داشت گفت.کتش را از روی صندلی کنار تخت برمی

 بریم خونه._

 است وقتی تصمیمش را گرفته. دانستم اصرار من بی فایدهمی

 .کیف و سوییچ عمران را برداشتم و دنبالش به راه افتادم

 اش را خوابانده بود و سکوت کرده بود.تمام طول مسیر، صندلی

 های خانه بودیم که گفت.نزدیک

 شه یه خواهشی ازت بکنم؟یغما می_

 اش انداختم.پریدهنگاهی به صورت رنگ



 کنم، بگو.خواهش می_

 صندلی را صاف کرد و نشست و دست روی صورتش کشید.

حال چیزی من تا به ی صدرا به هما،راستش درمورد عالقه_

دونستم، در واقع خودمم با شنیدن قرار خواستگاری کلی نمی

 شوکه شدم.

 ماشین را در پارکینگ پارک کردم و منتظر نگاهش کردم.

 او نفس عمیقی کشید و ادامه داد. 

 االن گیجم، آخه با این وضع هما_

 میان حرفش پریدم.

 کنه.شاید حضور صدرا بتونه به بهبود حال هما کمک _

 بارید.کالفگی از سر و رویش می

 پنجه بین موهایش کشید و گفت.

 ام.دونم، از هیچی مطمئن نیستم، گیجم، خستهنمی_

فکر کردم، کاش کاری از دستم برای آن حال و روزش بر بیاید 

توانستم برای اما او به معنای واقعی کلمه خسته بود و من نمی

 آرام کردنش کاری بکنم.

 مردد گفتم.



خوای یه مدت نری شرکت؟بری مسافرت؟که دور باشی از می_

 هایی که این مدت پیش اومده؟این طنش

 سرش را به چپ و راست تکان داد.

ی صدرا و عمران پیدا کرد، اگر نه یغما، با این وضعی که رابطه_

 ره روی هوا.من یه مدت نباشم شرکت می

بازویم جا شد و سمت من چرخید و دستش را روی کمی جابه

 گذاشت.

 ی من عمرانِ.ترین دغدغهیغما بزرگ_

 اش با مانا.من نگرانشم، مخصوصا نگران رابطه

 شدم.حتی با شنیدن اسمش هم عصبانی می

 با حرص شانه باال انداختم و گفتم.

 گی؟خب اینو چرا به من می_

 ابروهایش را در هم کشید.

خوام تو می خوام کاری به کارش داشته باشم، ازیه مدت نمی_

 که حواست بهش باشه.

قدر نه گفتن به اویی که تا آن حد برایم عزیز شده بود و در و چه

 ای داشت، سخت بود!چنین شرایطی خواسته
*** 



 آن روز در شرکت کاری برای انجام دادن نداشتم.

صبح ساعت ده بود که با صدای زنگ موبایلم چشم باز کردم و با 

اش لبخند زدم و تماس مون بر صفحهی هادیدن نام نقش بسته

 را وصل کردم.

سالم کردم اما نگرانی صدایش دلشوره بر جانم انداخت وقتی 

 گفت.می

تونم بیام، یک ربع دیگه با یغما من توی شرکت گیرم نمی_

ی یه شرکت خارجی جلسه داریم، عمران نه شرکت نماینده

 ده.اومده نه گوشی خودش و تلفن خونه رو جواب می

دست روی قلبم گذاشتم و پتو را از روی بدنم کنار زدم و 

 سراسیمه نشستم.

طور که با عجله ام نگه داشتم و همانموبایل را بین گوش و شانه

سمت چوب لباسی پشت در اتاق رفتم و مانتو را به تن کشیدم و 

 شالم را روی سرم انداختم گفتم.

 رم پیشش، تو فقط آروم باش.االن می_

 لرزید و گفت.صدایش 

 توروخدا سریع به من خبر بده، داغونم یغما._



هایم را از داخل جاکفشی کلید را از روی جا کلیدی و صندل

 برداشتم و در را باز کردم.

 دم.بهت خبر می_

 تماس را قطع کردم و در را بستم.

 ها باال رفتم.منتظر آسانسور نماندم و پله

زدم، دستم را روی میاش که رسیدم، نفس نفس پشت در خانه

 کوبیدم.زنگ گذاشته بودم و پشت سر هم بر در می

 دلم به شور افتاده بود.

از باز شدن در ناامید شده بودم و تمام بدنم از ترس و دلهره 

 لرزید.می

 آورد.هایم هجوم میکم کم اشک به چشم

 چندبار دیگر به در کوبیدم.

اش را پشت و چهرهتوان از زانوهایم رفته بود که در باز شد 

 حجم انبوهی از دود دیدم.

 بوی تند سیگارش از داخل خانه بیرون زد.

ای لخت که عرق بر بدنش شلوارکی کوتاه پایش بود و با باالتنه

 نشسته بود، لرزش خفیفی داشت.

 چشمانش خمار بود و در راه رفتن تعادل نداشت.



دای گرفته، وارد خانه شدم، جلوتر از من راه افتاد و با همان ص

 دار گفت.کش

 اون در بی صاحابم ببند، کم مونده بود از جا بِکنیش._

لب گزیدم و متعجب به زیر سیگاری روی میز و سه پاکت خالی 

 سیگار چشم دوختم.

 کار کردی؟عمران تو با خودت چی_

هایش ی راحتی دراز کشید و ساعدش را روی چشمروی کاناپه

 گذاشت.

 ندارم. فقط زر نزن که حوصله_

هایم را روی هم فشردم و کنارش زانو زدم که دو عصبی لب

ها دیدم و با تأسف سر تکان دادم اما بطری خالی را روی عسلی

که چیزی بگویم، فوراً نشست و دست مقابل دهانش قبل از این

 گذاشت و سمت دستشویی دوید.

۶۸#  

 زدم.شنیدم و نگران صدایش میهایش را میصدای عق زدن

 ران خوبی؟عم_

 خوای بریم بیمارستان؟می

 بریده بریده گفت.



 خوبم یغما، خوبم._

 با حرص مشتم را به در کوبیدم و گفتم.

ی خالی دوتا بطری کوفت کردی و سه تا پاکت سیگار با معده_

 کشیدی؟

 آخه تو عقل داری؟

اش مشت شده بود در را باز کرد و در حالی که دستش روی معده

چکید از کنارم گذشت و سمت همان میو آب سرد از سرش 

 کاناپه رفت.

  مستی از سرش پریده بود اما

 تر شده بود.زد و لرزش بدنش بیشرنگش به سفیدی می

 در خودش جمع شد و گفت.

 یخ کردم، پتو بیار._

 به اتاقش رفتم و پتویی را از داخل کمد دیواری بیرون کشیدم.

 زید.لرپتو را دورش پیچیده بود اما هنوز می

گوشی در دستم زنگ خورد و تازه به یاد آوردم که با دیدن 

 ام.وضعیت عمران، به کل هامون را فراموش کرده

 تماس را رد کردم و برای راحت کردن خیالش، فورا پیامک زدم

 "نگران نباش من پیششم، حالش خوبه"



اش گذاشتم، عرق سرد بر بدنش نشسته دستم را روی پیشانی

 بود.

 اش فشرد و ناله کرد.تر روی معدهشد و دستش را بیشجا جابه

 میرم.آی یغما، دارم می_

چند برگ دستمال کاغذی برداشتم و به صورت و گردنش 

 کشیدم و گفتم.

 خوری حاضر کنم؟میری، چیزی مینترس نمی_

 هایش برق زد و با شیطنت نگاهم کرد.ای چشمبرای لحظه

 بریزی توش.آره املت، به شرطی که من بگم چی _

 اش جمع شد.و دوباره صورتش از درد معده

 با مظلومیت نگاهم کرد و گفت.

 شربت معده توی یخچاله._

 سر تکان دادم و شالم را از سر دراوردم و سمت یخچال رفتم.

 شربت را با یک قاشق سمتش گرفتم.

 نشست و شربت را از دستم گرفت و با شیشه سر کشید.

 کنارش نشستم و گفتم.

 ها فقط به خاطر صدراست؟ی این کارران یعنی همهعم_

 هایش را گرد کرد و با عصبانیت گفت.چشم



 کنما!زنم لهت میاسم اون نامردو جلوی من بیاری می_

 ترسیدم و کمی عقب رفتم و متعجب لب زدم

 عمران_

قسمت انتهای موهایم را که روی مبل افتاد بود را دور انگشت 

 داد.اش پیچید و جواب اشاره

 هوم_

 هایم را در کاسه چرخاندم.چشم

 دردت چیه؟_

پیچید نگاهش به موهایم بود و همچنان انگشتش را دورشان می

 حال پاسخ داد.کرد و در همانو رها می

ببین یغما، مشکل من اینه که من و صدرا و هامون، زیادی از _

گم آخه اون عوضی که تمام جیک و پیک هم خبر داریم، من می

خوابی که هربار کاریا و تختونه من و هامون از تمام کثافتدمی

جا کرده که یه مهمون جدید داشته هم خبر داریم، پس خیلی بی

 حال باز پاشده اومده خواستگاری خواهر ما.با این

دندان روی هم سایید و موهایم را رها کرد و نگاهش را مستقیم 

 هایم دوخت.به چشم



ما توی اون وضعیته، االن ما از خدا مرتیکه فکر کرده چون ه_

 کنیم.خواسته خواهرمونو دو دستی تقدیمش می

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم.

کنم صادقانه جوابمو پرسم، خواهش میعمران یه سوال ازت می_

 بده.

 باز هم دستش روی معدش مشت شد و سر تکان داد.

 خوای بگی.بگو بینم چی می_

 فرق تو با صدرا چیه؟_

 ی میز کوبید و عصبی فریاد زد.دستش را روی شیشه ناگهان

 گم دیگه.دِ المصب، منم همینو دارم می_

اونی که مثل من کثافته، مثل من آشغاله، باید بره با یه آشغالی 

 مثل خودش، نه یکی مثل هما.

 دستش را در دست گرفتم و گفتم

 جان، تو آروم باش.باشه عمران_

گاه سرش کرد و ستش را تکیهآرنجش را روی زانو گذاشت و د

 گفت.

ما، حق نداریم دست بذاریم روی یه دختر نجیب، حیف یه _

 دختر خوب و سالمه که زن یکی مثل من یا صدرا بشه.



 خندیدم و گفتم.

حاال که تو کنار دختری که دوستش داری هستی، چه ایرادی _

هوش اومدنش بوده ها منتظر بهداره صدراام به کسی که سال

 برسه.

 طور آرام جواب داد.همان

ام که دوستش دارم؟ اگر نصف جسارت کی گفته من کنار کسی_

 صدرا رو داشتم االن حالم این نبود

 میان حرفش پریدم و تکانش دادم

 گی تو؟مگه تو مانا رو دوست نداری؟چی می_

سرش را بلند کرد و با اخمی که بین ابروهای هالل و پرپشت 

چندتار برای مرتب کردنشان از زیرشان اش که مشکی مردانه

 برداشته بود، نگاهم کرد.

گفتم گشنمه، قرار شد یه املت درست کنی، حاال که چی _

پرسی، هی بغل گوش من وِر وِر نشستی هی از من سوال می

 کنی؟می

از لحنش جا خوردم و با دهانی باز مانده و بغضی که در حال 

 ابلم گرفت.ظهور بود نگاهش کردم که دستش را مق



 کوبم توخداشاهده که اگر گریه کنی با پشت دستم چنان می_

 تر گریه کنی.اون دهنت که بیش

 عمران بود دیگر.

 با همان خصوصیات اخالقی.

هایم را روی هم فشردم و مانتو را چند نفس عمیق کشیدم و لب

 از تنم خارج کردم و سمت آشپزخانه رفتم.

هایش را کردم که صدای قدممیها را در ماهیتابه خورد گوجه

 شنیدم.

ای بیرون آورد از داخل یخچال، چند کوکتل و قارچ و فلفل دلمه

 و روی میز غذاخوری گذاشت و گفت.

 رم حموم، اینارم بزن تنگش.جوجه خوشتیپِ، من می_

 نون سنگکم توی فریزر هست، گرمش کن.

 کرد.او عمران بود، با همان نوعِ ادبیات صحبت می

شدم و نشدم.این سر اش ناراحت مید از لحن دستورینبای

صحبت را باز کردن، یعنی آشتی و باید عمران را بشناسی تا 

 خواهی در لفافه یعنی چه؟بدانی معذرت

ام گرفت و تنها سرم را تکان دادم و وقتی او رفت نگاهی خنده

 به
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 هایم انداختم.لباس

ام با عکس بزرگی از هیشرت گلبدار و کوتاه تیهای چینآستین

های ریز ریز و یک خرگوش بانمک و شلوار ستش با خرگوش

 های چین دارم.انتهای پاچه

بودم  تر شبیه به یک دختر بچهها، بیشبا آن قد و قواره و لباس

 تا یک دختر بیست و شش ساله.

های تکه شده و گرم دو بشقاب املت را روی میز گذاشتم و نان

 بد نان.سنگک را داخل س

ی سفیدی را به کمرش بسته بود و عمران در حالی که حوله

 کشید، به آشپزخانه آمد.ای کوچک به موهایش میحوله

ه ای بهایم را باد کردم و نفسم را به بیرون پرتاب کردم.اشارهلپ

 سرتا پایش کردم و گفتم.

ای این حوله رو بستی به کمرت؟بندازش کارهتارزان، دیگه چه_

 ندازه.چهارتا دونه برگ کارتو راه می کنار

اش را در یک حرکت باز کرد که همزمان شد با قهقهه زد و حوله

 های بسته گفتم.هایم و با همان چشمجیغ من و بستن چشم

 خاک بر سرت عمران._



اش گرفت و ام را میان انگشت شست و اشارهقهقهه زد و گونه

 کشید و بین خنده بریده بریده گفت.

 احمقِ کوچولو، شلوارک پام بود._

مردد یک چشمم را باز کردم و نگاهم را سمت پاهایش حرکت 

 دادم و نفسی از سر آسودگی کشیدم.

حواسش به غذاها جمع شد، صندلی را بیرون کشید و نشست و 

 بشقاب را مقابل صورتش گرفت و عمیق بو کشید.

 هوم، ببین فسقل خانوم چه کرده._

 جدا کردم و زیر چشمی نگاهش کردم. ای از نان راتکه

 تو و هامونم فقط این ریزه میزه بودن من رو سوژه کنیدا، باشه؟_

 ی بزرگ را سمتم گرفت و چشمک زد.یک لقمه

 مگه ریزه میزه بودن بده؟_

 لقمه را از دستش گرفتم و شانه باال انداختم.

 ام خوب نیست.همیشه_

ده بود، کلی حرف تا غروب که کنارش ماندم و حالش بهتر ش

 زدیم، بحث کردیم، دعوا کردیم و در نهایت آشتی.

بخشی که از چندساعت جدل با عمران ی رضایتاما نتیجه

 کرد.حالم میداشتم، خوش



آن روز قول داد که دیگر با ازدواج صدرا و هما مخالفت نکند و 

ی کارمندان و پخش از صدرا مقابل همه فردایش، با عذرخواهی

 رینی بینشان، نشان داد که پای قولش هم مانده!کردن شی

مشترک من و عمران شد و متعجب  هامون وارد دفتر کاری

 پرسید.

 جادوش کردی؟_

 و من از ته دل خندیدم و فقط جواب دادم.

 شاید_

هایم تا آن حد روی عمران شد که حرفخودم هم باورم نمی

 اثرگذار بوده باشد.
*** 

 تگاری انجام شده بود.دوهفته گذشته بود و خواس

جون، به مراسم ساده و بی سر و صدای نامزدی به دعوت مهین

 هما و صدرا رفتم.

توانست ساعات طوالنی روی حال هما خیلی بهتر بود و دیگر می

ها و گردنش را به حرکت در تر دستویلچر بنشنید و راحت

 آورد.



 ای در سلول به سلول وجودداند که چه شادیفقط خدا می

 مان خانه کرده بود.همگی

کردم محال است حاال حاالها، هایی که فکر میاز آن حال خوب

خراب شود اما ناگهان با زنگی که به صدا در آمد و شخصی که 

 بقیه هم مانند من بهم ریخت. وارد خانه شد، گویا تصورات ذهنی

خان رو ترش کرد و سمت عمران چرخید تا با با آمدنش کیومرث

ی پدرش ت چیزی بگوید اما دست هامون روی شانهعصبانی

ی صدرا کرد و ای سمت خانوادههایش اشارهنشست و با چشم

 پلک بر هم فشرد.

اش را با دستمال کاغذی جون عرق راه گرفته از پیشانیمهین

پاک کرد و عمران که معلوم بود خودش هم جا خورده و شوکه 

که با طنازی سمتمان  شده، لبخندی تصنعی زد و به استقبال او

 آمد رفت.می

هایم را هایم تند شده بود و دندانبه خودم که آمدم، ریتم نفس

 قدر روی هم فشرده بودم که عضالت صورتم درد گرفته بود.آن

هایش که مثل همیشه زیادی جلف و باز بود نگاهی به لباس

 انداختم.



ی برنزهاش، کامال با رنگ موهای به تازگی بلوندِ یخی شده

ای که زیر مانتوی تنهپوستش در تضاد بود و تاپ کوتاه و نیم

نارنجی جیغش پوشیده بود، حتی نگین نافش را به نمایش 

 گذاشته بود.

خان گره خورد و ی کیومرثشدهنگاهم که به صورت کبود

ای که مانا بی ی صدرا، به بوسههای غرق در تعجب خانوادهچشم

کاشت، دستم ناخودآگاه روی قلبم محابا روی گردن عمران 

ای بین نشست و فهمیدم پایان آن شب، یعنی شروع فاجعه

 اش.عمران و خانواده

ی چوبی و ظریف مبل حلقه شد و دست سرد دیگرم دور دسته

 کشیدم. هایم را میان دندانگوشت لب

مانا پر سر و صدا جلو آمد و با لبخند سمت هما رفت و دست در 

 و گفت.گردنش انداخت 

 گم عزیزم.تبریک می_

جون و ی صدرا، رو به مهینپرسی گرمش با خانوادهبعد احوال

 خان با همان لبخند حرص درآورش، ادامه داد.کیومرث

ناسالمتی من قراره عروس این خونواده بشم، یعنی نباید ازم _

 شد؟برای امشب دعوت می



ی هاخان و چشمجون بین کیومرثنگاه پر اضطراب مهین

خان صبرِ بیش از این ی مانا در رفت و آمد بود که کیومرثدریده

 را طاقت نیاورد و با صدایی نسبتاً بلند گفت.

 یادم نمیاد برای خواستگاری از شما پا پیش گذاشته باشیم؟_

 نگاهی به عمران که به ستون وسط خانه تکیه داده بود انداختنم.

 آورد.ی خودش نمیاز جو ایجاد شده، ترسیده بود اما به رو

هایش موقعی که فندکش را روشن این را از لرزش خفیف دست

 کرد و یک نخ سیگار آتش زد فهمیدم.

تری، قهقهه زد شرمی بیشمانا خودش را نباخت و با وقاحت و بی

 و گفت.

 به زودی این اتفاق میفته._
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خان فرصت کند چیزی بگوید، هامون که کیومرثقبل از این

 ییر بحث رو به مانا گفت.برای تغ

 حاال که تشریف آوردید، بفرمایید بشینید._

 مانا سری تکان و روی مبل خالی کناری من نشست.



بحث و قرار عقد و عروسی از سر گرفته شد که مانا کمی سمتم 

های ظاهر روی لبآمد و با صدایی آرام و لبخندی که برای حفظ

 اش بود گفت.پروتز شده

ی زبون نفهم.مگه نگفتم به نفعته جایی دخترهباز که تو این_

 جایی که عمران هست نباشی؟

 متقابالً لبخندی زدم و آرام پاسخ دادم.

ی محض اطالعت باید عرض کنم که، نه تنها دائم به خونه_

ی پدرش رفت و آمد دارم، توی شرکت باهاش همکارم و فاصله

 دونستی؟میست، اینو که اش هم فقط دو طبقهام با خونهخونه

 لبخندی به نگاه طلبکارش زدم و راست نشستم.

نگاهی به تک تک حاضرین انداختم، پدر و مادر صدرا، هرچند 

گرفتند و با لبخند به بار دست رو به آسمان میدقیقه یک

 گفتند.کردند و شکر میپسرشان نگاه می

عمران دورترین مبل را به جمع کوچکمان انتخاب کرده بود و 

برد و دست جا نشسته بود و دائم پنجه در موهایش فرو میهمان

 کشید.روی صورتش می

قدر در دانستم چهکرد و میحال به هما نگاه میهامون خوش

رود و شان میی خواهر یکی یک دانهدلش قربان صدقه



جون که حتی یک لحظه هم خالی از اشک های مهینچشم

 شد.نمی

شد ها رد و بدل میهایی که میان خانوادهحواسم را به قول و قرار

 دادم.

خان با خبری که داد، همه را شوکه کرد.در حالی که کیومرث

 ی صدرا گذاشته بود گفت.دستش را روی شانه

 من یک شرط برای ازدواجتون دارم._

ای رنگ صورت صدرا به سفیدی زد و هما از شدت در لحظه

بود و با ترس خیره به هایش را در هم قالب کرده اضطراب دست

 دهان پدرش مانده بود.

 اش کشید و گفت.ابریشمی مادر صدرا دستی به روسری

ره، توروخدا شرطی خان پسر من داره از دست میکیومرث_

هم زودتر بهم بذارید که در توان بچم باشه، این دوتا جوون

 برسن.

 پدر صدرا با خنده و به تأکید حرف همسرش سری تکان داد.

جوری که این مدت و تمام این سی و چهار سال عمرش اینت_

 دیدمش، نبوده، کیومرث هواشو داشته باش.



خان لبخندی زد و سرش را تکان داد و خطاب به صدرا کیومرث 

 گفت.

ی دوم شرکت به زودی در به کمک برادرم کامران، شعبه_

خوام که بعد از شه و من ازت میهامبورگ تأسیس می

هم برای تکمیل درمان هما و هم برای رسیدگی به ازدواجتون، 

 بخشی از امور شرکت به آلمان برید.

 تر از بقیه شد.با شنیدن این خبر، نگاه هامون و عمران متعجب

پیشانی هامون سرخ شده بود و عمران سری تکان داد و با 

 پوزخند سیگار دیگری روشن کرد.

 شخص بود.های قلب صدرا، حتی از روی پیراهنش هم متپش

های نگاهی به هما انداخت و بعد مصمم و خیره به چشم

 خان شد و گفت.کیومرث

فرمودید باید برم مریخ تا هما باالخره آلمان که سهله، اگر می_

 رفتم.برای من بشه هم می

 خان با شوقی پدرانه لب زد.کیومرث

پس مبارکه، قرار عروسی هم باشه برای همون آخر ماه که _

 ودن.پدرت فرم



و نگاه صدرا و هما بود که ستاره باران شد و اشکی که از چشم 

 صدرا چکید، مُهری بود بر تأیید ادعایش.

مادرانشان روان بود که مادر صدرا با صدایی  اشک از چشم

ی کوچک و زیبای انگشتر را از آمیخته با خنده و گریه، جعبه

 کیفش خارج کرد و سمت صدرا گرفت و گفت.

اینو دست هماجان بکن، ایشاال که به پای هم پیر  بیا مادر،_

 بشید.

ای سرخ شده، شاید از شدت هیجان، انگشتر را از صدرا با چهره

دست مادرش گرفت و انگشتان ظریف هما را مانند یک شیء 

بها و قیمتی، آرام در دست گرفت و انگشتر را در انگشتش گران

ا صدای دست ای نرم روی دستش نشاند که بانداخت و بوسه

هایشان، هما با خجالت سر پایین انداخت و زدن همه و تبریک

لب گزید و آرام تشکر کرد.صدرا دست روی سینه گذاشت و رو 

 خان گفت.جون و کیومرثبه مهین

 که بهم اطمینان کردید.ممنونم از این_

های او طور که به چشمنگاه پر محبتی به هما انداخت و همان

 خیره بود گفت.



دم که دونم ممکنه لیاقتش رو نداشته باشم، اما قول میمی_

 خوشبختش کنم.

دلم برای هزارمین بار برای عشقشان رفت و ایستادم و سمت 

 هما رفتم و عمیق در آغوشش کشیدم و بوسیدمش.
*** 

ی رضوانی، عمران و مانا در چند دقیقه بعد از رفتن خانواده

ان خنگاه عصبی کیومرث ای از سالن مشغول بحث بودند وگوشه

 سمتشان بود.

سایید و پر اضطراب نگاهم هایش را بر هم میجون دستمهین

 ای از سر ندانستن باال انداختم.کرد و من شانه

عمران کت طوسی اسپرت و جذبش را از تن خارج کرد و طبق 

طور که اش روی مبل پرت کرد و همانعادت بد و همیشگی

 با عصبانیت و صدایی نسبتاً بلند گفت. زدهایش را تا میآستین

 زنیم.تو راه که برسونمت باهم حرف می_

جا دیدم که سمت عمران از سالن اصلی خارج شد و از همان

 سرویس بهداشتی رفت.

طور که کیفش را توجه به حضورمان همانمانا سمت ما آمد و بی

 داشت زیرلب گفت.از روی مبل برمی



 دشعوریهمتون مثل هم بی_

 و سمت در خروجی پاتند کرد.

 مان از رفتارش تعجب کرده بودیم.همه

زد و هامون در خان عصبی مسیری کوتاهی را قدم میکیومرث

جون ترسیده و ای نشسته بود و هما و مهینسکوت گوشه

 یمضطرب منتظر اولین جرقه
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 آتش آن شب بودند.

 جون گفتم.جو بدی ایجاد شده بود و من معذب کنار گوش مهین

 جون، با اجازتون من زحمت رو کم کنم.مهین_

 های سردش را روی دستم گذاشت و گفت.دست

جانم، تو بمون، معلوم نیست چی بشه، تو که باشی نه یغما_

 تره.خیالم راحت

کارها که دائم خان رو به یکی از خدمتبا صدای فریاد کیومرث

کرد از جا میدر رفت و آمد بود و وسایل پذیرایی را جمع 

 پریدیم.

اینارو ول کن بذار برای فردا، االنم همتون جمع کنید برید _

 ساختمون پشتی.



 زن بیچاره با رنگی پریده و ترسیده گفت.

 بله آقا ببخشید._

 و فوراً رفت.

که دستمال کاغذی را روی عمران در کمال آرامش در حالی

بل کشید به سالن آمد و کتش را از روی مهایش میدست

 برداشت و گفت.

 مانا کجاست؟_

 هایی بلند خودش را به عمران رساند.خان با گامکیومرث

جون روی قلبش نشست هامون از جایش بلند شد و دست مهین

 هایش را بست و در دل من رخت شستند.و هما چشم

ی مقابلش نگاه اما عمران همچنان با آرامش و پوزخند به صحنه

 کرد.می

های خانه را لرزاند وقتی که خان ستونکیومرثصدای فریادهای 

 گفت.می

ی بار دیگه پای این دخترهبه خداوندی خدا عمران، اگر یک_

ی من باز بشه، اسمتو از توی شناسنامم حذف هرجایی، به خونه

 کنم.می

 ی پدرش گذاشت و گفت.هامون دست روی شانه



 بابا_

 خان حرفش را برید و گفت.کیومرث

، بسه هرچی روی گندهای این پسره سرپوش بسه هامون_

جا دستش توی دست گذاشتی، دیگه برای من آبرو نذاشته، همه

ست؟به چه حقی کارهشرفه، اصال کی هست؟چهی بیاین دختره

 کنه؟احترامی میکنه و بیهای ما نگاه میتوی چشم

 عمران جواب داد.

 شما حق ندارید به مانا توهین کنید._

کشیدم و ص و عصبانیت، سخت نفس میمن از شدت حر

 کردند.جون و هما آرام آرام گریه میمهین

 ی پیراهن عمران را چنگ زد و گفت.خان یقهکیومرث

غیرتی عمران، لیاقت هیچی رو نداری، االنم خدا که خیلی بیبه_

 خوام ببینمت.جا برو که دیگه نمیگمشو از این

 جون صدا زد.مهین

 کیومرث_

 ن عمران را رها کرد و چرخید و با عصبانیت گفت.خاکیومرث

چیه مهین؟انتظار داری بازم ببینم و چشم ببندم؟محاله!چون _

 ی بینشون با اون دختره جدی شده.بار انگار قضیهاین



من یه عمر اعتبار و آبروم رو از سر راه نیاوردم که این یه علف 

 بچه گند بزنه بهش.

 فت.عمران پوزخند صدا داری زد و گ

خان شما اگه به فکر اعتبار و آبرو بودی که وقتی سه کیومرث_

ماه پیش من و هامون داشتیم تو اون شرکت خراب شده بدبخت 

شدیم و یه مو تا ورشکستگی فاصله داشتیم، دستمونو می

ن ی آلماکه بی سر و صدا به فکر احداث شعبهگرفتی، نه اینمی

 باشی.

 بار هامون فریاد کشید.این

 هنت رو ببند عمران، انقدر بی چشم و رو نباش.د_

 ای عصبی کرد و گفت.عمران هم خنده

شه.نگو جا نخوردی که نگو توام عصبانی نیستی که باورم نمی_

 وقتی بابا ماجرا رو گفت دیدنی بود.

کتش را چنگ زد و پس از نگاه گذرایی به من، رو به 

 خان گفت.کیومرث

 ا انتخاب منه.رم ولی اینو بدون که مانمی_

خان که به صورتش نواخت، دستم را مقابل ضرب سیلی کیومرث

 های قلبم را زیر زبانم حس کردم.دهانم گرفتم و تپش



 لرزید.کرد و هما میجون با رنگی پریده هق هق میمهین

اش را میان دستش فشرد و عمران باز هم پوزخند هامون پیشانی

ی لبش را پاک گوشه زد و با انگشت شستش، خون چکیده از

 کرد و سمت در رفت.

خان روی مبل نشست و در را محکم بر هم کوبید و کیومرث

قرص قرمز رنگ زیرزبانی را از جیب کتش خارج کرد و در 

 دهانش گذاشت.

که مطمئن بودم تا صبح تمام فکر و ذکرم پیش عمران بود و این

 کشد.خودش را در میان دود سیگار هزاربار می

هایم افتاده بودم و به سوزشش اهمیتی پوست لب به جان

زد، پوست نازک کنار دادم و خون که از جایشان بیرون مینمی

 کندم.هایم را میانگشت

هامون مادر و خواهرش را آرام کرد و کنار من نشست و 

 هایم را گرفت و لبخندی کمرنگ زد.دست

 هان این عادت رو داری.تو هنوزم مثل بچگی_

 که چیزی بگویم گفت.تکان دادم و قبل از اینسرم را 

من حواسم به مامان و هما هست، پاشو برو نذار اون دیوونه کار _

 دست خودش بده.



قدر هایم گذاشتند که آندانم چرا اما انگار دنیا را در دستنمی

 حال شدم و فوراً ایستادم.خوش

 ای کردم و آرام گفتم.خان اشارهبه کیومرث

 وقت.ن یهناراحت نش_

جون حرفم را شنید و سری به چپ و راست تکان داد و مهین

 گفت.

ری دنبال شه، قرار نیست بفهمه تو داری مینه ناراحت نمی_

 عمران.

خواستم از کنارش بگذرم که دستم را گرفت و با تمام نگرانی می

 لرزید گفت.اش و صدایی که از شدت بغض میمادرانه

دونم که دیگه حاال بهش باشه، می یغماجان توروخدا حواست_

جا، اون بچه رو من بزرگ کردم، زبونش نیش حاالها نمیاد این

زنه ولی از درون کنه، تو روی آدم پوزخند میداره، اذیت می

 شه.داغون می

 برای اطمینان خاطرش بوسیدمش و گفتم.

 جون، مواظبشم.خیالتون راحت مهین_

 صورت هما را هم بوسیدم.

 خانوم، فعال.ودت باش عروسمواظب خ_



 لبخندی زد و گفت.

 تو، هم، همین، طور._

 طور حاضر شدم و با اعضای خانه خداحافظی کردم.نفهمیدم چه

راندم و وقتی به خودم آمدم که با سرعت باال در اتوبان می

 خواستممی

۷۲#  

 زودتر به خانه برسم تا از حالش با خبر شوم.

ام، مردی را دیدم که فاصله چندین متریهای راه، از اما در نیمه

ماشین مشکی شاسی بلندش را کنار اتوبان متوقف کرده و ه به 

 کشد!سیگار می  گاردریل تکیه داده

 شد او کسی جز عمران باشد؟مگر می 

 داشتم.راهنما زدم و ماشینم را پشت ماشینش نگه

 کمربندم را باز کردم و پیاده شدم.

های که صدای فریادش در صدای ماشین اولین قدم را برداشتم

 درحال عبور پیچید.

 کی به تو گفت دنبال من راه بیفتی؟_

کار مانع سقوطش دستم را روی قلبم گذاشتم و فکر کردم با این

 شوم.می



 تر فریاد کشید.اش را پرتاب کرد و بلندسیگار نصفه کشیده

 مونی گرفتی؟مگه با تو نیستم؟چرا الل_

بلم ایستاده بود و صدایش هرلحظه اوج حاال درست مقا

 گرفت.می

 شو یغما، دست از سر من بردار، اصال نباش، ولم کن.برو گم_

ام را حرکت دهانم باز مانده بود و به سختی زبان خشک شده

دادم و با صدایی که شک داشتم به گوشش برسد به سختی لب 

 زدم.

 من، من، آخه_

ایش گرفت و فشرد و از هام را با خشونت میان انگشتچانه

 هایش غرید.پشت دندان

خواستی خورد خوام صداتو بشنوم، میشو، نمیتو فقط خفه_

 خوام ببینمت.شدنمو ببینی که دیدی، االن من نمی

 اش را جمع کرد و گفت.چهره

شد و تا آخر عمرت ادامه داشت کاش اون شش سال، تموم نمی_

 گشتی.وقت برنمیو هیچ



ناخواسته سُر خورد و روی دستش چکید که یک قطره اشکم 

ای بعد بازویم را ام را رها کرد و پرحرص نگاهم کرد و لحظهچانه

 چنگ زد.

 سمت ماشین هولم داد و در را باز کرد و با لحنی تحقرآمیز گفت.

 یاال، بشین برو، فقط برو._

ای گیج و گنگ پشت فرمان نشستم و به او که چند دقیقه

شینش نشست و سرش را میان دستانش گرفت و جا کنار ماهمان

 نگاه کردم. "خــــــدا"بعد فریاد زد

بار از چند پله افتادم و دستم ام یکآمد که در کودکییادم 

ی های شکستهشکست، دردش خیلی زیاد بود اما حاال که تکه

، کشیدمهایش بیرون میی حرفقلبم را از زیر بار کلمه به کلمه

تر از شکستگی دست یا پا یا هر لی بیشفهمیدم دردش خی

 ست.استخوان دیگری

با بدنی که دیگر توانی نداشت راه افتادم و دطتی به صورتم 

 کشیدم.

هایم را غالف کرده بودم و جز همان یک قطره دیگر حتی اشک

ن ثبات تریهای او، بیهم پایین نیفتاده بود، اصال حرفیک قطره



ام دیده بودم، ارزش گریه کردن آدمی که در تمام طول زندگی

 داشت؟!

خواب و بالشتم را قدر خسته بودم که دلم فقط تختآن

 خواست.می

چنان خُردم تر از یک دقیقه آناصال نفهمیدم چه شد که در کم

 کرد!کرد که نه تنها قلبم بلکه تمام تنم درد می

ی بزرگی که در تمام "چرا"حتی توان فکر کردن به جواب آن

 یر در ذهنم نقش بسته بود را هم نداشتم.طول مس

فقط با حداکثر سرعت راندم و به خانه که رسیدم، بدون تعویض 

 هایم سمت اتاقم رفتم و خودم را روی تخت انداختم.لباس

ار بپیچید، بالشت را روی سرم گذاشتم، اینصدایش در سرم می

هایم ظاهر شد، نشست،م بالشت ی طلبکارش مقابل چشمچهره

 پرتاب کردم و جیغ کشیدم. را

 لعنت بهت عمران، لعنت._

 مشت روی تخت کوبیدم و باز هم جیغ کشیدم.

 ازت متنفرم کثافت._

 کردم.کشیدم و احساس خفگی میتند و پشت سر هم نفس می

 مانتو را از تنم خارج کردم دست روی گلویم کشیدم.



 بار واقعا متورم شدنِ ناشی از بغض را حس کردم.این

 ی تخت کز کردم و زانوهایم را در شکمم فرو بردم.گوشه

سرم را روی پاهایم گذاشتم و اجازه دادم دیگر با خیال راحت 

 ببارند.

 ها نبودم!من آدم مقاومت مقابل این لعنتی

 کردم.دادم، بدون شک همان شب سکته میمن اگر بغض فرو می

ا ر کشوی پاتختی را بیرون کشیدم و یک نخ سیگار و فندک

برداشتم، اما قبل از روشن کردنش پشیمان شدم و در دستم 

 اش کردم و پشت سرم را به دیوار کوبیدم و پرحرص گفتم.مچاله

از هرچی سیگار و بوی گندشه متنفرم، از هرکاری که تو _

تر از خودت کنی متنفرم، از خودت و اون مانای آشغالِ عوضیمی

 متنفرم.

 سرم کشیدم و هق زدم و نالیدم. روی تخت خزیدم و پتو را روی

 متنفرم، ازت متنفرم، کاش بمیری_

 بعد فوراً دستم را مقابل دهانم گذاشتم و بلندتر زیر گریه زدم.

 وقت نبینمت.نه نمیر لعنتی!ولی کاش دیگه هیچ_

دانستم چرا با شنیدن صدای ماشین، از او متنفر بودم و نمی

سمت پارکینگ پشت پنجره دویدم و با دیدن ماشینش که 



دارم را به رفت، میان گریه ناگهان ساکت شدم و صورت تبمی

 ی خنک چسباندم و عمیق نفس کشیدم.شیشه

 ترین درکی از حال خودم نداشتم!از او متنفر بودم و کوچک
*** 

 پنج روز بود که خودم را در خانه حبس کرده بودم.

د، هجوم شبا هر زنگی که از تلفنِ خانه یا موبایلم بلند می

جون، ی هامون یا هما و مهینبردم سمتش و با دیدن شمارهمی

 کرد.انگار کسی سطلی آب سرد روی سرم خالی می

دادم و هربار یک های هامون را سر باال میجواب تمام پرسش

 تراشیدم.بهانه برای به شرکت نرفتنم می

 دانستم منتظر چه چیزی هستم؟خودم هم نمی

کرد شکی نبود، مون هنوز هم آرامم میکه صدای هادر این

که حاال مطمئن شده بودم، احساسی که از شروعش وحشت این

 حال بودم.کردم نبوده خوشداشتم، آن چیزی که تصور می
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هامون برای من کوهی از محبت بود که حضورش باعث توانِ 

 تحمل کردن آن روزهایم شده بود.



کنارش آن احساس سرکوب که کرد و ایناو پدرانه محبت می

شد را های مردی بیدار میام برای پدری کردنی دخترانهشده

 دوست داشتم.

از صبح چشمم به ساعت بود تا زودتر نزدیک ساعت مالقات 

 شود و به دیدن ترالن بروم.

انتظار دیدنش در دلم خانه کرده بود، باعث شد شوقی که به

های برسم و کوهی از ظرفباالخره بعد از پنج روز کمی به خانه 

ها را از شسته نشده را در ماشین ظرفشویی بچینم و لباس

شویی بیندازم و گرد و خاک اطراف جمع کنم و در ماشین لباس

 نشسته روی وسایل را بگیرم و دستی به صورتم بکشم.

هایم خیالم که از مرتب بودن خانه راحت شد، سراغ کمد لباس

هایم فرصت دیدن بکند، سمت ه چشمکرفتم و دستم قبل از این

 همان پالتوی یشمی رفت.

لبخند زدم و پالتو را بر تن کشیدم و در آینه نگاهی به خودم 

 انداختم.

های آن شبش در گوشم زنگ خورد و با ای تمام حرفدر ثانیه

حرص از تنم خارجش کردم و ترجیح دادم لباس دیگری را 

 انتخاب کنم.



 آینه انداختم و بیرون از خانه رفتم. نگاهی سرسری به خودم در

ی آسایشگاه که از ماشین پیاده شدم، انگار تازه بعد در محوطه

 از پنج روز توانستم نفس بکشم.

حاال آن آسایشگاه برای من بهترین مکان این دنیا بود که 

 توانستم یک ساعتی را کنار عزیزترینم باشم.می

های زرد خاصی، برگ کمی آب زیر پوستش رفته بود و با وسواس

 چید.ی گلدان شمعدانی کنار پنجره را میشده

 وارد اتاقش شدم که برگشت و با لبخند سمتم آمد.

 گفت.در آغوش هم حل شده بودیم، پشت سر هم می

آجی دلم برات تنگ شده بود، قربونت برم، دلم برات تنگ شده _

 بود، خیلی دلم برات تنگ شده بود.

ای نشاندم و ردم و روی هرکدامشان بوسهایش را باال آودست

 دوباره تنگ در آغوشش گرفتم.

الهی دورت بگردم ترالنم، دیگه چیزی نمونده، خدا بخواد به _

 شی.زودی مرخص می

ها با خیالی آسوده کنار آن روز توانستیم بعد از مدت

 بنشینیم و دو فنجان چای بخوریم و از هر دری حرف بزنیم.  هم



آمیز در رفتارش خبری نبود و فقط باید لت جنوندیگر از آن حا

ی درمانش مدت کوتاهی دیگر هم بستری برای تکمیل دوره

 ماند.می

رفتم تمام حال بدم را با همان آغوش هربار که به دیدنش می

بار بود دانم برای چندهزارمینبردم و نمیاش از یاد میخواهرانه

 کردم؟ ام شکرکه خدا را برای حضورش در زندگی
*** 

ی دکتر کاوه، های امیدوارکنندهبعد از دیدن ترالن و حرف

قدری آرام شده بودم که بعد از ورودم به خانه، بتوانم یک آن

 ساعتی را بی دغدغه چشم روی هم بگذارم.

هایم را باز کردم و چندلحظه گنگ و گیج به با صدای زنگ چشم

و خواب رفته بود و اظراف نگاه کردم، دستم زیر بدنم مانده بود 

 زنگ، خوابم را پراند. یصدای دوباره بلند شده

ای خسته و لبخندی زیبا و سمت در رفتم و هامون را با چهره

 مهربان مثل همیشه پشت در دیدم.

 دانستم.تنگش بودم و خودم نمیقدر دلبا دیدنش فهمیدم چه

پاک ای بعد در آغوش مهربان و خور نگاهم کرد و ثانیهکمی دل

 اش بودم.پدرانه



او حتی شبیه به یک برادر هم نبود، پدر بود چون مقام پدر از 

 یک برادر هم باالتر است.

 ای روی سرم نشاند و گفت.بوسه

عمران چه غلطی کرده که تو پنج روزه خودت رو از ما قایم _

 کردی؟

انگار منتظر همین سوال بودم که بغض همیشه آماده به خدمتم 

های بیرون بزنند و پیراهن هایش از چشمتا ترکشرا بترکانم 

 ای او را خیس کنند.سورمه

هایش گرفت و کیفش را زمین گذاشت و صورتم را بین دست

 های پرمحبتش نگاه کنم.وادارم کرد تا به چشم

 رو برام تعریف کنی، خب؟یغما باید همه چی_

 تلخ خندیدم.

نداره، هیچی  چی رو برات تعریف کنم؟اصال همه چیزی وجود_

 وجود نداره که قابل تعریف کردن باشه، وقتی توی یک دقیقه

 دستم را مقابل دهانم گذاشتم و آرام هق زدم.

 هایم را پاک کرد و گفت.هایش، اشکفاصله گرفت و با کف دست

 حاال گریه نکن، من برای یه چیز دیگه اومدم._

 دم.چند نفس عمیق کشیدم و سرم را تکان دادم و اشاره کر



 بیا تو_

کیفش را از کنار در برداشت و دست دیگرش را در جیب 

 شلوارش فرو برد.

خوام برم خونه یه دوش بگیرم و یه کم استراحت نه نمیام، می_

کنم، فقط تا یه ساعت دیگه حاضر باش، میام دنبالت شام رو 

 باهم بریم بیرون.

خند لب تای ابرویش را باال داد و باگر نگاهش کردم که یکپرسش

 اش سرش را جلو آورد و با صدایی آرام لب زد.جذاب مردانه

 خوام یه رازی رو بهت بگم.می_

 طبعی ادامه داد.بعد با شوخ

مونه، یکی دیگش نه، نه، دوتا راز، یکیش فقط بین من و تو می_

 شه.هم اگر تو صالح بدونی فاش می

 عقب رفت و نگاه متعجب من همچنان به او مانده بود.

که برود ی بدی به جانم نشست، چرخید اما قبل از اینلشورهد

 ی کتش را نگه داشتم و با دلواپسی گفتم.گوشه

 هامون نگرانم کردی_

 لبخندی دلنشین زد.



هاست که پاشو گذاشته بیخ نگران نباش، فقط یه حسی مدت_

 بهش حرف بزنم.کنه، باید با تو راجعام میگلوم و داره خفه

ر را بستم و پشتش سر خوردم و روی زمین او که رفت، د

 نشستم.

 شد.یک جمله در سرم تکرار می
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دونم چه حسی بهت دارم، به تمام نه هامون، من نه!حاال که می"

دم که اگر اون چیزی که من حدس زدم رو مقدسات قسَمت می

 "خوای بگی، نگو! تصوراتم رو از نوع مهر و محبتت بهم نریزمی

 

 ام نقش بست.ی گوشیصفحهپیامش روی 

 "یک ربع دیگه توی پارکینگ باش"

من حاضر بودم و نگاهی به مانتوی آبی کاربنی و کیف و کفش 

 رنگش که آماده گذاشته بودمشان انداختم.هم

هایی از رنگ آبی کاربنی را روی سرم شال لیمویی روشن با رگه

زم ی صورتم، به لواانداختم و برای مخفی کردن رنگ پریده

 آرایش چیده شده روی میزتوالت پناه بردم.



ای زودتر از هامون در پارکینگ بودم و انگار در دلم چند دقیقه

 جوشاندند که آن حال عجیب را داشتم.سیر و سرکه را باهم می

تر شده اش از یک ساعت پیش سرحالهامون در حالی که چهره

 بود از آسانسور بیرون آمد و گفت.

 وقته معطل شدی؟شرمنده، خیلی _

 سرم را به چپ و راست تکان دادم و آرام جواب دادم.

 نه._

 در ماشین را برایم باز کرد و نگاهی به سرتاپایم انداخت.

 تیپ.ی خوشریزهخاله_

هایش دور نماند و وقتی پشت لبخندی تصنعی زدم که از چشم

 گرفت پرسید.فرمان جای می

 حالت خوب نیست یغما؟_

 فرو دادم و لب زدم.آب دهانم را 

 چرا، خوبم، یعنی راستش_

 چشمکی زد و ماشین را روشن کرد.

 خوام چی بهت بگم.توی این فکری که من می_

 سرم را تکان دادم.

 آره و البته نگرانم._



تا رسیدن به رستوران، تنها صدایی که سکوت سنگین بینمان را 

 ی رادیو بود.شکست، صدای گویندهمی

های مانتوام پاک کرده ام را با کنارهکردهعرقهای قدر دستآن

 اش مشخص بود.بودم که رد کوچکی از خیسی روی پارچه

از شدت استرس و اضطراب، دچار تهوع شده بودم و دوست 

داشتم به شکلی سر صحبت را باز کنم اما زبانم مانند یک تکه 

 چوب به سقف دهانم چسبیده بود.

و البته بسیار زیبا، متوقف کرد ماشین را مقابل رستورانی شلوغ 

 و زودتر از من از ماشین پیاده شد و در را برایم باز کرد.

 بند زدم و سرم را به معنی تشکر تکان دادم.لبخندی نیم

ها با پس از ورودمان به داخل رستوران، یکی از گارسون

آمد گویی رو به رویی مقابلمان آمد و بعد از سالم و خوشخوش

 هامون گفت.

 ی پذیرایی هست، بفرمایید.جناب حکمت، میزتون آماده_

ای ای که در گوشهجلوتر از ما به راه افتاد و سمت میز دونفره

 دنج قرار داشت حرکت کرد.

هامون دو اسکناس از جیبش خارج کرد و به مرد جوان داد و 

 خودش صندلی را برایم بیرون کشید.



روی پاهایم قرار دادم هایم را کیفم را روی میز گذاشتم و دست

 تا لرزششان مشخص نشود.

نگاهی به او که در آن پیراهن و شلوار مشکی و کروات طوسی 

ار بتر از همیشه بود انداختم و یکرنگ کت اسپرتش، برازندههم

 دیگر در دلم التماسش کردم.

دوستت دارم، اما به پاکی عشق یک دختر به پدرش، خرابش "

 "نکن هامون

 ی مضطربم زد.به چهره لبخندی زیبا

خب، خوبی این رستوران اینه که، انقدر شلوغه، فکر کنم تا _

 هامو بزنم.ی حرفقبل از حاضر شدن غذا، بتونم همه

ی منو را از ها کنار میزمان آمد، هامون دفترچهیکی از گارسون

 او گرفت و روی میز گذاشت و اشاره کرد.

 انتخاب کن یغماجان._

و شک داشتم مغزم توانایی انتخاب داشته رفت سرم گیج می

 باشد.

 آرام گفتم.

دی، منم کنه، هرچی برای خودت سفارش میبرام فرقی نمی_

 خورم.همون رو می



حتی نفهمیدم چه چیزی سفارش داد، نگاهم تنها به پاهای آن 

خدمت بود که هرچه زودتر از میز ما دور شود بلکه مرد پیش

 یح دهد.هامون علت این دعوت را توض

خورد، به خودم آمدم و با دستش که مقابل صورتم تکان می

 نگاهش کردم.

دستی کرد و شروع به که چیزی بگویم، خودش پیشقبل از این

 حرف زدن کرد.

هایش را روی میز گذاشته بود و رد باریکی از عرقی که دست

 اش راه گرفته بود، قابل مشاهده بود.کنار شقیقه

هایش را روی هم فشرد و نفسی اد و لبآب دهانش را فرو د

 عمیق کشید.

 نگاهش را به شمعدان روی میز داد.

حرف زدن درموردش، برام سخته، تمام این مدتی که از فوت _

گذره، سعی کردم که حتی توی خلوت خودم هم بهش شیدا می

وام خجا، مقابل تو، برای اولین باره که میفکر نکنم، اما حاال، این

 یارمش.به زبون ب

 ام گذاشتم و کنجکاو نگاهش کردم.دستم را زیر چانه

 هایم انداخت.تلخ خندید و نگاهی گذرا به چشم



تونم بهت اطمینان کنم و لزومی نداره که دونم که میمی_

 سفارشی بکنم.

 هایم را روی هم گذاشتم.سرم را تکان دادم و پلک

 ی روی میز خارج کرد و عرقیک برگ دستمال از جعبه

هایش اش را با آن گرفت.همان لبخند تلخ را روی لبشقیقه

 حفظ کرده بود.

ی من توی اون مهمونی کذایی گانهقضیه از همون حماقت بچه_

 که به مناسبت تولد ترالن ترتیب داده بودم شروع شد.

 پوزخند زد.

قبول دارم که اشتباه بزرگی کردم، راستش رو بخوای، من بعد _

های بعدش ن خواستگاری کردم و اون اتفاقکه از ترالاز این

 افتاد، بدجوری خورد شدم، غرورم له شد.

 تر شد.پوزخندش پررنگ

انقدر از خودم مطمئن بودم و به خودم غره بودم که فکر _

 .زنهام نمیکردم هر دختری رو انتخاب کنم، دست رد به سینهمی

پرتاب سرش را به چپ و راست تکان داد و نفسش را به بیرون 

 کرد.
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جوونیه و خامی و اشتباه، اما خب اون اشتباه برای من گرون _

 تموم شد.

 ای کرد و انگشتانش را بین موهای کوتاهش فرو برد.تک خنده

تو که بودی و دیدی توی اون مهمونی، تمام دوست و آشناها و _

 فک فامیل و رفیق و رقیب و شریک و خالصه همه بودن.

 ی یه پول شدن منو شنیدن.نبودن، خبر سکهاونایی هم که 

 کشید.های نامعلومی روی میز میبا انگشتش طرح

 بعد از اون روز، اوضاع روحی من، بد که نه، افتضاح شد._

از طرفی سرزنش و سرکوفت خانواده، از یه طرف دیگه تیکه و 

 رسید.هایی که از گوشه و کنار به گوشم میمتلک

 داد. آهی عمیق کشید و ادامه

حاال تو فکر کن، عذاب وجدان خودم از خراب کردن رفاقتم با _

خان اهللی بابا و عنایتی چهل سالهسهراب و بهم خوردن رابطه

 کرد.ام میداشت خفه

 ی سهراب که دیگه جای خودشو داشت.سکته

زد و جرأت نداشتم از یک کیلومتری روحم داشت براش پر می

 بیمارستان حتی رد بشم.

 ام چنگ انداخت.یادآوری آن روزها، بغض میان سینهبا 



 مشخص بود که خود هامون هم از مرورشان در عذاب است.

و در نهایت توی اون اوضاع بغرنج، اتفاقی که برای هما افتاد، _

 تیر خالص من بود.

 میان حرفش پریدم.

روزهای سختی بود، نه فقط برای تو، برای هممون، انقدر خودت _

 ن.رو اذیت نک

 مستقیم نگاهم کرد و گفت.

جای بهتر کردن اوضاع، بدترین راه رو اما من اون زمان، به_

 انتخاب کردم.

 سرش را پایین انداخت و لب گزید.

هفت، هشت ماهی از اون قضیه گذشته بود اما حال من حتی از _

روزهای اول هم بدتر شده بود، مخصوصا که بعد از به کما رفتن 

ی مسئولیت ی شرکت رو نداشت و همهان ادارههما، بابا دیگه تو

ها و اعصابی که عمران به گردن من افتاده بود، حاال سرکشکی

 ذاشتم، بماند.کرد و دندون روی جیگر میازم خورد می

اش درمورد عمران، ای از آن جملهدانم چرا، اما برای لحظهنمی

 اخمی بین ابروهایم نشست.



ی ابراهیم فربد، یکی یک دونه خبر بهم خوردن نامزدی دختر_

صاحب برند معروف لوازم آرایش بهداشتی، شیدا، مثل بمب 

 جا پیچید.همه

 ای باال انداخت و چندنفس عمیق کشید و پرسید.شانه

 دونم این قضیه یادت هست یا نه؟نمی_

 سرم را تکان دادم.

ما که بعد از اون ماجرا تقریبا با همه قطع ارتباط بودیم، خبری _

 رسید.هم زیاد به گوشمون نمی

که  اش رای کنار پیشانیتوانستم رگ برجسته شدهبه خوبی می

 نبض گرفته بود ببینم.

دار شرکت پدرش حامد، نامزد بوده، یه کارمند شیدا با حساب_

 ساده و معمولی.

گذشته، پسره یه مبلغ اما بعد از یه مدت که از نامزدیشون می

 ربد رو به جیب زده و فرار کرده.هنگفتی از دارایی شرکت ف

 این اتفاق افتاد سر زبونا.

چندباری شیدا رو دیده بودم، یه دختر محکم و مغرور و 

 جا دست راست پدرش بود.خودساخته که همه



قدر دیدمش، مشخص بود که چهیه جورایی شبیه به خودم می

 نظر برسه.کنه مثل قبل محکم بهداغونه و سعی می

ت ما با شرکت فربد وارد معامله شد، طبیعتاً که شرکتا این

 ها و دیدارها زیاد شد.مالقات

 اومد که بهش نزدیک بشم.بدم نمی

 باز هم پوزخند زد.

اما به نظرت احساس مشترک شکست و سرخوردگی برای -

 شروع یه رابطه کافی بود؟

 خودش سرتکان داد و جواب داد.

ها، باعث شد که فکر تر شدنمعلومه که، نه! اما همون نزدیک-

 مند شدم.کنم بهش عالقه

 میل نیست.کردم که اونم نسبت به من بیو فکر می

اما بعدترها فهمیدم که من برای فقط برای ترمیم غرور زخم 

 ام بهش پناه آورده بودم.خورده

 متعجب گفتم.

 رو دوست داشتید!کردم همدیگهولی من فکر می_

 پوزخند زد.



جان، دوست داشتن خیلی مقدسه، اهه!دوست داشتن؟یغم_

که کسی نفر برای پر کردن خألای که توی زندگیش خیلی با این

 ایجاد شده، سمت دختری بره.

های قلبش حتی از روی حاال صورتش کمی سرخ شده بود و تپش

 پیراهنش هم مشخص بود.

ی خودم قدر کنجکاو شده بودم که دیگر از آن استرس اولیهآن

 تر نگران حال هامون بودم.بیش هم خبری نبود و

اش خارج شد، ادامه کمی مکث کرد و با آهی عمیق که از سینه

 داد.

 که بهتونستم با خیالت راحت از اینشیدا دختری بود که می_

 یکی بهتر از ترالن رسیدم، کنارش باشم تا دهن بقیه بسته بشه.

 قدر احمق بودم که حرف مردم برام مهم بود.و چه

خواستگاری و عروسی و نامزدیمون، کمتر از دوماه اتفاق مراسم 

خاطر اون شکستی اومد بهافتاد.انگار ابراهیم فربد هم بدش نمی

جورایی زودتر با ازدواجش در دهن مردم که دخترش خورده، یه

 رو ببنده.

 پوزخند زد.



ام نداره که کی باشی و بینی؟بازم همون دهن مردم!فرقیمی_

بین باشی، همیشه ای باشی، اگر دهناجتماعیتوی چه موقعیت 

گن؟نکنه این ی دلت داری که، آخ مردم چی مییه ترسی گوشه

لباس رو بپوشم پشتم حرف بزنن، نکنه فالن کار رو بکنم و مردم 

خوششون نیاد، ولی اون تصمیم افتضاح من حداقل یه درس 

ل برای د بزرگ بهم داد، اونم این بود که از اون به بعد فقط و فقط

 خودم زندگی کردم.

اما االن معتقدم کسایی که موقع سختی و بدبختیت حتی 

کنن، حرفشون پشیزی هم ارزش نداره، چون نگاهتم نمی

 وقت جای تو نبودن.هیچ

وقت اگر پنج شش سال پیش هم عقل االنم رو داشتم، هیچ

 رفتم که بعد ازسمت شیدا نمی
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 بازیچه و ابزار بودم براش.مرگش انقدر احساس نکنم فقط یه 

 هایش فشرد.هایش را با دستشقیقه

من وقتی به خودم اومدم که سر سفره عقد داشتم حلقه _

 کردم.دستش می



چیز با سرعت پیش رفت، سرت رو درد نیارم یغماجان، یکی همه

هم خوب بود، اما همون اولین دعوا دو ماه اول زندگیمون خیلی 

تر فحش بدیم، کتک بزنیم، ی بعد، راحتکافی بود تا توی دعواها

 ظرف و وسیله بشکونیم.

 های گرد شده از تعجبم لبخند زد و گفت.به چشم

العاده جوری نگاهم کنی، ظاهر زندگی ما فوقحق داری اون_

هامون بفهمن کدوممون حتی نذاشتیم خانوادهخوب بود، هیچ

 زنیم.داریم توی چه کثافتی دست و پا می

شد، من خودم رو غرق کار تر میمون از هم بیشفاصله روزبهروز

کرده بودم و وقتی میومدم خونه دیگه توان بحث کردن 

ی خودش بعد از شرکت، دائم دورهمی نداشتم.اونم که به گفته

 دوستاش بود.

هایش به خون نشسته بود و تمام پوست گردن و صورتش چشم

 سرخ شده بود.

 لب زدم.

 شی، ادامه نده.م اگر اذیت میکنخواهش می هامون_

 سرش را تکان داد.



گم، ده، گاهی با خودم مینه، فقط یه سری مسائل آزارم می_

شاید منم مقصر بودم، شاید منم براش کم گذاشتم که اون کار 

بینم کنم، میرو باهام کرد ولی زندگیمون رو که مرور می

 ای سرپوشوقت دلش با من نبود، من فقط یه وسیله بودم برهیچ

 اش با حامد.ی مخفیانهگذاشتن روی رابطه

 دستم را روی دهانم گذاشتم و لب گزیدم.

درست حدس "لبخندی تلخ زد و سرش را به معنی 

 تکان داد."ایزده

دونم من تره، اما نمیسخته گفتنش، از خود مرگ هم سخت_

 غیرت و خنگ بودم که نفهمیدم یا شیدا زیادی تیز بود؟انقدر بی

 ی اول پیراهنش را باز.ی کرواتش را کمی شُل کرد و دکمههگر

 انگار نفس کشیدن برایش سخت شده بود.

مون انقدر افتضاح بود که رسماً دیگه سه ماه آخر، اوضاع رابطه_

دونم منظورم رو زن و شوهر نبودیم، یعنی اصال باهم نبودیم، نمی

 شی یا نه؟متوجه می

زند، امون چنین حرفی را به من میکه چرا های از شرم اینلحظه

هایش سمت دیگری خون زیر پوستم دوید و نگاهم را از چشم

 سوق دادم.



هایش را روی هم سایید و رگ گردنش برجسته شده بود و دندان

 زد.حاال تندتر نبض می

سه ماه با زنم نبودم و اون عمداً جواب سونگرافیش رو به همراه _

 ی تلویزیون.بونده بود به صفحهی چند خطی برام چسیه نامه

 لرزید.هایش مشت شده بود و صدایش آشکارا میدست

 دو ماهه حامله بود، اما نه از من، از حامد!_

چیزی در قلبم برای وسعت انبوهی از آن کابوس که در حقیقت  

 برایش اتفاق افتاده بود لرزید.

 کرد.چکید که با اخم نگاهم هایم یکی پس از دیگری میاشک

 کنی تو دختر؟چرا گریه می_

 هایم پاک کردم.هایم را با پشت دستلب گزیدم و اشک

 چی کشیدی تو؟_

 پوزخند زد.

وقتی فهمیدم که با حامد توی راه فرودگاه بود، به همین _

 خواستن برن ترکیه.راحتی، می

 شد.ام خارج میحاال دیگر نفس من هم به سختی از سینه

 شرف آدم بکشم.خاطر اون دوتا بیذاشت بهاز خدا ممنونم که ن_



اش را پاک های پیشانیبازهم چند برگ دستمال برداشت و عرق

 کرد.

توی اون لحظه که فهمیدم و بهش زنگ زدم و هرچی که _

الیقش بود رو بهش گفتم، به حدی وقیح جوابم رو داد و گفت 

خواسته و از اول هم هدفش رسیدن به وقت من رو نمیهیچ

 هام دیدم.بوده که من مرگ رو به وضوح جلوی چشم حامد

 کشمشون.قسم خوردم که می

 نفهمیدم با چه سرعتی روندم تا بهشون برسم.

 هایش گرفته بود.سرش را میان دست

ناکی شده بود و من ده کیلومتری فرودگاه، تصادف وحشت_

ی سفید هاشون که داشتن پارچهوقتی نگاهم افتاد سمت جنازه

 کشیدن روشون.می

 هیستریک و عصبیی خندید.

یغما اونا فقط ده کیلومتر تا فرودگاه فاصله داشتن که _

 ماشینشون چپ کرده بود، فقط ده کیلومتر!

 آه کشید و گفت.



قبل از مراسم تدفین، ابراهیم فربد اومد پیشم، گفت ممنونم _

خری، گفت فهمیدم که شیدا با حامد تو مسیر که آبرومو می

 دگاه بوده، گفت مردونگی کن.فرو

نتونستم بهش نه بگم، گفتن اون ماجرا به بقیه مگه دردی از من 

 کرد؟دوا می

  شانه باال انداخت

 شد آبروم نابود بشه.نه!فقط باعث می_

منم تمام اون مدت ادای یه شوهر عاشق و عزادار رو در آوردم و 

ی من هاینم شد تمام ماجرایی که شروعش، خواستگاری احمقان

 از ترالن بود.

 به صورتش که هنوز هم سرخ بود خیره شده و گفتم.

 من واقعاً متأسفم هامون._

 سرش را تکان داد.

 هارو بهت گفتم که برسم یه چیز دیگه.این_

تازه یادم آمد که او دلیلی برای این دعوت داشته و من این را 

 ام.دادهام و آن اضطراب اولیه را از دست فراموش کرده

بازهم در کسری از ثانیه ضربان قلبم باال رفت و خیره به دهانش 

 چشم دوختم.



 تر شده بود و لبخندی زیبا زد.آرام

راستش توی این چند ماهی که کنارمون بودید، خیلی با خودم _

کلنجار رفتم و نهایتاً وقتی با خودم روراست شدم که فهمیدم 

 هنوز هم به ترالن عالقه دارم.

کار کنم اما فقط دستم را دانستم چهه نگاهش کردم، نمیشوک

روی قلبم گذاشتم و نفسی از سر آسودگی کشیدم و لبخندم 

 آرام آرام جان گرفت.

 لبخند من را که دید، او هم خندید و گفت.

 ام در جریانکه این ماجرارو با خانوادهو قبل از این_
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استگاری کنم، هرچند خواستم اول ترالن رو از تو خوبذارم، می

 دونم با توجه به شرایط فعلیش، راه درازی در پیش دارم.که می

 زمان اشکم چکید.لبخند زدم و هم

 تونم بگم هامون؟چی می_

خوام بدونم، از طرف تو اجازه دارم به ترالن نزدیک فقط می_

 دست بیارم یا نه؟بشم که بتونم دلش رو به

 با همان شوق بسیار لب زدم.

 بهتر از تو برای ترالن؟ کی_



 ترالن کنار کی غیر از تو باشه که قلب من آروم بگیره؟

 لبخند زد و نفس عمیقی و کشید.

دم جایی این همه محبت و لطفت رو ممنونم ازت یغما، قول می_

 جبران کنم.

ی هما عزیز بودی و زمانی که هما تو همیشه برای من به اندازه

ون نبودی، بدجوری دلتنگت بودم، توی کما بود و تو دیگه کنارم

 شد.ات بدجوری حس میجای خالی

 لبخندی زد و ادامه داد.

 اتون توی زندگیم؟جوری خداروشکر کنم برای حضور دوبارهچه_

 کردم.و این من بودم که باید باری دیگر از ته دل خداراشکر می

ر اش را داشتیم، و قرااگر سهراب و عمو نبودند، هامون و خانواده

مان، بدون شک از الطاف بی نهایت گرفتنشان در مسیر زندگی

  خداوند بود.

ترین طعمدر همان لحظه غذاها را آوردند و من آن شب، خوش

 ی عمرم را کنار هامون خوردم.پلو و ماهیچهباقالی

کرد و مطمئن بودم که او بود که وجودش امنیت را معنا می

ای که استحقاقش را دارد تواند ترالن را به آن خوشبختیمی

 برساند.



* 
شادی و نگرانی دو حسی که با وجود تضاد بسیارشان در سلول 

 کردم.به سلول بدنم احساسشان می

که چه ترالن هنوز هم حس خوشایندی به هامون نداشت و این

 ترساند.العملی در برابر هامون نشان دهد من را میعکس

بود شیشه را پایین دادم و نم شروع به باریدن کرده باران نم

ناکش، روی دستم دستم را بیرون بردم و اجازه دادم خنکای نم

 بنشیند.

هایم را بسته بودم و عمیق بوی نم باران را نفس چشم

 کشیدم.می

 را خواست. دلم کمی خلوت کردن و قدم زدن زیر آسمان پاییزی

کند، رو کردم سمت هامون که دیدم با لبخندی پر مهر نگاهم می

 من هم لبخند زدم و گفتم.

 جا پیاده بشم؟شه من اینمی_

 ای کشاند و ایستاد.ماشین را گوشه

 سرش را تکان داد.

 فقط زود برگرد._



ذوق زده از ماشین پیاده شدم، سر انگشتانم را بوسیدم و روی 

 صورتش گذاشتم.

ای صدادار نگاهم کرد و به حالت با چشمانی گرد شده و خنده

 سرش را به چپ و راست تکان داد.استفهام 

 ی متعجبش قهقهه زدم و گفتم.من هم از ته دل به چهره

اگر من برای تو مثل خواهرتم، تو برای من مثل سهرابی، مثل _

 وقت نداشتمش.پدری که هیچ

 بلندتر خندیدم و چشمکی به صورت مهربانش زدم.

 ها! مثل بابامی!خان، برادر نهکنم هامونتأکید می_

هم با صدای بلند خندید و من در حالی که عقب عقب قدم  او

ای در هوا برایش فرستادم و با صدایی بلند داشتم بوسهبرمی

 گفتم.

 دوستت دارم بابایی._

ی ماشین را پایین داد و با همان از کنارم گذشت و شیشه

 اش گفت.خنده

منم دوستت دارم دخترم ولی من فقط ده سال از تو بزرگترم _

، بابا خطابم کردی حس پیری بهم دست داد، یه لحظه فکر یغما



ترم پس حق داره بابابزرگ کردم دوازده سال از ترالن بزرگ

 صدام کنه.

 من قهقهه زدم و او دور شد.

 ایستادم و دستم را روی قلبم گذاشتم.

چند نفس عمیق کشیدم و سرم را باال گرفتم، شدت بارش باران 

 تر شده بود.بیش

 دم.آرام لب ز

خاطر قضاوت اشتباهی که درمورد هامون کردم خدایا من رو به_

 ببخش.

ای در سرم زده شد و تمام مسائل شبیه به پازلی که ناگهان جرقه

 ای از ذهنم بود، کنار هم چیده شدند.اش گوشههر تکه

دیگر مطمئن بودم که شخصی غیر از محمودی پشت آن ماجرای 

و تمام اموال ما بوده و  ورشکستگی و کالهبرداری از شرکت

درست همان شخص در صدد بر زمین کوباندن شرکت حکمت 

است، اگر غیر از این بود، چه دلیلی داشت که بخواهند من را با 

  ایمیلی از جانب محمودی، برعلیه هامون بنشانند؟

ای ابزاری برای خواستند از من استفادهفهمیدم که میحاال می

 د.رسیدن به اهدافشان بکنن



 است که چنین قصدی را دارد؟دانستم چه کسیاما نمی 
* 

 ، از سروقتی به ساختمان رسیدم که مانند یک موش آب کشیده

 تا پایم خیس بود.

 ی پنجمی طبقهقبل از این که کلید به در بیندازم، به پنجره

ی عمران، های خاموش خانهساختمان نگاه کردم و با دیدن برق

و آهی عمیق کشیدم، امابالفاصله به خودم  هایم آویزان شدلب

 "اش باشه یا نهبه تو چه که اون توی خونه"نهیب زدم

 هایم را کف دستم فشردم.اما باز هم لب گزیدم و پرحرص ناخن

که ممکن است کنار مانا باشد، تا آن دانم چرا از تصور ایننمی

 حد عصبی و پَکَر شدم.

اش، سمت فشردن دکمهکنار آسانسور ایستادم اما قبل از 

 ی مارپیچ آهنی سفید را پایین رفتم.پارکینگ رفتم.چند پله

 با دیدن ماشین عمران، لبخندی زدم و نفسی عمیق کشیدم.

 کنار ماشینش ایستادم و آرام گفتم.

 آخه صاحب تو چرا انقدر بد و گند اخالقه؟_

دستم را رویش گذاشتم و با حس گرمی موتورش، پر حرص نفس 

 و گفتم.کشیدم 



 گوری بوده. معلوم نیست تا حاال کدوم_

پایم را محکم به الستیکش کوباندم که صدای دزدگیرش بلند 

 شد و من از جا پریدم.

خواستم برگردم سمت آسانسور که با شنیدن صدای پا و می

 ای پشت ماشین، پاهایم به زمین چسبیددیدن سایه
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را مقابل دهانم و آب دهانم را فرو دادم و ترسیده دستم 

 گذاشتم.

هایم گشاد شده بود و فشار خونم در کسری از چشم مردمک

 ثانیه به پایین ترین حد ممکن نزول کرد.

با بیرون آمدنش از پشت ماشین جیغ کوتاهی کشیدم و دستم را 

 روی قلبم گذاشتم.

اش فرو برده بود و ایهایش را در جیب شلوار جین سورمهدست

ترش را روی سرش گذاشته و کمی هم پایین هکاله سویشرت تیر

 کشیده بود.

ی اول صورتش را نبینم، اما سرش همین باعث شد که در لحظه

را که باال گرفت و پرخشم نگاهم کرد، با صدایی آمیخته با بغض و 

 ترس لب زدم.



 خدا لعنتت کنه عمران._

طور خیره به من، ریموت را از جیب سویشرتش خارج کرد همان

 ای دزدگیر ماشین را قطع کرد.و صد

 هایش بدجوری در هم گره خورده بود.ابرو

 چند قدم جلو آمد که من با هر قدم او، یک قدم عقب رفتم.

 ها برخورد کرد، ایستادم.کمرم که به ماشین یکی از همسایه

اش اش را روی چانهاو هم مقابلم ایستاد و چندبار انگشت اشاره

 کشید.

 ترسیدم!وجود نداشت اما من می دلیلی برای ترسیدن

ام بینی ترین مردی که در تمام طول زندگیمن از غیرقابل بیش 

 ترسیدم!دیده بودم بی دلیل می

به آرامی چندبار سرش را تکان داد و بعد از کمی مکث با 

م توانستهایی که کمی جمعشان کرده بود و از این حالتش میلب

 گفت. بفهمم در حال کنترل لبخندش است،

 ای مگه؟زنی؟بچهتو با من مشکل داری چرا به ماشینم لگد می_

کمی جسارت پیدا کردم و راست ایستادم و انگشتانم را در هم 

 قالب کردم.

 خب، خب_



موهای بیرون آمده از شالم را پشت گوشم زد و من خیره به 

 هایش، کلمات را گم کردم.حرکت انگشت

 آمیز گفت.با لبخندی شیطنت

شی ولی من که هیچ گوری نبودم، هرچند که پررو می حاال_

 بهت بگم که ماشین بنزین نداشت رفته بودم پمپ بنزین.

 هول شده بودم.

 ای باال انداختم و لب زدم.شانه

 اصال، اصال به من چه؟_

 سرش را تکان داد و با جدیت گفت.

شه من گی، اصال به تو ربطی نداره ولی خب میهوم، راستم می_

 م تو کدوم گوری بودی؟بپرس

 ی چشم نگاهش کردم و گردنم را به باال پرتاب کردم.با گوشه

هام شه بپرسی، چون به تو ربطی نداره، منم لباسنه، نمی_

 خوام برم خونه.خیسه می

 حرکت کردم که با انگشتان پرقدرتش بازویم را گرفت.

 برگشتم و نگاهش کردم.

 خوام برم.ولم کن عمران می_



نما و جذابش آرام کنار گوشم خم کرد و با لبخند دندان سرش را

 لب زد.

ها، شه الزم نیست بیای با ماشین درددل کنیدلت تنگ می_

 تونی بیای به خودم بگی.می

هایش خیره کمی دستپاچه بودم اما سرم را بلند کردم و در چشم

 شدم و قدمی به عقب برداشتم.

دی یکم خودت رو خواب دیدی خیر باشه، در ضمن وقت کر_

 تحویل بگیر.

 زد و دست من را رها کرد و میان خنده گفت. قهقهه

 هام مخملیه.گی.منم که پشت گوشباشه باشه، تو راست می_

ی او به خنده افتادم اما باز هم یاد جمالتی افتادم من هم از خنده

 که آن شب بی رحمانه در صورتم کوبیده بود.

ام فهمید که با حالتی بامزه هرهلبخندم جمع شد و انگار از چ

 هایش را کمی جمع کرد.لبش را گزید و چشم

 خیال یغما.بی_

 آهی عمیق کشیدم.

وقت از یاد آدم ها ممکنه هیچخیال، ولی بعضی حرفباشه بی_

 نره.



 چشمکی زد.

خیلی خب دیگه خودتو لوس نکن، االنم برو لباساتو عوض کن، _

 بریم بستنی بخوریم.

 خندیدم.

 ای عمران.تو دیوونه_

 به تأیید حرفم، سرش را تکان داد.

 گن.آره زیاد بهم می_

ا یعنی بی"بریم بستنی بخوریم"گفتاو عمران بود، وقتی می

مان را، یعنی آشتی، یعنی تمامش کنیم این قهر مسخره

 عذرخواهی!

او عمران بود، نیم ساعت قبل در پارکینگ به شدت از او ترسیده 

ی هر رفتار عجیب و غریبی از جانبش ه آمادهبودم و هرلحظ

بودم و نیم ساعت بعد، زمانی که مقابل بستنی فروشی دو خیابان 

 های شکالتی را با لذتباالتر، زیر باران ایستاده بودیم و بستنی

زدیم، لرزیدیم و قهقهه میگذاشتیم و از سرما میدر دهانمان می

ر شده بود که انگار قدر از آن عمرانِ بدخلق و بدقلق دوآن

های کوچک و بی شیله و طور شبیه به پسربچههمیشه همان

 پیله بوده.



 ی سوم ایستاد و با لبخند، گفتم.آسانسور در طبقه

 شبت بخیر عمران، ممنونم خیلی خوش گذشت._

 دستش را روی موهایش کشید و کمی دست دست کرد.

 صدادار خندیدم.

قت خجالتی نبودی، حرفت رو وتا جایی که من یادم میاد، هیچ_

 بزن.

 هایش برق زد.چشم

 کنی؟هرچی بگم قبول می_

 هایم را باال انداختم.ام را کمی جلو دادم و شانهلب پایینی

 بستگی داره چی باشه._

که من فرصت کنم چیزی ی پنج را فشرد و قبل از ایندکمه

 بگویم گفت.

 ی من.نرو خونه، بریم خونه_

 متعجب نگاهش کردم.

ام خوابم میاد، بعدم االن تو سوال نکردی، عمران من خسته_

 دستور دادی.

انتظار داشتم بحث کند، تند جواب دهد یا هر واکنشی غیر از 

 ی آرامی که زیر لب گفت.تکان دادن سرش و باشه



خودش از آسانسور خارج شد و کلیدش را از جیبش خارج کرد و 

 سمت در رفت و گفت.

 اب.بخیر، برو بخوشب_

اش را تاب نیاورد، دنبالش رفتم و طور آرام شدن ناگهانیدلم آن

 کنارش ایستادم و گفتم.

 قهر نکن عمران، اومدم._

 در را باز کرد و گفت.

 برو تو._

 داخل رفتم و نگاهم را به اطراف چرخاندم.

 اش افتضاح بود.وضعیت خانه
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 نچ نچی زیر لب کردم و گفتم.

ای جا؟مگه یه نفر هفتهعمران؟بمب ترکیده ایناین چه وضعشه _

 بار نمیاد خونه رو تمیز کنه؟یک

 بطری آب را از داخل یخچال برداشت

 و یک نفس سرکشید.

 بطری خالی را روی میز گذاشت و گفت.



ی خودمم چرا، سه روز پیش اومد، منتها من حال و حوصله_

 ندارم چه رسیده به مرتب کردن خونه.

بینی بود، گاهی هم مثل یک ه که غیرقابل پیشاو همان انداز

اش را قدر که به راحتی توانستم دلتنگیشد، آنآیینه شفاف می

 هایش بخوانم.از چشم

 ی رادیوتورها را باالتر برد و گفت.سیگاری آتش زد و درجه

 تو که غریبه نیستی یغمایی، دلم هوای مامان و هما رو کرده._

جا، چون یهو یه حس بدی اومد یناینم که گفتم االن بیای ا

ها تنهایی آزارم جور وقتخواستم تنها باشم، اینسراغم، نمی

 ده.می

حاال که مانا "هایم فشردم که نیش نزندزبانم را میان دندان

 "نیست، من باید باشم؟اگر اون بود بازم این حس رو داشتی؟

خارج طور خیره به او که حاال سویشرت و بلوزش را از تن همان

 کرد بودم.های ال کنارش پرتاب میکرد و روی مبلمی

م، کردماندم و سکوت میوقتی دلش تنگ بود، یعنی من باید می

قدر کردم تا او هرچهمان باید سکوت میبه رسم کودکی

خواهد گالیه کند و غر بزند.اصال به حرمت همان روزها بود می

 هایم بود.که زبانم هنوز هم میان دندان



داد همراه خان اجازه نمیبچه که بودیم، روزهای جمعه، کیومرث

دوستانش به زمین فوتبال برود، خوب به یاد دارم عمران هم با 

های عمو زد.عاشق جوجه کبابکرد و لب به غذا نمیهمه قهر می

کرد که اش طوری وانمود میعنایت بود اما برای اعالم نارضایتی

 .گذرداز غذای محبوبش هم می

داد که ها را آزار میی بچهکرد و بقیهقدر پرخاشگری میآن

 کرد حتی نزدیکش برود.کس جرأت نمیهیچ

ها بود که یک بشقاب از غذا را زیر چادر کوچک طور وقتآن

گرفتم و برایش به باغ اش میهای ریز صورتیسفیدم با گل

 بردم.پشتی ساختمان می

ها را عمران ی آن جمعهوقت هم هیچ کس نفهمید که همههیچ

 خورد.ناهارش را می

خورد نگاه غذایش را می  نشستم و به او که با ولعکنارش می

 کردم.می

ریخت و ای هم اشک میزد، حتی چند قطرهزد، نق میغر می

شد، موهای فر دار من را کمی میان انگشتانش تر که میعصبانی

زد و ه میکشید و اشک در چشمان من حلقگرفت و میمی

 ند.کدانستم اگر چیزی بگویم، با من هم مثل بقیه برخورد میمی



 کرد.بعد هم تند و پشت سر هم عذرخواهی می

ای که در انباری کوچک ی آخر هم توپش را با کمان ارهدر مرحله

کرد و چندین بار پرحرص رویش ی باغ بود پاره میگوشه

 گرفت.پرید و بعد سرش را باال میمی

ترها دستور بدهد و کوچک بود اما دوست داشت شبیه بزرگ

 رفتار کند.

 گفت.برویم می که کنار بقیهقبل از این

یغما، به کسی بگی برای من غذا آوردی، یا اگه بگی من چی _

 وقت دوستت ندارم.وقت دیگه هیچبهت گفتم و گریه کردم، اون

م پریدایین میمن هم با آن جسم کوچک و الغر و نحیفم، باال و پ

 گفتم.و با ذوق می

 قول، قول، قول، قول_

که دوستم نداشته باشد خیلی ترسیدم! از اینمن می

 ترسیدم.می

ها، در لباس من هم سوسک یا ی دخترکه مثل بقیهاز این

 ترسیدم.ها را بیندازد میی جیرجیرکهای خشک شدهپوست

دارهایش را منی که جانم به جان سهراب بند بود، همیشه هش

 گرفتم.مبنی بر دور ماندن از عمران نادیده می



کردم کنار او بودن و حمایتش را داشتن، برایم یک امتیاز فکر می

 شود.محسوب می

خورد، هایم تکان میبا نقش و نگار روی دستش که مقابل چشم

 اش.ای دور، پرتاب شدم میان سالن خانهاز گذشته

 م کرد.هایش را تنگ کرد و نگاهچشم

 کجایی؟_

 تلخ خندیدم و به موهایم اشاره کردم و گفتم.

 شی؟اگر موهام رو بکشی، آروم می_

 تر خندید و جلو آمد.او هم تلخ

هایش را سمت خیسم را از روی سرم برداشت و انگشت روسری

 موهایم آورد.

هایم را بستم و فهمیدم که دست پس کشید و سمت چشم

 آشپزخانه رفت و گفت.

 چینم توی ماشین.هارو میسالن رو جمع کن، منم این ظرفتو _

چیزی در قلبم تکان خورد، اما نفهمیدم چه چیزی بود که نفسم 

 ام گره زد.را در سینه

 ام انداختممانتو را از تنم خارج کردم و نگاهی به بلوز خیس شده

 و گفتم.



 شه یه لباس بدی به من؟بلوزم خیلی خیسه.می_

ی بعد بیرون رد و سمت اتاقش رفت و یک دقیقهها را رها کظرف

 آمد و گفت.

 گذاشتم روی تخت برو بردار._

 مانتو و روسری را روی رادیاتور گذاشتم تا کمی خشک شود.

وارد اتاقش که شدم با دیدن پیراهنی که برایم روی آن تخت 

ای مخملش گذاشته بود، پر حرص رو ی سورمهبا رویه دونفره

 هایم را روی هم ساییدم و بیرون رفتم.دانبرگرداندم و دن

 صدای پاهایم را شنید که برگشت و گفت.

 پس چرا نپوشیدی؟خوشت نیومد؟_

هایی که روی میز و خودم را مشغول کار نشان دادم و لباس

 ها افتاده بود را برداشتم و شانه باال انداختم.مبل

 هم که گرمه.شه، خونهنه، همین خوبه، خشک می_

ی چشم نگاهش کردم که در یک حرکت زیر پیراهن گوشهبا 

رکابی سفیدش را از تن خارج کرد و با خشم روی کانتر کوبید و 

 گفت.ای بعد، با صدای فریادش از جا پریدم که میثانیه

 چته تو یغما؟چته؟عین آدم بگو مشکلت با من چیه؟_

۸۰#  



یقه یه د ای؟چه مرگته کهبینیچرا مثل هوای پاییز غیرقابل پیش

 شه خوردت؟خوبی یه دیقه بعد با صد من عسل نمی

 ها را میان انگشتانم فشردم.مبهوت نگاهش کردم و لباس

زبان لعنتی من همیشه فلج بود یا فقط مقابل داد و فریادهای او 

 افتاد؟بود که از کار می

 ام را که دید دستش را درنگاه خیره

میان موهای پُرِ کمی موهایش فرو برد و من به رد انگشتانش 

 اش خیره ماندم.دار و مشکیموج

 هایش را پر از هوا کرد و بازدمش را پرصدا بیرون داد.لپ

 خوای بگی چرا اخالقت انقدر مزخرفه؟خدایی نمی_

دانستم که دردم دلیلی نداشتم، اصال خودم هم نمی

گفت، دَم دَمی شده بودم و دلیلی برای این چیست؟راست می

 شتم.حالم ندا

 دانم؟اما گفتم.برای منحرف کردن فکر خودم یا فکر او بود، نمی

باز خداروشکر که به قول خودت من مثل هوای پاییزم، تو چی _

 که مثل هوای بهاری؟

دادت یهو زنی و وسط داد و بیتو اوج مهربونیت یهو فریاد می

 کنه؟محبتت گل می



ود و با هایش به بازی گرفته بلب زیرینش را میان دندان

 کرد.هایی تنگ شده نگاهم میچشم

فهمم چی تو اوالً که زبون درازتو جمع کن، دوماً باالخره که می_

 گذره دختر.ی فسقلیت میاون کله

کاش هروقت که فهمیدی، به خودم هم "درد دل جوابش را دادم.

 "بگی!

 

اش سرگرم یک ساعتی در سکوت خودم را با مرتب کردن خانه

 کردم.

 سوخت.خوابی میهایم از شدت بیودم و چشمخسته ب

های کوچک به او که پای گاز ایستاده بود و قهوه در فنجان

ای بینمان را ریخت نگاه کردم و سکوت شصت دقیقهمی

 شکستم و گفتم.

 رم خونه، واقعا خوابم میاد.من دیگه می_

ها کرد و صورتش را یک طرفی جمع کرد و ای به فنجاناشاره

 گفت.

 شین بینم پس واسه کدوم االغی قهوه درست کردم؟ب_

 ام گذاشتم و نالیدم.دستم را روی پیشانی



 ادبی عمران؟آخه تو چرا انقدر بی_

 با سینی کوچکی از آشپزخانه خارج شد.خندید و گفت.

 شه المصب.کنم مؤدب باشم ولی نمیاتفاقا خیلی سعی می_

باهات حرف بزنم، یهو دو کلوم عین آدم   خواستمبعدم مثال می

 عنق شدی، نذاشتی که.

ی سالن، دست به سینه های ال آبی آسمانی گوشهروی مبل

نشستم و یک پایم را روی پای دیگرم انداختم و سرم را تکان 

 دادم.

 شنوم.خب بفرما، من می_

سینی را روی میز گذاشت و خودش هم مقابلم نشست و پاهایش 

 زد. دار لبرا روی میز گذاشت و کش

 آخـیش!_

 به آشپزخانه اشاره کردم.

 خوای!تونی تمیز باشی و نمیپس می_

طور که فندک جدیدِ زیپوی لیمیتد ادیشن خم شد و همان

ی میز به اش را از داخل مربع چوبی زیر شیشهگانهعجایب هفت

اش گرد و کوچک چوبی ی برنز سیگار و زیرسیگاریهمراه جعبه

 داشت گفت.برمی



 تونم ولی باید حس و حالش باشه.آره می_

 نیم نگاهی به صورتم انداخت و زیرلب زمزمه کرد.

 که امشب هم حسش بود و هم حالش.-

 سیگاری آتش زد و کام عمیقی گرفت.

 کارت داشت؟خب، حاال بگو ببینم هامون چی_

 ای کرد.ی مردانهمتعجب نگاهش کردم که تک خنده

ا هم بیرون بودید، حاال با خر که طرف نیستی، من فهمیدم ب_

 کارت داشت یا نه؟گی چیمی

 هایم نقش بست.های هامون روی لبحرف لبخندی از یادآوری

کوسنی را از کنار دستش برداشت و پرتاب کرد سمتم که در هوا 

 گرفتمش و خندیدم.

 اخم کرد و گفت.

افتی نیشت باید تا چیه؟بند عیشت پاره شد؟یاد هامون می_

 بشه؟بناگوشت باز 

ای که گانهفهمیدم اما به حرص بچههایش را نمیدلیل حرف

کرد قهقهه زدم و بی مقدمه صورتش را کمی تخس و بانمک می

 گفتم.

 ها، هامون ترالن رو ازم خواستگاری کرد!بین خودمون بمونه_



یک تای ابرویش را باال داد و خاکستر سیگار را در 

 زد.اش تکاند و صدادار پوزخند زیرسیگاری

 خب گفته بودم که خیلی هم حواسش بهت نیست._

 ی بعد گفتم.هایم را روی هم فشردم و چند ثانیهدندان

 های اون شبم رو کنار استخر فراموش کردی؟حرف_

ی من به هامون سوء برداشت بهت گفتم از نوع محبت و عالقه

 نکن.

باال ی دود غلیظ سیگارش را هم در هوا فوت کرد و شانه ته مانده

 انداخت.

 خب حاال، اصال به من ربطی نداره._

 سرم را تکان دادم.

دونم چرا گی، اصال به تو ربطی نداره فقط نمیهم میراست_

 انقدر کنجکاوی.

که جوابی بدهد، کرد و بدون ایندر فندکش را باز و بسته می

 کرد.ها را باال و پایین میتلویزیون را روشن کرد و شبکه

که بحثی را که شروع شدم، از اینصبانی میاز حرکاتش ع

 تر.کرد بیشکرد، تمامش نمیمی



کرد نگاه کردم و طور درش را باز و بسته میبه فندکش که همان

 گفتم.

 راستی، فندک جدید مبارک._

 نگاهش را به فندک داد و لبخند زد.

 اس.هدیه_

 پوزخندی زدم که گفت.

 مانا نداده!_

 تفاوت شانه باال انداختم.بی من هم به جبران رفتارش

خب حاال، اصال به من ربطی نداره، چه فرقی داره که کی برات _

 خریده؟ من فقط تبریک گفتم.

 اش را برداشت و با لبخندی محو گفت.فنجان قهوه

صاحابو سگ زبون دراز، مرد نیستم اگه یه روز اون بیای توله_

 کوتاهش نکنم!

 م مزه کردم و آرام جوابش را دادم.ی تلخ را آرام آرامن هم قهوه

 تربیتِ بی نزاکت!بی_

 چشمکی زد و گفت.

جوری از خجالتت درمیام، یه چندتا فیلم حاال بذار به وقتش یه_

 ای؟خوام بذارم ببینیم، پایهریختم رو فلش، می



 سرم را تکان دادم.

 بذار، ولی قول_
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 ان دادم.با صدای کوبیده شدن در، گردن دردناکم را کمی تک

 حس کردم تمام بدنم خشک شده.

ی عمران که دیشب را در خانههایم را باز کردم و از اینچشم

خوابم برده بودم متعجب روی مبل نشستم که با صدای جیغ 

آشنای زنی، عمران هم مانند من از خواب پرید و گیج و گنگ به 

 اطرافش نگاه کرد.

عمران روی بدنم کشیده هایم گرد شد و پتویی را که حتما چشم

هایش را به بود را کنار زدم و سمت مانا چرخیدم که دست

هایی به خون نشسته و کمرش زده بود و عصبانی با چشم

 داد.صورتی برافروخته نگاهش را بین من و عمران حرکت می

ی اول از حضورش و فکر اشتباهی کنم که در لحظهاعتراف می

 دهد ترسیدم.که مشخص بود در سرش جوالن می

ی عمران رویش کمی جسارت گرفتم که صدای اما از نگاه خیره

 جیغ دومش در خانه پیچید.

 ی هرزه؟جا دخترهکردی اینچه غلطی می_



 ام را مقابلش تکان دادم.ایستادم و انگشت اشاره

 حرف دهنت رو بفهم و بقیه رو شبیه به خودت نبین._

ای پرتاب کرد و گوشه شالش را از روی سرش برداشت و با حرص

 بلند تر جیغ کشید.

گی؟چرا از خونمون بیرونش عمران الل شدی؟چرا هیچی نمی_

 کنی؟نمی

 تر حرص بخورد و میان خنده گفتم.عمداً خندیدم که بیش

 ی مشترک تو و عمرانه؟جا خونهخونتون؟مطمئنی این_

 گاه سرش کرده بود.عمران نشسته بود و یک دستش را تکیه

ی نشینکشید اما من هم عقببا نگاهش برایم خط و نشان میمانا 

نکردم و مانند خودش گستاخ نگاهش کردم و دستم را در هوا 

 تکان دادم.

 چیه؟_

اش را باز کرد و پرحرص از تنش های مانتوی کوتاه لیموییدکمه

 ای دیگر انداخت.خارج کرد و گوشه

 بودیم.روی هم چندقدمی جلو آمد و حاال درست روبه

اش که با خط چشم های عسلیسرم را باال گرفتم و به چشم

 رسید زُل زدم.تر به نظر میای وحشیگربه



 با صدایی بلند در صورتم فریاد کشید.

 هایم را تنگ کردم و یک دستم را روی گوشم قرار دادم.چشم

کثافت، مگه بهت نگفته بودم دور و بر عمران نباش، هشدارایی _

 گیری احمق؟م رو جدی نمیدکه بهت می

 پوزخندی زد و سرش را تکان داد.

 پس هنوز منو نشناختی!_

 من هم داد کشیدم.

روابط من به خودم مربوطه و درضمن انقدر افکار مزخرفی که _

 گذره رو جدی نگیر.توی اون ذهن مریض و معیوبت می

اش شبیه به اژدهایی که هرلحظه ممکن بود فوران های بینیپره

 شد.باز و بسته می کند،

نگاهم به عمران افتاد که حاال دست به سینه نشسته بود و نگاه 

 کرد.اندر سفیهش را سمتمان روانه میعاقل

در آن لحظه انتظار هرواکنش و توهینی را از سمت مانا داشتم اما 

ن که مدر یک حرکت کامالً وحشیانه غافلگیرم کرد و قبل از این

ن دهم، دستش را پشت سرم برد و العملی نشابتوانم عکس

 موهایم را در دست گرفت و دور مچش پیچید.



از شدت درد جیغ کشیدم و دستش را در دستم گرفتم اما 

زدم و تکرار تر کشید و حاال من از درد جیغ میموهایم را محکم

 کردم.می

 ای.ولم کن وحشی، ولم کن روانی، ولم کن تو دیوونه_

 پیچیده بود.صدای هردومان در هم 

کرد و با الفاظ زشت و رکیک خطابم او هم دائم تهدید می

 کرد.می

 کردم پوست سرم در حال کش آمدن است.احساس می

توانستم مهارش هایم داغ شده بود و به هیچ عنوان نمیگوش

 کنم.

در نهایت تنها چیزی که به ذهنم رسید، ساعد دستش را میان 

 گرفتم. هایم گرفتم و محکم گازشدندان

جیغ کشید و با صدای بلند زیر گریه زد و محکم هولم داد، 

طوری که کمرم با دیوار برخورد کرد و باالخره موهایم را رها به

 کرد.

رفت با طور که سمت اتاقش میعمران از جایش بلند شد و همان

 صدای بلندی گفت.

 شید دیگه، تمومش کنید.خفه_



طور که با تم انداخت و همانمانا نگاهی پر از کینه و نفرت سم

داد، سمت عمران دوید یک دستش، دست دیگرش را ماساژ می

 و میان گریه با صدای تیز و اعصاب خوردکنش گفت.

عمران جونم وایسا عشقم، من اومده بودم دنبالت باهم بریم _

 کرد؟کار میجا چیشرکت، این دختره این

تی یک لحظه خواستم حخواستم بشنوم، اصال دیگر نمینمی

 جا باشم.آن

ی باریک از موهایم که به لطف مانا روی زمین به یک دسته

ریخته بود نگاه کردم و شالم را روی سرم انداختم و مانتو و کیفم 

 را برداشتم و از در بیرون رفتم.

ها را به سرعت پایین آمدم و کلید را به در انداختم و قفلش پله

 را باز کردم و وارد خانه شدم.

در را بستم و سمت اتاق عمو که وسایلش هنوز هم دست 

 جا بود دویدم.نخورده در آن

 ی ترکیدن دادم.خودم را روی تختش انداختم و به بغضم اجازه

ای بهتر از این برای ضجه سوخت و چه بهانهپوست سرم می

 زدن؟



کردم هنوز هم کمی از بالشتش را عمیق بو کشیدم، احساس می

 جا مانده.عطر تنش آن  بوی شامپو و 

 ام برای هق زدن قوی تر بود.بار بهانهاین 

 ست.دانستم که درد من چیز دیگریخودم هم می

 تر.های مانا درد داشت و نگاه خیره و مضحک عمران بیشحرف

که سکوت عمران شبیه به مهر تأییدی نادیده گرفته شدنم و این

 بر اوهام مانا بود.

 من هرزه نبودم!

ای که ام، با وجود آزادیبیست و شش ساله مام زندگیدر ت

 داشتم، خط قرمزهایم باالترین ارزشم بود.

نشستم و بالشت عمو را محکم بغل کردم و صورتم را درش 

 پنهان کردم.
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 اش کرده بودم فریاد کشیدم.و با صدایی که در بالشت خفه

هم ازتون بهخدا لعنتت کنه عمران، خدا لعنتتون کنه، حالم _

 خوره.می

خوره، از این دنیای لعنتی که از اولش با هم میحالم از خودم به

من سر ناسازگاری داشت، از پدری که انقدر بی مسئولیت بوده 



تر از همه متنفرم، از دست تقدیری که مادرم رو گرفت، بیش

جانم، سهرابم که نفسم به نفسش بند بود، زنعمو زری

بلند کردم و بریده بریده هق زدم و به رد  عموعنایتم، سرم را

طور نفس خیس اشک روی بالشت سفید خیره ماندم و همان

 بریده، هنوز دست از گالیه به خدایم برنداشته بودم.

شم، این کنم بدون ترالن، دارم روانی میخدایا من دارم دق می_

حق من نیست که هرکسی از راه رسید، هرچی که دلش خواست 

 .بارم کنه

هایم را با پشت دست پاک کردم و کافی بود اسمش را به اشک

 زبان بیاورم تا باز هم زار بزنم.

 عمران، عمران، عمرانِ بد!_

شد جایی برم که دیگه شد برم از این خونه، کاش میکاش می

 چشمم به اون و مانا نخوره.

ها با خودم حرف زدم و از زمین و زمان به قدر مانند دیوانهآن

گالیه کردم، که با حس داغ شدن بینی و سپس پشت لبم، با  خدا

 آور خونی که وارد دهانم شد، به خودم آمدم.طعم تلخ و چندش



سرم را باال گرفتم و سمت دستشویی دویدم و با خودم فکر 

این دلیل که مدت زمان طوالنی سرم را خم کرده و کردم شاید به

 روان شده.ام صورتم روی بالشت بوده، خون از بینی

ای صدای زنگ تلفن بلند شد و من چندبرگ از دستمال لوله

ام گرفتم و به سالن آویزان در توالت جدا کردم و مقابل بینی

 پذیرایی رفتم.

 ی شرکت روی تلفن افتاده بود.شماره

 جواب دادم که صدای گرم هامون در گوشم پیچید.

 سید.سالم و احوال پرسی مختصری کردیم که موشکافانه پر

 جوریه، انگار گریه کردی!چیزی شده؟صدات یه_

 هول شدم و گفتم.

 نه، نه، چیزی نشده، یعنی مهم نیست._

 نچی کرد و گفت.

گم اتفاقی بین تو و عمران نیفتاده؟آخه تو مطمئنی؟یعنی می_

 ام اومده شرکت حسابی برزخه.این پسره

اب خودم را روی کاناپه رها کردم و دراز کشیدم و در دل جو

 دادم.

 "اسم لعنتیش هم همه جا و همیشه هست"



 گفت.با صدای هامون که می

 دی؟یغماجان چرا جواب نمی_

 به خودم آمدم.

گم چیزی نشده، عمران رو که خودت بهتر از هان؟نه، یعنی می_

 شناسی.ای میهرکس دیگه

 نفسی صدادار کشید.

 نمیای شرکت؟کلی کار ریخته رو سرمون._

دانستم این حجم از خستگی از کجا آمده و یخسته بودم و نم

 فقط دوست داشتم به مدتی طوالنی بخوابم.

 شه امروز نیام؟ام، میهامون من خیلی خسته_

 مردانه و مهربان خندید.

 باشه نیا ولی امروز خوب استراحت کن، فردا رو حتما باید بیای._

 که تماس را قطع کنم گفت.تشکر کردم و قبل از این

 خوام برم مالقات ترالن.من امروز می راستی_

 هایم نقش بست.رنگ روی لبلبخندی کم

 باشه برو ولی خودت رو برای هر برخوردی آماده کن._

 بازهم خندید.



دونم من تا بله رو از این خواهر شما بگیرم، باید یه جفت می_

 کفش آهنی پاره کنم.

ب منفی گوشی را که قطع کردم، فکر کردم ترالن حتی اگر جوا

 به هامون بدهد حق دارد.

طور که باید، چند روز دیگر سالگرد سهراب بود و ترالن هنوز آن

 با مرگش کنار نیامده بود.

دانستم خواستم و میاما من هم از ته قلبم سعادت خواهرم را می

 که هامون توانایی خوشبخت کردنش را دارد.

یدم چه زمانی زدم که نفهمنهایتم دست و پا میمیان افکار بی

 خواب مغزم را به تسلیم درآورد.
*** 

ی این کردم همهحالی داشتم و فکر میدائم احساس رخوت و بی

 است.های مسخره از تنهایی و ناراحتی و دلتنگیحس

یک برش از پیتزای مخلوطی را که سفارش داده بودم خوردم و 

 ستم.اش نگاهی انداختم و در جعبه را ببی میل به باقی مانده

 خواست.دلم یک فنجان چای غلیظ می

 دوتا هل در قوری انداختم.چای ساز را به برق زدم و چای و یکی

 ام را پر کردم و یک تکه نبات زنجبیلی درش انداختم.لیوان چای



گوش سفیدم را از کمد بیرون آوردم و روی شال بافت سه

 هایم انداختم.شانه

 داشت.تراسِ خانه، در اتاق عمو قرار 

ی سرتاسر اتاق دوازده بازی که طولش به اندازهتراس بزرگ و دل

 رسید.متری بود و عرضش به دو و نیم متر می

همان روزهای اولی که به این خانه آمده بودیم، صندلی راکِ 

 ای رنگ را در تراس گذاشته بودم.قهوه

رویش نشستم و به چند گلدان کوچک کاکتوس که روی قسمت 

 ی دیوار گذاشته بودمشان، خیره شدم.هآمدبیرون

ها هم مثل من زیاد خوب نبود که آن طراوت و انگار حال آن

 شان را از دست داده بودند.زیبایی اولیه

خوری را آرام آرام در لیوان چرخاندم و چشمانم را قاشق چای

هایم چسباندم و ترکیب طعم هل و بستم و لیوان داغ را به لب

 آرام آرام مزه کردم. زنجیل در چای را

های کوچک گذاشتم و چشم ای کنار گلدانلیوان چای را گوشه

تر روز را خوابیده که بیشی ساکت و آرام دوختم.با اینبه کوچه

 بودم، اما باز هم احساس خستگی داشتم.



ام کرده که نواختی زندگی افسردهکردم تنهایی و یکفکر می

نداشتم.بی حوصله در  ی هیچ چیز غیر از خواب راحوصله

چرخیدم که گوشی در دستم لرزید، پیامی از صفحات مجازی می

هامون داشتم.بازش کردم و انگار همان یک جمله کافی بود تا از 

 حالی خارج شومآن رخوت و بی
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هم هرچند سرد اما رفتم دیدنش، حالش بهتر بود، رفتارش"

 نبود.کردم حالم شبیه به چیزی که فکر میخوش

 "شبت بخیر موفرفری مهربون

 حال ترالن خوب باشد و من بی حوصله باشم؟

هایم را ببندم و هوای آلوده را عمیق همین کافی نبود تا چشم

 ؟"خدایا شکرت"نفس بکشم و زمزمه کنم
*** 

کردم که در ام را مییک هفته گذشته بود و من تمام سعی

 اشم.ترین برخورد را با عمران داشته بشرکت کم

توانست انجام دهد، ترین کاری که میکردم کمبا خودم فکر می

 یک عذرخواهی ساده بود.



ی مانا، حتی چیزی به روی اما او بعد از آن برخورد زشت و زننده

 داد.حد وقاحتش من را عذاب میآورد و تا اینخودش نمی

تا جایی که ممکن بود سرم را خم کرده بودم و خودم را مشغول 

 دادم.ی شرکت نشان میدن متن قرارداد تازهخوان

داد حتی یک کلمه هم چیزی اما سنگینی نگاه عمران اجازه نمی

 متوجه شوم.

مان با شرکت خارجی کالفه شده بودم و دوست داشتم جلسه

طرف قرارداد زودتر شروع شود تا از شر حضور نزدیکش خالص 

 شوم.

دف و آرزوی خیلی از ای را برده بودیم که هچندروز قبل مناقصه

های رقیب همکاری با آن برند بود و این برای شرکت شرکت

 حکمت اعتباری صدچندان به ارمغان آورده بود.

توانستیم به مدت دوسال انحصار پخش محصوالتشان این که می

را در دست بگیریم یعنی راحت شدن خیالمان که بارمان را 

 ایم.محکم بسته

 ورد و هامون وارد اتاق شد.ی کوتاه به در خدو تقه

 تر از همیشه بود کشیده شد.نگاه هردومان سمت او که آراسته



رنگش با پیراهن هم  نفتی سیرش و کراواتکت و شلوار آبی

  آمد.اش میسفید، عجیب به هیبت پدرانه

 حال و مهربانش زدم.لبخندی به صورت خوش

 ستقبال ازشون.ی دیگه آماده باشید برای اها تا ده دقیقهبچه_

 عمران سرش را تکان داد.

 همه چی حله خیالت راحت._

 که از در خارج شود رو به من گفت.قبل از این

 راستی یه زنگ به دکتر کاوه بزن، فکر کنم باهات کار داره._

ای در تمام جانم سرازیر شد که ناباور لبخند زدم و چنان خوشی

 ام را از روی میز برداشتمگوشی

 و بیرون رفت. چشمکی زد

 بدون توجه به حضور عمران شماره را گرفتم.

 صدای دکتر در گوشی پیچید.

 با تمام ذوقی که در صدایم نشسته بود گفتم.

 سالم دکتر خوبید؟_

 ای مهربان کرد و پاسخم را داد.خنده

 سالم دختر گلم، خودت خوبی؟هامون بهت گفت؟_



ایستادم و نگاهم را به های بلند از جایم بلند شدم و پشت پنجره

 خیابان دوختم.

 نه فقط گفت با شما تماس بگیرم._

 شه درسته؟ترالن ترخیص می

آره دخترم، به امید خدا فردا، فقط وقتی اومدی باید درمورد _

 سری توضیح بهت بدم.حاالت و رفتارش و داروهاش یک

 دست و پاهایم از هیجان یخ زده بود.

 اش را ازبه او افتاد که کت مشکی تماس را که قطع کردم، نگاهم

ی کراواتش روی چوب لباسی برداشت و پوشید و حاال با گره

 درگیر بود.

چندبار بست و مجدد بازش کرد و در نهایت محکم روی میزش 

 کوبید و لب زد.

 صاحابِ نکبت.بی_

که هایش گذاشت و قبل از اینیک نخ سیگار برداشت و بین لب

های روی میز پیدا کند سمتش رفتم و فندکش را از بین کاغذ

 هایش برداشتم و آرام گفتم.سیگار را از بین لب

 در عرض دو سه ساعت ده نخ کشیدی، بسه دیگه._



کرد، کراوات را دور گردنش انداختم و سرم   بدون اعتراض نگاهم

اش زدم و بدون هیچ حرفی سمت آینه رفتم و را باال بردم و گره

انداختم و دستی به مانتوی کرمی طرح کتم هایم نگاهی به لباس

ام را مرتب کردم های مات ترمهکشیدم و روسری مشکی با طرح

و خیالم که از آراسته بودنم راحت شد قصد خروج از اتاق را 

هایش را از پشت سر شنیدم و شاید هم کردم که صدای قدم

تر رفتم تا درست پشت سرم بایستد و سرش را خم عمداً آهسته

د و با ترکیب بوی سیگار ماربرو و آن بوی عجیب و غریب کن

ادکلن میسون فرانسیس کورکجان عودش کنار گوشم با همان 

 اش بگوید.دار و کمی خشن مردانهصدای خس

مرسی بابت بستن کراواتم و درضمن، درسته که تو با این تیپ _

سانتیتم های کرمی پاشنه هفتسنگین و خانومانه و اون کفش

شیک و باکالسی، اما وقتایی که یه بافت دخترونه خیلی 

که یکمم طرح پارگی داره و اون کفش  پوشی با شلوار لیمی

های رنگارنگت خیلی پشتی و شالدار و کولههای گلکالج

 شی یغما.تر میبروتودل

که نگاهی سمت منِ وارفته بیندازد از این را گفت و بدون این

 اتاق خارج شد.



ام را ی روسریکه بداند نفسی که پارچهبدون این این را گفت

 ی گوشم برسد، چه آتشی برجانم نشاند.درید تا به الله

دانم؟اما تمام تنم را این را گفت و خودش فهمید یا نفهمید، نمی

فهمیدم چرا حضور مانا عذابم ی آتشی که حاال میکرد کوره

 کند.می امدهد و دوری از عمران تا سرحد مرگ دیوانهمی

ای که گفت و من را در دنیایی مبهم رها کرد و با ضرب سیلی

 خودم بر صورتم نواختم، اشکم چکید و زمزمه کردم.

خودش بهت گفته بود که مثل دوتا دوستیم، اون فقط یه _

 دوسته یغمای احمق، فقط یه دوست که یه نظر دوستانه داد.

چیست و او که  زدم به حالی که فهمیده بودم دردمباید زار می

 کرد.بدون شک حتی به من فکر هم نمی

 کردم.اما نباید خودم را خوار و خفیف می

 هایم را پاک کردمهایم کشیدم و اشکدستم را زیر چشم
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و به خودم قول دادم تا پایان امروز حتی نگاهم سمتش نیفتد و  

 زیرلب گفتم.



به  شبیه ده با کسیوقتی براش مهم نیستی، وقتی ترجیح می_

ات پر و بال مانا باشه، حق نداری حتی دیگه به اون توهم احمقانه

 بدی.

 خوادت، چرا تو بخوایش؟وقتی اون نمی

با این حرف از آن حس گیج و منگی خارج شدم و به خودم 

 آمدم.

ام چنین نوعِ فهمیده بودم برای اولین بار در تمام طول زندگی

ر درد داشت که باید خودم را قدکنم و چهای را تجربه میعالقه

 که او لِهم کند!کردم قبل از اینلِه می

 ی قلبم را نشنیده گرفتم.های کرکنندهسرم را تکان دادم و تپش

 هایی که الزم بود را برداشتم و از اتاق خارج شدم.برگه

شد برق رضایت رفت و انتهای کار میجلسه با موفقیت پیش می

 و سهمداران دید.را در چشم تک تک حاضرین 

شد و صدرا با عجله از جایش بلند شد و کم کم سالن خلوت می

 با خنده خطاب به هامون گفت.

گم که خدا که هما حق داره هرچی به من بگه، البته بهش میبه_

 تو نذاشتی زودتر برم دنبالش.

 ای کرد و سرش را تکان داد.ی مردانههامون هم تک خنده



ی شد توی همچین جلسهل شرکتی، میپسر ناسالمتی تو وکی_

 مهمی نباشی؟

ی چشم عمران را دیدم هایم نافرمانی کردند و با گوشهمردمک

که خودنویسش را روی میز انداخت و کش و قوسی به بدنش داد 

 ی بلند باالیش گفت.و میان خمیازه

خواد بفرسته آلمان، ام میخان چه کسیببین توروخدا کیومرث_

 رن.مردم شانس دا

 صدرا قهقهه زد.

 حاال شانس یا هر چی تو بسوز._

 هایشان لبخند زدم و رو به صدرا پرسیدم.به شوخی

 اید؟های عروسیبه سالمتی دنبال خرید_

 گفت.لبخندش تمام صورتش را در برگرفته بود وقتی می

 آره دیگه خدا بخواد امروز بریم دنبال حلقه و لباس._

شان تا چه ام برای خوشبختیحالیخوشداند که فقط خدا می

 گیری بود.حد غیرقابل اندازه

رسید، ترخیص ترالن و ازدواج روزهای خوش زندگی از راه می

دانستم آن حس بودم، اما نمیحال میهما و صدرا، من باید خوش



شود که شبیه به یک غول بی شاخ و لعنتی از کجا پیدایش می

 نشیند و قصد خفه کردنم را دارد.می امدم، با تمام قوا روی سینه

ای تمام روانم را به بازی گرفته بود و مغزم را احساسات چندگانه

ام را که جمع برد و فکر آشفتهکرد میبه هر سمت که اراده می

هایم به بودن و نبودن قراریفهمیدم انتهای تمام بیکردم میمی

 شود!عمران ختم می

هم باورنکردنی، اما نفهمیدم چه  عجیب بود و حتی برای خودم

 شد که حال قلبم چنین شد!
* 
ترالن به خانه برگشته بود، یکی دو ساعت اول کنار هم نشستیم 

 قدر گفتیم و مرور کردیم و هق زدیم تا سبک شویم.و آن

هایم را میان آرام که شدیم ترالن نگاهم کرد و دست

 هایش گرفت.دست

جورِ جور، با من یهتا کرد، با تو یهما بد  آجی، زندگی با هردوی_

 دیگه.

ام خوخوام تسلیم این سرنوشت لعنتی باشم، میمن دیگه نمی

 خوام از نو شروع کنم.زندگیم رو بسازم، می



شد کسی که مقابلم نشسته، دهانم باز مانده بود و باورم نمی

 ترالن باشد.

ه داشته تا باش الزم انگار آن شوک و تلنگر بزرگ را برای زندگی

 خودش بیاید.

 لبخند زد و ادامه داد.

ام که سال اول دانشگاه، از شه، من همونیدونم باورت نمیمی_

ام، موسیقی، انصراف دادم و خونه نشین ی مورد عالقهرشته

 شدم.

ام که وقتی به شما پناه آورد که از زندگی بریده من همون ترالنی

 بود.

 عشق سهراب زنده نگهم داشت.

 ی اشکش چکید و ادامه داد.طرهق

ام رفت، اما خودم که محکوم به سهراب رفت، عمو رفت، بچه_

خوام از اول بسازم، ام، محکومم به نفس کشیدن، میاین زندگی

های های قلبم رو بچسبونم بهم، تیکهخوام تکهسخته اما می

وجودی که هر کدوم زیر چرخ این روزگار له شده رو مداوا 

ینارو بهت گفتم که خیالت رو از بابت خودم راحت کنم، کنم، امی

تر از اون، شاید از تو تمام این مدت بستری بودنم و حتی قبل



نزدی، اما من همیشه از نگاهت همون روز اول که دیدمت، حرفی 

 قدر نگران منی.خوندم که چه

 در آغوش گرفتمش و بوی تنش را عمیق نفس کشیدم.

الن، تو از پس مشکالتت براومدی، از این کنم تربهت افتخار می_

 به بعد هم بر میای، دوستت دارم خواهر کوچولوم.

ی اشکش را پاک کرد و بعد دست صورتم را بوسید و آخرین دانه

 های من کشید.زیر چشم

منم دوستت دارم آبجی بزرگه، ممنون که همیشه هوام رو _

 داشتی.

خوام برم من هم میحاالام بسه دیگه هرچی آه و ناله کردیم، 

 دیدن هما، هم بریم دنبال لباس برای عروسیش.

 رفت گفت.طور که سمت اتاقش میهمان

زنن، پاشو هایی که از قبل داشتم به تنم زار میی لباسهمه_

 دیگه یغما.

سنگ بزرگ را از روی تنم بلند کرده بودند، حاال  انگار یک تکه

 تر خداراشکر کنم.تر نفس بکشم و عمیقتوانستم راحتمی



گفت خواهرکم، در آن سر نگاهش کردم، راست هم میاز پشت

مدت به شدت کاهش وزن داشت، اما او در هر شرایطی برای من 

 بهترین و زیباترین خواهر دنیا بود.
* 

جون تماس گرفتم و گفتم که به همراه ترالن برای دیدن با مهین

شدم دعوتش را برای قدر اصرار کرد که مجبور آییم، آنهما می

من و ترالن "شام بپذیرم و بعدش بالفاصله به هامون پیام دادم

 "شام عمارتیم، بهت گفتم که اگر خواستی بیای
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مرسی که هوام "او هم در جوابم ایموجی خنده فرستاد و نوشت

 "رو داری مهربون، حتما میام

* 
قدر محو ترالن شده بودم که برای چندساعتی عمران و آن

داد را از یاد حساسات مختلفی که بودن و نبودنش به من میا

 بردم.

هایش مصنوعی بود و عمیق و از ته دل تشخیص این که خنده

شناختم اصال نبود، برای منی که او را حتی بهتر از خودش می

 سخت نبود.

 اما همان هم برای شروع خوب که نه، عالی بود.



را باال و پایین کردیم، های لباس ها و مزونچندساعتی پاساژ

قدر که از شدت خستگی و درد دیگر توانی در پاهایم نمانده آن

 بود.

های ترالن را از کیفم خارج کردم و لیوان بزرگ آب پرتقال قرص

 را مقابلش گرفتم.

 بگیر بخور._

 لبخند زد و سرش را تکان داد.

ها رو بخورم، احساس فکر کنم تا آخر عمر باید این لعنتی_

م ششه، یهو عصبانی میکنم نزدیک تایم خوردنشون که میمی

 و انگار تمام غم دنیا هجوم میاره به دلم.

 با محبت نگاهش کردم.

هایی دورت بگردم، خوردن قرص تر از این حرفترالن تو قوی_

 کنه؟چه اشکالی داره وقتی به بهود شرایط روحیت کمک می

 شانه باال انداخت و سرش را تکان داد.

که چیزی بگوید به ویترین بوتیک پشت سرش اشاره قبل ازاین

 کردم.

اون پیراهن لمه طالییه قشنگه، رضایت بده همین رو بخر، فلج _

 شدم دیگه.



 چرخید و سرش را تکان داد.

 آره قشنگه._

ی بعد که در اتاق پرو لباس را پوشیده بود و موهای چند دقیقه

رقصید، دل من لباس می یاش رها شده روی پارچهمواج طالیی

ای که خدا به او هدیه داده بود، هزار بار برای مبهوت تمام زیبایی

 قد و باالیش ضعف رفت.
* 

با آن که قبل از آن هما و ترالن آنقدرها هم با هم صمیمی 

دیگر را در آغوش گرفته بودند و نبودند، اما دقایقی طوالنی یک

 ریختند.آرام آرام اشک می

 ی کوتاهی کرد و گفت.ه گرفت و خندهترالن فاصل

که شد و همیشه از اینها بهت حسودیم میوقتکه اونبا این_

دونی خوردم، ولی نمییغما زیادی دوستت داشت حرص می

 بینمت.که سالم و سالمت میحالم از اینقدر خوشچه

ی همیشگی در هما هم با همان حیای ذاتی و ناز دخترانه

 و به ویلچرش اشاره کرد.رفتارش لبخند زد 

 البته اگر این رو فاکتور بگیریم._

 جون دستش را روی سر هما کشید.مهین



قدر مهم دار هم اونخدا تورو دوباره به ما داد، اون صندلی چرخ_

دی دختر قشنگم، من خاطرش عذاب مینیست که خودت رو به

شی.دکتری که عموت توی آلمان درمورد مطمئنم که خوب می

های پزشکیت رو بررسی باهاش صحبت کرده و تمام پروندهتو 

 کرده خیلی بهمون امید داده هماجانم.

 ی چشمانش شد.هما دست مادرش را بوسید و پر مهر خیره

 جون کنار ترالن نشست.مهین

جان، االن بهتری دیگه؟راستش من الهی بمیرم برای دلت ترالن_

اتت ولی هامون خواستیم بیایم مالقو کیومرث چندباری می

 مانعمون شد.

حالم که ترخیص شدی و قدم روی چشم ما خیلی خوش

 گذاشتی.

 ترالن جواب داد.

 ام نکنید.ممنونم از محبتتون، شرمنده_

های ترالن لب جون لبخندی پر حسرت زد و خیره به چشممهین

 زد.

شد که لطف خدا شامل حال هامونِ من بشه.من یه کاش می_

 امو از نگاهش بخونم.تونم درد بچهمیمادرم و خوب 



ترالن متعجب سرش را تکان داد و هما از حرف بی موقع مادرش 

 "حاال وقتش نبود"هایم را بستملب گزید و من چشم

که ترالن سوالی بپرسد، در اصلی سالن باز شد و قبل از این

 ی بزرگ شیرینی وارد شد.ای پر از انرژی و جعبههامون با چهره

جون به استقبال پسرش رفت که ترالن سرش دیم و مهینایستا

هایی از عصبانیت درش پیدا بود، را خم کرد و با صدایی که رگه

 کنار گوشم گفت.

 جون یعنی چی؟های مهینیغما این حرف_

هایم با صدایی آرام جواب لبخندی تصنعی زدم و از پشت دندان

 دادم.

 زنیم.بعداً حرف می_

 ی چشم نگاهم کرد.د و با گوشههایش را جمع کرلب

ی شیرینی را به همراه کت و کیفش به دست یکی از هامون جعبه

 ها سپرد و پر سر و صدا نزدیکمان شد.کارخدمت

 پرسی رو به ترالن گفت.بعد از سالم و احوال

ترم که حالحالم که حالت بهتره و از اون خوشخیلی خوش_

 حالمون کردی.افتخار دادی و خوش



ای انعطاف در چهره و یا رفتارش ایجاد که ذرهرالن بدون اینت

 کند کامالً جدی پاسخ داد.

 خان.ممنونم هامون_

 و با بدجنسی ادامه داد.

 برای دیدن هماجون اومدم._

ام را به سختی کنترل کرده بودم و نگاهم که به هما افتاد خنده

گذشت  متوجه این حالت در او هم شدم و با فکری که از ذهنم

 ام گرفت.تر هم خندهبیش

اش به ترالن خبر نداره کرد کسی از عالقههامون چرا فکر می"

 "خبره خواجه حافظ شیرازیه؟که تنها شخصی که بیدر صورتی

خود ترالن هم متوجه یک چیزهایی شده بود و این را از نگاه 

فهمیدم که با ایما و اشاره برایم خط و نشان تهدیدآمیزش می

 شید.کمی

کنار هما نشسته بودم، حواس هردومان پی ترالن رفت که کنار 

 پیانوی هامون ایستاده بود.

نوازد اما وقتی ترالن هاست نمیدانستیم که هامون مدتهمه می

ها ترکش کرده بود دید، صحبت درمورد را کنار سازی که مدت

قراردادی که روز قبل در شرکت بسته شده بود را نیمه رها کرد 



ای با از پدرش عذرخواهی کرد و سمت ترالن رفت. چنددقیقه و

بحثشان  که مضمونصدایی آرام باهم صحبت کردند و حدس این

 درمورد
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موسیقی باشد سخت نبود و در کمال تعجب هامون لبخندی به 

 ترالن زد و پشت پیانو نشست.

ها را طور پر عشق کالویهدیدم که انگشتانش چهمن می

ای درهم و فرو رفته کنارش ایستاده و ترالن با چهرهفشرد می

 بود.

خان هم متعجب از نواختن هامون بودند و جون و کیومرثمهین

خواستند چیزی به روی خودشان انگار بقیه هم مثل من نمی

بیاورند تا خللی در آن حس و فضایی که هامون برای ترالن 

 ساخته بود وارد نشود.

کرد و مشخص بود در ها نگاه میبغض به آنبه پهلوی هما که با 

ای زدم که با لبخندی غمگین افکار خودش غرق شده ضربه

 نگاهم کرد.

 ای سیب سر چنگال زدم و مقابلش گرفتم.تکه

 زیر لب تشکر کرد.



 نگاهم را به چشمان به رنگ عسلش دوختم و سرم را تکان دادم.

 چیه هما؟چرا تو فکری؟_

 خت و لب گزید.نگاهش را به چشمانم دو

 دستم را روی دستانش گذاشتم.

 بریم تو باغ حرف بزنیم؟_

تر روی هم فشرد و سرش را به معنای موافقت هایش را بیشلب

 تکان داد.

ی هامون شده بود و هامون که نگاهی سمت ترالن که حاال خیره

نواخت انداختم و از جایم بلند شدم و طور آرام میهمان

 .ویلچرش را هول دادم

 هما گفت.

 شه بریم زیر اون درخت بید؟می_

انتهای باغ، نزدیک به قسمت پشتی ساختمان درخت بیدی بود 

که من و هما وقتی کوچک بودیم، نهالش را با کمک کیومرث 

 خان کاشته بودیم.

 جایی که خواسته بود رفتیم.همان

 اش شدم.مقابلش روی کُنده درختی نشستم و منتظر خیره

 شکست و لب زد. خودش سکوت را



 کنم؟یغما به نظرت من دارم کار درستی می_

 هایم را باال انداختم.متعجب نگاهش کردم و شانه

 در چه مورد؟_

 خند زد.تلخ

 ازدواجم با صدرا._

 سرش را باال گرفت و ادامه داد.

شم وبال زندگیش، اون چه گناهی کرده من با این وضعیتم می_

  که باید یه عمر با یه زن فلج

 حرفش را بریدم و از جایم بلند شدم.

 ای مغزم به معنای واقعی کلمه قفل شد.برای لحظه 

 کرد.دهانم باز مانده بود و او خیره نگاهم می

ی عصبی بار دیگر حرفش را در ذهنم مرور کردم و تک خندهیک

 هایم را در هوا تکان دادم.کردم و دست

من شاهد تغییرات  گی هما؟تو بهتر ازفهمی داری چی میمی_

ایه صدرایی، پس این چرت و پرتا چیه صد و هشتاد درجه

 گی؟می

سرش را پایین انداخته بود و من قطرات اشکی که روی شلوار 

 دیدم.ریخت را به راحتی میاش میجین یخی



 اش گذاشتم و مجبورش کردم نگاهم کند.دست زیر چانه

 مقابل پاهایش زانو زدم.

جوری ضجه زد و از ته دلش از که اون چه هما من شاهد بودم_

خدا خواست که برگردی، به خدا قسم که اون، خودش رو نذر 

 برگشتن تو کرد.

جوری داری ندارم چون خدام رو اونی دینمن ادعایی در زمینه

 پرستم.که دوست دارم می

 خوام یه چیزی بهت بگم.گم این خوبه یا بد، ولی مینمی

های عمرش پیشونیش مُهر تو تمام سال کنممن حتی فکر نمی

طور نماز بینیم چهرو لمس کرده بوده، ولی حاال هممون داریم می

هاش ره شونهخونه، خودم چندبار دیدم سجده که میمی

 لرزه.می

 ریخت.کرد و مظلومانه اشک میهما فقط نگاهم می

دونم با ایمان گم حاال که صدرا نمازخون شده یا چمیمن نمی_

شده باید باهاش ازدواج کنی، چون خودم و خودت خیلی هم 

اهل این چیزا نیستیم، ولی حرفم اینه که بدونی با قلب اون پسر 

خواد، نه خواد، خودِ خودت رو میکار کردی، اون وجودتو میچی

 جسمت رو.



 تکانش دادم.

 گم عشق تو زیر و روش کرد.گم؟میفهمی چی میمی_

 ش رو بهش برگردوندی.تو خداش رو که نه، خود

 سرش را تکان داد.

ترسم من فهمم ولی میفهمم، باور کن میآره یغماجان، می_

تر از منه، دونم حقش خیلی بیشلیاقتش رو نداشته باشم، می

کنم زندگیش با من حاال مردد شدم، این روزا همش دارم فکر می

آخر شه، من اگر با اون عمل جراحی خوب نشم، یعنی تا تباه می

 عمر اسیر این ویلچرم.

 شد تاریخ عروسی رو عقب بندازیم!کاش می 

 طور قانعش کنم.دانستم چهمبهوت مانده بودم و نمی

 شد و گفت.صدای صدرا بود که از جا پراندمان وقتی نزدیک می

هایی که گفتی رو یه بار ی اون چیزهما اگر جرأت داری همه

 م!کنکار میدیگه بگو بعد ببین من چی

هما هم مانند من هول شده و متعجب نگاهم کرد و آب دهانش را 

 فرو داد و دست به صورتش کشید.

 چیزه، یعنی، آخه، تو_



ای خشک شده انداخت های زرد و قهوهصدرا کیفش را روی برگ

هایش را به کمرش زد و با ابرویی که یک تایش را باال و دست

 ی هما شد.داده بود خیره

 کنم؟کار میی؟گفتم که بگو و ببین من چیخب بگو، من چ_

 تر شده بود که لب زد.هما انگار جسارتش بیش

 شیتو با من خوشبخت نمی_

اش تمام نشده بود که صدرا دست زیر زانویش انداخت و جمله

بلندش کرد و در آغوشش گرفت و با صدایی بلند قهقهه زد و 

 چرخید.

طور مبهوت به ماندانستم بخندم یا هشوکه شده بودم و نمی

های آمیخته با وار صدرا نگاه کنم و به صدای جیغحرکات دیوانه

ی قبلش ی هما که زمین تا آسمان با همین دو دقیقهخنده

 تفاوت داشت زُل بزنم؟!

 کرد.خندید و تکرار میهما میان جیغ می

ره، گم، غلط کردم، سرم داره گیج میباشه ببخشید، دیگه نمی_

 مین، صدرا ببخشید.من و بذار ز

چرخید و تند زد و دور خودش میوار قهقهه میصدرا اما مجنون

 و پشت سر هم، سر و صورت و گردن هما را غرق
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 گفت.کرد و میبوسه می

 گفتم که نگو، تقصیر خودت بود._

 هایشان تمام فضا را پر کرده بود.حاال صدای خنده

شان شده بودم و به این شادیایستاده بودم و محو  همان گوشه

خواستی اعصاب من رو همای لعنتیِ واله، فقط می"فکر کردم که

شی مَرَضت خود میبینیش از خود بیخورد کنی؟ وقتی که می

 "زنی؟چیه که حرف از دوری می

صدرا دیگر کم آورد و ایستاد، گویا حضور من را هم فراموش 

غوشش بود حال که هما در آکرده بودند که در همان

ام را کنترل کردم و چشم هم نزدیک شد، خندههایشان بهصورت

 گرفتم و سمت خانه حرکت کردم.

گذشتم و فکرم سمت اویی رفت که جای از کنار استخر می

اش حاال که همه دور هم جمع بودند، بدجوری توی چشمم خالی

 رفت.فرو می

 اما درست در همان لحظه صدای فندکش آمد و پشت سرش 

های کنار خانه نشسته بود و صدای فریاد خودش بود که روی پله

 گفت.خطاب به صدرا می



 برسریا نیست؟کنی وسط باغ جای این خاک مرتیکه، فکر نمی_

ناخودآگاه سرم را چرخاندم و به صدرا که از همان فاصله هم 

 سرخ شدنش مشخص بود، نگاه کردم.

  فوراً صورتش را از هما جدا کرد و

 ی صدرا فرو برده بود.هم از شدت خجالت سرش را در سینههما 

هایش را روی زانو گذاشته بود و نگاهم را دوختم به او که آرنج

 زد.سرش را پایین انداخته و زیر لب غر می

 ی احمقِ توله!جلوی چشم ما، با ناموسمون، آره؟ پسره_

 پک محکمی به سیگارش زد و دودش را بیرون داد.

 هایمان در هم تالقی کرد.اال آورد، نگاهسرش را که ب

را از چشمان متعجب و ابروهای متوجه حضور من نشده بود، این

 اش خواندم.باال رفته

تر از حد معمولش خواستم قلبم تندخواستم دلم بلرزد، نمینمی

ی چشمان نافذ و بدجنس و همیشه خواستم خیرهبتپد، نمی

قدر سخت بود نگااه داند چهمیطلبکارش شوم، اما فقط خدا 

 ربا داشت گویا!گرفتن از نگاهی که آهن



گفتم ناخواسته است و از کنترلم خارج، های قلب را میتپش

هایی که کش آمدند و انحنای لبخند را به خود گرفتند را لب

 گذاشتم؟صاحب میکجای آن دل بی

 تای نبودم که تحت تأثیر یک مشدختر تازه به بلوغ رسیده

طور دلم ضعف برود برای قد و فعال، دل ببندم و آنهورمون بیش

 اش.باالی ورزیده

اما حاال دلم که نه، از همان دوروز پیش که حسم را به خودم 

رود برای اعتراف کرده بودم، فهمیده بودم تمام وجودم ضعف می

 بودنش.

ترسم از این بود که در نهایت مرض قند بگیرم، از بس که بودنش 

 کرده بود!یلو کیلو قند در دلم آب ک

 از جایش بلند شد و جلو آمد.

طور نچسبم به زمین، کاش رفت تا آنکاش جان از پاهایم نمی

 توانستم فرار کنم و دور شوم.می

شد هزار بار به آن یغمای بر یغما ای که نزدیکم میدر چند ثانیه

وی ره که کسی تخوادت، چرا یادت مینمی"رفته نهیب زدم

 "خوای به این حس مزخرفت بها بدی؟زندگیشه؟تا کی می



گوش دلم را حسابی پیچاندم اما کافی بود تا او نزدیکم شود و 

 ام بزند.آن بوی ترکیبی مخصوص خودش زیر بینی

اش، همان آن بوی عجیب و غریب و نیمه تند ادکلن اغواکننده

فهمیدم قدر به بویش دقیق شدم که دانم چه زمانی آنکه نمی

ی چوب سدر مراکشی، زعفران، نعنای است از رایحهترکیبی

ی هندی، صمغ درخت فیلیپین و عود طبیعی؟و ترکیب همه

 اش!ها با دود غلیط سیگار لعنتیاین

دانم شاید خیلی قبل تر از شش سال ها پیش، نمیشاید از مدت

 قبل! همیشه نوعی انکار در ناخودآگاهم نسبت به او داشتم.

بار پس از آن شش سال شاید هم همان روزی که برای اولینیا 

 کذایی پا به شرکتشان گذاشتم و مقابل آسانسور دیدمش؟!

دانم، هرچه که بود و از هرزمانی که شروع شد، در آن لحظه نمی

مطمئن بودم که تمام وجودم را به دست عشقی سپرده بودم که 

 ام.نافرجام بودنش را یقین حاصل کرده

نستم عاشقش شدم اما نه برای همان ادکلن مست دامی

 دارش، برای خودِ خودش!های مارکاش، نه برای لباسکننده

 برای خود بداخالق و تنداخالقش!



های حوصله بود، هزارتا دختر رنگ گلکرد، بیبددهانی می

اش را دیده بودند و حاال منِ احمق روتختی تخت خواب دونفره

که میان رنگارنگی تمام آن دختران، دل به اویی داده بودم 

 ترین بودم.رنگبی

 ام ایستاد و دود سیگارش را در صورتم فوت کرد.در یک قدمی

قدر در آن لحظه دوست داشتم بگویم، بدون شک زیباترین چه

اختالف، اختالف بین قد من و توست که باید برای دیدن صورت 

 ات سر باال بگیرم.مردانه

های دانستم مانا گوشش را از تمام حرفیاما درد داشت که م

کند و من باید زبانم را گاز بگیرم که بی اختیار زنانه اشباع می

 نجنبد.

ی سیگارش را زیر پایش انداخت و کفشش را رویش ته مانده

 گذاشت.

هایش را باریک کرد و تر آورد و چشمسرش را کمی پایین

 مشکوک پرسید.

؟چرا این روزا همش از من اهللچرا من شدم جن و تو بسم_

 ای بچه؟فراری

 گرفت.کاش فاصله می



 آوردم.من آن نزدیکی را تاب نمی

هایم بردم، دستهای بلندم را کف دستم فرو نمیاگر ناخن

 ریشش بنشینند.رفتند تا روی تهمی

 طلبید؟قدر نفس عمیق میایراد از من بود یا هوای پاییز که آن

راست ایستاد و پنجه بین موهای  قدمی عقب رفتم که کالفه

 اش کشید.دار مشکیموج

کنم آخه من چه غلطی کنی همش فکر میجوری رفتار میاین_

 جوریکردم که توی نکبت این
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 ازم فراری شدی؟

 گفتم؟الل شده بودم، چه می

 است؟گفتم سر و صاحب داری و دل من برایت سُریدهمی

 ا من به خودم اطمینان ندارم؟ای امکاری نکردهگفتم تو هیچمی

 ترسیدم!من از زبانم می

ی قلب مفلوکم را روی دایره ترسیدم بچرخد به اعتراف و پتهمی

 بریزد و عمران ریشخندم کند.

ی افکارم را از گسست، اما دیگر به صدایش باز هم رشته

 هایش نگاه نکردم.چشم



نوک  ی پیراهنی اول بازماندهنگاهم را جایی حوالی دکمه

 اش هدایت کردم.مدادی

 یغما الزمه که بازم اون شب، کنار قبر سهرابو یادت بیارم؟_

 باز هم مثل یک مجسمه نگاهش کردم.

هایش را روی هم سایید و این یعنی خیلی خودش را دندان

کرد، یعنی هوایم را داشت که بر سرم فریاد کنترل می

 کشید.نمی

فتم منِ خَرَم یکی مثل مگه نگفتم مثل دوتا دوست باشیم؟گ_

دونم چرا زرت و زرت واسه من هما، یکی مثل هامون، اما نمی

 ری تو قیافه دِ آخه بُزمَجه؟می

 ام گرفت.میان تمام آن احساسات مختلف، خنده

شد، نوعی ابراز محبت این بزمجه هم وقتی از دهان او شنیده می

 آمد.در لفافه به حساب می

 سرش را تکان داد.

 بنال بینم دردت چیه؟خب _

 هایم را جمع کردم و بعد گفتم.لب

 اون روز مانا هرچی خواست به من گفت و تو_



میان حرفم پرید و صورتش را جمع کرد و دستش را در هوا تکان 

 داد.

شه چندروز مانا گو*ه خورد، این که من چیزی نگفتم دلیل نمی_

 جوری الل بشی.این

 مقابل صورتم تکان داد.اش را تهدیدآمیز انگشت اشاره

از این به بعد هر مرگی داشتی بیا زر بزن،بگو مرگت چیه ولی _

 ات نرو جون ما.تو اون فازای مسخره

 چشمانم گرد شده بود.

 خیلی بی ادبی عمران._

هایم کشیدم و سرم را به چپ و راست لب زیرینم را میان دندان

 تکان دادم.

گشتِ شستِ دستِ یک دستش را در جیبش فرو برد و با ان

هایم بیرون کشید و سمت دیگرش لبم را از حصار دندان

 ساختمان رفت.

انگشت گرمش با پوست سرد   ای لرز خفیفی از تماسبرای ثانیه

 هایم بر تنم نشست.لب



خواست شیرجه بزنم وسط آب آب دهانم را فرو دادم و دلم می

 کاهشسرد استخر تا کمی آن التهابی که به تنم نشسته بود 

 یابد.

 گرفتم؟تر نتیجه میکردم کمتر فکر میچرا هرچه بیش

 داد.این بود که عذابم می
*** 

قدر فوری اجابت خواهی و آنچیزهایی میهایی، یکوقتیک

اما  "خواستمکاش یه چیز دیگه از خدا می"گوییشود که میمی

 من هرگز آن شب این جمله را با خودم زمزمه نکردم.

بلند قهقهه هایش در سالن خانه پیچیده بود، وقتی وقتی صدای 

زد و وقتی نگاه غرق شادی دلم بی تب و تاب برایش می

طور پرمهر و دلتنگ به پسرش نگاه جون را دیدم که چهمهین

 "چه چیز خوبی از خدا خواستم"کند، با خودم گفتممی

خان، این اولین بار بود که بعد از آن شب و جدالش با کیومرث

 ی پدرش آمده بود.بازی را کنار گذاشته بود و به خانهلج

های معنی دور هم جمع شدن و خانواده سر میز شام، بعد از مدت

 را با پوست و گوشتم حس کردم.



ی اما مطمئن نبودم اگر عمران نیامده بود و به سبک و شیوه

طور از ته توانستم آنکرد، باز هم میخواهی نمیخودش معذرت

قدر های صدرا و هامون که مشخص بود چهخیدل به شو

حال است و بدون شک این میزان از حال خوبش از حضور خوش

 گرفت، بخندم یا نه!ترالن نشأت می

تصمیم گرفته بودم برای همان دو سه ساعت کوتاه هم که شده، 

 که مانایی وجود دارد.فکر نکنم به این

 بود، شبیه به یک طور که خودش گفتهکه همانفکر نکنم به این

 دوست معمولی بودم برایش!

 دوست داشتم لبخند بزنم و بودنش را زندگی کنم.

 هرچند کوتاه، اما همین هم برای من غنیمت بود.

 

شان را که پیچیدیم و وارد خیابان اصلی شدیم، ترالن کوچه

 سمت من چرخید و خیره نگاهم کرد.

 منظور مهین جون چی بود؟_

ی چپ لبم را میان دندان تر بردم و گوشهسرعتم را کمی باال

 گرفتم و شانه باال انداختم.

 من از کجا بدونم؟_



ای گفتم و نیشگون ریزی از بازویم گرفت و من آخِ آهسته

 ام را به سختی کنترل کردم.خنده

 پرحرص لب زد.

 دونی ومرض، نخند، تو شرایط منو می_

 نگاهی سمتش انداختم.حرفش را قطع کردم و نیم

ی اون حرفای امروزت که، من چه شرایطی خواهرِ من؟پس همه_

 خوام از نو شروع کنم چی شد؟می

 رو فهمیدی.بچه که نیستی، مطمئنم که خودت همه چی

 اشهای زیبایش افتاد و قطره اشکی که روی گونهنگاهم به چشم

 چکید.

 مبهوت لب زد.

رابم تونم کسی رو مثل سهیغما تو واقعا فکر کردی من می_

 دوست داشته باشم؟

 سرم را به چپ و راست تکان دادم.

 نه، من کی همچین حرفی زدم؟_

کشی، این یعنی حق زندگی ای و داری نفس میولی تو زنده

 داری.

 هرزمانی که هامون باهات حرف زد،



تونی تا هروقت که قرار نیست بالفاصله جواب بدی، تو می

 دوست داشتی فکر کنی.

چکید و صورتش را سمت شیشه سرهم میهایش پشت اشک

طور قلب من را به آتش دانست چهچرخاند. اما خودش نمی

 کند.کشد و جگرم را خون میمی

۸۹#  

قدر سرمان شلوغ بود که فرصت سر خاراندن هم ها آنآن روز

 نداشتیم.

 .نام کرده بودهای آمادگی کنکور ثبتترالن در یکی از آموزشگاه

دیدم که داد اما میس خواندن نشان میخودش را مشغول در

 تمرکز ندارد.

اش از هامون زیاد است و های دریافتیدانستم تعداد پیامکمی

که محتوایشان هم رنگ و بویی خیلی سخت نبود فهمیدن این

 تازه گرفته.

دادم به حال خواهرکم با خودش درگیر بود و من ترجیح می

دلش به نتیجه   عقل خودش بگذارمش تا در دو دوتا چهارتای

 برسد.



گذاشتیم سر میی زیاد پشتروزها را در شرکت با وجود مشغله

های قبل از مراسم تر شبو از طرفی به خواست هما، بیش

کرد برای ازدواجشان را در عمارت بودیم و هما هم مجبورمان می

 اش کنیم.همراهی انتخاب خیلی از خریدهایش همگی

در این روزهای پایانی که در ایران هستم خواهد گفت دلم میمی

 تان باشم.یک دل سیر کنار همه

هایش طور به دور از چشم بقیه اشکجون چهدیدم که مهینمی

اش بیش از این تغاریزند مبادا دل تهکند و دم نمیرا پاک می

 بگیرد.

همان روزها بود که یک روز هامون بعد از تعطیلی کالس ترالن 

شده بود و فرصتی خواسته بود برای اثبات سر راهش سبز 

 اش و ترالن هم قبول کرده بود.عالقه

مان اش درمیان گذاشت بود و همگیهامون مسأله را با خانواده

 برایشان خوشحال بودیم.

 حال بودیم و تنها فرد خنثای این ماجرا ترالن بود.همه خوش

 درست است داند کارشانگار گُنگ بود و بارها گفته بود که نمی

 یا غلط.



ی ورود به گفت اشتباه کرده که به خودش و هامون اجازهمی

عزادار   ای را داده وقتی که هنوز هم تمام قلبشچنین رابطه

 سهراب است.

اش ی گوشیگفت اما من متوجه نگاهش به صفحهها را میاین

ها بعد از بیدار شدنش، ها قبل از خواب و صبحشدم که شبمی

 کشید.بخیر هامون را میبخیر و صبحپیام شبانتظار 

الحق هم که هامون خوب توانسته بود از راهش وارد شود و آرام 

آرام جایی برای خودش و احساسش در قلب ترالن باز کند 

طوری که حتی خود ترالن هم متوجه نشود و وقتی به خودش به

 بیاید که ببیند دل از کف داده و خودش خبر ندارد.

 روز، خیلی هم دور نیست.ستم که آندانمی

دیدم که میگذشتیم، خیال من هم از اینها که میی ایناز همه

 ی مانا حسابی سنگین شده عجیب راحت شده بود.سایه

شدیم، شور تر میهرچه به روز مراسم ازدواج هما و صدرا نزدیک

 شد.تر میو حالمان بیش

مراه هامون و عمران و من و ترالن هم شبِ قبل از مراسم، به ه

های شب دور هم نشسته بودیم صدرا در عمارت بودیم و تا نیمه

 هایمان تمام خانه را پر کرده بود.و صدای قهقهه



های طبق طور که به جوکساعت دو شب بود که عمران همان

ی ی سرخ و سفید شدهمعمول کمی مثبت هجده خودش و چهره

ی زد و نم اشک گوشهمی صدایمان، قهقهههای بیما و خنده

گرفت، فلش کوچکی را از جیب گرمکن مشکی چشمش را می

آدیداسش خارج کرد و به یکی از باندهای سینمای خانگی وصل 

 کرد.

ای مان برای لحظهآهنگ شادی با صدای بلند پخش شد که همه

اش گذاشت و از جا پریدیم و هامون دستش را سمت چپ سینه

 رو به عمران گفت.

خدا لعنتت کنه برادرِ من، قلبم اومد تو دهنم، کمش کن بابا  ای_

 اینا خوابن.

زد و طور که بشکن میعمران کمی صدا را پایین آورد و همان

دار و داد، صدای خسهای پرعشوه و ریز به کمرش میو تاب پیچ

اش را نازک و زنانه کرد که دیگر زیادی کُلُفت و خشن مردانه

پیچیدیم وقتی ده روی زمین به خودمان میرسما ما از شدت خن

داد دستش را سمت هامون که با آن لحن و بدنی که تکانش می

 گفت.دراز کرده بود و می



هامون نمیری الهی، هامون شکر کالمت، هامون خیلی _

 خوامت.می

کرد و صورتش را برگرداند و چپ نگاهش میهامون چپ

 اش را جمع کرد.چهره

با اون هیکلت صدای زنونه در نیار حالم بهم  برو گمشو مرتیکه_

 خورد.

خاک بر "هایش را مقابل هامون به معنایعمران کف دست

چرخید و مقابل رقصید و دور خودش میمینگه داشت و  "سرت

 خواند.صدرا رفت و با همان ادا و اطوارش و با ریتم آهنگ می

 صدرا پاشو قرش بدیم._

د شده بود و دستش را در دست صورت صدرا از خنده کبو

شان و حرکات عمران عمران گذاشت و ما از دیدن رقص مسخره

بوسید و بار با طنازی صورت او را میکه هر چند ثانیه یک

کرد، ریسه رفته بودیم و چند چشمکی دلبرانه نثارش می

خان بودند که با روبدوشامبر و جون و کیومرثی بعد مهیندقیقه

آلود، با ذوق و برقِ در چشمانش که طعنه بهایی خواچهره

هایی که سرتاسر سالن پذیرایی روشن زد به نور تمام چراغمعی

هایی که کردند و ما میان جیغ و دست و کِلبود، تماشایمان می



پایکوبی   زدیم وکشید، مستانه قهقهه میعمران با لودگی می

 خید.چرجون با ظرف اسفند دورمان میکردیم و مهینمی

مان همان شب بود و های زندگیبدون شک یکی از بهترین شب

هایی که برای روز دانستیم که بعد از آن صدای خندهما چه می

کردیم، کفاف آن   اشمبادا در تک به تک آجرهای خانه ذخیره

تر دهد و کاش کمی آرامآمدند را نمیمباداهایی که کاش نمی

گوش روزگارِ حسودمان کردیم که صدایش به حالی میخوش

 رسید!نمی

 کاش!
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صبحِ زود بیدار شده بودیم و با سر و صدا و هِلهِله و غش غشِ 

های از ته دلمان، هما را به همراه صدرا راهی آرایشگاه خنده

 کردیم.

های ظهر بود که من و ترالن هم به همان آرایشگاه رفتیم نزدیک

پایانی شینیون هما را انجام و زمانی رسیدیم که آرایشگر مراحل 

 داد.می

ای را که صدرا دستور خریدنش ی بزرگ شیرینیترالن، درِ جعبه

جا بودند تقسیم کرد و را داده بود، باز کرد و بین کسانی که آن



ی معصوم، به من با ذوق سمت اویی که شبیه به یک فرشته

 زیباترین شکل ممکن آرایش شده بود، پرواز کردم و دستم را

ای روی موهای با همان رنگ کردم و بوسه دور گردنش حلقه

ی اشکم بین پیچ و اش نشاندم و قطرهفابریک و طبیعیِ خرمایی

 تاب زیبایش گم شد.

 زنِ آرایشگرِ میانسال، با لبخند نگاهمان کرد و گفت.

این عروس خانوم خیلی خوشبخته که چنین خواهرهای _

 ها.مهربونی داره

های معصوم عسلی هما خیره زیبایی و برق چشم طور که بههمان

 بودم لب زدم.

 ره.خواهر نیستیم ولی جونم براش می_

 هما دستم را گرم فشرد و از ته دل لبخند زد.

وقتی در قسمتی از آرایشگاه که با یک دیوار از سالن اصلی جدا 

شده بود، با کمک من و ترالن لباسش را به تن کرد، بدون اغراق 

 بگویم زیباترین عروسی بود که دیده بودم. توانممی

ای فیلمبردار و صدرا هم وارد سالن شده بودند و ما همه گوشه

 ایستاده بودیم.



گلِ رز نگاهم به چشمان مشتاق و منتظر صدرا بود که دسته

فشرد و خیره به در منتظر ورود هما زرشکی را در دستانش می

 بود.

وربینش را روشن کرد و با بردار که دختری جوان بود، دفیلم

 صدای بلند گفت.

 عروس خانوم سه دو یک رو که گفتم بیا._

ی بعد همای نشسته رو ویلچر، وارد شد و نگاه صدرا چند لحظه

برای چندثانیه، میخکوبش شد و بعد با چندقدم بلند سمتش 

داد، عمیق و گل را به دست هما میکه دستهرفت و در حالی

 ا بوسید.اش رطوالنی پیشانی

های فیلمبردار، دست هما را بوسید و صدرا بدون توجه به توصیه

 شنلش را روی سرش انداحت و پشت ویلچرش ایستاد.

دانستم که کرد و مثل همیشه میترالن با بغض نگاهشان می

 جسمش هست و اما روحش نه!

سنگینی نگاهم را حس کرد که خیره به چشمانم و پر بغض 

 زمزمه کرد.

 م بدم میاد یغما.از خود_



انگشتان ظریف دستش را در هم گره زده بود و نگاهش را به 

 های سفید روی زمین دوخته بود.سنگ

 دل تنگ سهرابم ولی، ولی_

 هایم جا خوش کرد و گفتم.لبخندی کنج لب

 کنی.ولی به هامون هم فکر می_

 سرش را آنی باال آورد و لب گزید.

خوام بهش چیه، باور کن من نمیدونی نه، نه بخدا، یعنی می_

بینم دائم منتظر زنگ و فکر کنم، ولی به خودم که میام می

 پیامشم

 حرفش را قطع کردم و چشمکی زدم.

 های خوبی در راهه دیگه؟این یعنی اتفاق_

که چیزی در جوابم بگوید، برای هما و صدرا که و او به جای این

 تر کرد.بیشمان را قصد خروج داشتند دست زد و فاصله

 گوشی در جیبم لرزید که خارجش کردم.

 با دیدن اسمش لبخند زدم و پیامش را باز کردم.

جوریشم زشت هستی، نذاری یه عالمه چیز میز بمالن رو همین"

 "ها، اون موهاتم ورندار شبیه یه تَپه رو سرت درست کنصورتت

 لب گزیدم که با صدای بلند قهقهه نزنم.



رنگ شده بود که دلم بتواند قدری مانا کمندیگر در آن مدت، آ

ساله، قنج برود و با خیالی آسوده، شبیه به دلِ یک دختر پانزده

 مرگ شود!ذوق

اش کرده قدر دوست داشتنیعمران خاص بود و همین بود که آن

 بود!

ی سالن قرار داشت رفتم و کمی بازش ای که گوشهسمت پنجره

ی سرد زمستان را عمیق نفس هوا  کردم و چشمانم را بستم و

کشیدم و به مغز که نه، به قلبم اجازه دادم کمی به معنی 

 اش فکر کند.جمله

وقتی آن جمله از اویی که ابراز احساساتش را کَج و کوله بیان 

تواند داشته باشد جز ای میکند، شنیده شود، چه معنیمی

ن تری، موهای خودت بدوداشتنیبدون آرایش دوست "کهاین

 !؟"هیچ تغییری زیباست

با یک لبخند بزرگ که تمام صورتم را احاطه کرده بود و همان 

 چشمان بسته زمزمه کردم.

جوری من رو مقابل خودم به زانو چی آوردی به سر دلم که این_

 درآوردی عمران؟



با صدای آرایشگر که من را خطاب قرار داده بود به خودم آمدم و 

 پنجره را بستم و چرخیدم سمتش.چشمانم را باز کردم و 

 جانم؟_

 ای به موهایم کرد.مهربان خندید و اشاره

یکی خانوم طول بکشه، شما تر از اینبه نظرم کار شما بیش_

 بیاید اول شروع کنیم.

 لبخندی زدم و سرم را تکان دادم.

خوام موهام رو شینیون کنم، آرایش هم در حد یک نه من نمی_

 خوام.رنگ میگریم خیلی الیت و کم

ی ابرویش نگاهم کرد که با خنده رو ترالن با یک تای باال داده

 گرفتم و بازهم متن پیامش را خواندم.

خواستم حقیقت این بود که من دل از کف داده بودم و دیگر نمی

 به بعد از آن فکر کنم.

ترسیدم و چندان دور میای نهترسیدم، من از آیندهمن می

 عاشقش شده بودم!

 عاشقِ عِمران!
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پیراهن عروسکی کوتاهِ خردلی رنگم را به تن کرده بودم و 

منتظر بودم تا ترالن هم حاضر شود که بتوانیم در ترافیک آخر 

 های تهران زودتر به مراسم عقد برسیم.ی خیابانهفته

ستی که یادگار عمو از تولد هجده ی کوچک نیمدرِ جعبه

ام کردم و ی قایقینگاهی به یقه ام بود را، باز کردم وسالگی

 هایش را به گوشم.گردنبند را به گردنم انداختم و گوشواره

اش، اطرافم رها بود و به موهایم با همان شکل و شمایل همیشگی

ی آرایش الیت و کمرنگی که نامحسوس روی پوست سبزه

بار از صورتم نشسته بود نگاهی انداختم و دلم برای هزارمین

 ی او بود، سراسر خوشی شد!خواستهچیزی که 

ام به پا بلند کرمیهای پاشنهشلواری را قبل از کفشجوراب

 رنگش را هم پوشیدم.کردم و مانتوی بلندِ هم

گذاشت نگاهی به ترالن که وسایل اضافی را داخل کیفش می

کردم و شال خردلی را روی موهایم انداختم و سوییچ را از بین 

 دا کردم و اشاره کردم.های کیفم پیوسایل

 بریم؟_

 لبخندی زد و سمتم آمد.

 آره دیگه تموم شد._



نگاهش را با حفظ همان لبخند و موشکافانه در صورتم چرخاند و 

 لب زد.

 چرا انقدر ساده؟_

 من هم لبخندی زدم و شانه باال انداختم.

 جوری!همین_

ن دترالن زیبایم، زیباتر از هروقت دیگری شده بود و با بهتر ش

 اش، کمی آب زیر پوستش دویده بود.اوضاع روحی

دستم را سمت چپ صورتش گذاشتم و چشمانم را روی هم 

 گذاشتم و نفسی از سر آسودگی کشیدم و لب زدم.

 خداروشکر که حالت خوبه ترالن، همیشه خوب بمون خواهری._

 اش کف دستم افتاد.دستم را بوسید و رد رژ زرشکی

 ت.تر جان گرفلبخندش بیش

شدم، ممنون که توی بدترین وقت خوب نمیاگه تو نبودی، هیچ_

شرایط که ممکن بود منِ احمق به جونت صدمه بزنم، بازم پیشم 

 موندی.
*** 

 مراسم عروسی در باغ پدر صدرا، مکانی نزدیکی شمیران بود.



ریزه را که پیچیدیم و کمی که از ابتدای مسیر پر از سنگ

 ای موزیک به گوشمان رسید.ی باریک گذشتیم، صدجاده

 به درب اصلی و آهنی بزرگ سیاه رنگ باغ رسیدیم.

با راهنمایی دو مردی که ابتدای ورودی باغ ایستاده بودند، 

ماشین را در مکانی که برای پارک کردنشان در نظر گرفته شده 

بود، گذاشتیم و کنار ترالن مسیر سنگ فرش شده تا سالنی که 

 تصاص داده شده بود، پیاده رفتیم.به منظور اتاق پرو اخ

ماشین عِمران را دیده بودم و دل در دلم نبود برای زودتر 

 دیدنش.

هایمان، سمت جایگاه عروس و بعد از آماده شدن و تعویض لباس

 داماد رفتیم.

غیر از اقوام درجه یک که به مراسم عقد دعوت شده بودند، 

 های دیگر هنوز نیامده بودند.مهمان

جون از همان مسیر دور، من و ترالن را دید که با ذوق مهین

 سمتمان آمد.

 نگاه من اما، در پی عمران به جست و جو نشسته بود.

نزدیکمان رسید و با قربان صدقه و همان مهربانی ذاتی و 

 همیشگیِ شبیه هامونش، تنگ در آغوشمان گرفت.



آرایشش  طور که صورت پیر شده، اما هنوز هم جذابِ زیرهمان

ی باغ، درست زیر ای ترین نقطهبوسیدم، نگاهم به گوشهرا می

زد و در همان حال که با درختان کاج افتاد که عمران قدم می

اش سیگار کرد، طبق عادت مزخرف همیشگیموبایل صحبت می

 کرد.دود می

جون چه فهمیدم مهینقدر حواسم پرت او بود که نمیآن

دادم و دوست داشتم هرچه تکان میگوید و فقط سرم را می

اش، از همان فاصله زودتر خودم را به اویی برسانم که آشفتگی

 کرد.هم بیداد می

سر هم احوال پرسی کردم و به ی حاضرین هم تند و پشتبا بقیه

 ها و اظهار محبتشان لبخندی سرسری و اجمالی زدم.تعریف

طور دیدم که چهو مینگاه هامون دقیقا ترالن را نشانه گرفته بود 

خواهد نزدیکش شود اما مراعاتِ حضور بقیه، دست و دلش می

 پایش را بسته بود.

کمی از جمعیت فاصله گرفتم و وقتی خیالم آسوده شد که دیگر 

حواسی معطوفِ من نیست و اندک زنانی که گرد هم نشسته 

بودند، ترالنِ نه چندان اجتماعی و تقریبا جمع گریز را به حرف 

ا هی یکی از درختهایم را سمتش که حاال به تنهاند، قدمرفتهگ



 ی سیگار قبلی روشنسیگار جدیدی با ته مانده  تکیه داده بود و

 کرد، تند کردم.می

 قدری غرق در فکر بود که متوجه آمدنم نشود.آن

اش، بوی همان های تند و عصبیقبل از شنیدن صدای نفس

 های قلبم را باالتر برد.تپشترکیب خاصش زیر مشامم زد و 

اش گذاشتم و آب دهانم را فرو دادم و دستم را روی شانه

 زمان صدایش زدم.هم

 عِمران_

از جا پرید و ترسیده سمتم چرخید و دست روی قلبش گذاشت 

 و عصبی و هول شده توپید.

 ام ترکید.زهرمارو عمران، توله زهله_

 دِ خب یه اِهِنی، یه اوهونی المصب!

 نده لب گزیدم و گردنم را کج کردم و زمزمه کردم.شرم

 خواستم بترسونمت.ببخش، نمی_

صورتش را جمع کرد و آخرین کام را از سیگارش گرفت و ته 

ی کفش رسمی اش را روی زمین انداخت و پاشنهمانده

 فشرد و با لحن بدی گفت. اش را رویشمشکی

 کارم داشتی؟حاال که ترسوندی، بنال بینم چی_



کرد و من را با ی کفشش لِه میته سیگارش را با پاشنه

 هایش!حرف

که او پسر کیومرث حکمت و برادر هامون باشد گاهی باور این

 واقعاً سخت بود!

مشکل از زیادی حساس بودن من بود یا گفتار او که اشکم در 

 ی خدا پشت پلکم منتظر؟!مشکم بود و همیشه

 منِ دیوانه، عاشق چه چیز اویِ
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 شبیه به یک التِ امروزی شده بودم؟

 شد وعاشق چه چیزش که دمای بدنم با دیدنش باال و پایین می

حتی از تصورِ تملکش، قند در دلم که نه، در سلول به سلول 

 شد؟!بدنم آب می

ام زدم و در مقابل نگاه های مسخرهزهرخندی به رویابافی

زمان، دستش هم اش، چرخیدم که دور شوم اماطلبکار و عصبانی

 دور بازویم حلقه شد و مرا به شدت برگرداند.

ام جمع شد و او بی از حد انگشتانش، چهرهاز دردِ فشار بیش

ی لبش را خاراند و مستقیم توجه با انگشت شستش، گوشه

 نگاهم کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.



 حاال که اومدی و منو ترسوندی، کارتو بگو._

آمد تا به چشمانم بنشیند و پایین بیفتد اشکی که میالتماس به 

 ام.کردم، که محصور بماند پشت همان پلک نبض گرفته

سعی کردم دستم را از بازویش بیرون بکشم و در همان حال 

 بریده بریده گفتم.

هی، هیچی، اص، اصال غلط، کردم، ولم کن، باز دوباره، وحشی _

 شدی؟!

ه باعث شد سکندری بخورم اما قبل بازویم را به ضرب رها کرد ک

از بر زمین خوردنم، باز هم دست خودش بود که دور کمرم 

 پیچید و نگهم داشت.

اش را هم ی کوتاه نزدیکیبه خدا قسم که من همان چند ثانیه

 آوردم.تاب نمی

ترسیده نگاهش کردم که اخم عمیقی بین ابروهایش نشسته بود 

و  های کندودند که بین تپشی قلبش بهای کوبندهو حاال تپش

یکی در میان قلب من، باوجود صدای موزیکی که تا آن قسمت 

 ام را به بازی گرفته بود.آمد، شنواییهم می

گاه رهایم کرد و سمت همان درخت برگشت و آن را تکیه 

 کمرش قرار داد.



یک پایش را جلوی پای دیگرش قرار داد و دست به سینه نگاهم 

 مرده گفت.کرد و آرام و ش

ات متنفرم یغما، من االن چی بهت های بچگانهاز این اخالق_

 های لوس وگفتم که هرلحظه منتظری که باز مثل این دختربچه

 نُنُر سه ساعت زر زر کنی؟

زد به آن فهمید یا خودش را میچیزی نگفته بود؟واقعا نمی

دانست که نیش زبانش حتی شدیدتر از نیش یک مار راه؟نمی

 کند؟عمل می زنگی

هایم را روی هم هایم را پشت سکوتم پنهان کردم و لبحرف

 فشردم.

سیگار دیگری آتش زد که جلوتر رفتم و درست مقابلش 

 ایستادم، گردنم را کمی کج کردم و آرام لب و با مکث لب زدم.

تو، چرا انقدر، بداخالقی عِمران؟آسمون به زمین میاد اگر _

 ر رفتار کنی؟تمحض رضای خدا، یکم درست

دود غلیظ سیگارش را مستقیم در صورتم رها کرد و سرش را به 

 چپ و راست تکان داد و لبخندی هرچند تلخ کنج لبش نشست.

 خیال!دونی یغما، بیتو هیچی از دردِ بی درمون من نمی_

 حاال نوبت به من رسیده بود که تلخ بخندم و شانه باال بیندازم.



 کشی یا من؟تر درد میدونه تو داری بیشکی می_

چشمانش سرخ شده بود و انقباض فکش روی قلبم چنگ 

 انداخت.می

کرد و به قول خودش از همان دردی که گریبانش کاش لب باز می

 گفت.بود، میرا گرفته

 گرفت یعنی یکاین که انقدر عمیق از آن سیگار لعنتی کام می

 لنگید.جای کار می

روزها برپاست که همین  ی، چیزیایعنی درونش طوفانی، زلزله

 گیرد.شود و عواقبش دامان همه را میسونامی می

 برای عوض کردن جو به وجود آمده گفتم.

خیال، راستش من دیدم تو توی جمع قول خودت بیاصال به_

ی عروس کجاست که نبودی، اومدم دنبالت ببینم برادر کوچیکه

 یهو تو

را به آسمان داد و با  بی مقدمه میان حرفم پرید و نگاهش

 صدایی شکسته لب زد

 یغمایی، تو تاحاال عاشق شدی؟_

هایی گشاد ابروهایم باال پرید و دهانم نیمه باز ماند و با چشم

 شده از فرط تعجب نگاهش کردم.



 خودش بود؟

نگاهش را در انتظار جواب، به چشمانم دوخت.نگاه مستقیمش را 

داختم و انتهای موهای فر تاب نیاوردم و سرم را کمی پایین ان

های زیر ام پیچیدم و به سنگ ریزهدارم را دور انگشت اشاره

هایم پایم خیره شدم که مبادا اشک ناگهانی حلقه زده در چشم

 را ببیند.

طور که درمان تمام دردهایم در درد من خودش بود، همان

 دانست!ی بین دو بازویش بود و او نمیفاصله

کرد و او حتما عاشق شده بود که با من از میتمام روحم تمنایش 

گفت، حتما مانایش در قلبش مانا شده و دل و دینش را عشق می

 برده بود که چنین خراب و زار بود.

که پا روی قلبم گذاشتم و قفل زبانم را باز کردم و بدون این

 نگاهم را باال بیاورم، لب زدم.

 .عشق یه حال عجیبه، یه حس غیرقابل توصیف_

دونی درد داری یا حالت خوبه؟یه چیزی شبیه یه کوه روی نمی

 کنه.قلبت سنگینی می

 و باز هم تلخندی کرد و گفت.

 اش کردی؟تو تجربه_



 لب گزیدم و بغض فرو دادم.

چه که نفسم در سینه گره خورد و ترسیدم مبادا فاش شود آن

 نباید!

 اصال از مردی چون او بعید بود چنین شکستن.

 آوردم.ر بودنش را تاب نمیاین طو

طور آرام کرد و آنی قبل عصیان میکاش مثل همان چتد دقیقه

 ایستاد.نمی

 ترین فرد روی زمین!بینیاما او عمران بود، غیرقابل پیش

ماندن بیش از این جایز نبود وقتی شاهراه گلویم هرلحظه تنگ 

 شد.تر می

ت از مانا حاال چرخیدم که بروم و هرچند جان کندم، هرچند نفر

 شد، اما برای دل او گفتم.با شدت باالتری در من تکثیر می

کشی، بهش بگو، اگر واقعا عاشقشی اگر انقدر داری عذاب می_

 که دیر بشه بهش بگو!قبل از این

 لرزد وقتی که گفت.حس کردم صدایش می

کنه، دیگه بینه، آدم حسابم نمیاون لعنتی اصال منو نمی_

 مطمئن شدم
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 یکی رو دوست داره!

 هایم را کف دستم فرو کردم وناخن

اِی مانای بی "هایم را روی هم ساییدم و از ذهنم گذشت دندان

 "لیاقت

چندقدم اول را برداشتم که صدای آمیخته با فریادش متوقفم 

 کرد.

 گی درد داره؟مگه نمی_

 خب من درد دارم لعنتی، بفهم!

دانم اش را نداشت، اما نمیجملهی مغزم توان تحلیل و تجزیه

ای چیزی در قلبم تکان خورد و انگار زیر پاهایم چرا برای لحظه

 خالی شد.

ای ایستاد و هیچ صدایی جز صدای انگار دنیا برای چند ثانیه

شد و انعکاسش وجودم را به لرز فریادی که در مغزم کشیده می

 شنیدم.در آورده بود، نمی

مانا رو دوست "کشیدسرهم جیغ میاز صدای بلندش که پشت

ایه که به مانا داره، مانا رو دوست داره، داره، منظورش به عالقه

هایم ناخودآگاه هردو دستم را روی گوش "مانا رو دوست داره

هایی که میان ی حرفکه بخواهم به ادامهگذاشتم و بدون این



 گفت گوش بدهم، به پاهایی که برای همانهای مغزم میجیغ

 چندثانیه فلج شده بود، تمام توانم را بخشیدم و دور شدم.

ی زیادی هم با جمعیت نداشتم اما وقتی کنارشان چنان فاصلهآن

ها، مسافتی چندکیلومتری را دویده بودم رسیدم، انگار ساعت

 که آن حس شدید خستگی تمام جانم را در برگرفته بود.

هایم د اما گوشخورهایش تکان میدیدم که لبترالن را می

 شنیدم.کشید و صدایش را نمیسوت می

شنیدم و قدر گیج شده بودم که میدانم شاید هم آننمی

 فهمیدم.نمی

 برایم عقب کشید و من رویش نشستم. یک صندلی

ای خوردم و سرم لیوان آب را که مقابل دهانم گرفت، چند جرعه

شت از را روی میز گذاشتم و حاال صدای بلندش که سعی دا

 به من برسد را شنیدم.  آورالی آن موزیک سرسامالبه

 نگران دستش را مقابلم تکان داد و پرسید.

 چت شده یغما؟چرا رنگت انقدر پریده؟کجا رفتی یهو؟_

 مات نگاهش کردم که دستش روی صورتم نشست و پرسید.

چرا انقدر سردی آجی؟حتما فشارت افتاده.دست دراز کرد و _

شربت آلبالوی روی میز به دستم داد و من یک گیالس از 



اش را آرام زیر زبانم مزه کردم و کمی که حالم بهتر شد شیرینی

نگاه پرسشگر ترالن را بی پاسخ گذاشتم و بی توجه به تاری دید 

دانم چرا به یکباره و ناگهانی بر جانم و رخوت و بی حالی که نمی

 نشسته بود، ایستادم.

ترین دوستامه، به درک که هر حرف شب عروسی دوتا از به"

مزخرفی شنیدم، به جهنم که دوستش دارم و دوستم نداره، 

خوامش و اون میاد از درد عشقش به مانا باهام فدای سرم که می

تر از این خراب خوام امشبم رو بیشزنه، حداقل نمیحرف می

 "کنم

عروس و "گفتنقابی از شادی به صورتم زدم و با صدایی که می

 "اماد اومدند

 به پاهایم سرعت بخشیدم و تا ورودی باغ حرکت کردم.

زد درآمیخته بود با صدای های مکرری که صدرا میصدای بوق

 کِل و سوت.

فیلمبردار مقابل ماشین ایستاده بود و اشاره کرد که صدرا پیاده 

 شود.

 هایشان گرم شده بود.دلم از برق نگاه



گرفتن هما و روی ویلچر وقتی عشق صدرا در هنگام برآغوش 

نشاندش دیدم، مطمئن شدم که در یکی از زیباترین و 

 ها حضور دارم.ترین مراسمخاص

ریختند جون و مادر صدرا، نقل و اسکناس روی سرشان میمهین

 و هامون و عمران جلو رفتند و پیشانی خواهرشان را بوسیدند.

صدرا  یکی از کارکنان با ظرف اسفند و گل مقابلشان رفت و

اسفند را دور سر هما چرخاند و چند اسکناس به عنوان انعام به 

 پسر جوان داد.

صدرا به دستور فیلمبردار، ویلچر را سمت قسمتی از باغ که 

های کرد و من کفشهای عقد چیده شده بود هدایت میخنچه

هایم را روی آمد و چشممشکی عمران را دیدم که سمت من می

 ا به ترالن رساندم.هم گذاشتم و خودم ر

ای خواستم دیگر حتی برای ثانیهخواستم ببینمش، اصال نمینمی

 کنارم باشد.

دانم چه های هامون که نمیترالن لبخندی را که در جواب حرف

طور تمام صورتش را گرفته بود، جمع کرد و متعجب بود که آن

 نگاهم کرد.

 نیست؟جوری شدی؟حالت خوب یغما چته؟چرا امروز این_



آب دهانم را فرو دادم و دستش را گرفتم و لبخندی هول شده 

 زدم و به دنبال خودم کشیدمش.

 نه، نه من خوبم، بیا دیگه._

دانم چند دقیقه گذشته بود، اما تمام مدتی که در انتظار نمی

ی عقد ایستاده بودیم، سنگینی نگاهش آمدن عاقد کنار خنچه

بار هم صورتم را سمتش ی یکحال، حتکردم و با اینرا حس می

 ی خدا طلبکارش گره بخورد.نچرخاندم تا نگاهم در نگاه همیشه

ی ساتن سفید را من گرفتم و یک با آمدن عاقد، یک سر پارچه

ی صدرا بود که قندها را به هم سر دیگرش را ترالن و دخترخاله

 سایید.می

شان با هما قرآن را مقابل خودش و صدرا نگه داشته بود و هردو

 خواندند.ای میصدایی آرام، چند آیه

 شود.شنیده بودم که در چنین زمانی، دعا مستجاب می

دونم اون من که می"پلک روی هم گذاشتم و در دل گفتم

شه، خدایا خودت کمکم کن که دلم آروم وقت برای من نمیهیچ

 "بگیره، اصال یه کاریکن ازش متنفر بشم که عذب نکشم

دم، نگاهم در نگاه او نشست که درست مقابلم چشم که باز کر

 کرد.دست به سینه و با ابروهایی در هم گره زد نگاهم می



عاقد "آیا وکیلمِ"ینگاهم را به هما دادم که در اولین جمله

 سکوت کرده بود و صدای ترالن که با خنده پیچید.

 عروس رفته گل بچینه._

 اید پرتحواسم را از گرمی نگاهش پرت کرده بودم، ب
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 کردم!می

های پر از اشک و شوق، نگاه به جون و مادر صدرا با چشممهین

هایشان دوخته بودند و برق شادی از نگاه پدرانشان، جگرگوشه

 زد.چشم را می

ها روزی از فرزاندانشان ناامید شده و مطمئناً هرکدام از آن

 دسته شسته بودند.

و سر و سامان گرفتنش  پدر و مادر صدرا امیدی به اصالح شدن

هوش آمدن هما هم که چیزی شبیه به معجزه برای نداشتند و به

 اش بود.خانواده

کرد و مطمئن بودم امشب را شاید هامون پر محبت نگاهشان می

 ها بتواند با آرامش سر بر بالینش بگذارد.پس از سال

 رد.بار دوم هم تکرار شد و بعد از گالب آوردنِ هما، عاقد تکرار ک



عروس خانم، سرکار خانم هما حکمت، آیا به بنده وکالت _

ی پانصد سکه، یک شاخه نبات، یک جلد دهید که با مهریهمی

قرآن کریم و آیینه و شمعدان و تعداد یک هزار و سیصد و 

شصت و هشت عدد شاخه گل رُز، شما را به عقد دائم آقای 

 صدرا رضوانی در بیاورم؟

خی دهد، ترالن با خنده و صدایی بلند که هما پاسقبل از این

 گفت.

 خواد.عروسمون زیرلفظی می_

ای را از کیفش خارج ای کوچک و مخمل سورمهمادر صدرا جعبه

 کرد و سمت هما آمد و گردنبندی زیبا به گردن او انداخت.

 صورت هما را بوسید و همه دست زدند و هما پاسخ داد.

 ای عزیزم، بله.هی پدر و مادرم و برادربا اجازه_

صدای کل و دست بلند شد و خطبه بعد از بله گفتن صدرا 

 خوانده شد.

داند و برای تبریک جلو ها، کادوهایشان را میی مهمانهمه

 انداختند.ها میآمدند و عکسی برای یادگاری با آنمی



ترالن هم نیم ستی را که چندروز قبل به مناسبت آن روز تهیه 

داد و هردو کنارشان رفتیم و عکس  کرده بودیم، به هما

 انداختیم.

 شدم.کم داشتم از آن حال و هوای یک ساعت قبل خارج میکم

 ها آمده بودند و ما هم به قسمت اصلی رفتیم.اکثر مهمان

ها خیلی زیاد بود و با ترالن، دنبال جایی برای تعداد مهمان

 نشستن بودیم.

شت، کنار گوشش گذطور که از کنار ترالن میهامون همان

 چیزی لب زد و با لبخند دور شد.

 ترالن هم سرش را تکان داد و تشکر زیر لبی کرد.

 چپ چپ نگاهش کردم و به شوخی گفتم.

 چی گفت بهت؟_

 ای باال انداخت.لبخندش را کنترل کرد و شانه

ارت تونم کنچیز خاصی نگفت، فقط گفت ببخش که امشب نمی_

 باشم، از خودت پذیرایی کن.

نگاهی به قامت هامون در آن کت و شلوار خوش دوخت طوسی 

رفت ها، سمت میزها میآمدگویی به مهمانمات، که برای خوش

 انداختم.



 سپردم، خیالم راحت بود.که ترالن را به دستش میاز این

 ی یک مرد کامل و واقعی بود.او نمونه

ای که نزدیک ترالن دستم را کشید و سمت میز شش نفره

 گاه عروس و داماد قرار داشت حرکت کرد.جای

پشت میز جای گرفتیم و با حس ضعف، یک شیرینی از داخل 

 ظرف برداشتم.

 ای سر چنگال زدم و در هانم فرو بردم.تکه

اش در دهانم پخش شده بود و باز هم نگاه سرکش طعم شیرینی

 ام، در پی عِمران، به هر طرفی چرخید.و عاصی

شیرینی در گلویم پرید و به شدت به سرفه  ای که دیدم،با صحنه

 افتادم.

ترالن هول شده ایستاد و دست دراز کرد و بطری آب معدنی را 

 آب را در لیوان ریخت و مقابل دهانم گرفت.  برداشت و

 کوبید.محکم و پشت سر هم در کمرم می

ام گره خورده تر شده بودم اما نفس هنوز هم در سینهکمی آرام

 بود.

 کردم.عجز و بیچارگی میاحساس 

 ام ضجه بزنم.دوست داشتم یک دل سیر برای دل بیچاره



مانا بود که وارد باغ شده بود و دستش را دور بازوی عِمران حلقه 

 کرده و خودش را محکم به تن او چسبانده بود.

قلبم از شدت درد مچاله شد و نگاهم روی دست عمران که کمر 

ی از میزها ایستاده بود و از حرکات او را در بر گرفته و کنار یک

فهمیدم که مانا را به زن و مرد مقابلش معرفی دست آزادش می

 کند، قفل مانده بود.می

دانم اما شاید سنگینی نگاه من را حس کرده بود که سر نمی

 ای، نگاهمان در هم تالقی کرد.چرخاند و چند ثانیه

بلش باال و های مرد مقارو گرفت و سرش را در جواب صحبت

کرد اما هر از چندگاهی، نیم نگاهی سمت ما پایین می

 انداخت.می

قدر در مقابل غرور و شخصیتم، خُرد دیگر برایم مهم نبود که چه

ام، من در آن دقایق، علناً به خودم اعتراف کردم که از شده

 شدت حسادت در حال انفجار هستم!

حسی ترغیبم دانستم که برایش بی اهمیت هستم، اما می

 کرد که شبیه به خودش رفتار کنم.می

 بارها گفته بود که ما فقط دو دوست ساده هستیم و من چه

 ام پر و بال داده بودم!احمقانه به رویاهای مزخرف دخترانه



های رقصنده با ورود هما و صدرا به جمع، کم کم جمع جوان

 تر شده بود.بیش

واقع یکی از بهترین معده درد عصبی سراغم آمده بود و در

 ام در حال خراب شدن بود.های زندگیشب

ای ناراضی قدم مهین جون جلوتر از عمران و مانا با چهره

هاهم درست پشت سرش سمت میز ما داشت و آنبرمی

 آمدند.می

 ای از شربت پرتقالش خورد.اش را جمع کرد و جرعهترالن چهره

 همین بوزینه رو کم داشتیم فقط اه!_

ه کجون کنارمان ایستاد و لبخندی تصنعی زد و بدون اینینمه

 ای به ما کرد.به مانا نگاه کند، اشاره

خواست تنها باشه، گفت بیاد پیش شما که باهاتون ماناجان نمی_

 راحته!

مان را به سختی کنترل کرده بودیم، چرا که من و ترالن، خنده

 ان زدنمطمئن بودیم صرفاً برای تیکه پرانی و زخم زب
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 کنار ما آمده.



اش را به مانا با لبخندی که تمام سی و دو دندان ایمپلنت شده

نمایش گذاشته بود جلو آمد و باالخره دستش را از دور بازوی 

کمی از فشار وارد شده به قلب من کم   عمران باز کرد و انگار

 شد!

دزدید و کمی فاصله گرفت و خودش را مشغول عمران نگاه می

داد.با وجود لبخندی که روی ها نشان میو بش با مهمان خوش

شناختمش، های کودکی میلب داشت، اما برای منی که از سال

 که کالفه است و عصبی، سخت نبود!فهمیدن این

مانا پشت میز نشست و گردنش را کمی تکان داد که باعث شد 

 اش در هوا برقصند.موهای صاف و شالقی شرابی

هن کوتاهِ تا وسط رانِ بادمجانی رنگش انداختم که نگاهی به پیرا

سخاوتمندانه پاهای بلند و خوش تراش برنزش را به نمایش 

 گذاشته بود.

 اش گفت.رو به مهین جون کرد و با حفظ همان لبخند کش آمده

 جون شما برید به مهمونا برسید.مرسی مامان_

ش بود که های بخشید و انگار از خدایجون انحنایی به لبمهین

 هرچه زودتر از مانا دور شود.



عمران پشت به میز ما ایستاده بود که مانا صدایش زد و با لوندی 

 گفت.

 جون، بیا با هم بریم پیش هما چندتا عکس بندازیم.عمران_

 عمران برگشت و سرش را تکان داد.

 پاشو عزیزم._

 پوزخند زدم.

 ود و فقط برایعزیزم؟ پس استفاده از چنین کلماتی را هم بلد ب

 کرد!اش استفاده میعزیزکرده

 عزیزش بود و عزیزش نبودم!

ای باقی سردرد هم به معده دردم اضافه شده بود و دیگر حوصله

 نمانده بود.

انداختند و من در های چهارنفره میها بود که سلفینگاهم به آن

 هیچ قابی کنار عمران جای نداشتم.

 کرد.که خیره نگاهم میترالن رد نگاهم را گرفته بود 

 دستش را روی دستم گذاشت و بی مقدمه لب زد.

 شرف لیاقتت رو نداره!آجی اون بی_

ی یک قطره هم که شده انگار منتظر یک جمله بودم تا به اندازه

 سبک شوم که اشکم سُر خورد و پایین چکید.



 نگاه ترالن هم بغض داشت اما دستم را فشرد و اخم کرد.

خواد تورو حرص بده، تره وا ندیا، این عمداً میجلوی این دخ_

 ام نگاه نکن.چیزی گفت جوابشو بده، به اون عمرانِ عوضی

 حوصله نداشتم و تنها به تکان دادن سرم اکتفا کردم.

مانا برگشت و سرجایش نشست و دست عمران که قصد رفتن 

 داشت را کشید.

 عشقم بیا بشین یه چیزی بخور بریم برقصیم._

 دستش را از دست مانا بیرون کشید. عمران

 گردم.رم برمیمی_

 اش انداخت و شانه باال انداخت.مانا چینی به بینی

 هرطور راحتی._

 های نسکافه سمت میزمان آمد.یکی از خدمتکارها با فنجان

طور که فنجان را به هرکدام یک فنجان برداشتیم و مانا همان

 کرد. هایش نزدیک کرده بود رو به ترالنلب

های عصبی بهت دست جون بهتری دیگه؟اون حملهترالن_

گم یعنی دیگه الزم نیست بیمارستان بستری نمیده گلم؟می

 بشی؟

 ی چشمش چرخاند.هایش را در کاسهترالن مردمک



ها به یک دوره روانکاوی الزم نه الزم نیست ولی به نظرم خیلی_

 کنن.دارن و انکارش می

کردم و اما انگار شان گوش میاییقهدر سکوت به بحث چند دق

 شنیدم.هیچ چیز نمی

پیچید و دوست داشتم بر سر ترالن و صدای آهنگ در سرم می

 مانا مشت بکوبم که ساکت شوند.

ی مانا از روی صندلی بلند شد و سمت عمران رفت و چند دقیقه

 بعد هردو در حال رقصیدن بودند.

ش پایشان روی زمین، پتکی رقصیدند و انگار با هر کوبها میآن

 شد.بر سر من کوبیده می

 هامون هم کنار ترالن آمد و از او دعوت به رقصیدن کرد.

ها حلقه زده هایی که اطراف رقصندهتنها ماندم و به جمع جوان

بودند و صدای دست و سوت و جیغشان در هم آمیخته بود 

 پیوستم.

ی حلقه شدهتری دست ی نزدیکخواستم بروم و از فاصلهمی

 عمران دور کمر مانا را ببینم.



شد را در هایم خار میهایی که در چشمخواستم صحنهمی

ی معیوبم ثبت کنم تا باز یک ساعت دیگر دلم از دیدنش حافظه

 باال و پایین نشود.

های یک ماده ببرِ در کمین، گلویم را چنگ بغض مانند پنجه

 حال شکستن بود.هایم کم کم در زد و سد مقاومت چشممی

تر بودم که در تاریک و روشن رقص نور، کم  ای ایستادهگوشه

توانستم نگاه هم می کسی سمتم دید داشت اما از همان فاصله

 شد!سرگردان عمران را ببینم که یک جا بند نمی

طاقتم طاق شده بود و به چیزی برای آرام کردن خودم احتیاج 

 داشتم.

 قوی عمل کند. چیزی که شبیه به یک مسکن

های مانا برای عمران و بدنی که به نگاهم را به سختی از دلبری

هایم را به میز بار که سایید گرفتم و چشمبدن عمران می

 ای از باغ قرار داشت دوختم.گوشه

 چیز، یک شروعی دارد.اهلش نبودم اما فکر کردم همیشه، همه

همان میز از جمعی که غرق در شادی بودند دل کندم و سمت 

 رفتم.

 چند نفری اطرافش بودند.



 به پسر جوانی که پشت میز ایستاده بود گفتم.

 شه لطفاً یک گیالس هم برای من بریزید؟می_

 سرش را تکان داد.

 بله خانوم، از کدوم بریزیم؟_

خواستم که برای یک ساعت هم چه فرقی داشت؟من چیزی می

 که شده از فهمیدن و هوشیاری خالصم کند.

 لرزید، شانه باال انداختم و لب زدم.ایم از بغض میصد

 اش باشه.تر از بقیهیه چیزی که قوی_

گیالس پر شده را مقابلم نگه داشت و از دستش گرفتم و سرم را 

 به معنای تشکر تکان دادم.

 ی تلخش حالم را بد کرد.اولین جرعه را سر کشیدم که مزه

 دمجا خوربا پررویی و سماجت تمامش را یک
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اش جمع شده بود.مشتی چیپس از ی زهرماریصورتم از مزه

ظرف بزرگ روی میز برداشتم و در دهانم ریختم و پیک دوم و 

 سوم را برای لجبازی با خودم پشت سرهم نوشیدم!

طوری که برای ام تیر کشید.بهام سوخت و معدهتمام مری

ودم شد، خای از شدت درد خم شدم.کم کم سرم گیج میلحظه



ترین صندلی رساندم و رویش نشستم.بی حال شده را به نزدیک

 بودم و درکم از محیط اطراف پایین آمده بود.

قدری هوشیار بودم که بدانم حالم بد شده و باید خودم هنوز آن

را به ترالن برسانم، اما به محض ایستادن سرگیجه با شدت 

لو خوران تری بر من چیره شد و چند قدم اول را تِلو تِبیش

ام را محکم گرفت و مرا سمتش کشاند و برداشتم که دستی شانه

 گفت.اش زیر گوشم پیچید که میصدای مردانه

 خانوم حالتون خوبه؟_

 هایی خمار نگاهش کردم.ناگهان قهقهه زدم و با چشم

زنی حالم بد شد!باز هم قهقهه زدم چرا انقدر رسمی حرف می_

 که گفت.

 ی صدرا، کمکی ازم برمیاد؟پسرخالهعرشیا هستم _

 ی پیراهنش را گرفتم.دست دراز کردم و یقه

 دوست دارم باهات برقصم._

 دار گفتم.ای به سن کردم و کشاشاره

 جا؟میای بریم اون_

 گفت.شنیدم که میمی

 باشه باشه ولی فکر کنم اشتباه گرفتید.



ال طور راه افتادم سمت سن که حادستش را گرفتم و همان

 حسابی شلوغ بود.

که نگاهش کنم و جایی دور تر از بقیه ایستادم و بدون این

گفت بشنوم، دستم را دور گردنش هایی را که پشت سر میحرف

 اش تکیه دادم.حلقه کردم و سرم را به سینه

 از بوی غریبش دلم به هم خورد و بغضم شکست و هق زدم.

کردم که با من میزدم و مجبورش ریختم و قهقهه میاشک می

 تکان بخورد.

 گفت.ام کرده بود که پشت سر هم میصدایش عصبی

بیاید بریم یه آب به صورتتون بزنید اما من دوست نداشتم جدا _

 شوم.

 ها بگذرانم.دوست داشتم با عمرانی که حاال آمده بود، ساعت

هایم پیراهن ام فرو رفته بودم و اشکی مسخرهدر همان خلسه

ی پیراهنم از پشت کشیده کرد که یقهاو را خیس می یمردانه

ی او که دستش را دور کمرم پیچیده بود شد و باعث شد از تنه

نواز او که مبادا نقش زمین بشوم، جدا شوم و حاال صدای گوش

 کرد.بود که تلخی لحظاتم را گَس می

 گفت.خیره نگاهش کردم که می



ده، ممنون که مراقبش روی کرببخشید مهندس جان گویا زیاده_

 بودید.

نگاهم بین هردوشان در رفت و آمد بود و بازهم ناخودآگاه و 

 دار گفتم.ناگهان و بلند قهقهه زدم و با همان لحن کش

 وای خدای من، دوتا عمران!_

 قدر قهقهه زدم که دیگر نفسم بند آمده بود.آن

 بریدهخم شده بود و دستم را روی شکمم گذاشته بودم و بریده 

 کردم.تکرار می

 بینم، دو تا عمران! خدایا دو تا عمران!انگار دارم خواب می_

 کشید.محکم بازویم را گرفته بود و دنبال خودش می

 دیگر حسابی از بقیه دور شده بودیم.

اش که در قالب بدترین الفاظ بیان صدای خشن و دوست داشتنی

رده بود که فقط قدری دلنشین بود و حالم را خوب کشد، آنمی

 خندیدم.می

 کنم.شرف عوضی، چه گ*هی بود که تو خوردی، آدمت میبی_

 رفتی تو بغل اون مرتیکه براش قِر و قَمیش میای؟

 تر ادامه داد.پوزخند زد و پرحرص



جوری این سگ مستی رو از سرت پدرسگ، فقط ببین چه_

 ی خیره سر زبون نفهم!پرونم دخترهمی

 ام بند آمد.گوشم نشست و خندهسیلی محکمش زیر 

 دیدمش اما خودِ خودش بود.تار می

 هنوز هم نیمه هوشیار بودم که مقابلش ایستادم و جلو رفتم.

ی اول باز اش و دکمهی مشکینگاهی به کراوات شُل شده

 پیراهنش انداختم.

اش،زیر دستم باال رفت و روی پوست گُر گرفته و داغ سینه

 م.زنجیرش نشست و هق زد

 کنی عمران؟چرا دعوام می_

عمیق نفس کشید و چشم بست و دستم را محکم از بدنش جدا 

 کرد و خشن تر از قبل گفت.

 ات نکردم!فقط دهنتو ببند یغما، ببند تا خفه_

 ی بینمان را پر کردم.توجه بازهم جلوتر رفتم و تمام فاصلهبی

قصد عقب رفتن داشت که با سماجت دستم را دور گردنش 

 نداختم و خیره نگاهش کردم و در صورتش لب زدم.ا

 شرف و گوشت تلخی، اصال ازت متنفرم.خیلی بی_

 بعد دوباره زیر گریه زدم.



 گی خفه شو؟زنی؟چرا بهم میچرا انقدر باهام بد حرف می_

 قدمی عقب رفت و چنگی در موهایش زد و غرید.

نکن یغما، نکن احمق، تو مستی نمیفهمی داری چه غلطی _

کشم، هم زنم هم توی دیوونه رو میخدا قسم میکنی، بهمی

 خودمو، بلکه راحت شم از این باتالق کثافتی که توش گیر کردم!

 هایم را به گردنش چسباندم.باز هم نزدیکش شدم و لب

 ام!بُکُش عمران، بخدا منم آماده_

 ام افتاد و زیر لب گفی قایقی باز پیراهن خردلینگاهش به یقه

 ا لعنتت کنهخد_

 کشید و روی زمین کنار یک درخت نشاندم.  بازویم را گرفت و 

اش کوبید، چند ی دیگرش را هم باز کرد و مشت بر سینهدکمه

 لرزید سیگاری آتشهایی که مینفس پی در پی کشید و با دست

 زد.

 هایم را دور تنم پیچیدم.سردم شده بود و دست

 و گفت.ای از عصبانیتش کم نشده بود ذره

جا االن میام، باز بلند نشی بری دسته گل به آب بتمرگ همین_

 بدیا.



ی بعد مشت مشت آب خنک از بطری آب معدنی در چند دقیقه 

 کرد.ریخت و روی صورتم خالی میدستش می

نفس کم آورده بودم و ناگهان احساس کردم تمام محتویات 

 ام در حال باال آمدن است.معده

 نم گذاشتمدستم را روی دها
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و پشت به او کردم کردم و هرچه خورده و نخورده بودم، همراه با 

 زردآب باال آوردم.

 داد.عمران آرام کمرم را ماساژ می

جا شی، االن از اینآروم باش، تموم شد، دیگه بهتر می_

برمت، تو فقط آروم باش یغما، با خودت و با من این کارارو می

 نکن دِ المصب.

بودم؟هنوز هم مست بودم یا او بود که مست شده من مست 

 بود؟!

 ی شدید امانم را بریده بود.بد بود و سرگیجه  حالم

عروسی را به کام خودم که هیچ، به کام او که برادر عروس بود 

 هم زهر کرده بودم.



جا کنار درخت نشسته بودم و عُق حال، همانکه بی چند دقیقه

 زد.زدم، عصبی مقابلم قدم میمی

 رویم ایستاد و با حفظ اخمش پرسید.اما کمی بعد روبه

 وسایلت کجاس؟_

دار ادا بی حال بودم و هنوز هم کمی کلمات را با مکث و کش

 کردم.می

شه، شم، هما، ناراحت میرم، خوب مینه، نه، جایی، نمی_

 خوام، پیشش، باشم.می

ی طور که ساعدش را رومقابلم روی دو پایش نشست و همان

زانویش گذاشته بود، دستش را در هوا تکان داد و خشمگین تر 

 گفت.

فهمی حالت بده؟حاال فکر زنی یغما؟میچی داری زر می_

جا باشی بهتر کنی امشب خیلی پیشش بودی؟یا مثال اینمی

 شی؟می

احمق بار اولت بوده و معلوم نیس چقد خوردی، باید بخوابی 

 این حال بیای بیرون.از

 برمت خونه.جا باشی، پاشو میرده تو اینالزم نک 

 باز هم با سرتقی سرم را تکان دادم.



 خاطر من، کجا بیای؟خوام، عروسی، خواهرته، بهنمی_

 بار داد کشید.این

گم، فقط الل شو بگو چشم، انقد رو دِ آخه من یه چیزی می_

زنم ناقصت حرف من حرف نزن نکبت، من اعصاب ندارم می

ی جواب پس دادن به اون خواهر وحشی ت حوصلهوقکنم اونمی

 تورو ندارم!

اشک باز هم به چشمم نشست و صدای بلندش، یک تَرَک دیگر 

 قلبم انداخت.  هم روی

 رم.ده، خودم، میجا، آزارت میاصال، اگه، اگه بودن من، این_

هایم را محافظ صورتم دستش را بلند کرد که ناخودآگاه دست

 داشتم. کردم و مقابلش نگه

 در همان حال گفت.

ها یغما، ببند در اون گاله زنم دندونات بریزه ته حلقتمی_

 رو!گفتم وسایلت کجاس؟

 میان گریه گفتم.

توی، همون، اتاق پرو، کیف و مانتو و شالم، با یه، پاکت سبز، _

 وسایل منه.



حال اشک بدون تعلل دوید و من سر روی زانوهایم گذاشت و بی

 ریختم.

افتاد و به سختی خودم را بیدار نگه داشته هایم روی میپلک

 بودم!

 هایش سر بلند کردم.ی بعد، با صدای قدمچند دقیقه 

 آمد.درحالی که وسایلم را در دست داشت، سمتم می

دستم را گرفت و خودش مانتو را تنم کرد و شال را روی سرم 

 انداخت.

 سرش را خم کرد و نگاهم کرد.

 اه بری؟تونی رمی_

 سرم را تکان دادم.

 خیلی خب فقط به من تکیه بده._

دستش را دور تنم پیچید و منِ از خدا خواسته، سرم را به 

 اش تکیه دادم.سینه

تر برنداشته بودم که تعادلم را از دست دادم و دو سه قدم بیش

 دستم را به بازویش گره زدم.

وها و کمرم کرد و در یک حرکت دستش را زیر زان "نچی"کالفه 

 انداخت و در آغوشم کشید.



 ناله کردم.

 شی، میام خودم!اذیت، می_

 کنار گوشم لب زد.

 دو دیقه خفه باشی رسیدیم به ماشین._

 هایش خو گرفته بودم!زبانیعمران بود دیگر! و من به تلخ

ی آغوشش، باعث شد که آن نزدیکی تاب نیاوردنی و منِ تشنه

اش، سرم را در سیاهِ عصبی هایاز خجالتِ نگاه در چشم

 اش پنهان کنم.سینه

کردم و ی قلبش را زیر گوشم حس میهای تند شدهتپش

 هایم نشست.لبخندی روی لب

 با بازویش سرم را تکان گفت و لب زد.

 ور!جا نفس نکش روتو کن اوناون_

تر ای محکمبار ضربهاش که اینتر فشردم به سینهسرم را بیش

 به سرم زد.

فهمی؟بچه سگ مستی یا ادای سگ مستا رو در میاری؟نمی_

 وری کن!گم صورتتو اونمی

 رو برگرداندم و نفسم را حبس کردم.



تر عطر تنش را در مشامم دوست داشتم برای چند لحظه بیش

 ذخیره کنم.

 صدایم کرد.

 یغما دست کن تو جیب سمت چپ کتم، سوییچو بیار بیرون._

ریموت را زد و در ماشین را باز کرد و سوییچ را به دستش دادم، 

 من را روی صندلی جلویی نشاند.

 سرم را به شیشه تکیه دادم و خیره به حرکاتش بودم.

 کت را با ضرب از تنش خارج کرد و روی صندلی عقب انداخت.

 کرواتش را شُل تر کرد و چند نفس عمیق کشید.

پیراهنش را باال های های سر آستینش را باز کرد و آستیندکمه

ی دستش ی من سمت عضالت درهم پیچیدهزد و حواسِ دریده

 کشیده شد.

ی سیگارش را از جیبش خارج کرد و سیگار آتش زده را جعبه

هایش قرار داد، کام اول را عمیق گرفت و پشت فرمان بین لب

 نشست و ماشین را روشن کرد.

 لب زدم.

 ام به من بدی؟شه یکیمی_

 م نگاهم کرد و راه افتاد و غرید.ی چشبا گوشه



شه، متنفرم که دختر جلوم سیگار بکشه، توام انگار نه نمی_

خاره تا یه پشت دستی نیام تو دهنت آروم تنت امشب می

 گیری!نمی

 لب ورچیدم و روی برگرداندم.

 ری؟بقیه، نپرسیدن، من کجاام؟نگفتن، تو داری، کجا می_

 ان.برمت بیمارستگفتم حالت بده می_

هایم خارج شد و نفهمیدم چه زمانی هوم آرامی از بین لب

 هایم سنگین شد و به خواب رفتم.پلک
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با صدای چرخیدن کلید در قفل، هوشیار شدم و با حس سردرد 

 شدید چشم باز کردم.

روی تخت خوابیده بودم و برای چندلحظه درکی از موقعیتم 

 نداشتم.

م را روی تخت عمران و در سر هم پلک زدم و خودچندبار پشت

 ی او دیدم.خانه

د شخانه در تاریکی فرو رفته بود و کمی روشنایی که باعث می

 بتوانم اطراف را ببینم از نور زرد رنگ آباژور کنار تخت بود.

 صدای بسته شدن در ورودی هوشیار ترم کرد.



 آرام از روی تخت پایین آمدم و سمت در اتاق رفتم.

پیچید و ام در هم میشد و معدهتر میسردرد هرلحظه بیش

 ضعف و سرگیجه حس بدی را بر من القا کرده بود.

پا بیرون گذاشتم و عمران را دیدم که کتش را طبق عادت 

اش روی کاناپه انداخت و کروات را از دور گردنش باز همیشگی

 های پیراهنش را، و از تن خارج کرد.کرد و بعد دکمه

صورت پر از اخمش افتاده بود و دلم برای  ها روینور دیوارکوب

 اش قنج رفت.ی مردانهجذبه

هایم سرش را باال گرفت و نگاهم جلوتر رفتم که با صدای قدم

کرد و بعد پیراهنش را هم روی مبل، کنار کتش انداخت و 

 پرسید.

 بهتری؟_

 سرم را تکان دادم.

 کنه.سالم، آره ولی سرم خیلی درد می_

ی کمربندش برد و آن را هم باز کرد و کنار بقیهدستش را سمت 

 وسایلش انداخت.

 قرص توی یخچال هست بردار بخور._

 ای به آشپزخانه کرد.اشاره



رم یه دوش بگیرم گرمشون تونی تا من میغذاام آوردم اگر می_

 کن چون نتونستم شام بخورم گشنمه.

 سرم را تکان دادم و پرسیدم.

 ساعت چنده؟_

 ی کشید.اپوف کالفه

 دم.پنج صبح، دیگه دارم از خستگی جون می_

 سمت آشپزخانه رفتم و گفتم.

جوری ببخشید من دیشب اذیتت کردم، اصال یادم نمیاد چه_

 جا.اومدم این

 اش را از داخل اتاق شنیدم.صدای بلند شده

جوری که سوار ماشین کردمت، چون خواب بودی، همون_

 آوردمت باال.

ی خون را به صورتم بارههوشیار بودم، هجوم یکحاال که کامال 

 کردم.حس می

 از خجالت لب گزیدم و غذاها را داخل ماکروفر گذاشتم.

آبی به دست و صورتم زدم و قرص مسکن را از داخل یخچال 

 پیدا کردم و خوردم.



ظرف جوجه و کباب داغ شده را با دو بشقاب و قاشق و چنگال و 

 ی غذاها را در یخچال.گذاشتم و بقیهپارچ آب و لیوان روی میز 

 اشتهایم تحریک شده بود و منتظر او بودم.

ای ی سفیدی که به شکمش پیچیده بود و باال تنهعمران با حوله

 برهنه به آشپزخانه آمد.

 به سختی نگاهم را کنترل کردم و پشت میز نشستم و لب زدم.

 عافیت باشه._

 تر جواب داد.او هم آرام

 مرسی._

 تکه جوجه در بشقابم گذاشتم و مشغول شدم. چند

 عمران هم با ولع و میل شروع به خوردن کرد.

 پرسیدم.

 تو چرا شام نخوردی؟_

 چندلحظه مکث کرد و جواب داد.

 جوری!نتونستم، یعنی هیچی، همین_

 زیر سنگینی نگاهش غذا در گلویم پرید.

دیگر بر اش را نگه داشت و ایستاد و با دست با یک دست حوله

 کمر من کوبید و لیوان آب را به دستم داد.



 اشتهایم کور شده بود و بشقاب را کنار زدم.

های نامعلوم روی میز کشیدم و ام زدم و طرحدستم را زیر چانه

 ام بیرون دادم.نفسم را به شکل یک آه عمیق از سینه

 وپایش را از زیر میز به پایم کوبید و صورتم را از درد جمع کردم 

 سرم را باال گرفتم؟

ی آب را سر کشید و چشمک لیوان من را برداشت و باقی مانده

 زدم.

 هوم چیه؟باز آه و ناله به راه انداختی._

 ای به لیوان کردم.با چشم اشاره

 دهنی بود._

 سرش را تکان داد.

 دونم، خب بگو باز چته؟آره می_

 شانه باال انداختم.

 صدرا نبودم.ناراحتم که توی عروسی هما و _

 از پشت میز بلند شد و از آشپزخانه بیرون رفت.

 خواستی غلط اضافه نکنی که توی عروسی باشی.می_

هایم را دور همان لیوان حلقه کردم و عصبی دندان هایم را دست

 برهم ساییدم و پلک هایم را روی هم فشردم.



 از تری آن اتفاقات شد و من بیشرفتار او و حضور مانا باعث همه

آن عصبانی بودم که باز هم زیر قولی که به خودم داده بودم زدم 

 و دوباره که نه، هزارباره عاشقش شده بودم،

 کار من نبود دل بریدن از او!

 ام را از هم گسست.طنین صدایش، افکار آشفته

ریم حاال نشین زانوی غم بغل بگیر، چندساعت دیگه می_

 بینیشون.می

 بالشت در کددر حالی که یک پتو و 

رفت، ی سالن پذیرایی میهای ال گوشهدستش بود و سمت مبل

 گفت.

 تو برو توی اتاق بخواب من اینجاام._

 ها را روی هم دسته کردم.از پشت میز بلند شدم و ظرف

رم نه دیگه مرسی، ممنونم که کلی زحمت کشیدی، دیگه می_

 خونه.

 اد.اش را جمع کرد و دستش را در هوا تکان دچهره

ای خوی بابا اینا مونده، کجا میگمشو بابا مسخره، ترالنم خونه_

 بری؟اگه حالت بد شه چی؟

 ای کرد و ادامه دادخنده



که االن کبریت بی خطر به حساب   امنترس،من انقدر خسته_

ام نبودم، نداشتم! برو توی میام، کاری به کار تو ندارم، خسته

 نزن.اتاق بخواب به اون ظرفاام دست 

پرواز همااینا افتاده برای شب، چندساعت دیگه که پاشدیم 

 جاریم اونمی
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قرار، سردردم تا حدی بهتر شده بود اما بی کالفه بودم و بی

دانستم دلیلش چندساعت خوابی به سرم زده بود و من نمی

ام بود، یا حضور عمران و شنیدن صدای پایش در خواب یکسره

 خانه.

نشستم و باز ای میزدم و کالفه گوشهاو قدم می من هم در اتاق

 زدم.رفتم و چنگ در موهایم میراه می

م پاشیدایستادم و مشت مشت آب به صورتم میپشت پنجره می

 ام کم کند.و دریغ از سرسوزنی که از آشفتگی

 پشت در نشسته بودم و زانوهایم را در بغل گرفته بودم.

 از جا پریدم و جواب دادم. ای که به در خوردبا صدای تقه

 بله._

 صدای او هم کالفه بود وقتی که گفت.



 بره.اگر بیداری بیا بیرون، منم خوابم نمی_

ام را از خدا خواسته ایستادم و با همان لبخندی که تمام چهره

پوشانده بود، لباسم را مرتب کردم و دستم را در موهایم فرو 

 سامان دادم. اشبردم و کمی به فرهای در هم تنیده

اش توجهم را های قرمز شدهدر را باز کردم و در نگاه اول چشم

 جلب کرد و لبخندم پر کشید.

هایش فشرد و بعد اش را روی چشمانگشت شست و اشاره

 دستش را برداشت و اخمی بین ابروهایش نشاند و با تندی گفت.

 هان چیه زُل زدی به من؟_

ام را پایین متمایل شده های به سمتخیره نگاهش کردم و لب

 جمع کردم و آرام جوابش را دادم.

گم، چرا زنی؟ فقط میجوری حرف میخدا چرا اینهیچی به_

 چشمات انقدر قرمزه؟ چرا رنگت پریده؟

دستش را در هوا تکان داد و پشت به من کرد و سمت سالن 

 برگشت.

 خوابیه دیگه!پرسی؟خب معلومه از بیچرا؟چرت و پرت می_

توانست درست جواب دهد و من به این عمران خو ن را نمیهمی

 گرفته بودم.



 زد.همچنان غُر می

 ی مرگمو بذارم اه!آفتاب زد من هنوز نتونستم کپه-

شد، طور بود، گرسنه و بدخواب که میهم همان از دوران کودکی

 برد.در بدترین حالتِ خودش به سر می

ی ای به روزی که از دندهدر شرایط معمولی هم اخالق نداشت و و

 شد!چپ بلند می

هایش روی کاناپه دراز کشیده بود و ساعدش را روی چشم

 گذاشته بود.

 پرسیدم.

خوای بری توی شاید چون جات عوض شده خوابت نبرده، می_

 اتاق؟

ی کنایه آمیزی را داستم در آن لحظه انتظار هر واکنش و جمله

 پراندم.به جز صدای فریادش که از جا 

 آره آره جام عوض شده!_

 نشست و بلندتر گفت.

ی خودتون، غلط همه چی عوض شده، اصال بیا، بیا برو خونه-

ت، سجا، بودن تو بهمم ریخته!هوا برام خفهکردم گفتم بمون این



کار شم، چیتونم نفس بکشم، دارم روانی میجایی نمیتو که این

 کنم از دستت یغما؟

ام گذاشتم و پاهای بی پلک نبض گرفته دست لرزانم را روی

توانم را به سختی تکان دادم و چندقدم به عقب برداشتم تا به 

 دیوار تکیه دهم.

هایم گذاشتم و هایم را روی گوشآب دهانم را فرو دادم و دست

 لب زدم.

رم، ببخشید، ببخشید که اذیتت کردم، رم، میباشه عمران می_

 کنم. خوام ناراحتتخدا من نمیبه

هایم راه گرفت و دیگر بیش از این بغضم در هم شکست و اشک

 توان ایستادن نداشتم.

 سر خوردم و روی زمین نشستم.

 هایش را پشت گردنش قالب کرده بود.ایستاده بود و دست

گشت و باز هم غافلگیرم رفت و برمیکالفه مسیر کوتاهی را می

 کرد و ناگهانی فریاد زد.

 ن!خفه شو، گریه نک-

هایم را روی هم فشردم و دستم را به دیوار نگاهش کردم و لب

 گرفتم و ایستادم.



سمت اتاقش رفتم و مانتو و شالم را که خودش شب قبل از تنم 

ی وسایلم را از کنار تخت برداشتم، مانتو را درآورده بود و بقیه

هایم را پاک کردم تنم کردم و شال را روی سرم انداختم و اشک

 رفتم. و بیرون

 کرد.طور ایستاده بود و خیره نگاهم میسمت در رفتم و او همان

 گیره نشست، صدایش را بلند کرد.دستم که روی دست

 کجا؟-

دیگر خونم به جوش آمده بود و به سختی خودم را کنترل 

 کردم.می

 سمتش چرخیدم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم.

 رم.مگه نگفتی برو، دارم می-

و من دستگیره را پایین کشیدم که با حرکتش شوکه نزدیکم شد 

 شدم و در جایم بی حرکت ماندم.

ام او بود که از پشت سر در آغوشم گرفت و سرش را روی شانه

ی ریزی از روی شال، روی موهایم نشاند و آرام گذاشت و بوسه

 لب زد.



هیچی نگو، تکونم نخور، غلط کردم یغما، نرو، منِ خاک برسر -

زنم دونی من یه زری میم، گ*ه خوردم، تو که میادیوونه

 شم.پشیمون می

 درست نبود! بودن من در آن وضعیت در آغوش او درست نبود!

 "جا جای تو نیستبرو، این"کشیدمغزم فریاد می

 "فقط همین چند لحظه"کرد و قلبم مظلومانه التماس می  

باز هم آرام هایش جدا کنم و او تقال کردم که خودم را از دست

 گفت.

 ری؟اگه ولت کنم، نمی_

 سرم را تکان دادم.

 خوام برم.ٍچرا می-

 تر کرد و آرام لب زد.هایش را بیشفشار دست

 ببخشید-

 شد خودش باشد!خشکم زد، باورم نمی

 جا پشت سرم ایستاد.هایش را از دور تنم باز کرد و هماندست

 بمون-

 که برگردم، پوزخند زدم.بدون این

 رم که بتونی نفس بکشی!ست؟میگی هوا خفهگه نمیم-



چرخیدم و دیدم که پنجه بین موهایش فرو کرد و دست دیگرش 

 اش فرو برد و آرام گفت.را در جیب اسلش طوسی

 شه، نرو یغمایی!گفتم که زر زدم، تو بری خفه تر می-

 مات او مانده بودم و می دانستم که یک چیزی سر جایش نیست.

شد عمرانِ همیشه چموش، مظلومانه و مگر می ماندم،می

 هایش باشد وپشیمان خیره در چشم

 پاهای یغمای بر یغما رفته میل رفتن کند؟

 ماندم تا دو سه ساعتی بخوابد و آرام شود!می

ماندم تا بازوهایم که از لمس آغوشش نبض گرفته بود آرام می

 شود!

 ز بیفتد!گِز گِ  اش روی سرم ازماندم تا جای بوسهمی

 ماندم!خواست، من میعمران که می
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روی من روی مبل نشسته بود و زانوهایش را او هم درست روبه

 بغل کرده بود.

جای ثابت هایش یکقرار بود و مردمکهایش بیچشم

 ایستادند.نمی



هم نگاهم کرد اما من یک لحظهاز نگاه کردن به من خودداری می

 کردم.را از او جدا نمی

ی آن به لحظه اش زیر دندانم مزه کرده بود و لحظهآغوش لعنتی 

 ی کوتاه را، هزار بار برای خودم مرور کردم.چندثانیه

 های نامنظم قلبش را روی کمرم حس کردم.کوتاه بود اما تپش

وار باز هم ام را پر کرده بود و دیوانهعطر تنش تمام بویایی

  قرار شده بودم.بی

کردم از رفتارش وقتی که ادکلن و چندقلم تی میباید چه برداش

لوازم آرایش مانا روی میز توالت اتاقش خار شده و در چشمم 

 فرو رفته بود؟!

، چندین و چند وقتی که تختش جای جای بدن مانا که هیچ

بین، دختر قبل از مانا را لمس کرده و حاال منِ زود باورِ خوش

 ای او داشته باشم؟ندثانیهتوانستم برای آغوش چتعبیری هم می

فقط دو تا دوست "که خودش بارها گفته بودچه تعبیری جز این

 "ایم، مثل دوستی تو و هماساده

به افکاری که حقیقت را در صورتم کوبانده بود، لبخندی تلخ 

هایم را در هم قالب کردم و به پایم که تحویل دادم و انگشت

 بود خیره ماندم. حاال از عصبانیت روی زمین ضرب گرفته



 خورد!دیگر حالم از هرچه تناقض بود به هم می

آرام روی همان کاناپه دراز کشید و پتو را روی تنش انداخت و 

 نگاهم کرد.

 حاال نوبت من بود که نگاه بدزدم.

 صدایم زد.

 یغما_

طور موقع تلفظ اسمم آهنگ نداشت که هربار کاش صدایش آن

 دلم پایین نریزد!

 که گفت.نگاهش کردم 

 من خوابیدم، نرو، بمون تا بیدار شم!_

 اش دادم و سرم را تکان دادم.های عاصینگاهم را به مردمک

 هستم._

های ی بعد، صدای نفسپلک روی هم گذاشت و چند دقیقه

 داد که به خواب رفته.آرامش، نشان می

تمام دو سه ساعتی را که خواب بود، بارها به اتاق خوابش رفتم و 

ی مانا، دلم برهم ش را بوییدم و از بوی شیرین عطر زنانهبالشت

 خورد و اشک بر چشمانم نشست.



هنوز بوی تن و بدن او روی این تخت بود و منِ احمق به یک 

 کردم؟!آغوش دوستانه دل خوش می

دوست داشتم داد بزنم، فریاد بزنم، درست شبیه او که هرطور 

ولم کن، ازم دور "کرد و بگویمخواست خودش را خالی میمی

خوام، من به همون داد و هوار ایت رو نمیهای ثانیهشو، محبت

ترم تا به صدای آروم و نگاه بی قرارت، وقتی دل هات راضی

یِ محبتِ بیست و شش باختی به مانا، به یه دختر تنها و تشنه

دونی هربار که نزدیکم ترین محبتی نکن!تو چه میساله، کوچک

 "زم میاری عمرانشی چی به رومی

توانستم به زبان ها را در سرم فریاد زدم اما نمیهزار بار تمام این

خواستم دور شود و از دور بیاورمشان و درد من همین بود که می

 شدنش وحشت داشتم!

بالشت را محکم روی زمین پرتاب کردم و بی صدا هق زدم و 

 آرام زمزمه کردم.

حوالیت حس کنم متنفرم ای که من از تمام عطرهای زنونه_

 عمران، متنفر!



دوست داشتم آن رژ زرشکی مخملی و کرم پودر و رژگونه و 

ریمل و ادکلنش را در سطل زباله بیندازم و درِ کیسه را گره بزنم 

 ی شهر بیندازمش!و بروم و در دورترین سطل زباله

 توانستم در قلب عمران نابودش کنم؟ولی جای مانا را چه؟می

ی آن تخت منفور کز کرده بودم و از پشت شهکالفه گو

باریدند که اگر نبودند باید به صحت و هایی که آنقدر میاشک

کردم، در و دیوار اتاقش را از هایم شک میسالمت وضعیت چشم

 گذراندم!نظر می

 هایاتاقی که دوست داشتم آتشش بزنم و اما دلم با دیدن چشم

روی تخت، آرام روبه یمعمولیِ جذابش در عکس بزرگ شده

شد و باز جنگی هایم ظاهر میگرفت و ناگهان مانا مقابل چشممی

 درونی و شروع کش مکش عقل و قلبم.

 ی یکفعالیتی نکرده بودم، اما از این همه تنش، درست به اندازه

ی جنگ باشد و تمام تنش خورد و زخمی، سرباز که تنها بازمانده

 درد داشتم و خسته بودم!

 کرد.ی در ایستاده بود و نگاهم میآستانهدر 

ام کرده بود، بر هوا چه دیوانهبه محض این که دیدمش، تمام آن

رفت و با پشت دست صورتم را پاک کردم و با همان لبخند 



هایم شده بود، ایستادم و سمتش جنون آمیزی که میهمان لب

 رفتم.

بودند که در هایم گذاشته انگار با بیدار شدنش دنیا را در دست

ای چنان گل از گلم شکفت و آن لبخند کش آمده جای لحظه

 چکیدند را گرفت!هایی را که آرام میاشک

 خوری برات آماده کنم؟چیزی می_

 ای زد که دلم برایش جان داد.ی مردانهلبخند یک طرفه

اش گرفت و محکم کشید و ام را بین انگشت اشاره و میانیگونه

دار تر از همیشه تر و خَسخواب آلود و گرفته با صدایی که هنوز

 بود لب زد.

سرنتی پیتی باز که چشمات خیسه، کال فکر کنم حوصلت که _

شینی به آبغوره گرفتن و زر زر کردن! رو مخیا! این سر بره می

 همه اشک از کجا میاد آخه؟!

 خندیدم و شانه باال انداختم، ادامه داد.

شه، انقدرم گریه نکن همین میاگه یه قهوه بهم بدی عالی _

 ی الهی کور بشی!روزاست که به حول و قوه

ام گذاشتم و مانند یک دیوانه به او رفت و من دستم را روی گونه

 اش لبخند زدم.ام و الفاظ غیر مؤدبانهدرد شیرین گونه



 

های قهوه را روی میز گذاشتم و به او که بی توجه به من با فنجان

 ود خیره شدم.اش سرگرم بگوشی

 طور که سرش پایین بود گفت.همان

بخور، برو حاضرشو بریم، ترالن گوشیمو ترکونده از بس که _

 زنگ زده و پیام داده.

قدر فکرم با دست بر صورتم کوبیدم و تازه به یاد آوردم آن

 آشفته بوده که حتی فراموش کرده بودم با ترالن تماس بگیرم.

همان حال که سمت تلفن خانه ام خاموش بود و در گوشی

 رفتم با ناراحتی و کالفگی زیرلب گفتم.می

 انقدر که فکرم مشغوله اون بیچاره رو توی نگرانی گذاشتم._

 صدایش کمی بلند شد و با کنایه گفت.

آره فکرت که خیلی مشغوله، از سر تا پات پیداست، فقط _

 معلوم نیست مشغول کی و چی؟!

 نه_و_نود_پارت#

ی ترالن را گرفتم و با اولین بوق اش، شمارهبه طعنهبی توجه 

 صدای جیغش در گوشم پیچید.



یغما خدا بگم چیکارت نکنه، چرا گوشیت خاموش بود؟ چرا _

شعور ی بیداد؟ بعدم پسرهاون عمران خل و چل رد تماس می

 خواد بیای خونه!داد که حالش خوبه، نمیهی پیام می

هایی بسته به دادم و با چشمگوشی را کمی از گوشم فاصله 

 اش گوش دادم.های خواهرانهها و غر زدننگرانی

تر شد و نفس کم آورد، ناگهان زیر گریه زد و میان کمی که آرام

 گریه نالید.

گی من چرا مواظب خودت نیستی؟چی شده بودی آجی؟نمی_

ات بهم ریخته گفت معدهتوی این دنیا فقط تورو دارم؟عمران می

 حالت به هم خورد، االن بهتری؟بود و 

نگاهی به عمران که دست به سینه و چهار زانو روی مبل نشسته 

کرد انداختم و لبخندم را به خاطر آن بود و پر اخم نگاهم می

سر های تخس و خیرهتر شبیه به پسر بچهژستش که بیش

ای که بعید بود از او اما پشت داد و رازدارینشانش می

 هایم پنهان کردم.لب انش کرده بود، پشترفتارهایش پنه

سرش را به معنای چیه تکان داد و من سرم را به معنای 

باال انداختم و پشت به او کردم و حواسم جمع صدای  "هیچی"

 ترالن شد.



 زنم.توی هپروتی یغما؟دارم با تو حرف می_

ای که خیره به عمران بودم، حتی لب گزیدم و فهمیدم چندثانیه

 شنیدم.رالن را هم نمیصدای ت

او بدون این که خودش بداند، توانایی این را داشت که در هر 

 شرایطی، حواسم را از خودم و دنیای اطرافم پرت کند!

ای و زیر های لحظهجور! با محبتها و ناسزاهایش یکبا فحش

 اشهای همیشگیاش طور دیگر و با بداخالقی و بدقلقیپوستی

 هم!

که از خوب بودن حالم جمع کردم، گوشی را قطع خیال ترالن را 

 کردم و چرخیدم سمتش که محکم به بدنش برخورد کردم.

 ترسیدم و کمی عقب رفتم و سرم را برای دیدنش باال گرفتم.

 هایش را به کمرش زد و لب زد.دست

کردی؟انتظار داشتی چی به ترالن جوری نگاهم میچرا اون_

 از اون خواهرت خوشم نمیاد، از بگم، در ضمن اینم بگم که اصالً

 دیشب تاحاال مغزم منو گذاشته تو فرغون!

 شانه باال انداختم و آرام گفتم.

 من که چیزی نگفتم عمران چرا همش دنبال بحث و دعوایی؟_

 او هم شانه باال انداخت.



خوای چیزی بگی، خواستم قبلش بگم که دیگه فکر کردم می_

از ماجراهای دیشب حرف بزنم،  کدومحوصله ندارم درمورد هیچ

 االنم برو حاضر شو بریم.

اش را از تن خارج خودش هم پشت به من کرد و رکابی مشکی

 کرد و روی زمین انداخت.

 جا!رم دوش بگیرم، برو دیگه واینسا اینمی_

جای ناراحت کرد و من بهاش بیرونم میغیر محترمانه از خانه

خیالم که از رفتنش راحت اش لبخند زدم و شدن، به شلختگی

شد، سمت همان رکابی مشکی رفتم و خم شدم و از روی زمین 

 برداشتمش.

ام نزدیک و عمیقق هایم مشتش کردم و به بینیدر دست

 بوییدمش!

 رفتم، رکابی او هم بین وسایلم بود.وقتی به خانه می
*** 

ی چوب لباسی پشت در نگاهی به خودم انداختم و کمی در آیینه

 ایم را زیر روسری فرو کردم.موه

ی هایم را از در جاکفشی پایینش برداشتم که چند تقهکفش

 کوتاهش به در خورد.



 راست ایستادم و در را باز کردم.

اش که هنوز کمی نم در آن کت یشمی با موهای پر مشکی

 داشت، خواستنی تر شده بود.

 کوتاهی کرد. "نچ"دستش را به موهایم زد و 

 این روسری چیه؟برو یه شال ضخیم سرت کن. موهات خیسه_

 سرم را باال انداختم.

 نه خوبه همین توی ماشینیم دیگه._

 سمت آسانسور رفت و غر زد.

 دونم و تو!سرما بخوری من می_

 ریز خندیدم و نیشگون ریزی از بازویش گرفتم.

 مرسی که نگرانمی!_

 اش را جمع کرد و در آسانسور را باز کرد.چهره

 مونم توی شرکت!گفته من نگران توام توله؟دست تنها میکی _

 ی پارکینگ را زدم.لب ورچیدم و وارد آسانسور شدم و دکمه

 شعوری!تو ذاتاً بی_

قهقهه زد و در یک حرکت روی صورتم خم شد، وحشت کردم و 

ام اش مانده بودم و نفس در سینههای گرد شده خیرهبا چشم

ام بین سوزش نوک بینیحبس شده بود که ناگهان از 



اش هایش جیغ کوتاهی کشیدم و دو دستم را روی سینهدندان

 ام گذاشتم.گذاشتم و به عقب هولش دادم و دستم را روی بینی

ای که برای کرد و قلب من از شوک آن نزدیکیبا خنده نگاهم می

دومین بار در آن روز اتفاق افتاده بود و یکی در میان تپیدن را 

 کردم.کرد و خودم متعجب نگاهش مییفراموش م

که حالم را از نگاهم نخواند، مشتی به بازویش کوبیدم و برای این

 جیغ کشیدم.

 فقط همین سگ بودن رو کم داشتی!_

همیشه سردم را  در را باز کرد و جلوتر از من بیرون رفت و دست

 در دست گرمش گرفت و به دنبال خودش سمت ماشینش کشید.

دستش را محکم در دستم بگیرم اما با لجاجت  دوست داشتم

 دستم را کشیدم و خودم را جلوتر از او به ماشین رساندم.

 ریموت را زد و در را باز کردم و من سوار شدم.

ام در آیینه ماشین انداختم و لب نگاهی به بینی قرمز شده

 ام بلند نشود.گزیدم تا خنده

 فت.دار گسوار شد و چپ چپ نگاهم کرد و کش

 اوه!_



بسه بابا از جا که کنده نشده، تا تو باشی به من نگی بیشعور،  

 ادبی کردی حقت بود.بی

 هایشی حرفیک تای ابرویش را باال داد و با لبخندی که ضمیمه

 اش را مقابلم تکان داد.شده بود، انگشت اشاره

 ی بعد توهین و بی ادبی ببینم، جای دیگهدفعه_

 گیرم!رو گاز می

که هایم گرفتم و هین بلندی کشیدم و بدون اینرا بین دندان لبم

 فکر کنم با شکایت گفتم.

 خیلی بی ادب و بی حیایی عمران!_

ام کوبید و استارت بلند خندید و با کف دستش بر پیشانی

 ماشین را زد و میان خنده گفت.

 خاک بر اون سرت با اون فکر منحرف و کثیفت!_

خون را زیر پوست صورتم حس کردم که دویدن حجم فراوانی از 

تر از خجالت در خودم جمع شدم و تا اش بیشی بعدیبا جمله

 رسیدن به عمارت سکوت کردم.

اش به ی لبش را برای جمع کردن خندهچشمکی زد و گوشه

 دندان گرفت.



ی خاصی مدنظرم نبود، منظورم به اون لُپای نترس، نقطه_

 کوچولوت بود!

اش را سمت من تنظیم کرد و به راه رد و دریچهبخاری را روشن ک

 افتاد

 صد_پارت#

ها بودند پارک ی ماشینای در سمتی که بقیهماشین را گوشه

 کرد و هردو باهم پیاده شدیم.

های آجیل و خشکباری که در راه خریده بود را برداشت و پاکت

های رز قرمز درش چیده شده ی گرد مشکی که گلجعبه  من هم

 های راه خریده بودم برداشتم.ای در میانهاز گلفروشی بود و

 سمت ساختمان راه افتادیم.

عمران با پایش به در بزرگ چوبی کوبید و هامون در را برایمان 

 باز کرد.

پرسی کردیم و هامون جلوتر آمد و دستش را سالم و احوال

 پدرانه روی صورتم کشید و لبخند زد.

قدر هممون دیشب نگران تو چهدونی بهتری خاله ریزه؟ می_

 بودیم؟

 من هم لبخند زدم و سرم را تکان دادم.



 آره خیلی بهترم، ببخشید که نگرانتون کردم._

 جا کرد و داخل رفت.عمران نگاهش را بین من و هامون جابه

 هامون دستش را پشت کمرم گذاشت و من جلوتر از او رفتم.

 اشدستش را در سینهمهین جون اولین نفر به استقبالم آمد و 

 کوبید.

ات چرا درد گرفته بود؟رنگ و الهی برات بمیرم مادر، معده_

 ست!روتم که هنوز پریده

 صورتش را بوسیدم و گفتم.

 خدانکنه مهین جونم، بهترم خداروشکر._

های سمت کیومرث خان رفتم و او هم دستم را گرم بین دست

 اش نگه داشت و ابراز نگرانی کرد.پدرانه

ما و صدرا از اتاق انتهای سالن بیرون آمده بودند و عمران ه

 صورت هما را بوسید.

صدرا که مقابلش رفت، عمران با انگشت اشاره در پهلویش زد و 

 چپ چپ نگاهش کرد و به شوخی گفت.

طرف مرتیکه که هیچ ازت خوشم نمیاد، فردای برو گمشو اون_

 کنی.عروسی داری خواهرمونو ازمون دور می

 صدرا به کمرش زد و با صدای بلند خندید.



جلوتر رفتم و گل را روی پاهای هما گذاشتم و صورتش را 

 بوسیدم.

 سالم همایی خوبی؟_

 ها دوخت.ی چشم نگاهم کرد و بعد نگاهش را به گلبا گوشه

 صدرا لب زد.

 های خوشگلی، یغما چرا زحمت کشیدی؟چه گل_

 سرم را تکان دادم و لبخند زدم.

 ابا چه زحمتی؟نه ب_

 رو به عمران ادامه داد.

 جا که قحطی نیست آخه.داداش تو چرا زحمت کشیدی؟اون_

 صورتش را جمع کرد و لب زد.

 گمشو بابا._

رفت کتش را از تنش خارج طور که سمت آشپزخانه میبعد همان

 کرد و با صدای بلند پرسید.

 بَدری یه چایی نیست بدی به ما؟_

 م و رو به هما گفتم.نگاهم را از او گرفت

 قهر نکن دیگه!_

 با مشت، آرام به پهلویم کوبید و با اخم گفت.



 شد؟درست باید شب عروسی من حالت بد می_

 لب ورچیدم و مقابلش زانو زدم.

وقت تا خوای بری اونحاال تو ببخش دیگه، قهر نکن امشب می_

 خورم.اش غصه مییک مدت همه

 باال انداخت. ای کرد و ابروها اشارهبه گل

 بخشمت.ها، میخاطر این خوشگلفقط به_

ی ایستادم و صورت زیبایش را بین دو دستم گرفتم و بوسه

 اش نشاندم.محکمی روی گونه

 دستش را روی صورتش کشید.

 خبرته بابا؟اه چه_

چشمکی زدم و سرم را کمی خم کردم و با خنده کنار گوشش 

 لب زدم.

 طور گذشت؟راستی، دیشب چه_

هایش را گرد کرد و به هایش را بین دندان کشید و چشملب

 عقب هولم داد.

 حیا شدی دختر!قدر بیتو چه_

های هامون و کیومرث صدرا کمی دورتر رفته بود و به سفارش

 داد.خان گوش می



 ابرو باال انداختم و خندیدم.

شناختیم، آتیشش تندتر از این آخه این آقا صدرایی که ما می_

 بود که نخوادحرفا 

 حرفم را قطع کرد و توپید.

 ها!ها اثرات قاطی شدن با اون عمرانِ بی ادبِ مائهاین_

 خندیدم.

خوای نگی، نگو! چه ربطی به عمران داره؟راستی خب حاال، می_

 ترالن کجاست؟

 ی باال کرد.ای به طبقهاشاره

ی حکمت، انقدر از دیشب تا حاال ی خونوادهعروس آینده_

 تورو خورد که به زور قرص تازه خوابش برده.حرصِ 

دلم برایش مچاله شد و آهی عمیق کشیدم که دستی با همان 

اش، فنجان چای داغ را مقابلم خالکوبی آشنای دوست داشتنی

 گرفت.

ی نگاهم را به صورتش دادم و به لبخند ناخودآگاهم اجازه

 خودنمایی دادم و لب زدم.

 مرسی._



جون نشین تحویلم داد و سمت مهینلبه جای پاسخ چشمکی د

 رفت و مادرش را از پشت سر بغل کرد و گفت.

 جون خودم!چاکر مهین_

دادم و لبخندم شان گوش میی شیرین مادر و پسریبه مکالمه

 شد.تر میهرلحظه بیش

جا نزدیک هما بود های چوبی کالسیک که همانروی یکی از مبل

های بلند و ان و محو خندهی عمرقدر خیرهنشسته بودم و آن

ام توسط هما برگشتم و اش بودم که با تکان شانهصدای مردانه

 نگاهش کردم.

 نگاه معناداری سمتم انداخت و لبخند ریزی زد!

 دستم را تکان دادم.

 چیه؟_

 هایش در دهانش فرو برد و کمی بعد گفت.لب

 زدم حواست نبود.هیچی، داشتم باهات حرف می_

 ه رویش نشستم.چرخیدم و روب

 آهان، یعنی چیزه، بله بگو؟_

 هایی که آویزان شد لب زد.شانه باال انداخت و با لب



گم خیلی دلم گرفته، کنار صدرا بودن خوبه ولی دوری از می_

 مامان اینا واقعا برام سخته.

 دستم را روی بازویش گذاشتم و نوازشش کردم.

ی راه بری، تنها تونعزیزم به این فکر کن که بعد از عمل می_

جونم که اش هم که هستن، مهینمونی، عموت و خانوادهنمی

 زنه.گفت زود به زود میاد بهت سر میمی

 ناگهان بغض کرد و با صدای بلند زیر گریه زد.

نگاه همه سمت ما چرخید و صدرا سمتمان آمد و سر هما را در 

 آغوش گرفت.

شم، خدا داغون میبهجوری گریه نکن عزیزدلم توروخدا این_

 من کنارتم،

 تنها که قرار نیست بری.

 یک_و_صد_پارت#

 ی ساختگی کرد و صدایش را بلند کرد.عمران چند سرفه

 کنما!زنم لهت میخدا میام میصدرا به_

 خان خندید.کیومرث

جان، تو خودت رو اذیت نکن پسر چشم و گوش جوونن عمران_

 ی من!بسته



زده د و هما از صدرا جدا شد و خجالتمان بلند شصدای خنده

 هایش را پاک کرد.سرش را پایین انداخت و اشک

 کشید.عمران با چشم و ابرویش برای صدرا خط و نشان می

 دلم از حرکات صورتش قنج رفته بود.

 ها رفتم.با صدای سالم بلند ترالن، ایستادم و سمت پله

ه ، از همیشسرش را با یک شال نخی بسته بود و پوست سفیدش

 رسید.مهتابی تر به نظر می

 نگران من بود!خوردم و او دلی او را میمن غصه

داری نثارمان کش"اه"قدر یکی من گفتم و یکی او، که عمرانآن

 کرد و گفت.

بسه دیگه بابا، فیلم هندی راه انداختید، یه سردرد و معده درد _

 بهم زدید!که انقدر قربون صدقه رفتن نداره، چندشا، حالمو 

 ترالن ابروهایش را در هم کشید و رو به عمران کرد.

فهمیدی که از تموم دنیا، یه خواهر داشتن یعنی چی، اگه می_

 زدی!این حرفو نمی

خیال خیاری از ظرف میوه برداشت و پا روی پا انداخت عمران بی

 و گازی به آن زد.



مش روی هایش را برای دعوت او به آراهامون رو به ترالن پلک

هم گذاشت و ترالن با حرص رو از عمران گرفت و باهم نزدیک 

 بقیه رفتیم.

خان و لبخندی محجوبانه زد و بی هامون رو کرد سمت کیومرث

 مقدمه گفت.

 بابا من باید سه روز دیگه برای یه مناقصه برم اصفهان._

 خان سرش را تکان داد و خیره نگاهش کرد.کیومرث

 ، برو امیدوارم که دست پر برگردی.آره قبالً گفته بودی_

کرد های ناخنش بازی میهامون نگاهی به ترالن که با گوشه

 اش را ماساژ داد.انداخت و کمی پیشانی

جون زیر لب قربان نگاهمان به دهان او مانده بود و مهین

 رفت.ی شرم و حیای پسر بزرگش میصدقه

 هامون لبخند تصنعی دیگری زد و ادمه داد.

خواستم بگم اگر شما اجازه طور بگم، یعنی چیزه آخه میچه_

 بدید با ترالن برم.

ترالن تند سرش را باال گرفت و متعجب به او نگاه کرد و چندبار 

ای پیدا نکرد و ایستاد و دهانش را باز و بسته کرد اما کلمه



خان با محبت و همان ها برود که کیومرثخواست سمت پله

 ش گفت.ااقتدار همیشگی

 بشین دخترم._

 ترالن اطاعت کرد و دوباره نشست.

اش را در دستش گرفته بود و نگاهش سرخ شده هامون پیشانی

 را پایین انداخته بود.

 خان لبخند زد.کیومرث

هرچیزی رسم و رسومی داره، هامون تو هنوز خواستگاری _

 خوای باهاش بری مسافرت!ترالن نرفتی و می

 با طعنه ادامه داد.

زد برام جای تعجب نداشت ولی از اگر عمران چنین حرفی می_

 تو بعیده!

 عمران با خنده اعتراض کرد.

کار داری ام دیگه؟االن به من چیکالً من ولدِ ناخلف خانواده_

 پدرِ من؟

خان دستش را مقابل عمران نگه داشت و رو به هامون کیومرث

 گفت.



ریم خونشون ردا میاگر ترالن و یغما اجازه بدن، ما همین ف_

تونه فکر وقت دیگه ترالن خودش میبرای خواستگاری و اون

تر یک سفر کنه و اگر دوست داشت، برای شناخت بیش

 چندروزه به اصفهان باهم داشته باشید.

چشمم به ترالن بود که صورتش درست به سفیدی گچ شده بود 

 .رفتی ناخنش کلنجار میو سرسخت با کنار به خون افتاده

 عمران سکوت را شکست و قهقهه زد.

 خب این مسخره بازیا چیه؟دیگه چرا فردا؟_

 ای به من و ترالن کرد.اشاره

ی ام که از دلِ خون شدهاین عروس، اینم خواهر عروس، همه_

این داداش ما خبر دارن، همین االن یه خواستگاری بکنید تموم 

 کارش!شه بره پی

صدا زد و عمران شانه باال  خان هشدارگونه نامش راکیومرث

 انداخت.

 منو سننه؟_

ها، دلشوره از طور وقتی ایناز صورت مهین جون مثل همیشه 

ترس این که مبادا دعوایی بین این پدر و پسر به راه بیفتد 

 بارید.می



 کیومرث خان با همان جدیت ادامه داد.

 گفتم طبق رسم و رسوم._

 رو کرد سمت من و ترالن.

، ما اجازه داریم که فرداشب به عنوان خواستگار دخترای من_

 خدمت برسیم؟

اش را به جناغ تر چانهمن آب دهانم را فرو دادم و ترالن بیش

 اش چسباند.سینه

 نیم نگاهی به ترالنِ وارفته و نامطمئن انداختم و گفتم.

خان، خدمت از ماست، قدمتون روی کنم کیومرثخواهش می_

 چشم.

اش گذاشت و نگاهم کرد و دستش را روی سینههامون با محبت 

 "کنمجبران می"بی صدا لب زد

 حال دست زد و از ته دل خداراشکر کرد.مهین جون خوش

زده بود، وای به طور ذوقهنوز ترالن جوابی نداده بود و او آن

 شد!حال آن روزی که ترالن محرم هامون می

 هما لب باز کرد و با خنده، معترضانه گفت.



اید! من که سری پیش موقع خدا همتون خیلی بدجنسهب_

سری هم که برای عروسی داداشم توی کما بودم، این

 خواستگاریش نیستم!

 هامون با این جمله کمی عصبی شد و توپید.

 هما_

هایش را کمی جمع کرد و هما انگار تازه فهمید که ترالن هم لب

 چه گفته لب گزید و فوراً گفت.

گناه دارم برای مراسم خواستگاری داداشم گم آخه من می_

 نباشم.

 عمران شکالتی در دهانش گذاشت و با همان دهان پر گفت.

نترس حاال، تو از این به بعد با تماس تصویری توی تک تک _

دیم فقط موقع خواب قطع ی زندگی ما هستی، قول میلحظه

 کنیم.
*** 

که چند ی صدرا هم به جمعمان اضافه شده بودند خانواده

 ی بعد بدری خانوم از سالن غذاخوری بیرون آمد و همدقیقه

 همه را به صرف ناهار دعوت کرد.

 ای ترین صندلی را بیرون کشیدم و کنار ترالن نشستم.گوشه



هایش را با دستمال کاغذی خشک طور که دستعمران همان

روی من که نگاهی سمتم بیندازد، درست روبهکرد، بدون اینمی

 .نشست

ای پلوی داخل دیس را در بشقابم ریختم و تکهکمی از زرشک

 مرغ هم کنارش گذاشتم.

پر از برنج را در بشقابم  عمران خودش را جلو کشید و کفگیر

 خالی کرد و من لب زدم.

 تونم این همه رو بخورم!وای عمران این خیلی زیاده، من نمی_

 خندید و با صدایی آرام تر از همیشه گفت.

میری از الغری، فوقش اگر هم موند من دیگه، داری می بخور_

 خورم!می

 اش شد، دلم را از شوق زیر و رو کرد.چشمکی که چاشنی جمله

ام مرا بیست و شدم، شناسنامهخودم از رفتارهایم متعجب می

داد و در برابر عمران شبیه یک دختر شش ساله نشان می

زده رهایش ذوقها و رفتاساله از تک به تک حرفچهارده

 شدم.می

ترالن با حرص نمک را روی غذایش پاشید و آرام کنار گوشم لب 

 زد.



دونی چه انقدر نیشت رو برای این شُل نکن، یعنی واقعا نمی_

 هفت خطیه یغما؟

 ناخودآگاه ابروهایم در هم رفت و نگاهی به ترالن انداختم.

 خراب کند.ام را چیزی های کوتاه و ثانیهدوست نداشتم خوشی

اولین قاشق غذا را در دهانم گذاشتم که صدای زنگ در به گوش 

 رسید.

 بقیه هم مثل من متعجب بودند که پدر صدرا گفت.

 منتظر کسی بودید؟_

 جون سرش را تکان داد.مهین

ها هم که دیشب توی مراسم از نه کسی قرار نبود بیاد، بچه_

 همه خداحافظی کردن.

ها وارد سالن شد که یکی از خدمتکاردلشوره به جانم چنگ زد 

 زنان گفت.و نفس

 مانا خانوم تشریف آوردن!_

قاشق از دستم سر خورد و با صدای بدی که از برخوردش به 

ها سمتم چرخید و من خیره به ی نگاهبشقاب ایجاد شد، همه

 دهان عمرا ماندم که رو به سوگول، همات خدمتکار جوان گفت.

 دی؟برو بهش بگو بیاد سر میز ناهار!جا وایساخب چرا این_



 دو_و_صد_پارت#

 سهم من این است

 ست،سهم من آسمانی

 گیرد...ای آن را از من میکه آویختن پرده

ی تک به تک شعرهای فروغ، غم در دلم که حاال درست به اندازه

 زد!نه، در تمام جانم موج می

 سهم من از تمام دنیا، نداشتن بود.

اهلل، و حاال حجمی در، غم سهراب، درد عنایترفتن پدر، مرگ ما

 بزرگ، از قلبی ویران!

شکستن دل چیست؟مگر چیزی جز این است که تمام وجودت 

 خالی شود و در هیچ هضم شوی؟

مگر چیزی جز آن اشک نشسته در چشمت است که به دو 

 صندلی مقابلت خیره شوی و بغض را با دوغ قورت دهی؟!

قدر پتک بر سرم فرود آمد و آن صدای لوند و نازکش مانند

 د.زقاشق را بین انگشتانم فشردم که رنگشان به سفیدی می

کردم پرواز هماجون اینا فردا باشه، همین که من فکر می_

 عمران بهم گفت امشبه، خودم رو رسوندم.



دیگ در بشقابشان ای در چشمان عمران که تهنگاهم برای لحظه

 اه دزدید.گذاشت نشست و او فوراً نگمی

های دانستم برعکس لبهایم که میپوزخندی تلخ روی لب

 اند، نشست.ای او، رنگ باختهی دختر کناریزرشکی شده

دیدی احمق "زدهای کوتاه و گذری ترالن که فریاد مینگاه

بینی یا تا های خودت میخانوم؟دیدی یغمای خر؟داری با چشم

 "شه؟ی باورت نمیوقتی شکم این دختره رو باال اومده نبین

 داد.های مانا عذابم میتر از دلبریبیش

دانست و حماقتم را بر سرم این که او بود که سِرِ دلم را می

 ها بود.کوبید دردآور تر از بشقاب مشترک آنمی

حضورش دیگران را هم ناراحت کرده بود، اما من را رسماً نابود 

 کرد!

کجی ام دهانبرهم خوردهی به بشقابم که محتویاتش به معده

 کرد، نگاهی انداختم با تشکری کوتاه بلند شدم.می

 رفت و تهوع به سراغم آمده بود.سرم گیج می

 ها بخوابم.دوست داشتم ساعت

کس را به یاد قدر بخوابم که وقتی بیدار شدم هیچ چیز و هیچآن

 نیاورم.



آن ای در سرم خودش را به معرض نمایش نگذارد و هیچ خاطره

 اش را از یاد ببرم.آغوش کوتاه کذایی

ی سالن، در آن راهروی نسبتاً سمت سرویس بهداشتی گوشه

 پهن رفتم و شیر آب روشویی را باز کردم.

مشت مشت آب به صورتم پاشیدم، نفس کم آوردم و به رنگ 

 ام در آیینه زُل زدم.پریده

 طرفی زدم و سرم را تکان دادم.لبخندی یک

رفتی، اون داشته ه تو داشتی قربون قد و باالش میاون زمانی ک_

 داده.به مانا گزارش می

شه و اون از ات، مور مورِت میتو از تصور اون گاز ریز نوک بینی

روزا باید بری عروسیش دختری که همیناومدن دوست

 شه.حال میخوش

 با بیچارگی هق زدم و مشتم را روی روشویی سنگی کوباندم.

 ه شدی شب و روزم عِمران، لعنت بهت!لعنت بهت ک_

 کرد.این همه ضعف و اشک و آه فقط من را از خودم متنفر می 

 تر نیاز داشتم.به هوای آزاد، بیش

راه باغ را پیش گرفتم و سمت تاب فلزی سفید رنگِ جلوی 

 شمشادها رفتم.



رویش نشستم و زنجیر سردش را در دستم فشردم و سرم را به 

 دادم. همان زنجبر تکیه

خوردم و هوای ابری، به حال بد و ناآرام دلم دامن آرام تاب می

 زد.می

 هایمجا بودم و کم کم سرما دستای را آنیک ربع بیست دقیقه

 کرد که باران هم نم نم شروع به باریدن کرد.حس میرا بی

 ها و صورتم را رو به آسمان گرفتم.ایستادم و کف دست

 اش که از جا پراندم!عنتیصدایش، آخ از آن صدای ل

حماقت یعنی همین که بدانی سهمی از او نداری و با شنیدن 

 دارش، باز هم فراموش کنی!صدای خس

 شود؟آخر مگر می

 ای شده بودم؟!طور دچار شخصیت مشمئز کنندهمن بودم که آن

صدایم زده بود، دلم هُری ریخته بود و تمام آن نیم ساعت تحقیر 

 "یغما"های پر معنی ترالن را، فقط با یک هکردن خودم و نگا

 گفتنش بر باد دادم.

ام عهد کرده ترش بود که با خودِ درماندهی قبلهمان چند دقیقه

 بودم که نخواهمش!



من به معنای واقعی کلمه، بیچاره شده بودم و باز هم تنهایی 

در حال دوست داشتن توام، مثل "فروغ بود که از ذهنم گذشت 

 "دیوارپیچک بی 

 دوست داشتم حتی از خودم هم فرار کنم.

 بروم و قید همه را بزنم.

 دوباره صدایم کرد

 هی یغما مگه کری؟با توام دختر._

 اش زدم و سمتشو من با بغض، لبخندی به ادبیاتش غیر مؤدبانه 

 چرخیدم.

حرف از دستش پالتویم در دستش بود، سمتم گرفت و من هم بی

 گرفتم.

ترسیدم عشق به هایش فراری بودم، میه چشماز نگاه کردن ب

تر مانا را در آن دو گوی مشکی دوست داشتنی ببینم و بیش

 بشکنم.

 نگاهم را به پلیورش دوختم.

سیگاری آتش زد و بعد از کام عمیق یک دستش را در جیب 

 شلوارش فرو برد و دود سیگار را در هوای سرد رها کرد.

 .دستش را مقابلم تکان داد و گفت



 ببین منو._

 سرم را باال گرفتم، کام بعدی را گرفت و لب زد.

زنم درو مانا بهم پیام داده بود که کجایی، چرا هرچی زنگ می_

رن، اومدم کنی، براش نوشتم هما و صدرا امشب میباز نمی

 عمارت.

 تفاوتی به صورتم زدم و شانه باال انداختم.نقاب بی

 گی؟ن میخب، به من چه؟! این رو چرا به م_

ای خیره نگاهم کرد و دهانش را باز کرد و دوباره بست، ثانیه

 پوزخند زد و خاکستر سیگار را تکاند.

 سرش را تکان داد و با حفظ همان پوزخند لعنتی گفت.

گی، اصال به تو چه ربطی داره که بین من و هوم، راستم می_

 شه؟ام چه حرفی رد و بدل میهمسر آینده

 هایمهایم را کف دستو دادم و ناخنآب دهانم را فر

فرو بردم و عضالت صورتم را وادار به کش آمدن کردم و در پسِ 

 نما، اما پر از دردم، جواب دادم.لبخند دندان

 قدر هم به هم میاین.خوشبخت بشید، اتفاقاً چه_



دانم شاید من خیره نگاهم کرد و او با صدای بلند خندید، نمی

 یتر شبیه به یک خندهاش بیشاما خنده دچار توهم شده بودم،

 هیستیریک بود.

 اش که آرام گرفت گفت.خنده

 گن که به هم میایم!آره، اتفاقاً خیلیا می_

بعد سیگار را روی زمین انداخت و کفشش را محکم رویش 

 کشید.

 رفت گفت.پشتش را به من کرد و در همان حال که می

بکن تنت، یا تشریفتو بیار یا اون پالتوی بی صاحاب مونده رو _

 تو خونه.

هایم فشردم و پر حرص دور شد و من از حرص پالتو را در دست

 پاهایم را روی زمین کوبیدم و با صدای آرام، نالیدم و هق زدم.

 خــــدا_
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 زیادت را که دزدیدند، کمت را آرزو کردم...

دادن سخت ی جان تحمل آن چندساعت برایم، درست به اندازه

 بود.



مانا در خانه از بیخِ گوش عمران جُم نخورده بود و یک ساعتی 

ام با عمران در باغ، از چشم خاطر آن چند دقیقه هم صحبتیبه

 هایش مستفیض شده بودم!غره

 آور شده بود.فضای بزرگ فرودگاه برایم خفقان

جون و هما و مادر صدرا یک طرف، و باز هم های دائم مهینگریه

 داد.ضور مانا کنار عمران از سویی دیگر آزارم میح

ی پروازشان باری دیگر اعالم شد و برای آخرین بار تک به شماره

 تکمان در آغوشش کشیدیم و خداحافظی کردیم.

های هما آسان نبود و من هایم دیگر در برابر هق هقکنترل اشک

 هم با صدای بلند زیر گریه زدم و صورت لطیفش را بوسیدم.

 مواظب خودت باش همایی._

ام گذاشت و سرش را کمی باالتر گرفت و او هم دست روی شانه

 کنار گوشم لب زد.

طور، هم مواظب خودت باش، هم عمران!به این توام همین_

اُلدُرَم بُلدُرمش نگاه نکن، اون هنوزم شبیه همون وقتاییه که 

 بردی!کرد تو یواشکی براش ناهار میوقتی قهر می

هایش را روی ام زد و پلکاش شدم که دستش را سر شانهخیره

 هم فشرد.



از صدرا هم خداحافظی کردیم و صدرا پشت هما ایستاد و 

 ویلچرش را هول داد و دور شدند.

ها بودند که از آن سمت شیشه، برایمان دست تکان حاال آن

 دادند.می

ن که حس بدی در من خانه کرده بود.پر بودم از امواج منفی و ای

هما صراحتاً به رویم زده بود که همه چیز را از نگاهم خوانده، 

 متعجبم کرده بود.

خواست و یک کتاب شعر دلم فقط تخت و بالشت و پتویم را می

 ها نقاشی کردن را.و شاید هم بعد از مدت

کرد و زیر لب برایشان دعا هایش را پاک میجون اشکمهین

 کرد.می

خوابی از د، چهار صبح بود و بیهواپیمایشان که بلند ش

بارید!مخصوصاً که آن چندشب همه درگیر هایمان میچشم

 بودند و دچار کمبود خواب.

 همگی قصد خروج از فرودگاه را کردیم.

قدر زیاد که بغض از کنم که حسود شده بودم، آناعتراف می

حسرت نداشتن عمران در گلویم چنبره زده بود و رفتن هما 



های از سر حسادتم را به بی شده بود که اشکی خوبهانه

 دلتنگی تعبیر کنند.

ای شده بودم که به زور و اجبار عروسک دوست شبیه دختر بچه

اند و به دست دوست اش را از دستش گرفتهداشتنی

 اند و او برایش زبانی فامیل دادهترین بچهترین و تخسنداشتنی

 کند.درازی می

درازی بود که ست برایم شبیه همان زباننگاه پر غرور مانا، در

 کرد.روانم را متشنج می

رفتیم و نگاهم حتی برای یک لحظه هم دوشادوش ترالن راه می

های جیرِ بوتدار زرشکی مخمل او و نیمهای بلند و پاشنهاز بوت

 .شدداشتند، کَنده نمیاش که باهم قدم برمییشمی مرد کناری

چیز را با دقت ببیند و به قلب داشتند همههایم اصرار انگار چشم

 ام بفهمانند.بیچاره

قدر تیز شده بود که ام که آنهای لعنتیهایم، امان از گوشگوش

 شنیدند!های مانا کنار گوش عمران را میصدای آرام پچ زدن

 هایش را بغل کرد و آهی عمیق کشید.ترالن دست

یه و درمانت چه دونم دردت چگیره وقتی مییغما دردم می_

 کثافتیه و کاری از دستم بر نمیاد.



من هم مانند او نفسم را پرصدا بیرون دادم و به بخارش در هوا 

 نگاه کردم و با بغض جواب دادم.

اون هرچقدرم که کثافت باشه، ولی ترالن تو اینو جلوی من _

 نگو.

 ی چشم نگاهم کرد و بعد پوزخندی صدادار زد.با گوشه

بینی، یعنی هاش رو نمیکور شدی، بدیتو کر شدی، _

شم آجی، خوای قبول کنی، دارم دیوونه میها، ولی نمیبینیمی

تونم بینم و نمیشم وقتی حالِ تورو میخدا دارم دیوونه میبه

رو در بیارم.اصالً ولش کن این تن لش های این مانای بوزینهچشم

یکی مثل ی هرزه لیاقتش رو، خالیق هرچه الیق، این پسره

خودشه، نه یه دختر نجیب مثل تو، اونی که تنوع دوست 

 تر بوده.هاش بیشدخترهاش از تنوع لباس

 ی حرفش را خورد.ام انداخت و بقیهنگاهی به صورت عصبی

هایم فرو کردم و ترجیح دادم سکوت کنم، هایم را در جیبدست

 ی خودم را هم نداشتم، چه رسیده به کلمن دیگر حتی حوصله

 کل کردن و بحث!

دانستم و دیگر برایم مهم گفت، میی چیزهایز را کهه میهمه

 نبود.



ها را به هما در رابطه با من همان یغمایی بودم که روزی تمام این

اش به چنان پسری، غیرقابل درک بود و گفتم و عالقهصدرا می

 حاال خودم به دردش گرفتار شده بودم.

 هامون از پشت سر صدایم کرد.به محوطه رسیده بودیم که 

 ریزه.خاله_

کرد و پدرانه آرام فهمید، پدرانه درک میاو بلد بود، او پدرانه می

 کرد!می

قدر پدرانه، که از پشت سر، دیده بود چگونه در هم آن

 ام!شکسته

اش گرما بخشید به سرمای تن و آرامش صدای غرق در مهربانی

 هایم.بند روی لبخندی نیمام و این آرامش شد لبزدهروح یخ

دو متر  تر کردیم که یکیهایمان را آهستهبا ترالن، هردو قدم

 فاصله را به ما برسد.

بینمان قرار گرفت و لبخندی خسته زد و کف یک دستش را اول 

 زیر چشم راستم و بعد زیر چشم چپم کشید.

هات دل گریه نکن خوشگل خانوم، تو هنوز هم مثل بچگی_

 .هانازکی

 تلخ خندیدم و سرم را تکان دادم.



 تر شده بود.نازکهایم هم دلمن به قول هامون، حتی از کودکی

ی سرش را کمی پایین آورد و با لحن شوخی که در جمله

 اش آمیخته بود یکجدی

 تای ابرویش را باال داد.

ایه، بگو خاطر هماست؟اگه چیز دیگهمطمئنی این همه گریه به_

 اوت کنم که اشک دختر مارو درآورده!رو ناکبرم بزنم طرف 

 گفتم،گفتم، میای تلخ بود، چه میبازهم جوابم سکوت و خنده

 اوت کن!گویی، برو، برو و بزن برادرت را ناکآره، تو راست می

دانم از چه روزی در قلب من برو و بزن لت و پار کن آن را که نمی

 رود؟!میبلوا به پا کرده و خودش راست راست راه 

واقعا این انصاف است که یک نفر دیگری را مبتال کند و خودش 

 های ظریف مانا نامی، زنجیر کند؟هایش را در انگشتانگشت

 به خدا که انصاف نبود.

 قتل عمد یعنی همین!

دانستم از چه زمانی دلم برایش لرزید، شاید از همان روز نمی

سال دیدمش،  اول که جلوی درب آسانسور شرکت، بعد از شش

تر از آن، شاید از همان روزهای کودکی که یا نه شاید خیلی قبل

های باالیی را رفت و شاخهی ما باال میاو از درخت توت خانه



را  های رسیده و شیرینتکاند و توتروی چادر پهن شده می

خوردم که اش را میقدر غبطهداد و من چهفقط به من می

ها باال بروم و در دلم او را شبیه به یک رختتوانم مثل او از دنمی

کشید یا عروسک دیدم اما هروقت موهایم را میقهرمان می

برد، کرد که سرش را میداشت و تهدیدم میکوچکم را برمی

 کردم.خطابش می "میمون درختی"کشیدم و جیغ می

رفت و ها باال میخاطر من از درختاما عمران بازهم به

سیب یا پرتقال روی درخت را برایم از شاخه جدا ترین باالیی

 کرد!می

کردیم و همیشه من هایی که وسطی بازی مییا شاید همان موقع

 کرد!را یار خودش انتخاب می

دانم آید، نمیدانم، اصال یادم نمیاش را نمیدرست و حسابی

آید، آخر من از همان ابتدا دوستش داشتم، از شایدهم یادم می

 اش بودم.پیش دلباختهها مدت

ترین حالت خود به سر اما هرچه که بود، حاال من در مجنون

 بردم!می

 چهار_و_صد_پارت#



دانستم برای عوض ای که میترالن رو به هامون کرد و با خنده

 کردن حال من است گفت.

حال یغما که بهها، خوششهام میآقا هامون دیگه داره حسودی_

 ه.یکی انقدر هواشو دار

 ای مردانه و مهربان سر داد.گل از گل هامون شکفت و خنده

ما که مخلص شما هم هستیم دربست، منتها این یغما گلی، نون _

 زیر کبابه، باید هوای خواهر زن آینده رو داشت یا نه؟

 موفق شده بود، توانسته بود لبخند به لبم بیاورد.

 دادادی بیرونزار لخت و طالیی فابریک و خترالن تابی به گندم

 اش داد و پشت چشمی نازک کرد.زده از زیر شال بنفش تیره

 البته خواهر زن احتمالی آینده!_

تر و با شیطنتی که در بار مهربانهامون باز هم خندید، این

 زد جواب داد.جمالتش موج می

حاال با هم کنار میایم، خدا بخواد توی همون سفر اصفهان _

 جواب مثبت رو دادی.

 های آبی و براقش را گرد کرد و متعجب گفت.ن چشمترال

 مگه من گفتم میام؟_

 هامون چشمک ریزی به من زد و رو به ترالن ادامه داد.



 میای ترالن بانو، میای._

ترالن لبخند شیرینش را به سختی کنترل کرده بود و بعد شانه 

 باال انداخت.

جواب  باشه میام، ولی لطفاً این رو نذار به حساب شنیدن_

 مثبت.

به پارکینگ رسیده بودیم و من خسته و کالفه، خودم را روی 

صندلی عقب ماشین هامون رها کردم و نگاهم به مانا افتاد که 

 کرد و سوار شد.درب جلویی ماشین عمران را باز می

 چشم بستم.

آمد، دلم یک خواب عمیق آمد، خیلی خوابم میخوابم می

 آرامش ابدی!خواست، چیزی شبیه به یک می

 دانستم هرگز کنار او محقق نخواهد شد.آرامشی که می

هایم نقش خواستم بخوابم اما دائم شب قبل مقابل چشممی

طور از عاشق شدنش به من گفت و باز هم بست، این که آنمی

ترین حرف و حرکتش، چیزی را که خودم دوست من از کوچک

 ود.نهایت احمقانه بکردم، بیداشتم تعبیر می
* 

 گذشت، اما با درد!می



آن روز را به شرکت نرفتم، بعد از یک خواب طوالنی، از ظهر که 

 بیدار شدم، به جان خانه افتاده بودم.

 نشست.رفت و میای دیگر میای، گوشهترالن از گوشه

 استرس داشت، عصبی و کالفه بود.

فهمیدم که چندباری این را از ساز ناکوک خودش و ویالونش می

 سمتش رفت و نتوانست بنوازد.

های سختی بود که سنگینی ایفای نقش چندنفر، از آن موقعیت

 هایم بود.روی شانه

 من بودم و ترالن. 

اش بود و من خواهرش بودم، پدر و مادر و مراسم خواستگاری

 برادرش هم خودم بودم.

 قوم و خویش و فک و فامیلش هم خودم بودم.

اما من حاضر بودم برای ترالن حتی یغما یک طایفه شده بود و 

 ها باشم.تر از اینبیش

 تر باشم که دلش قرص شود.بیش

هایش را اتو زدم و آویزان به چوب لباسی کردم و به خودم لباس

 ی در اتاقش آویختم.دستگیره



به غرغرهایش توجهی نکردم و با شوخی هولش دادم در حمام و 

 در را از رویش قفل کردم.

 د و گالیه کرد.به در کوبی

 دیشب حموم بودم، کثیف نبودم که آخه این چه کاریه؟_

 خندیدم.

 حرف نباشه ترالن، اومدی بیرون یکم به خودت برس._

 بار دیگر به سالن پذیرایی آمدم و همه چیز را چک کردم.یک

ها و کارد و چنگال های پذیرایی را چیده بودم و قندانظرف

 ودم.دان هم کنارشان گذاشته بنمک

 و شیرینی را هم روی میز گذاشتم. ظرف میوه

کمر راست کردم و نگاهم را به اطراف چرخاندم، دستمالی که 

 ی میز تلویزیونی کوچک گوشهروی کانتر بود را برداشتم و لکه

 را گرفتم.

های ترالن، سر برگرداندم و دلم در آن کت و شلوار با صدای قدم

پا برایش های دَمکلوش و پاچههای شیری خوش دوخت با آستین

 ضعف رفت.

هایش نشانده بود و همان، تنها یک رژ مات و کمرنگ را روی لب

 تر کرده بود.اش را چندبرابر، جذابچخره



 لبخندی زدم و به اتاقش اشاره کردم.

 رنگش هم گذاشتم کنار تخت.های همکفش_

رکت سرش را تکان داد و جلو آمد، کمی نگاهم کرد و در یک ح

 لرزید لب زد.در آغوشم کشید و با صدایی که می

 الهی ترالن برای تو بمیره که انقدر مظلومی._

 سرش را بلند کرد و به دستمال در دستم خیره شد.

 چیز هست.جا و همهمن قربونت برم که حواست به همه_

 شد.اش باال و پایین میهای آبیدیگر اشک در چشم

دارم به آرزوت برسی شاید دنیا یکم دونم چی بگم؟بگم امینمی_

ام اش رو در حقت جبران کنه؟!.دستش را روی شانهاز نامردی

 هایم دوخت.گذاشت و نگاه خیس و نگرانش را به چشم

 کنم، این نفرینه.اما آجی من حس می_

 هایم را رویر هم فشردم و او ملتمسانه لب زد.لب

 اشته باشی؟شه ازت خواهش کنم که عمران رو دوست ندمی_

 شه فراموشش کنی؟شه ازش متنفر بشی؟میمی

دار را روی کانتر گذاشتم و با چندقدم فاصله گرفتم و دستمال نم

 جدیت نگاهش کردم و جواب دادم.

 نه، نمیشه._



راهم را سمت حمام کج کردم و اشکم چکید.صدایم را کمی باال 

 بردم.

 شه ترالن.شه، نمیخوام ولی نمیمی_
*** 

ای که به سراغم آمده بود را به کمک یکی دو عصبی سردرد

 قرص مسکن، کاهش دادم.

مقابل آیینه ایستادم و درب ظرف مخصوص و همیشگی موهایم 

 را باز کردم.

الی فرهای خیسم فرو کف هر دو دستم را آغشته کردم و البه

 بردم.

دار را تنم کردم و پیراهن حریر زرشکی با آستین و کمر پیله

 پ و تا سر زانویِ مشکی را هم پوشیدم.دامن کر

 هایم را به دست ریملرنگ بلوزم زدم و مژهکمی رژ هم

 سپردم.

های ترالن برای خودم، برای خودش، اما غصه داشتم، از نگرانی

 تر از همیشه بودنم تمام نشده بود.هنوز وقت محکم

های هِد کشی و زرشکی پاپیونی را هم روی موهایم زدم و کفش

 عروسکی را از داخل کمدم برداشتم که زنگ در زده شد. مشکی



 ها را به پا کردم و از اتلق بیرون رفتم.سریع کفش

نگاهم به ترالن افتاد که با رنگی پریده، نگاهش را بین من 

 داد.مانیتور آیفون حرکت می

 نفسی عمیق کشیدم و آیفون را برداشتم و گفتم.

 سالم خوش اومدید بفرمایید._

های خرمایی که درست کرده چال رفتم و یکی از توپکسمت یخ

 بودم برداشتم و کنار ترالن رفتم و در دهانش چپاندم.

اش گذشتم و پلک هایم را برای اطمینان دستم را روی شانه

 خاطرش روی هم فشردم.

یکم فشارت افتاده ترالنم، چیزی نیست، نترس آروم باش، تا _

 افته.نمیزمانی که خودت نخوای هیچ اتفاقی 

های تند قلبش حتی از روی لباس هم مشخص بود، با سر تپش

اش را پاک کرد و لب اش، عرق راه گرفته از شقیقهانگشت اشاره

 زد.

 کنم؟!یغما نکنه دارم اشتباه می_

هایم فشردم و سرم را باال های سردش را میان دستدست

 گرفتم و صورتش را بوسیدم.



رو میشی، این باهاشون روبه ی اولت که نیست داریدفعه_

هامون، همون هامون چند ساعت پیشه، هیچ چیزی هم تغییر 

 نکرده.

 نترس من کنارتم.

 نفسش را رها کرد.

 زنگ زده شد و من سمت در رفتم.

 پنج_و_صد_پارت#

جون وارد شد و پس از سالم در را که باز کردم، اول از همه مهین

باز کرد و سمت  پرسی، خوش آمدی گفتم که دستو احوال

 ترالن رفت.

 سالم عروس گلم._

 ام را پدرانه بوسید.خان وارد شد و پیشانیکیومرث

 ترالن هم کنارم آمده بود.

حالی هایی که از شوق و خوشهامون با لبخند و چشم

های لیلیوم و رز و درخشیدند، جلو آمد و سبد بزرگ گلمی

 مریم را به دست ترالن داد.

 ی کرد و سبد گل را روی کنسول گذاشت.ترالن تشکر آرام



ی بزرگ شیرینی در و بعد از هامون، حاال نوبت او بود که با جعبه

ی یک دستش و موبایل در دست دیگرش، چشمش را از صفحه

گوشی جدا کند و چند لحظه خیره نگاهم کند و بعد با شیطنت 

 لبخند بزند و جلو بیاید.

 ی شیرینی را سمتم گرفت.جعبه

هایم را از پوست سبزه و تش گرفتم و جهت مردمکاز دس

 اش.ی گردن و زنجیر براقش، سُر دادم روی کت طوسیمردانه

 سرش را خم کرد و کنار گوشم با خنده گفت.

ی فسقلی، تو دیگه ی سیاه سوختهبابا اعتماد به نفس، دختره_

 قرمز پوشیدنت چیه؟

 دونی قرمز به پوست تیره نمیاد؟مگه نمی

هایش گرفت و کمی مکث کرد و صورتش را بین دندان لبش را

 جمع کرد و با لودگی ادامه داد.

 شی، مرسی اَه!حداقل جلوی من نپوش، خیلی زشت می_

ی خدا جا خوردم، کم مانده بود باز هم طبق معمول اشک همیشه

 در مشکم پایین بچکد.

شده های گرد باز بود و سرم را باال گرفتم و با چشمدهانم نیمه

 هایم فشردم.ی شیرینی را در دستاش شدم و جعبهخیره



اش به بار با صدای بلند تری خندید و با انگشت اشارهاو این

 ام ضربه زد.بینی

 جوید گفت.طور که آدامسش را میچشمکی دلنشین زد و همان

های شی، اون چشمهای بانمک میولی تو از اون سیاه سوخته_

ی نعلبکی نکن توروخدا اندازه جوری گرددرشت هم اون

 شه!های ننه بزرگ من میسرخیگل

 خوره!چه زودم بهش برمی

 ای نشست.عمران هم رفت و کنار بقیه روی مبل تک نفره

ام و با وقتی نشست و نگاهم کرد، فهمیدم خیره به او مانده

در هوا برایم "چیه"نمایش و دستی که به معنایلبخند دندان

ی لبم را از داخل دهانم به ودم آمدم و گوشهتکان داد، به خ

 دندان گرفتم و سرم را تکان دادم.

 ها را در ظرف چیدم.دستپاچه به آشپزخانه رفتم و شیرینی

 سماور برقی جوش آمده بود.

 چای را در قوری ریختم و زیر شیر سماور گرفتم.

واقعا قرمز به من "نگاهم را به پیراهنم دوختم و فکر کردم

 ام گرفت و نگاه تخسش را مرور کردم.از لحنش خنده "نمیاد؟



شیر سماور را بستم و قوری را رویش قرار دادم و ظرف شیرینی 

 را برداشتم و کنارشان رفتم.

های رنگ ترالن همچنان پریده بود و فقط در پاسخ حرف

 داد.ای میهای کوتاه و تک کلمهجون، جوابمهین

 نشستم که عمران گفت.

 وصل شد.  رهخب باالخ_

 جون داد.اش را به مهینگوشی

 ات.خانوم خوشگله، اینم یکی یه دونهبفرما مهین_

هایش را جون اشککرد و مهینآمد که سالم میصدای هما می

 اش کوبید.پاک کرد و دست در سینه

سالم مادر الهی فدات بشم من، خوبی؟خوابت به هم _

 ی؟انریخته؟صدرا خوبه؟پیشته؟از خونه راضی

 خان خندید.کیومرث

بانو، اجازه بده اون دختر جواب بده، شما که چند ساعت مهین_

 هارو پرسیدی ازش.ی اینپیش هم همه

اشکش را از کنار چشمش پاک کرد و یک نگاه به هما انداخت و 

 خان گفت.در جواب کیومرث

 مادر نشدی که حال منو بفهمی._



 نداشت.جون تمامی ی مهینهای مادرانهدلتنگی

مان هم با هما حال به سختی دل کند و اجازه داد بقیهاما با این

 صحبت کنیم.

 خسته بود و مشخص بود که تازه از خواب بیدار شده.

 تماس که قطع شد، ترالن به آشپزخانه رفت.

 عمران ایستاد و کتش را از تنش درآورد.

 ای به آشپزخانه کرد و رو به من گفت.اشاره

 و این بچه!نسوزونه خودش_

 هامون لب گزید و آرام گفت.

 کنم سر به سرش نذار.عمران خواهش می_

ی راست بلند شده که معلوم بود از آن روزهاست که از دنده

 دوست داشت به پر و پای همه بپیچد.

ی چپ و راستش معلوم نبود، وقت، دندهدانم شاید هم هیچنمی

 عمران بود دیگر!

 جون،بعد از کیومرث خان و مهین ترالن با سینی چای برگشت،

 مقابل هامون ایستاد.

 هامون مهربان نگاهش کرد و لبخند زد و پرسید.

 خوبی؟_



 ترالن سرش را آرام تکان داد و لب زد.

 خوبم._

 از کنار هامون گذشت و سینی چای را مقابل عمران گرفت.

عمران فنجان کریستال را برداشت و با آب و تاب و شیطنت 

 گفت.

ای، چه رنگی، چه عطری، این چایی خوردن به، چه چاییبه _

 داره از دست ترالن خانوم، هرچند که از من خوشش نمیاد.

 چشمکی نامحسوس به من زد و ادامه داد.

گم به هامون و هرچند که دل به دل راه داره، اما تبریک می_

 بابت انتخابش، تو تبحر خاصی در چایی ریختن داری.

ی ترالن، کشش این ی نداشتهحوصلهدانستم که من می

هاست، البته ها را ندارد و خارج از این قبیل صحبتشوخی

که عمران و ترالن از هم خوششان  ، از اینشوخی هم که نه

آید و دنبال فرصتی برای ریختن زهرشان به یکدیگر بودند، نمی

 خبر داشتم.

م به اش را برای احترادانستم که ترالن لبخند تصنعیمی

 خان و همسرش روی لب نشانده.کیومرث

 ی آخر آرام گفت.اما نتوانست طاقت بیاورد و در دقیقه



 دونی دل به دل راه داره!خوبه که می_

 عمران لبخندش را وسعت
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 بخشید و سرش را تکان داد.

 هایش را روی هم فشرد.هامون رو به عمران کرد و لب

به حرص خوردن برادرش خندید و دست  خیالی،عمران اما با بی

دراز کرد و یک رولت، از ظرف شیرینی روی میز برداشت و به 

 دهانش گذاشت و چای داغ را سر کشید.

خان یک پایش را روی پای دیگرش انداخت و رو به من کیومرث

 کرد.

 ی شما.یغما دختر گلم، با اجازه_

 کمی معذب شدم و لبخندی شرمگین زدم.

طور نفرمایید، شما بزرگ ما خان، اینکنم کیومرثخواهش می_

 هستید.

 سرش را تکان داد و پدرانه لبخند زد و رو به ترالن کرد.

اش را پشت گوشش زد و ترالن خجالت زده موهای طالیی

 خان دزدید.نگاهش را از کیومرث

 صدایش را صاف کرد.



 خب ترالن جان، ما همه از شرایط هم خبر داریم، هم شما از_

گذشته و ازدواج هامون خبر داری و هم هامون با آگاهی به 

 شرایط شما پا پیش گذاشته.

 هردوتون دو تا آدم عاقل و بالغ هستید.

نگاهی به هامون انداخت و خندید و دستش را چندبار پشت کمر 

 او به آرامی کوبید.

 خب، تکلیف این شازده پسر ما که معلومه._

 ین انداخت.هامون لبخند زد و سرش را پای

خوام بدونم اصال دلت به این ازدواج رضا دخترم من می_

 ات رو به این ماجرا بگی؟تونی االن نظر نسبیهست؟می

 جون با سادگی رو به کیومرث خان جواب داد.مهین

 چرا نخواد کیومرث؟هامون حاضره جون فدای ترالن بکنه_

 هامون میان حرف مادرش پرید.

 جانمامان_

 اش را تمام نکرد.ش را تکان داد و جملهمهین جون سر

 بار رو به پدرش گفت.هامون این



خوام ترالن بابا لطفاً االن این سوال رو ازش نپرسید، من نمی_

تحت فشار قرار بگیره، قبال هم به خودش گفتم، تا هروقت که 

 کنم.بخواد من صبر می

 باالخره ترالن مُهر سکوتش را شکست.

قدری زمان داشتم که فکر این مدت، اونآقا هامون، من توی _

 خواستم یک چیزی رو بهت بگم.کنم. اما همین االن می

 همه منتظر به دهان ترالن چشم دوخته بودیم.

هایش را در هم قالب کرد اما تر در مبل فرو رفت و انگشتبیش

 هایش، قلبم را لرزاند.باز هم لرزش دست

خبر دارید، خب همه خان فرمودن که از شرایط من کیومرث_

دونید که من فقط هجده سالم بود که تنها داراییم، مادربزرگم می

رو از دست دادم و برای اولین بار پا به ایران گذاشتم، احتماال 

دونید که توی چه شرایط سختی بزرگ شدم و قد این هم می

 کشیدم.

جا، یه دختر نوجوون و تنهای احساساتی، یه دختر اومدم این

 ی محبت.تشنه



ی دنیام، اما از دستش دادم، کامالً سهراب بود که شد همه

کنم هست، رفتنش قدری که گاهی هنوز فکر میناگهانی، اون

 برام باور پذیر نیست.

 اشکی که روی شلوارش چکید را همه دیدیم.

چشمم به عکس بزرگ سهراب روی همان کنسول، درست کنار 

 سبد گل خواستگاری ترالنش افتاد.

 خندید!می

 تر از همیشه!بیش

بچه بسته بودم، اون هم از دست دادم، به   امیدم رو به اون_

 جنون رسیدم.

 لرزید لب زد.نگاه پر دردش را به من دوخت و با صدایی که می

جنونی که انقدر شدید شد که داشتم یغما رو، تنها کسی که -

برام مونده، همین خواهری که نفسم به نفسش بنده رو 

 کشتم!می

 کرد.یادآوری آن روزها فقط اعصابم را متشنج می

کرد، اصال بروند و برنگردند آن روزهای کاش مرورشان نمی

 ی منحوس!نفرین شده

 ام کشیدم.دستی به پیشانی عرق کرده



 کرد.های هامون نگاه میحاال مستقیم در چشم

و ی بیماری روانی دارم، هر روز دارم مشت مشت قرص من سابقه

کنم، ممکنه تا آخر عمر خوب نشم، یک کم که دارو مصرف می

شم، ریزه، عصبی و پرخاشگر میساعت داروهام به هم می

 گیرم.سردرد شدید می

 نگاهش را به فرش دوخت و آب دهانش را فرو داد. 

االن بحث جواب مثبت و منفی من نیست، بحث اینه که شما -

 ده ازدواج کنی؟حاضری با چنین کسی که روحش زخم خور

 کرد.هامون همچنان با لبخند و آرامش نگاهش می

 ترالن گفت.

 شی؟مطمئنی که پشیمون نمی-

چکیدند وقتی که هایش دیگر بی مهابا و پشت سر هم میاشک

 گفت.

م وقت نتونی سقط که داشتم ممکنه هیچدونی با اون سابقهمی-

 دار بشم؟بچه

 تعلق به سهرابه؟دونی یه تیکه از قلبم تا ابد ممی

دردهایش، آخ از دردهایش که تمام و کمال روی قلب من هوار 

 بودند!



خان در سکوت و دست ریخت و کیومرثجون هم اشک میمهین

 به سینه خیره به ترالن شده بود.

 هامون خودش را جلوتر کشید و گفت.

ام رو به شما، با یغما مطرح جان، من وقتی بحث عالقهترالن-

 قول خودت توی آسایشگاه روانی بستری بودی.بهکردم که 

 لبخندی یک طرفی زد و سرش را تکان داد.

بی انصاف، موقعی که درد زایمان اومد سراغت، من بودم، من -

ی درد های تورو درد کشیدم، هربار که دیدم، من لحظه به لحظه

 حمله،ی عصبی بهت دست داد مردم و زنده شدم.

 یا نه؟پرسی که مطمئنم حاال می

ها ام؟انقدر به من بی اعتمادی که این سؤالمن پسر بیست ساله

 توی ذهنت شکل گرفته؟

 نفسی عمیق کشید.

 ام، خیالت از جانب من راحت باشه.تر از همیشهمن مصمم-

دم به یک عمر تجرد قطعاً زندگی با تو و بدون بچه رو ترجیح می

 و تنهایی.

 ودت رو.خوام ترالن جان، خودِ خمن تورو می



ترالن سرخ شد و عمران حرف هامون را قطع کرد و با خنده 

 گفت.

 اش نکنید.بسه دیگه لعنتیا، انقدر احساساتی-

 هامون هم لبخند زد و چشم به ترالن دوخت.
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 من هم به تمام شرایط تو آگاهی دارم هم پذیرفتمشون._

را با سر هایش ترالن که انگار خیالش راحت شده بود، اشک

 اش پاک کرد و نفسی گرفت و لبخند زد.انگشت اشاره

 حالی پرسید.جون با خوشمهین

 االن این سکوت عالمت رضاست دختر خوشگلم؟-

 ترالن لبخندی معصومانه زد و گردنش را کج کرد.

 چی بگم؟-

 عمران خندید.

تو که دق دادی این هامون بدبخت مارو، خب یه کالم بگو -

 جوابت چیه؟

 ون هم خندید و با شوخی اضافه کرد.هام

 الحساب بگو برای فردا بلیت اصفهان رو اوکی کنم یا نه؟علی_

 ترالن نگاهش کرد و گفت.



 آره اصفهان میام._

 کیومرث خان خندید.

 ما االن برای بعد از سفر اصفهان، دهنمون رو شیرین کنیم؟_

ن میاحالی ترالن نگاهی سمتم انداخت و من با بغضی که از خوش

م هایپیچید خانه کرده بود، انحنایی به لبغمی که در قلبم می

 دادم و پلک روی هم فشردم.

 خان گفت.ترالن هم آرام در جواب کیومرث

 بله._

به وضوح شُل شدن عضالت هامون را دیدم و دستی که روی 

 گفت. "خداروشکر"قلبش گذاشت و زیرلب 

 کیومرث خان با شوقی فراوان لب زد.

 مبارکه، مبارکه باباجان._

خواند و به عمران دست زد و در حالی که آهنگ مبارک باد را می

زد و با دست داد، با یک دست بشکن میکمرش پیچ و تاب می

 دیگرش ظرف شیرینی را برداشت.

ی کوچکی را در جون دست در کیفش فرو برد و جعبهمهین

 دست گرفت و ایستاد و سمت ترالن آمد.



اش را بوسید و انگشتر تک نگینی را از جعبه پیشانی خم شد و

 خارج کرد.

 هامون قهقهه زد و با لحنی آمیخته با تعجب گفت.

خوام مامان مگه من نگفته بودم انگشتر نیارید؟گفتم که نمی_

 ترالن معذب بشه.

انداخت طور که انگشتر را در انگشت ترالن مینجون همامهین

 گفت.

که جواب مثبت داد مجهز اومده بودم بهتر  بد کردم مادر؟حاال_

 دادم؟که به حرف تو گوش میشد یا این

مان بلند شد و من هم ایستادم و کنار ترالن رفتم و ی همهخنده

 صورتش را بوسیدم.

 مبارکت باشه خواهرکم.-

جون تشکر کرد و رو ترالن نگاهی به انگشتر انداخت و از مهین

 به گفت.

 ممنونم آجی.-

 ن آرام گرفت.قلب م

هایم برداشته ها، بار امانت سهراب، کمی از روی شانهبعد از ماه

 شان دعا.شد و در دل، خداراشکر کردم و برای خوشبختی



هایم را بستم تا خوردم و چشمحاال بهترین شیرینی عمرم را می

 هایش، تمام جانم را در بر بگیرد.طعم شیرین خامه
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دان را بست و به من که تکیه به دیوار داده بودم، ترالن زیپ چم

 خیره شد.

 عادت به دوری از او نداشتم.

اش را برایم اش در خانه، روزهای بیمارینبودنش و جای خالی

 کرد.تداعی می

 کردند.داد میاحساسات مختلف مثل همیشه در من بی

 حال بودم اما بغض داشتم.خوش

شده بود، اصال کنار هامون  از طرفی خیالم از بابت او جمع

 کرد.بودنش، برای تمام عمر خاطر جمعم می

 دردم فقط آن دلتنگی لعنتی بود.

 به تختش اشاره کرد و آرام لب زد.

 جا؟، میای اینآجی-

 اش، هزار بار مُرد!های به اشک نشستهدلم برای آبی

سر تکان دادم و آب دهانم را فرو دادم که سیبک گلویم باال و 

 پایین شد.



 جلو رفتم و روی تخت نشستم.

 کنارم آمد و گفت.

 خوام روی پات بخوابم.یغما می-

لبم را محکم گاز گرفتم که صدای هق زدنم بلند نشود و اما 

 های ترالن بی مهابا پایین ریختند.اشک

 سرش را روی پاهایم گذاشت و من پنجه در موهایش کشیدم.

الی های من البهند و اشککردهای او پای من را خیس میاشک

 شد.موهای او گم می

 هایم انتقالدستم را در دستش گرفت و گرمای بدنش را به سلول

 داد.

 هایم را روی هم فشردم.عمیق نفس کشیدم و پلک

 هق زد.

دوستت دارم یغما، ممنونم که همیشه هستی، ممنونم که تو -

 انقدر خوبی.

 ترسم.من از دوری از تو می

ها حساب تر از اینتونم روی هامون خیلی بیشکه میدونم می

ام بابت خودم نیست، من دونم که مرد زندگیه، نگرانیکنم، می

 دلواپس توام.



ای که هرروز داره توی قلبت بزرگ و ترسم از عالقهمن می

 تر میشه.بزرگ

 هایش گذاشتم و گفتم.دستم را آرام روی لب

 هیش!نگو ترالن، نگو خواهریم.-

 خند زدم.لب

خوام بشم دردِ روی دلت، فقط شی ترالن، نمیداری عروس می-

 بهم قول بده که خوشبخت بشی.

 ای نرم روی دستم نشاند و لب زد.بوسه

 دم آجی.قول می_
*** 
مانتو و شالی را از روی چوب لباسی پشت در اتاقم چنگ زدم و 

دارش پوشیدم و های مچروی همان شلوار طوسی، با آن پاچه

 زودتر از ترالن، چمدانش را برداشتم و به پارکینگ رفتم.

داشتم صدایم را طور که کلید را از روی جاکلیدی برمیهمان

 بلندتر کردم.

 برم، کلید هم برداشتم.ترالن، چمدون رو می-

 ای گفت و من از در بیرون رفتم. "باشه"

 ی آسانسور را فشردم و چندلحظه بعد، وارد شدم.دکمه



 در پارکینگ بود.هامون 

تکیه داده به ماشینش ایستاده بود و با لبخند خیره به در مانده 

 بود.

 در را که باز کردم خندید.

 عه سالم، تویی خاله ریزه؟پس ترالن کجاست؟-

ی چمدان را بلند کردم و دنبال خودم کشیدمش و من هم دسته

 با لبخند جوابش را داد.

 ت حرف دارم.بخیر، میاد االن، باهاسالم، صبح-

جلو آمد و چمدان را از دستم گرفت و در صندوق عقب را باز 

 کرد و نگاهم کرد.

 جانم؟بگو در خدمتم.-

 هایش نگاه کردم.مقابلش ایستادم و مستقیم در چشم

قدر برام چه  دونی جان، خودت میگم، هامونبدون مقدمه می_

خودِ ی تن که نه، من خودِ قدری عزیز که وصلهعزیزی، اون

ضربان قلبم رو، نفسم رو، تمام وجودم رو دارم به دستت 

 سپرم.می

 لبخندش عمق گرفت و سرش را تکان داد و منتظر نگاهم کرد.

 هایم را با زبان تر کردم و با جدیت ادامه دادم.لب



ات دارم به کنار، این که محبت و ارادتی که به خودت و خانواده-

ن ترالنه، هامون جان، من یه هم به کنار، حرف من االرئیسمی

 ام براش.تنه، یه طایفه

تر از گل بهش بگی و من اگر روزی روزگاری، خدایی نکرده، نازک

شم اون یغمایی که هاش ببینم، میبرق اشک رو توی چشم

 دوزم کهکس ندیدتش، زمین و زمان رو جوری به هم میهیچ

 ت.هایش را باال گرفحرفم را قطع کرد و خندید و دست

 ی گانگستر.من تسلیم خاله ریزه_

 نترسون من رو توروخدا.

 ای روی موهایم نشاند.سرم را در آغوش گرفت و بوسه

 رسه فدات بشم، خیالت راحت.چنین روزی نمی-

 اش جدا کردم و لبخند زدم.ی امن و پدرانهسرم را از سینه

 مواظبش باش.-

 پلک روی هم گذاشت.

 هستم.-

 گفتم.

 تر باشه.این سفر برای شناخت بیش قول دادی که-

 لب گزیدم اما با خجالت اضافه کردم.



دونی ممکنه هنوز آمادگی وارد شدن به یه دونم که میمی_

 سری روابط رو نداشته باشه، پس تو

لبخندش را به سختی کنترل کرده بود، آرام بر کمرم کوبید و با 

 زد، میان حرفم گفت.ای که در صدایش موج میخنده

 ها هست.دونم فسقلی، حواسم به این چیزمی-

 خیالم راحت شد و نفسی گرفتم و فاصله گرفتم.

 ترالن که آمد، سخت در آغوش گرفتمش و خداحافظی کردیم.

قدر کنار در ایستادم که ماشینشان از پیچ ها رفتند و من آنآن

 کوچه پیچید و وارد خیابان شد.

حکم به بازوی سفت و چرخیدم که به داخل برگردم اما سرم م

اش جیغ عضالنی عمران کوبیده شد و از ترس حضور ناگهانی

اش افتاد و دست روی بینیکوتاهی کشیدم که او به خنده

 گذاشت.

 هیس!چته بچه؟-

 چشمکی زد و با خنده ادامه داد.

 کنم.کارت میکنن دارم چیاالن مردم فکر می-

 ه بود، گذاشتهدست روی قلبم که از ترس به شدت ضربان گرفت

 اش شده بودم.بودم و عصبی خیره



 دستش را زیر شالم فرو برد و موهایم را به هم ریخت و خندید.

 ای به سر تا پایم کرد.سمت ماشینش رفت و برگشت و اشاره

 

ما رو که عاشق این تیپ پسر کُشِت کردی، دیگه نذار -

 های ساختمونایهمسایه

 رو به رویی مستفیظ بشن.

های های صورتی الانگشتی و شلوارم و کشدمپایی نگاهی به

شرت طوسی و گشادی که از روی مچش انداختم و بعد از آن تی

ی پانچوام، با آن جوجه اردک بزرگ و های باز مانتوزیر دکمه

 زد!زردش توی ذوق می

ام گرفت و سر که بلند کردم دیدم او هم از همان وسط خنده

 د.خندم مانده و شیطنت آمیز میاپارکینگ دست به سینه خیره

 ای به آسانسور کرد.اشاره

 خدا بخواد امروز که تشریف میاری شرکت؟-

 نما زدم.لبخندی دندان

 ماشینم خراب شده، اگه منتظرم بمونی آره.-

ای کشید که من سمت آسانسور دویدم و او را دیدم پوف کالفه

 آید.که پشت سرم می



 دستم را در هوا تکان دادم.

 تو کجا؟-

 خندید.

 صبحونه نخوردم، یه نیمرو بزن بعد بریم.-

ام گرفتم و هردوباهم وارد آسانسور از مقابله به مثلش خنده

 شدیم.
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ها را یکی یکی شکاندم که صدای مرغروغن داغ شده بود، تخم

 جِلِز و وِلِزشان بلند شد.

ی نزدیک، فاصلهنمک را رویشان پاشیدم که گرمای تنش را از 

 حس کردم.

تر به گاز چسبیدم و صورتم را برگرداندم و به او که عمیق بیش

 کشید خیره شدم و متعجب گفتم.بو می

 وا! مگه بوی تخم مرغ انقدر دوست داشتنیه؟_

هایش را از پشت روی صندلی میز تر رفت و دستعقب

 غذاخوری گذاشت و خندید و شانه باال انداخت.

 .هوم، شاید_

 ها هنوز شُل بود.ها گرفته بود و زردهسفیده



تابه انداخت و صندلی را بیرون گردن کشید و نگاهی به ماهی

 کشید و نشست.

 هاش سفت بشه، زیرشو خاموش کن.نذار زرده_

 ظرف کوچک فلفل سیاه را برداشتم و کمی رویش پاشیدم.

ز های سنگک داغ شده را انیمروها را در بشقاب گذاشتم و نان

 تستر برداشتم و در سبد چیدم.

 خودم هم نشستم و هردو مشغول شدیم.

 کردن آشپزخانه بودم که گفت. در حال جمع

 رم بیرون، جایی قرار دارم.امروز یکم زودتر از شرکت می_

چه "اش شدم.بشقاب را در دستم فشردم و از پشت سر خیره

 "تونی داشته باشی جز با مانا؟قراری می

 ادامه داد.

ولی تو بمون شرکت، کارهاتو تموم کن، نبینی من زدم بیرون _

 ها!توام بپیچونی

 معترض شدم و با حرص جواب دادم.

 چندبار تاحاال به قول خودت پیچوندم که این بار دومم باشه؟_

 از پشت میز بلند شد و گوشی و کتش را برداشت.



کلی گفتم که حواست باشه من هامون نیستم لی لی به الالت _

 بذارم.

 بدون حرف نگاهش کردم.

 خندید.

 ی زشت!لباتو غنچه نکن، دختره_

 خندیدم که بازهم در پَرم زد.

 نیشتم ببند!_

 تر کش آمد.اما لبخندم بیش

 ها را در ماشین چیدم.سمت در رفت و من ظرف

 صدایش را بلندتر کرد.

تا دو سه دیقه دیگه تیز بیا پایین یغما، حوصله ندارم خیلی _

 بمونم. منتظر

 گفت، حوصله نداشت.راست می

شد، عمران را دیگر با ام، سه دقیقه و نیم میاگر دو سه دقیقه

 شد قورت داد!یک من عسل هم نمی

طور حاضر شدم و از در فوری سمت اتاق رفتم و نفهمیدم چه

 بیرون رفتم.

 زدم.وقتی وارد کوچه و سوار ماشینش شدم، نفس نفس می



هم کرد و با بدجنسی خندید و در یک ی چشم نگابا گوشه

 ام پایین کشید و بعد راه افتاد.ام را تا چانهحرکت، جلوی روسری

 روی پایش کوبیدم و غریدم.

 مرض داری عمران؟_

 خندید.

هارو انقدر نریزی بیرون و فکر کنی تا تو باشی، اون فرفری_

 نه شه،ها میات شبیه شلختهشی، اتفاقا قیافهخیلی قشنگ می

 شی!ها مینه، شلخته هم نه، شبیه وحشی

 اش قابل تشخیص نبود.شوخی و جدی

در آیینه نگاهی به خودم انداختم و روسری مشکی که حاال 

ی دور گردنم کامال نامرتب شده بود را مرتب کردم و عمداً گره

ی بلند را بیرون فرستادم و صورتم را سمت مخالف چند رشته

 عمران چرخاندم.

 ام را کمی کشید.کرد و موهای بیرون مانده دست دراز

 قهر نکن حاال._

 دستم را در هوا تکان دادم.



پوشِ جنتلمن و خوش تیپ و خوش قیافه، آس و پسر مارک_

طور عارت نمیاد با یه وحشیِ شلخته حرف خاص و تاپ، چه

 بزنی؟

 زد.خنده در صدایش موج می

ها رو پشت هم هقدر لوسی بُزمجه!چه واسه منم کلمآخه تو چه_

 کنه.ردیف می

 دستش را دوباره سمت صورتم آورد که خودم را عقب کشیدم.

 هایم گذاشت.انگشتش را به آرامی روی لب

 این زبون باید از ته چیده بشه._

ام روی انگشتش ماند و نگاه من به رد کمرنگ رژلب کالباسی

 دیدم که خودش هم به آن نگاه کرد و دستش را پس کشید.

 بُزمجه را قبالً هم گفته بود.

 عمران بود دیگر.

 کرد.محبتش را با نوع خاص خودش بیان می

 با چیدن زبان و کشیدن مو.

 ام گرفته بود و آرام زمزمه کردم.خنده

 وحشیِ خُل!_

 هایش زد.اش را به چشمنگاهی سمتم انداخت و عینک دودینیم



 نشنیده گرفتم._

 شانه باال انداختم.

 افته.بگیری اتفاقی نمی شنیده هم_

اش در گذاشت و با انگشت اشاره  یآرنج دست چپش را روی لبه

 هایش را لمس کرد.چندبار لب

کند که مثال به من رو نشان اش را کنترل میدانستم خندهمی

 ندهد.

ی پخش گذاشت که آهنگ تند انگلیسی دستش را روی دکمه

 پخش شد.

سرد اواسط اسفندماه به شیشه را پایین کشید و سوز هوای 

 صورتم زد.

 کرد.کشید و تند رانندگی میخودش عمیق نفس می

تا شرکت هردو ساکت بودیم و تنها صدای آهنگ بود که پخش 

 شد.می

رفت را شد و در فکر فرو میاین که ناگهان ساکت می

کرد برایم قابل فهمیدم، این که بعد از شوخی سکوت مینمی

 درک نبود.

 ه رسیدیم،به شرکت ک



منشی ایستاد و من با لبخند جوابش را دادم و عمران تنها در 

 جواب سالم او سری تکان داد.

خودش زودتر از من وارد اتاق مشترک کارمان شد و من لیست  

 کارهای عقب افتاده را از منشی گرفتم و بعد وارد شدم.

 کیفم را روی میز گذاشتم و به او که وسایلش را از روی میز جمع

 پیچید نگاه کردم.کرد و کالفه دور خودش میمی

 پرسیدم.

 کنی؟کار میداری چی_

 وسایلی که در دستش بود را دوباره روی میز کوبید و جواب داد.

خوام برم دفترکار کنم، یعنی میکاری نمیچیز، هیچی، هیچ_

 هامون.

 متعجب نگاهش کردم.

دستش را بین موهایش کشید و سمت دستشویی رفت و 

 پرحرص زمزمه کرد.

 لعنتی._

 ای باال انداختم و سیستمم را وصل کردم.شانه

 مشغول کار شده بودم که دیدم با سر و صورتی خیس از سرویس
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 بهداشتی خارج شد.

آب از صورتش روی پیراهن و کتی که هنوز از تنش در نیاورده 

 ریخت.بود، می

نگاهی به من که متعجب  وسایل را برداشت و بدون این که نیم

 ی رفتارش شده بودم بیندازد، سمت در حرکت کرد.خیره

 صدایش کردم.

 ری دفتر هامون؟عمران چرا داری می_

 شانه باال انداخت.

 جوری، دلیل خاصی نداره.همین_

چرخید و نگاهم کرد و من از اخمی که ناگهان بین ابروهای 

 تر شدم.متعجب اش نشسته بود،ی مردانهپرپشت و تمیز شده

 ی لعنتی و ترسناکش غرید.با حفظ همان گره

ده، کش میتر بوی اسپری حشرهاین عطری که زدی، بیش_

 دیگه نزنش.

 بار حرفش واقعا به من بر خورده بود.این

 سرم را پایین انداختم و کمی خودم را بوییدم.

هایم فشار دادم که دوباره نگاهش کردم و زبانم را بین دندان

 چیزی نگویم.



در را با آرنجش باز کرد که دیگر طاقت نیاوردم.زبانم را به حرکت 

 درآوردم، بدون این که برگردد، همان جا ثابت ایستاد.

بوش بد نیست، مشکل از توئه که دائم دوست داری به یه _

چیزی گیر بدی، حالم از اون اخالق دم دمی مزاجت به هم 

 خوره.می

 و بغض تمام گلویم را گرفته بود.دستم را مشت کرده بودم 

 ؟کنیاصال فکر کردی کی هستی که انقدر به من امر و نهی می_

 برگشت و باز هم پر غضب نگاهم کرد.

بوش بد نیست، افتضاحه، گفتم نزن بگو چشم و تمام، فهمیدی _

 ات کنم؟یا حالی

هایم لرزید که از اتاق خارج شد و در را محکم بر هم کوبید و لب

 جا پریدم. من از

بطری کوچک آب معدنی را از روی میز برداشتم و یک نفس سر 

 کشیدم.

 سرم را روی میز گذاشتم و کمی بعد که آرام شدم،

قدر خودم را غرق در کار کردم که رفتارش را به خودم یادآور آن

 های مسخره راه بگیرند.نشوم، مبادا باز هم آن اشک

 نفهمیدم چه زمانی گذشته بود.



 شدت ضعف، سر از مانیتور بلند کردم.از 

به غیر از دو دفعه چای که آبدارچیِ شرکت آورده بود، چیزی 

 نخورده بودم.

 روی میزم خیره شدم.ی روبهبه ساعت گرد و ساده 

 دیدند.هایم دیگر تار میساعت نزدیک یک بود و چشم

ه ب ی آبدارخانه را بگیرم و بگویم ناهار من راکه شمارهقبل از این

 ی کوتاه به صدا در آمد.اتاق کارم بیاورند، در اتاق با چندتقه

 هایم را ماساژ دادم و جواب دادم.چشم

 بفرمایید._

 منشی سرش را داخل آورد.

خانوم نیکزاد، آقای حکمت رفتن و گفتن که به شما بگم، بعد از _

 کار تشریف ببرید عمارت.

 سرم را تکان دادم و تشکر کردم.

ام را برداشتم که تماس بگیرم و بگویم شد، گوشی او که خارج

چرا این را به خودم نگفته، که باز پشیمان شدم و روی میز 

 سُرش دادم.

هایم را انجام دادم، دوست ناهار را که خوردم و خُرده کاری

ی عمران و پیغامی که به منشی داده داشتم برخالف خواسته



جون و ابراز اس مهینبود، لجبازی کنم و به خانه بروم که تم

اش برای هما و شکوه و شکایت از تنهایی و دلگیری دلتنگی

خانه، و دعوتش، باعث شد بعد از شرکت، از منشی بخواهم با 

 آژانس سر خیابان تماس بگیرد و به عمارت بروم.
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 هوا تاریک شده بود.

 خسته بودم و ناراحت.

رفته بودم، هامون جواب داده دو سه باری که با ترالن تماس گ

 ای برای نبودن ترالن تراشیده بود.بود و هربار بهانه

 هم به جمع احساسات مزخرفم پیوسته بودند. دلتنگی و نگرانی

ی سرد و بغض در گلویم چنگ انداخته بود و سرم را به شیشه

 ی سمند سفید تکیه داده بودم.بخار گرفته

دتری شروع به باریدن کرده بود باران از دقایقی قبل با شدت تن

و انگار حتی آسمان و صدای آهنگ غمگینی هم که از رادیوی 

های شد، دست به دست هم داده بودند تا اشکماشین پخش می

 هایم را جاری کنند.ی پشت پلکچندساعت محصور مانده

همان اول که سوار شدم، آدرس را به راننده داده بودم مبادا 

 بشکند.بخواهد سکوتم را 



 ی کالمی اضافه حرف زدن را نداشتم.حوصله

هایم از حرارت ی سرد تکیه داده بودم و دستسرم را به شیشه

 بخاری گرم شده بود و دلم اما نه!

 هایشها و بد و بیراهبار دیگر تمام حرفهایم را بستم و یکچشم

را مرور کردم و از تصور این که به احتمال قوی االن مانا در 

خورد، تمام عضالت بدنم منقبض شد و ش پیچ و تاب میآغوش

های گرمم برای روان شدن، از هم سبقت گرفتند و به اشک

 کردم.خودم که آمدم، تمام صورتم خیس بود و آرام هق هق می

 با صدای راننده، چشم باز کردم.

 کرد.متعجب برگشته بود و نگاهم می

 خانوم، خانوم، حالتون خوبه؟_

 هایم را پاک کردم و جواب دادم.اشکهول شده 

 بله، خوبم_

 ای به کوچه کرد.اشاره

 جاست دیگه؟همین_

 سرم را تکان دادم و با انگشت انتهای کوچه را نشان دادم.

 اون خونه ویالیی در آهنیه._

 شیب سرباالیی کوچه را باال رقت و مقابل درب خانه توقف کرد.



 ه شدم.کرایه را حساب کردم و از ماشین پیاد

ریخت و در همان رحمانه روی سرم میباران با شدت و بی

 چندثانیه کامال خیس شدم.

 اش درست شبیه عمران بود.رحمیبی

ای خراب طور در ثانیهکه بداند چهتاخت بدون اینوحشیانه می

 آورد.کند و چه بر سرم میمی

جون از آیفون بلند دستم را روی زنگ فشردم که صدای مهین

 شد.

 سریع بدو بیا مادر، بمیرم الهی خیس شدی._

کیفم را باالی سرم نگه داشتم که در با صدای تیکی باز شد و من 

 بر هم کوبیدمش و مسیر باغ تا در ورودی را دویدم.

 ایجون در را برایم باز کرد و با دیدنم که موش آب کشیدهمهین

 بودم در قالب یغما، بر صورتش کوبید و لب زد.

 و مرگ بده، بیا تو.خدا من_

 لرزیدم.خورد و میهایم بر هم میدندان

هایم را پشت در از پا خارج کردم پاهایم را در سالم کردم و بوت

کارها برایم آورد، فرو بردم های مشکی که یکی از خدمتصندل

 و تشکر کردم.



جا بودم و که امشب فقط من اینحس غریبی از به یادآوردن این

 مان کنار هم بودیم، بر دلم سرازیر شد.چندشب قبل همه

ی صورتی را که روسری خیس را از موهایم جدا کردم و حوله

بود را از دستش   جون با محبت و لبخند سمتم دراز کردهمهین

 گرفتم و در جوابش لبخندی زدم.

 ممنونم._

های پالتو را یکی یکی باز حوله را روی سرم انداختم و دکمه

 یرون کشیدمش.کردم و از تنم ب

 ی باال پایین آمد و با صدای بلند گفت.خان هم از طبقهکیومرث

 سالم دخترم، خوش اومدی._

 جواب دادم.

 خان، ممنونم ازتون.سالم کیومرث_

خان تفهیم کرد که جون با چشم و ابرو چیزی را به کیومرثمهین

 خان رو به من،کیومرث

 ای به سالن سمت چپ کرد.اشاره

 سمت دخترم.بیا این _

جون دست پشت کمرم خودش هم به همان سمت رفت و مهین

 گذاشت.



 تعجب کرده بودم.

 شد.ها استفاده نمیمعموال از آن قسمت خانه، جز در مهمانی

 رو به او پرسیدم.

 جون مهمون دارید؟مهین_

که جوابم را بدهد، به سمت چپ پیچیدیم و خندید و قبل از این

ی از جا پریدم و متعاقب آن، نگاهم به با صدای در همان لحظه

زمان آهنگ های شادی رنگی پخش در هوا گره خورد و همنخ

شاد تولدت مبارک پخش شد و من با دیدن عمران که کیک گرد 

خوانی قرمز و سفید را در دستش گرفته بود و با آهنگ هم

آمد، دستم را روی دهانم گذاشتم و تازه به کرد و سمتم میمی

 ردم که امروز تولدم بوده.یاد آو

شوکه شده بودم و با دیدن فضای سالن ک دورتادور با 

های سفید و قرمزِ خال خالی و ساده تزئین شده بود، بادکنک

جون خان و مهینای مستانه و از ته دل زدم و به کیومرثقهقهه

کرد و زدند و عمران که فندک از جیبش خارج میکه دست می

 کرد نگاه کردم.وی کیک را روشن میهای دو و شش رشمع

 جون جلو آمد و در آغوشم کشید.مهین

 تولدت مبارک دختر قشنگم._



 اش را بوییدم.آغوش مادرانه

ممنونم ازتون، خیلی خیلی زحمت کشیدید، واقعا غافلگیر _

 شدم.

 ای کرد و به جای او جواب نداد.خان خندهکیومرث

 ی کارهارو کرده.مهنه باباجان چه زحمتی، عمران خودش ه_

 من! بینیعمران، آخ عمران غیرقابل پیش

 عمران با کیک مقابلم آمد و ایستاد.

اش که تمام و دوست داشتنی های معمولیبرای دیدن چشم

دنیای من شده بودند، سرم را باال گرفتم و به صورت جذابش 

 چشم دوختم و لب زدم.

 ممنونم ازت._

 ابرو باال انداخت و چشمک زد.

 کنی!جبران می_

تر از آنی بود که بتوانم زد و دوهزاری من کجدو پهلو حرف می

 اش داشته باشم.تر از یک برداشت از جملهچیزی بیش

 حتما منظورش این بود که برای تولدش سورپرایزش کنم!

 دوازده_و_صد_پارت#



اما کاری که او کرده بود، چیزی فراتر از یک غافلگیری ساده  

 بود.

عمران بود و باید عمران شناس باشی تا بدانی پشت چنین عملی 

قدر از جانب او، چه حجم انبوهی از محبت پنهان شده و چه

 اش بودم برای تصورم از قراری که حرفش را زده بود!شرمنده

حال کردن من بوده و من چه فکری در سرم او در پی خوش

 پروراندم؟!می

 یش اشاره کرد.کیک را سمتم گرفت و با ابروها

 اینو داشته باش._

 ی کاکائویی رویش را خواندم.کیک را گرفتم و نوشته

 "تولد مبارک زِشتالو"

 خندیدم و به پهلویش کوبیدم.

 شعوری.جون به حونت کنن، ذاتاً بی_

 او هم قهقهه زد.

 شعوری از وجود خودتونه!مخلصیم، بی_

 ند.خندیدهایمان میجون و کیومرثخان به شوخیمهین

 جون متعجب گفت.گوشی را از جیبش خارج کرد که مهین

 وا خب مادر بذار بشینیم، چرا وسط زمین و هوا؟_



عمران خندید و دوربین گوشی را روشن کرد و کنارم ایستاد و 

 من اعتراض کردم.

 بذار این حوله رو از روی سرم بردارم._

 خندید و جواب داد.

 نه اتفاقا اون خیلی باحاله._

که من فرصت کنم کمی سر و وضعم را مرتب کنم، چند اینبدون 

ی سلفی انداخت و رو به مادرش کرد و با بدجنسی عکس دونفره

 خندید.

شه، اینا پیش من باشه که آخه این یغمایی خیلی ادعاش می_

 ای داشت شب تولدش.بعدا بهش بگم چه تیپ الکچری

ک را از دستم خان با خنده سر تکان داد و جلو آمد و کیکیومرث

 گرفت و روی میز گذاشت.

 ها آب شد.بیا یغما جان، بیا بشین این شمع_

 حوله را از روی سرم برداشتم و روی مبل نشستم.

 ام، جمع شدنی نبود.لبخند کش آمده

جون هم هرکدام یک سمتم نشستند و خان و مهینکومرث

 ی ضبط فیلم را فشرد.عمران مقابلمان ایستاد و دکمه



شدند هایی که آب میآهنگ را کمی پایین آورد و به شمعصدای 

 اشاره کرد.

 اول آرزو کن._

ها انداختم و چشم فرو نگاهی به او و بعد به نور کم سوی شمع

 بستم.

 "تونه باشه غیر از همیشه بودن تو؟آرزوی من چی می"

ها را فوت کردم که دست زدند و بعد با یکی پلک گشودم و شمع

های پیش کاردهای کوچکی که درظرفی کنار بشقاباز همان 

 دستی بود، کمی از کیک را بریدم.

باز هم دست زدند و تولدم را تبریک گفتند و آرزوهای زیبایشان 

قدر از حضورشان دلگرم و برای تمام عمرم را بازگو کردند و چه

 سپاسگزار شده بودم.

بیرون کشید  ای راجون دست دراز کرد و از کنار مبل جعبهمهین

 و به دستم داد.

ی مشکی با پاپیون قرمز کنار درش انداختم که نگاهی به جعبه

 لبخند زد.

ای دونم خوشت میاد یا نه، اما دیگه عجلهببخش دخترگلم، نمی_

 خریدمش.دستش را در دستم گرفتم.



 جونم، راضی به زحمتتون نبودم، این چه کاری بود.وای مهین-

 فشرد و جلو آمد و به جعبه اشاره کرد.ی آف را عمران دکمه

 حاال بازش کن، ببینیم مهین خوشگله چه کرده.-

 جون چپ چپ و با خنده نگاهش کرد.مهین

 ای رفت.ای از کیک را برید و در بشقاب گذاشت و گوشهتکه

ی زرشکی را از جعبه خارج کردم و پیراهن کوتاه و دکلته

 نگاهش کردم.

 برانگیز.جون تحسینی مهینواقعا زیبا بود و سلیقه

ای چشمم به عمران افتاد که نگاهش را از لباس گرفت و تکه

 بزرگ از کیک را در دهانش فرو کرد و کالفه پوفی کشید.

ای گرد و خان هم یک ساعت زیبا، با صفحهی کیومرثهدیه

ام را بوسید و خودش به ای بود که پیشانیبندهای چرم قهوه

 دستم انداخت.

 نما زد و صدایش را باال برد.لبخندی دندان عمران

رم جوری نگاه نکن یغما، کادوی من توی ماشینه، االن میاون-

 میارم.

قدر این کارش واقعا دیگر انتظار هدیه خریدن نداشتم و چه

 برایم دلنشین بود.



عمران ایستاد و بشقابش را روی میز گذاشت و انگشتش را در 

 خان معترض شد.کیومرثی کیک فرو برد و خامه

 ی دوساله که نیستی پدر من.نکن عمران، بچه_

 عمران خندید و خم شد و پیشانی پدرش را بوسید.

شی بگو امروز را قصد ها، صبح که بلند مییعنی فقط گیربده_

 کنم از صبح تا شب از عمران ایراد بگیرم قربتاً الی اهلل.می

 خان پشت کمر او کوبیدـکیومرث

 در سوخته، برو بچه.برو پ_

قصد خروج از سالن را داشت که صدای زنگ   عمران خندید و

 در بلند شد.

 صدای زنگ بلند شد و چیزی در دل من تکان خورد!

 صدای زنگ بلند شد و چیزی در دل من فرو ریخت!

بلند شد و در دل من سیر و سرکه را با هم   صدای زنگ

 جوشاندند و رخت شستند و پهن کردند!

هایم متنفر های غیرمنتظره وسط شادیاز این صدای زنگمن 

 بودم!

 ترسیدم!شدند، میمن از تمام صداهای زنگی که ناگهانی زده می

 سیزده_و_صد_پارت#



هایم آویزان شد و عضالت صورتم به دلم بر هم پیچید و دست

 ترین حالت ممکنشان درآمدند.منبسط

 در یک کلمه، وا رفتم!

ی بعد در پاتند کرد سمت آیفون و چندلحظهوقتی که عمران 

 خان که پرسید.جواب کیومرث

 کیه عمران؟_

سالن را دور زد و برگشت به جایی که ما بودیم و با صورتی سرخ  

 شده اما کامال عادی و با آرامش جواب داد.

 مانا اومده._

جون لبش را به دندان گرفت و رو به عمران نامحسوس سر مهین

 خان صدایش را باال برد و رو به عمران توپید.یومرثتکان داد و ک

 برو ردش کن بره تا یه شر تازه به پا نکردی برامون._

 عمران کالفه و عصبی خندید.

خان، چرا چی برم بگم که بره؟آخه این کارا یعنی چی کیومرث_

 خوای با روانمون بازی کنی پدر من؟می

بی از جایش بلند خان دستش را در هوا تکان داد و عصکیومرث

 شد و صدایش را باالتر برد.

 قبال هم بارها نظرم رو درمورد این دختره بهت گفتم._



 چند قدم که رفت، ایستاد و رو به عمران ادامه داد.

فقط نگو از انتخابت مطمئنی که خداشاهده، دیگه نگاهم به _

 کنم.صورتت نمی

، لرزیدمیای از ترس انتخابش؟دلم به حال دل مفلوکم که گوشه

 سوخت.می

ای، از قدر کوتاه بود که در لحظههای زندگی من آنچرا خوشی

 شد؟!این رو به آن رو می

اش را روی دست منی که های داغ مانند کورهجون دستمهین

کردم و به دو خیال عمران نگاه میمات و مبهوت به رفتار بی

  یدقیقه

فاصله داشت، زهرخند ی چندسال نوری از من قبلی که به اندازه

ی پراضطرابش کشیده زدم، گذاشت و نگاه من سمت چهرهمی

 شد.

 سرش را تکان داد و با عجز نالید.

 شه.یغما مادر، اینا االن باز دعواشون می_

 تو یه کاری بکن.

های کوتاهم را باال کردم وقتی داشتم تمام خوشیچه کار می

 زد؟ورتم سیلی میآوردم و باز هم حقیقت وجود مانا بر صمی



هایم را از داخل میان دندان گرفتم و آب دهانم را فرو گوشت لب

 دادم.

 خان باز هم صدایش را بلندتر کرد.کیومرث

دِ آخه من پی بگم به تو عمران؟دیگه پسر هجده ساله _

های تو، ، هم سن و سالکه بگم هیجان شروع جوونیته  نیستی

الحال طور معلومتو چهصاحب زن و بچه شدن، چشمهای کور 

اش کجاان که این دختر شب بینه؟خانوادهبودن این دختر رو نمی

 گیرن؟ی ما و سراغی ازش نمیو نصفه شب میاد خونه

هایش را ماساژ گاهکشید و گیجعمران فقط پنجه در موهایش می

 داد.می

 هایش را از هم باز کرد و شانه باال انداخت.دست

 چی بگم؟_

ام را که از جون بیرون کشیدم و معدهز زیر دست مهیندستم را ا

 کشید، چنگ زدم.درد تیر می

خان و عمران نگاه جون نگران به من و بعد به کیومرثمهین

 کرد.می

 آرام لب زدم.

 من خوبم._



زمان صدای تیز و نازک و اما صدای بر هم کوبیده شدن در و هم

 پرانرژی مانا که بلند شد.

 من اومدم، کجایید؟سالم، سالم، _

 حالم را بدتر کرد.

های روی جون دستمالی از روی میز برداشت و عرقمهین

 اش را پاک کرد و زیرلب گفت.پیشانی

 قدرم که همه منتظر اومدن تو بودن!چه_

 مانا دوباره صدا کرد.

 عمران_

های پراز خشم و غیظ پدرش گرفت و چند عمران نگاه از چشم

 داد.قدم عقب رفت و جواب 

 اینجاییم._

هایش را دور گردن مانا سمتش دوید و من دیدم چگونه دست

های ظریفش طنابی دور گردن من عمران حلقه کرد اما دست

 ها دوخته بودم.شدند و مصرانه چشم به آن

کردم قدر دقیق و جزء به جزء نگاه میطور بود، آنهربار همین

کنم که بازهم با که همه چیز در مغز معیوبم ثبت شود اما چه 



ی ام از حافظهدادم و حافظهدیدنش، دل که نه، جان از کف می

 شد!تر میماهی قرمز هم ضعیف

های عمران که روی پهلوی او نشست تا دورش کند را حاال دست

 به چه تعبیر کنم؟

 خان عصبی روی برگرداند و داد زد.کیومرث

ین بساطتون حیا رو خوردید، آبرو رو قی کردید، جمع کنید ا_

 رو ببرید جای دیگه.

هایی که او را بدجنسی بود که اخم صورت عمران به مانا و دست

 حالم کرده بود؟!تنش جدا کرد، خوش  از

مانا ناراحت شد و خودش را از عمران جدا کرد و نگاهی سمتش 

 انداخت.

مان شد مشخص بود تازه متوجه حضور ما شدهکه متعجب خیره

خان دوخت و با مد و نگاهش را به کیومرثو چندقدم جلوتر آ

 وقاحت جواب داد.

 مشکل شما با من چیه؟_ 

 تر پوزخند زد.و وقیحانه

 واقعا دوست دارم بدونم!_



شد پی به این برد که خان، میی کیومرثاز صورت سرخ شده

 فشار خونش تا چه حد باال رفته.

 .رو به مانا جواب داد

 فرصت حلش کنیم.مشکل که زیاد هست، باید سر _

 مانا جلوتر آمد و یک طرفی خندید.

 کنیم!حلش می_

ا جهای رنگی جابهنگاهش را بین دیوارهای تزئین شده بادکنک

 کرد.می

جون ایستاد و خیره به کیک، در آخر مقابل من و مهین

 پوزخندی صدادار زد.

کرد و من منتظر هر عکس جون پر نفرت نگاهش میمهین

 او بودم.العملی از جانب 

 نگاهش را از کیک جدا کرد و چشم به من دوخت.

 ی اینا زیر سر توئه ایکبیریه!هه! همه_

کردم و دندان روی هم های بقیه را روی خودم حس مینگاه

 ساییدم و سرم را تکان دادم.

 گی؟حالت خوبه؟چی داری می_



دیوانه شد که با دو قدم بلند خودش را به میز رساند و با دستش 

ظرف کیک زد و کیک در هوا چرخی کوتاه زد و پخش  زیر

 ها شد و جیغ کشید.سرامیک

 شرف، توی بی پدر و مادر داریتوی کثافت، توی بی_

 چهارده_و_صد_پارت#

 گیری!عمرانو ازم می

های قدر ناگهانی این کار را کرد که همه مات ماندیم و قدمآن

 خان که پیچید.کیومرثتند عمران بود که سمتمان آمد و فریاد 

 جا برو.همین االن از این_

 و جیغ بلندتر مانا که میان گریه پا روی زمین کوبید.

چرا باید برم؟چرا باید از عمران بگذرم؟بگذرم و با چشم ببینم _

 این عوضی زیر پاش نشسته؟

جون با نگاهی نگران فقط شاهد ماجرا بود و من دست روی مهین

 دهانم گذاشته بودم.

 زد.اش از شدت حرص نبض میمران به او رسیده بود و پیشانیع

 محکم بازوی مانا را چنگ زد و غرید.

 بیا._

 وار جیغ کشید.مانا پرحرص بازویش را از دست او کشید و دیوانه



 ولم کن کثافت، ولم کن._

های له خودش را از زیر دست عمران بیرون کشید و پا روی کیک

 میز را دور زد و سمت من حمله کرد.ی کف زمین گذاشت و شده

هایش گرفت و دور مچش طور موهایم را در دستنفهمیدم چه

 پیچاند.

 کشید و پوست سر من در حال کنده شدن بود.جیغ می

جون و عمران سعی داشتند دستش را از موهایم جدا کنند مهین

 دانم چرا قدرتش انقدر زیاد شده بود.و من نمی

 گفت.میان جیغ می

ذارم عمران مال تو ذارم، نمیخوره، نمیهم میحالم ازت به_

وقت اون یه بشه، منِ خر اومدم دنبالش که باهم بریم بیرون، اون

عروسک دو متری خریده و گذاشته توی ماشینش برای تولد 

قدر ذوق کردم، گفتم بعد چندماه تو؟آشغال، من احمق چه

 خواد منو سورپرایز کنه.می

 ید.بلندتر جیغ کش

 خیلی حیوونی عمران._



کردم که دستش ریختم و هیچ تالشی نمیمن بی صدا اشک می

ای که من به را از موهایم جدا کنم، دختر بود و اگر نیمی از عالقه

 سوخت!عمران داشتم را داشت، دلم به حال دلش می

 کشید.خان از سمت دیگر، بر سر عمران فریاد میکیومرث

بینیش؟این رسما و ردش کن؟میچی بهت گفتم؟نگفتم بر_

 ست، افسار پاره کرده!دیوانه

و در آن میان، صدای سیلی محکمی که عمران به صورت مانا 

 های من هم پراند!نواخت، حتی برق را از چشم

 هایش شُل شد و توانستم سرم را باال بگیرم.دست

ی عمران بود و صدایش بند آمده بود و مات و مبهوت خیره

کرد و داد و آرام گریه میوست سر من را ماساژ میجون پمهین

 کرد.آرام تر نجوا می

کار امو چیدستت بشکنه دختر، خدا ذلیلت کنه، ببین سر بچه_

 کرد.

 اما نگاه من تمام و کمال عمران را قاب گرفته بود.

 های مانا که پر از مو بود نگاه کرد و هولش داد.پرحرص به دست

ل کند و سکندری خورد و با کمر روی نتوانست خودش را کنتر

 ها افتاد و با مشت کف زمین کوباند و جیغ کشید.کیک



 وحشی عوضی._

 عمران لگدی به ران او زد و غرید.

خوام ببینمت، سریع فقط برو گمشو، برو گمشو که دیگه نمی_

 بزن به چاک!

 مانا به سختی از روی زمی بلند شد و بغض کرد.

 عمران_

 مان را از جا پراند.عمران همهبار فریاد این

 با دستش به خروجی اشاره کرد.

 گفتم بیرون!_

مانا نگاهی پر از کینه سمتم انداخت و با صدای بلند زیر گریه زد 

 و دوید و بیرون رفت و در را محکم بر هم کوبید.

خان قرص زیر زبانی را از جیبش خارج کرد و در دهانش کیومرث

ه در سمت دیگر سالن بود، دراز ای کگذاشت و روی کاناپه

 کشید.

 ای نشست.جون هم سرش را به دستش تکیه داد و گوشهمهین

نگاه سنگین مرد دلبری که مقابلم ایستاده بود را هم دوست 

 داشتم و هم دوست نداشتم!



حال باشم یا دانستم باید از شرایط به وجود آمده خوشنمی

 بودم.هایم را گم کرده ناراحت، انگار حس

 ای!انگیز و به یاد ماندنیچه تولد خاطره

 توان به پاهایم دادم و از آن سالن بیرون زدم.

ها بود خودم را به اولین اتاقی که درست سمت راست پله

 رساندم و واردش شدم و به در تکیه دادم.

 تر به در فشردم.دستگیره باال و پایین شد و من کمرم را بیش

 آرام صدا زد.

 یغما. باز کن_

 با لجبازی جواب دادم.

 خوام.نمی_

 اما قدرت بدنی یَلِ من کجا و من کجا؟!

در را باز کرد و داخل آمد و من سمت پنجره رفتم و پشت به او 

 لب زدم.

خاطر منی که فقط یه دوست ات رو با مانا بهالزم نیست رابطه_

 ام خراب کنی.معمولی

 صدای فندک زدنش را شنیدم و بعد

 ید.عصبی غر



 زنی، توی چشمام نگاه کن.وقتی با من حرف می_

 بغضم درحال ترک برداشتن بود و این باعث لرزش صدایم شد.

طور پشت به او چیزی را گفتم که مطمئن شوم با لجاجت همان

 مانا را دوست دارد.

خوایش، نذار خراب بشه، یادمه وقتی دوستش داری، وقتی می_

تی که مانا رو دوست چندشب پیش هم توی عروسی هما گف

 داری برو دنبالش عمران، اگر واقعا عاشق مانایی

 ام نفسم بند آمد و حرفم را قطع کرد.با فشار دستش روی شانه

ترین فاصله با مجبورم کرد که سمتش بچرخم و بدنش، در کم

 بدن من قرار داشت.

اش، بند نفس من از آن نزدیکی و نگاه مشکی و براق و برنده

 آمد.

هایش را بین تک به تک اجزای صورتم حرکت داد و کمردم

کامی از سیگارش گرفت و دودش را در صورت من رها کرد و 

 صورتش را پایین، درست مماس صورت من آورد و آرام لب زد.

 گور بابای مانا، من، من_

هایش مانده بودم و آب دهانم را فرو دادم و خیره به لب

 واتر از آنی که هستم بکنند.های قلبم، مرا رسترسیدم تپشمی



هایم چندان باز نبود، ام کج بود و هم چشم و گوشهم دوهزاری

 قدری که نتوانم حدس بزنم چه چیزی دراما نه آن

 خواهد بگوید.اش میی جملهادامه

توانستم اغواکننده باشم، شیطان خواستم، میمن هم اگر می

ه آرامی لب زیرینم را بلعنتی بدجوری زیر پوستم رفته بود که به 

دندان گرفتم و بعد رهایش کردم و گردنم را کمی حائل به راست 

 کردم و آرام لب زدم.

 تو چی؟_

هایش را هایم جدا کرد و فشار انگشتاش را از لبنگاه خیره

 ام چندبرابر!روی شانه

 در یک حرکت فاصله گرفت و سمت در رفت و بلند جواب داد.

 ده بودم.من از مانا خسته ش_

های مشت بیرون رفت و من روی زمین، سقوط کردم و دست

 ام را روی پاهایم فشردم و هق زدم.شده

 لعنت بهت عمران!_

 پانزده_و_صد_پارت#



هایم را دور ای کز کرده بودم و دستجا در اتاق، گوشههمان

هایم زانوهایم حلقه و سرم را روی پاهایم گذاشته بودم و اشک

 ای چشمم، راه گرفته بودند.آرام از گوشه

ام کرده بود و تا آن شب، رفتارهای ضد و نقیض عمران دیوانه

گفت که برخورد امشبش با مانا و من، چیز دیگری را می

که ترسیدم به ذهنیتم پر و بال بدهم و ته تهش برسم به اینمی

داستم باز هم خیال بافتم و از عرش، به فرش سقوط کنم و نمی

 های وجودم قابل بند زدن هستند یا نه؟!باز هم تکه بارکه این

گوشی در جیب شلوارم لرزید و پایم را دراز کردم و گوشی را از 

 جیبم خارج کردم.

هایم را پاک کردم و اشکاش،با دیدن عکس ترالن روی صفحه

ی سبز رنگ را چند سرفه برای صاف شدن صدایم زدم و دایره

 لمس کردم.

ود و با شنیدن صدای زیبایش که در گوشم دلم برایش تنگ ب

 تر هم شد.طنین انداخت، دلتنگی بیش

 با شوقی که کامالً در صدایش مشخص بود، صحبت کرد.

 سالم آجی، خوبی؟_

 لبخند زدم و جوابش را دادم.



 سالم دورت بگردم، تو خوبی عزیزدلم؟_

 خندید.

شعور گفته بود حق تولدت مبارک خواهری، اون عمران بی_

 ندارم باهات حرف بزنم که لو ندم امروز تولدته!

هایم نشست و انگار چیزی شبیه به قند، در دلم لبخند روی لب

 آب کردند.

 مرسی ترالنم، خودم به کل فراموش کرده بودم._

 گذره؟هامون خوبه؟تو خوبی؟بهت خوش می

ی دلش ها نشان از حالِ بهتر شدهباز هم خندید، این خنده

 داشت.

 ا خوبیم یغما، تو خوبی؟صدات چرا گرفته؟آره م_

خواستم نگران من شود و حال خوبی را که بعد از قریبِ یک نمی

 کرد را زهرش کنم.سال تجربه می

ام چیزیم نیست، خوبِ خوبم، فقط نه ترالن جان، یکم خسته_

 ام.دلتنگ خواهرکوچیکه

 یک دفعه گفت.

تولدت توی راستی، فکر نکنی من بی معرفت بودما، کادوی _

 بینیش!است، کشو اولی میز آرایش اتاقم رو باز کنی، میخونه



ای به نام خوشی یعنی داشتن خواهرِ یکهویی پیدا شدهدل

 چیزیدانستم اگر نصف آنترالن، میان زندگی من!کسی که می

 که دوستش دارم، دوستم بدارد، یعنی نهایت خوشبختی.

شم رسید که با خنده صدای هامون هم از آن سمت گوشی، به گو

 گفت.می

ی خودم، پام برسه تهران، اولین کاری ریزهتولدت مبارک خاله_

 کنم اینه که از خجالت تو در میام.که می

من خوشبخت بودم، برای داشتن تک به تکشان خوشبخت بودم 

 ترین بودم!ی عمران، خوشبختو حتی برای بودن نصف و نیمه

سرم را به دیوار تکیه دادم و  مان که تمام شده بود،مکالمه

 هایم را بستم.چشم

افتادم می های زندگی یاد اوییخیلی بد بود که درست در بزنگاه

که همیشه هوایم را داشته اما باز هم در چنین شرایطی فقط 

 توانست آرامم کند و بس.خودش می

شه از این همه فکر و خیال، تنها خدایا، مغزم داره متالشی می"

میرم، نابود که ازش مطمئنم، اینه که من بدون عمران، میچیزی 

 "شم، خودت کمکم کنمی

 جون که گفت.ای که به در خورد و صدای مهینبا صدای چند تقه



 دخترم، یغما مادر_

 جواب دادم.

 جون.بفرمایید مهین_

 او در را باز کرد و وارد اتاق شد و من ایستادم.

 مقابلم آمد و ایستاد.لبخندی غمگین روی صورتش نشست و 

 دستش را روی سرم کشید و سر تکان داد.

 بمیرم برای این همه مظلومیتت یغما._

 دستش را در دستم گرفتم لب زدم.

 جون، این چه حرفیه؟!خدا نکنه مهین_

 بغض کرد.

خواست خوشحالت کنه، من شرمندتم، مثال عمران بچم می_

 کرد که!جارو تزئین دونی با چه ذوقی خودش ایننمی

شان با هم دست به دست داده بودند که مطمئنم کنند چرا همه

 لنگید؟!جای این خاطرجمعی میاما باز هم یک

 آهی کشید و سرتکان داد.

جا، خواد بیاد اینی ورپریده میروحشم خبر نداشت این دختره_

 من شرمندتم.

 تر در دستم فشردم و لب گزیدم.دستش را محکم



خدا جون، این حرف رو نزنید، بهکه مهیناتفاقی نیفتاده _

 شم.ناراحت می

که فرصت کند چیزی بگوید، در اتاق لبخند زد و قبل از این

محکم باز شد و خودِ خوش بر و قامتش بود که در چهارچوب در 

 ظاهر شد و اخم کرد و صدایش را باال برد.

 خوشگله، اومدی اینو بیاری خودتم موندگار شدی؟مهین_

 شدم!کرد و ناراحت نمیخطابم می "این"بود که عجیب 

رفت برای دار و کلفتش و نفسم میمردم برای صدای خسمی

 گشت!طور طلبکار بودنش و به سختی برمیآن

هیچ احمقی را شبیه به خودم ندیده بودم که عاشق 

های یک آدم شود و من یک احمقِ زیادی عاشق بازیوحشی

 بودم!

 و لب زدم.اش مانده بودم خیره

 بریم_

 از مقابل در کنار رفت و به بیرون اشاره کرد.

 بیاید دیگه مردیم از گشنگی._

 جون زودتر از من بیرون رفت و رو به عمران گفت.مهین



گم میزو بچینن، توام صداتو ننداز تکی سرت، به خاطر االن می_

 شیکمت پسر!

ی هوا ای روهایش را به هم چسباند و بعد بوسهعمران کف دست

 رفت فرستاد و گفت.برای مادرش که بیرون می

 ی خودم.عاشقتم که مهین خوشگله_

 جون چپ چپی به او نگاه کرد و رفت.مهین

 عمران نگاهی به سالن انداخت و بعد وارد اتاق شد و در را بست.

 متعجب نگاهش کردم.

 مگه گرسنه نبودی؟_

 جلوتر آمد و مقابلم ایستاد.

هایش گرفت و گردنم را رو به پایبن خم دستناگهان سرم را بین 

 کرد.

 لب زدم.

 کنی؟کار میعه، داری چی_

 ی آرامی به کف سرم زد.با کف دست ضربه

 شانزده_و_صد_پارت#

خوام ببینم چقدر از موهات کنده شده، کچلی ساکت باش، می_

 مچلی نگیری بمونی رو دستمون!



 سوخت.پوست سرم هنوز هم می

هایش بیرون کشیدم و عقب از حصار دستسرم را به سختی 

 رفتم.

 شد؟کچل شدم یا نه؟حاال چی_

 هایش دیدم؟!توهم بود که ناراحتی را در چشم

 گفت و اما زبانش چیز دیگری.هایش یک چیز میچشم

اش را به هم چسباند و به خندید و سر انگشت شست و اشاره 

 ای که ایجاد شده بود اشاره کرد.دایره

 انقدر از پوست سرت پیداست، موهات از ته کنده شده.قشنگ _

 هایم را جمع کردم و شانه باال انداختم.لب

 سمت در رفتم و جواب دادم.

 مهم نیست، در میاد._

 ام را گرفت و مجبورم کرد که بچرخم.از پشت شانه

مقابلش ایستادم و دست به کمرش زد و یک تای ابرویش را باال 

 داد.

ندازی پایین و کنی سرتو میزنم، غلط میمیوقتی دارم حرف _

 ری!می



ی لبم را گزیدم که یک دستش را ام گرفته بود اما گوشهخنده

 تر اخم کرد.باال گرفت و غلیظ

زنم تو دهنت دندونات لبتو گاز نگیر وگرنه با پشت دست می_

 بریزه ته حلقت.

 کالفه نفسم را بیرون دادم.

ی پا کج بذاره که گیر بدی، تو خب کارتو بگو، تو منتظری کس_

 کار داری؟به لب من چی

 ام را آرام در دستش گرفت.سرش را جلوتر آورد و چانه

 دم.من به هرکسی گیر نمی_

نبودم، ذوق "هرکسی"که برایشآب دهانم را فرو دادم و از این

 مرگ شدم!

 ی را در دست گرفتم.سرم را عقب کشیدم و دستگیره

 گیره جدا کرد.را از دست دست دراز کرد و دستم

ام بود به سینه ایستادم و به او که همچنان طلبکار خیرهدست

 چشم دوختم.

 خب بفرما._

 آب دهانش را فرو داد و گفت.

 ببینم تو ناراحتی بابت امشب؟_



 حال باشم؟!انتظار داشت خوش

 سرم را تکان دادم و لب زدم.

 آره._

زد و دستگیره را پایین چپ چپ نگاهم کرد و از مقابل در کنارم 

 کشید.

 جا کردی که ناراحتی!خیلی غلط کردی، بی_

 هایم گرد شده بود و متعجب صدایش زدم.چشم

 عمران_

نگاهی سمتم انداخت و خنده در صورتش را برگرداند و نیم

 زد.صدایش موج می

زنم چپ و حق نداری ناراحت باشی، همین که گفتم، وگرنه می_

 کنم.راستت می

را به بیرون پرتاب کردم و پشت سرش سمت سالن  نفسم

 کوچک کنار آشپزخانه راه افتادم.

عمران بود و این جمالتش تنها یک معنی 

که در قالب ادبیات مختص خودش بیان "خواهیمعذرت"داشت

 کرد.می



لجبازتر از آنی بود که بخواهد مستقیم از کسی عذرخواهی کند 

 ذیرفتم.پو من با جان و دل همین را هم می

 پشت او وارد سالن شدم.

 جون، پشت میز نشسته بودند.خان و مهینکیومرث

 خان با مهربانی نگاهم کرد و تعارف کرد.کیومرث

 بیا بشین یغماجان._

جون بیرون کشیدم که ای کنار مهینتشکر کردم و صندلی

 ام را بیرون کشید.عمران هم درست صندلی کناری

را برداشت و کفگیر را پر کرد و در دست دراز کرد و دیس برنج 

 بشقابم خالی کرد.

 کفگیر دوم را پر کرد که دستم را مقابلش نگه داشتم.

 مرسی همین برای من کافیه._

پرحرص نفس کشید و کفگیر را در بشقاب خودش خالی کرد و 

 زمزمه کرد.

ی خاک توی اون سر ابلهت، همین روزاس که به حول و قوه_

 تغذیه، جان به جان، جان آفرین تسلیم کنی.الهی، از شدت سوء 

 محبتش بود دیگر!



اش اجازه نگران بود بابت کم غذاخوردن من و اما زبان زهرماری

 داد جمالت را درست ادا کند!نمی

قاشقی از خورشت فسنجان خوش رنگ و لعاب در بشقابم 

 ریختم.

او با اشتها شروع به خوردن کرد و من فقط با غذایم بازی 

 ردم.کمی

مان را عمران شکست و رو به سکوت جمع چهار نفره

 خان گفت.کیومرث

 بابا_

ای از دلستری که در لیوانش خان توجهی نکرد و جرعهکیومرث

 بود نوشید.

 عمران باز هم صدا زد.

 بابا با شماام!_

خان نگاهش را باال آورد و سری تکان داد و بی توجه کیومرث

 مشغول غذایش شد.

 ه نیامد.عمران کوتا

هم دونم حالت داره ازم بهخان، کیو جونم، میپدر، کیومرث_

 خوره ولی نگام کن بابا کارت دارم.می



 جون وساطت کرد.مهین

 کیومرث._

 خان سرش را باال گرفت و نگاهش را به عمران دوخت.کیمرث

 بله؟_

 نما زد و سرش را خاراند.عمران لبخندی دندان

 سه روز بری شرکت؟ تونی دوگم بابا، میمی_

تر شد و سرش را تکان خان محکمی میان ابروهای کیومرثگره

 داد.

 برای چی؟_

 عمران جواب داد.

 هامون که نیست، منم دو سه روز جایی کار دارم._

 خان باز هم نگاه از او گرفت و قاطعانه جواب داد.کیومرث

 نه_

 عمران از پا ننشست.

 چرا؟_

 جواب داد.



ی معنی مسئولیت پذیری رو بفهمی و یاد خواتا کی نمی_

بگیری؟چون هامون نیست تو هم باید ول کنی شرکت رو بذاری 

 بری به امان خدا؟

اش را در دهانش گذاشت و دست مشت عمران قاشق پر شده

 اش را مقابل دهانش گرفت و گفت.شده

 گم شما برو من دو سه روز نیستم.امان خدا چیه؟دارم می_

نش، دلشوره به جانم انداخت و همان اندک دو سه روز نبود

 ام را هم کامال کور کرد.اشتهای نداشته

خان ی چشم و ابرو از کیومرثجون را دیدم که با اشارهمهین

 خواست که روی عمران را زمین نیندازد.می

 ای گفت و دستش را تکان داد.کالفه"نچ"خانکیومرث

 خوای بری؟کجا می_

رم سعی انداخت، یه سفر برام پیش اومده، میعمران ابرو باال 

 کنم زود بیام.می

 جون فرستاد وای برای مهینو بوسه

 خان سر تکان داد لیوانشکیومرث

 را روی میز گذاشت و جواب داد.

 شه.کس حریفت نمیکارت کنه پسر که هیچخدا بگم چی_



خورد و به نگاه نگران حال غذایش را میتوجه و خوشعمران بی

 هایم چشمکی زد و لب زد.های بزرگ چشممن و عالمت سوال

 فعال غذاتو بخور تا نمردی از فضولی._

 فضولی نبود، ترس بود و وحشت!

من از نبودن او، از شهر بدون او، از نفس کشیدن زیر آسمانی که 

 ترسیدم!های او را نداشت میعطر نفس

 هفده_و_صد_پارت#

 و کرد سمتم.شام را خورده و نخورده، عمران ر

 پاشو بریم._

خواند خان سرش را از کتابی که مینگاهش کردم که کیومرث

 بلند کرد و رو به عمران گفت.

جا بمونه، تو چی کارشی بهش دستور شاید بخواد شب این_

 دی؟می

 عمران رو کرد سمتم و اخمی بین ابروهایش نشاند.

 خودش غلط_

من را که دید، مکث  یی پدرش و نگاه خیرههای بُراق شدهچشم

 کرد و حرفش را خورد و لب زد.

 خواد بمونه، میاد خونه.نه نمی_



پاشو تا اون روی "بعد سرش را نامحسوس تکان داد یعنی 

داد و ی من بود که دستور میکارهو او هیچ "ترم باال نیامدهسگ

 قدر اطاعت کردن از او برایم دلنشین بود!چه

 جون گفت.ایستادم که مهین

 موندید.حاال یکم دیگه می_

 عمران خم شد و پیشانی مادرش را بوسید.

 خوابید، ماام بریم.قربونت برم، شماهم که معموالً شبا زود می_

جون نعیمه، خدمتکار میانسال خانه را صدا زد و او مهین

 ی من و کت عمران را به دستمان رساند.های خشک شدهلباس

دم و عمران کتش را روی دستش تشکر کردم و پالتو را تنم کر

 انداخت.

 خان کردم.جون و کیومرثرو به مهین

 چیز ممنونم ازتون.بابت همه_

خان نفسش را با یک آه عمیق بیرون فرستاد و سرش را کیومرث

 تکان داد.

 هاببخش دخترم که این اتفاق_

 حرفش را قطع کردم.



حال کردن خوشکه برای اون مهم نیست، من ممنونم بابت این_

 من زحمت کشیدید.

ام حضور دارید، بودنتون برای من قوت ممنونم که توی زندگی

 قلبه.

ها از هایشان نقش بست و بعد از خداحافظی از آنلبخند روی لب

 خانه بیرون زدیم.

 بارید، اما با شدت کمتری.باران هنوز هم می

 .عمران کتش را روی سر من انداخت و با بداخالقی لب زد

 ی فین فین و زر زر تورو ندارم!سرما نخوری حاال حوصله_

اش با صدای بلند خندیدم که بی ادبانه من به نگرانی

 را با خنده نثارم کرد."زهرماری"

سمت ماشین دویدیم و عمران ریموت را از جیبش خارج کرد و 

 اش را فشرد و درهای ماشین باز شد.دکمه

با نمک و توپول بزرگ صورتی  که سوار شوم، خرگوشقبل از این

هایش که به رنگ سیبِ کال بود، توجهم را جلب کرد و با لباس

ی ماشین گذاشتم و با شوق و صدای بلند و دست روی شیشه

هایم را به نمایش گذاشته بود، شبیه به لبخندی که ردیف دندان

 یک دختر بچه کمی باال پریدم و پرسیدم.



 وای این ماله منه؟_

ذوق زدن بود که چپ چپ نگاهم کرد و در همان حال  استاد در

 شد گفت.که سوار ماشین می

 ی بزرگوار منه!نه برای عمه_

 هایم آویزان شد که داد زد.لب

 چایی!دِ سوار شو دیگه توله، االن می_

 سوار شدم و در را محکم بر هم کوبیدم و صورتم را برگرداندم.

 استارت زد و حرکت کرد.

 تر!رومخبرته آچه_

 در باغ را با ریموت باز کرد و وارد کوچه شد.

 خودش سکوت را شکست.

کنی، میمون خانوم، هی فرت و فرت ننه بابای منو ماچ می_

 مردی منم یه بوس کنی؟کنی، میتشکر می

دانم خجالت بود که دچارش شدم یا هایم گرد شد و نمیچشم

ستم نشان العملی که توانتعجبی بیش از حد، که تنها عکس

 دار بگویم.دهم، این بود که با صدای بلند و کش

 چــــی؟_



کشید هایش میانگشت اشاره و میانی دست چپش را روی لب

 زدند!هایش آشکارا قهقهه میاما چشم

 مشت به بازویش کوبیدم.

 شعوری؟بهت گفته بودم خیلی بی_

 رویش خیره شد.نگاهی سمتم انداخت و باز به مسیر روبهنیم

 زد که گفت.خنده در صدایش موج می

 آره نه تنها تو خیلیا گفتم!_

بوسی؟ترالنو چی؟حتی دیدم هامونم بغلت ببینم، تو هما رو نمی

 کنهمی

 صدایم را باال بردم.

چه ربطی داره؟صدبار گفتم نوع محبت و احساس من به هامون _

 فرق داره!

که پشتش  ایام را که تمام کردم، تازه خودم پی به معنیجمله

هایم بود، بردم و ناگهان سکوت کردم و لبم را میان دندان

 کشیدم.

ام را کشید و با با شیطنت نگاهم کرد و چشمکی زد و گونه

 اش لب زد.صدای دلبر و خس دار زیادی کلفت و مردانه



ونم از تجون بابا، مثال چه فرقی؟یه بار دیگه بگو ببینم چی می_

 دلِ حرفت بیرون بکشم؟!

 سوخت.ماً صورتم از خجالت و گُر گرفتگی میرس

انگار دو سطل آب جوش و یخ همزمان روی تنم خالی کرده 

 بودند که هم داغ بودم و هم در حال یخ زدن!

 خواستم کم بیاورم.نمی

 کردم!باید رفع و رجوعش می

 صاف نشستم و لب زدم.

 ی ایکبیریِ خود شاخ پندار!پسره_

 کنی؟خودتو چی فرض می

 اصالً هم با تو شوخی ندارم! چرا باید تورو ببوسم؟!من 

 قهقهه زد.

 چون برات خرگوش خریدم!_

 ام گرفته بود اما دوست نداشتم عمران متوجه شود.خنده

ام اجازه دادم تا رو بگرداندم و سکوت کردم و به التهاب درونی

 فروکش کند و باز هم او بود که گفت.

 دم.هت نمیتا بوسم نکنی، آقا خرگوشه رو ب_



اش حرف اش حرصم گرفت که انگار با دختر دو سالهاز جمله

 زد.می

دندان بر هم ساییدم و شانه باال انداختم و برای این که مقابله به 

 مثل کنم جواب دادم.

 فدای سرم، بردار برا خودت!_

ام زد و سرش را ی آرامی بر پیشانیدستش را دراز کرد و ضربه

اد و با صدایی که که هنوز اثرات خنده به چپ و راست تکان د

 درش بود گفت.

لیاقتت، برات متأسفم که حاضر نیستی لُپ خاک تو اون سر بی_

 داشتنی دوران بچگیتو ببوسی!خوشگل دوستِ دوست

فهمید؟میان دوست دوران بچگی و عشق امروز، چرا نمی

 ها فاصلهفرسنگ

 هجده_و_صد_پارت#

 وجود داشت!

ی معروف علی چپ زده بود را به همان کوچهفهمید و خودش می

 دانست و دوست داشت رسوایم بکند؟!یا شاید همه چیز را می

بغض به گلویم چنگ زد و دوست داشتم سرش فریاد بزنم و 

سوزم و تو بفهم که من دارم توی حسرت یه نوازشت می"بگویم



ها و کارهات، هرلحظه عاشق تر و دیوونه ترم با این حرف

 "کنیمی

 هایم شد یک قطره و از چشمم پایین چکید.اما تمام حرف

ی بخار ام روی شیشهکه با سر انگشت اشاره  دو قلب کوچکی

گرفته نقش زده بودم، کم کم شُره کردند و پایین چکیدند و دل 

 شان هُری ریخت.من از نابودی

هایمان که کنار هم بودند و آرام آرام از بین من از نابودی قلب

  ترسیدم و جرأت پا پیش گذاشتن نداشتم!تند میرفمی

 هایم آن روزها، زیادی زیاد بودند.ترس

د، کردیگر تا خودِ خانه، تنها آهنگی که سکوت بینمان را پر می

پاک کن ماشین و رعد و برقی که همیشه وحشتش را صدای برف

آمد و داشتم و کنار عمران بدون هیج ترسی شاهدش بودم می

 زدن های او. ندکف  تَق تَق

چند سیگار را پشت سر هم روشن کرد و تمام فضای ماشین را  

 دود گرفته بود.

هایم شد و تا عمق ریهحتی دود سیگارش هم اکسیژن خالص می

 کرد.نفوذ می



شدند که نزدیک خانه شدیم و هایم داشتند سنگین میپلک

 ماشین را به داخل پارکینگ هدایت کرد.

 ند کردم که زودتر از او بروم.پیاده شدم و پات

 صدایم کرد و با خرگوش بزرگی که در آغوشش بود سمتم آمد.

 وایسا جوجه_

 ایستادم.

 مقابلم ایستاد و خرگوش را سمتم گرفت.

دست دراز کردم و لبخند زدم که دست پس کشید و خودش یک 

 قدم دیگر جلو آمد.

 آرام و مهربان لبخند زد گفت.

 نداره. تو گفتی نه، اما عیب_

ی سمت هایش بود که به نرمی روی گونهدر کسری از ثانیه، لب

ند ای رویش نشای کوتاه مکث، بوسهراستم نشست و با چندثانیه

هایم آمد و زمین و من یخ زدم و با همان یک بوسه، دنیا در دست

 دانم!زیر پایم خالی شد یا در آسمان پرواز کردم را نمی

هایش روی ا قلقلک داده بود و هنوز لباما هرچه که بود، قلبم ر

 ام بود که آرام تر لب زد.گونه

 تولدت مبارک._



کشید و سوخت و شعله میاش آتش گرفته بود، میجای بوسه

 رسید.گرمایش تا عمق رگ و پِی قلبم می

های که نگاه از چشمخرگوش را سمتم گرفتم و من بدون این

 سیاهش بگیرم جواب دادم.

 ممنون._

وش را بغل کردم و ناگهان تمام حالوت و شیرینی آن بوسه، خرگ

 در میان یادآوری رفتنش، زهر شد که گفتم.

 خوای بری؟اونم چند روز؟کجا می_

چشمکی زد و دست پشت کمرم گذاشت و مجبورم کرد که 

 هایم را با او بردارم.قدم

 ریم!برو چمدون ببند!ری نه، میمی_

 نوزده_و_صد_پارت#

ام دیگر را هم تا کردم و در چمدان کوچک زرشکییک لباس 

گذاشتم و به عمران که کنار در اتاق، دست به سینه ایستاده بود 

 کرد، خیره شدم و برای چندمین بار پرسیدم.و نگاهم می

خوایم بریم که من بدونم چی باید بردارم و خب بگو کجا می_

 چی برندارم؟



د، دستی به موهایش اش را از دیوار گرفت و جلوتر آمتکیه

 ی لبش کمی از خنده باال آمد و گفت.کشید و دیدم که گوشه

 اوم، خب مثال مایو بردار!_

سمتش پرتاب   چپ چپ نگاهش کردم و بالش را برداشتم و

 کردم که قهقهه زد و آن را در هوا گرفت.

 ات کردم، چرا دیوونه بازی در میاری؟خب راهنمایی_

بود را پر حرص پرتاب کردم در لباسی که کنارم روی تخت 

 چمدان و ایستادم.

 خوایم بریم؟اه بدم میاد از ین اخالقت، خب بگو کجا می_

 انقدر واجبه که شبونه راه بیفتیم؟

 اشاره به صورتش کردم.

 خوابی سرخ شده.هاتو ببین، از بیچشم_

 ریم حاال یه بالیی هم به سرمون میاری، دو سه ساعت بخوابمی

 ع کرد.حرفم را قط

خوای یه سره بغل گوش من داری یا میهاتم برمیی لباسبقیه_

 وِر وِر کنی؟

شانه باال انداختم و پالتویی از کمد بیرون کشیدم و با حرص بر 

 تنم کردم.



 تموم شد دیگه._

 جواب داد.

 مطمئنی؟به نظرم بعضی لباسارو یادت رفته._

 یش زدم.هایم را در کاسه چرخاندم و هشدارگونه صدامردمک

 عمران!_

 خندید.

 خب بردار اوناام!_

 ی چشم نگاهش کردم.با گوشه

 تو برو بیرون االن منم میام._

 لبخندش گشاد تر شد و ابرو باال انداخت.

 لباس لباسه دیگه، چه فرقی داره، من چرا باید برم بیرون؟!_

خون به صورتم هجوم آورده بود و انگار خودش متوجه شد که با 

زیرهایم رفتم از اتاق رفت و من سمت کشوی لباس خنده بیرون

 و زیرلب غر زدم.

 حیایی.کارت کنه که انقدر تو بیخدا بگم چی_

 سرش را داخل آورد.

 چیزی گفتی؟_



که سمتش دمپایی روفرشی را از پایم خارج کنم و قبل از این

پرتاب کنم، به سرعت بیرون رفت و در اتاق را بست و با خنده 

 گفت.

شناسی، حاال رفتارت باش یغما، اخالق سگ منو که می مواظب_

 هی چیزی پرت کن.

رم باال چندتا لباس بردارم، تواام تا ده دیقه دیگه کارت تموم می

 شده باشه.

که ناراحتم کند، حسی شیرین را از اش به جای اینلحن دستوری

 تحکم کالمش بر قلبم سرازیر کرد.
**** 

ود، فهمیدم که سمت شمال از مسیری که در پیش گرفته ب

 رویم.می

 با او بودن خوب بود.

 خواست باشد.هرجا که می

که ساعت سه نصفه شب در ماشینش بودم، کنار او، اویی که این

 تمام دنیایم را تصرف کرده بود.

تر پیش باران از شب قبل قطع که نشده بود هیچ، هرچه بیش

اری که همان شد، گرمای دلنشین بخرفتیم، شدیدتر هم میمی



اش را چگونه تنظیم کند که بر تن اول راه، حواسش بود دریچه

 من بنشیند.

ترکیب بوی عطر عجیب و غریبش با آن سیگار تلخ دوست 

اش در ماشین و صدای آهنگ مالیم بی کالم سنتور داشتنی

داد، های تند و شادی که همیشه گوش میجای موسیقیبه

ترین حال نار عِمران، وصف نشدنیها در کنارهم، در کی اینهمه

 را بر تمامِ وجود من القا کرده بود.

لبخندی که بی دلیل، یا شاید هم نه، به دلیل حضور او روی 

 شد.هایم نشسته بود، یک لحظه هم از روی صورتم محو نمیلب

ی شیشه را پایین دادم و نفسی عمیق کشیدم و کمی گوشه

 زمزمه کردم

 خدایا شکرت_

رسید، از مردی طور عجیبی به نظر میان هم یکسکوت عمر

مثل او که همیشه در حال طغیان و عصیان بود، بعید بود چنین 

 آرامشی که در تک به تک حاالتش مشخص بود.

اش کداممان دوست نداشتیم قفل سکوتی که شیرینیانگار هیچ

 کشیدیم را بشکنیم.را به کام می



یکی یک قهوه خانه که های راه بود که ماشین را نزدمیانه

روی درش  "باز است"هایش روشن بود و تابلوی مستطیل چراغ

 کرد، کنار جاده کشید و ایستاد.خودنمایی می

 ای خیره نگاهم کرد.برگشت و چند ثانیه

هایش فرق فهمیدم شکل و جنس نگاهبه خدا که در آن مدت می

بر  دانستم اگر حسی هست، چراتر شده اما نمیکرده و عاصی

آوردش تا من را و یا حتی، شاید خودش را از آن عذاب زبان نمی

 لعنتی نجات دهد!

نگاه گرفتم که صدای نفس عمیقش در گوشم پیچید و بعد کالفه 

 و با لحنی تند گفت.

جا یه چیزی بخوریم، یه آبی به دست و صورتم پیاده شو این_

 بزنم، خوابم گرفته.

از من پیاده شد و در را محکم سرم را تکان دادم و خودش زودتر 

 برهم کوبید.

 شد و من حق ناراحت شدن را نداشتم.ای زیر و رو میدر ثانیه

ام را با یک برهم کوبیدن در، زایل کنم، حق حق نداشتم خوشی

 نداشتم چون او عمران بود.

 بینی بود.چون او کامال غیر قابل پیش



 تم.پیاده شدم و کنارش که منتظرم ایستاده بود رف

خانه تند کردیم و عمران در هایمان را به سمت قهوهقدم

 ای را باز کرد و کنار ایستاد تا من وارد شوم.شیشه

های فضای مربعی و بزرگ من را به سمت تخت چوبی که میانه

 خانه بود هدایت کرد.قهوه

 بشین برم یه چیزی بگیرم این خواب بی صاحابو بپرونه._

 ل زدم و از سرما در خودم جمع شدم.هایم را بغنشستم و دست

عمران هم سمت مرد میانسالِ صاحب کافه که تلویزیون را با 

 کرد رفت.صدای بلند تماشا می

هایم را بستم و دو دقیقه دوست داشتم کمی بخوابم، چشم

تر نگذشته بود که صدای پای عمران باعث شد چشم باز بیش

 کنم.

 سینی
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ام گذاشته بود، حتی یک نفس سرش را روی شانه نیم ساعتی که

 نکشیدم مبادا بیدار شود.  عمیق هم

رد کهای تلویزیون را باال و پایین میچی هم کالفه کانالمرد قهوه

انداخت و سرش را با لبخند و هرازچندگاهی نگاهی سمت ما می



داد و من از گفت تکان میو ال اله الی اللهی که زیر لب می

 شدم.سرخ و سفید میخجالت 

ز تر اام نشاند، بیشی آرامی که سرشانهتکانی خورد و با بوسه

 ای که سر رویش گذاشت شوکه شدم و مبهوت ماندم.لحظه

هایش را روی ای کشید و سرش را بلند کرد و دستخمیازه

 هایش را فشرد.صورتش کشید و چشم

ها از آن حرف روی نگاه کردن به او را نداشتم اما عمران پررو تر

 نما زد و با شیطنت گفت.بود که لبخندی دندان

 بالشت نرمی نبود، اما عجیب مزه داد!_

ی کوچک از کچلی میان سرم که گویا، گور مانا به لطف یک دایره

من و حوالی عمران دور کرده بود و بوهای خوب و  را از زندگی

ان بر ها و رفتارهای عمراین حرف  ای که ازدوست داشتنی

 رسید، حال خوبی داشتم.مشامم می

 ایستاد و گفت.

 دوتا چایی بگیرم و بعد راه بیفتیم.  اینارو که نشد بخوریم، برم_

اش نگاه کردم و دلم سرم را تکان دادم و به قامت چهارشانه

 هزاربار برایش قنج رفت.
**** 



خورده و هوای شرجی که هرچه به بابلسر بوی درختان باران

 شد، حالم را بهتر هم کرده بود.تر میشدیم، بیشر میتنزدیک

باران تقریبا قطع شده بود و من شیشه را کمی پایین کشیده 

 کشیدم.بودم و عمیق نفس می

ی سیگارش که جلوی فرمان عمران دست دراز کرد و از جعبه

 بود، سیگاری برداشت و به فندکش اشاره کرد.

 یغمایی، اینو آتیش بزن._

بودم اما به خودم جرأت دادم و دست دراز کردم و سیگار مردد 

 هایش بیرون کشیدم.را از بین لب

ی محکمی ای برگشت و عصبی نگاهم و کرد و با گرهبرای لحظه

که میان ابروهایش افتاده بود صدایش را کمی باال برد و دستش 

 را دراز کرد.

ه سگ دونی کبده بینم، با من از این شوخیا نکن یغما، می_

 شم.می

 تر بردم و گفتم.دستم را عقب

 هات؟حیف این هوا نیست که تو این دود رو بفرستی توی ریه_

 ی سیگارش.چپ چپ نگاهم کرد و دست دراز کرد سمت جعبه

 آرام لب زدم.



 یه بارم به خاطر من_

ام کامل نشده بود که دست پس کشید و محکم روی هنوز جمله

 آرامش را شنیدم که گفت.ی فرمان کوبید و من زمزمه

 لعنت به من و تو!_

 

هوا گرگ و میش بود و خورشید هنوز طلوع نکرده بود که 

 رسیدیم.

با دیدن دریا که درست روبروی ردیف ویالهایی بود که 

، سر شوق آمده بودم و عمران انگار ذهنم را شدیمنزدیکشان می

 خواند که با جدیت گفت.

خوابیم، ریم، تا لنگ ظهر میمیجوری نگاه نکن، االن اون_

 فهمیدی؟ فقط خواب.

 شد.با عمران در دو صورت اصال نباید وارد بحث و جدل می

آلود و گرسنه شناختمش که بدانم زمانی که خوابقدری نیآن

 کند.است، پتانسیل هرکاری را پیدا می

 جواب دادم.

 باشه، من که چیزی نگفتم._

 اشاره به صورتم کرد.



نباید بگی، اون چشمای گرد شده و مردمکشون که  حتما که_

 خوره، گویای فکر پلیدت هست.تند تند تکون می

گفت، نور کمرنگ خورشیدی که در حال باال آمدن بود راست می

تاختند و هایی که عصیانگر به تن ساحل شنی میو صدای موج

گرفتند، برای چند دقیقه تماشا هم که شده، وسوسه بعد آرام می

 انگیز بود.بر

ماشین را مقابل ویالیی سه طبقه با نمای سفید و شیروانی آبی 

 متوقف کرد.

سمت من خم شد که به صندلی چسبیدم و او در داشبورد را باز 

 کرد و ریموتی را خارج کرد.

ی ریموت را فشرد که در باز نشد و زیرلب دو سه چندباری دکمه

نبار یک کلید را از دار نثارش کرد و بازهم خم شد و ایفحش آب

 بین وسایلش بیرون کشید.

پیاده شد و من هم فرصت را غنیمت شماردم و سریع از ماشین 

 بیرون رفتم

 برگشت و با اخم لب زد.

 شستی دیگه، چرا پیاده شدی؟ببین چه کرمی داری، می_



دندان نما خندیدم و به دنبالش که سمت در آهنی سفید 

پالتو بیرون آوردم و دوربینش  رفت، رفتم و گوشی را از جیبمی

 را لمس کردم.

عمران کلید را به در انداخته بود که کنارش ایستادم و گوشی را 

 هایمان گرفتم و گفتم.مقابل صورت

 اخم نکن بداخالق، بخند!_

با حالتی آمیخته به تمسخر، لبخندی تصنعی زد و عکسمان با 

 ، ثبت شد.های نارنجی خورشید و آبیِ دریای اشعهپس زمینه

ترین در را باز کرد و من گوشی را مقابلم گرفتم و به شیرین

جای توانست در یک عکس دونفره از خودش بهلبخندی که می

 بگذارد خیره شدم و خندیدم و دستم را روی عکس کشیدم.

جا گردن کشیدم و ردیف ها را کامل باز کرد و من از هماندر

رگ را که پرتقال و نارنگی های بزرگ در دوسمت حیاط بزباغچه

هایشان آویزان بودند را دیدم و لبخندم عمق گرفت و از شاخه

 رو به عمران پرسیدم.

 جا سرایدار داره؟این_

 سر تکان داد.

 آره، یه عمو صفر مشتی داره که حتما االن خوابه._



خوام ماشینو بیارم تو، انقدرم به توام از جلوی در برو کنار می

 زن.اون عکس زُل ن

 خیلی خوشگلم به خودم خیره شو نه به عکسم.

کردم او کردم و فکر میدانستم من زیادی رو بازی مینمی

فهمد، یا عمران بود که بیش از اندازه دخترها را نمی

 شناخت؟! یا شاید هم من را خوب بلد بود!می

 شیطنتم گل کرده بود که ثابت سرجایم ایستادم
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 اره گفت.و دوب

 گمت برو کنار.دِ بچه می_

 گفتم."نچی"با تخسی سر و ابرو باال انداختم و 

 اشی در را با فشار دستش باز کرد و خیره به دست روغنیلنگه

 غُر زد.

 تُف، تِر زد تو دستم._

 راست ایستاد و گفت.

 نمیری کنار؟_

لبخند زدم که با دو قدم بلند خودش را به من رساند و نفهمیدم 

ه شد که دست زیر زانوهایم انداخت و من را درست شبیه به چ



یک گونی سیب زمینی روی کمرش انداخت و من جیغ کوتاهی 

 کشیدم و مشت بر کمرش زدم.

 عمران، عمران ببخشید، منو بذار زمین._

 خنده در صدایش هویدا بود.

 دونستی من خوب بلدم یه دختر سرکشو رام کنم؟می_

رام کردن دختران سرکش به رویم آورده  از،اینکه تبحرش را در

 بود، دلگیر شدم.

 باز هم مشت بر کمرش کوبیدم.

افتم، توام که غول، خودت بذار زمین منو لطفا، االن با سر می_

 میرم.یه پا نردبونی، بیفتم می

تکانی به دستش داد و من کمی باالتر پرتاب شدم و باز هم جیغ 

 کشیدم.

 نکن دیوونه._

 به داخل حیاط رفت و جواب داد. در همان حال

 به من گفتی غول بیشعور؟_

 نالیدم.

 ره.آره به تو گفتم، بذار زمین منو سرم داره گیج می_

 تر کرد و گفت.هایش را تندسرعت قدم



دونی من حداقل بگو هالک، آخه غول بی انصاف؟تو می_

کنم که این اندامو بسازم؟خوبه من به چندساله دارم ورزش می

 گم جوجه؟یا مثال مِمول؟تو ب

 حرصم گرفته بود.

 خیلی خب، اشتباه کردم، اصال من بندانگشتی._

 دیگه دیر شده، بگو غلط کردم!_

هایی که با حالت دویدن نزدیک هایم با صدای قدمگوش

 شدند تیز شد و التماسش کردم و تند و پشت سرهم گفتم.می

الن چه فکری وای وای عمران، آبرومون رفت، کیه؟وای عمران ا_

 کارت کنه!کنن آخه؟خدا بگم چیمی

 من را روی زمین گذاشت و زیرلب گفت.

 خواد بکنه؟مثال کسی چه فکری می_

هایم را جمع کردم و دستی به لباس هایم کشیدم و چپ چپ لب

 نگاهش کردم.

 خندید و شانه باال انداخت.

 زنی به من؟چیه خب؟مثل بُز زل می_



ام کرد و من خندهت تشبیهم میبه هرچیزی که دوست داش

گرفت که نگاه از او گرفتم و چشمم به پیرمرد شصت، هفتاد 

 ی الغراندامی افتاد.ساله

بست، اش را میی آبیهای پیراهن سادهدر همان حال که دکمه 

 ی شیرینش گفت.سمتمان آمد و بلند و با لهجه

 سالم آقا عمران، خوش اومدید باباجان._

که حتما ما را در آن من از خجالت این  تعمران سمتش رف

 موقعیت دیده است، در سرمای هوا، داغ شده بودم.

 عمران پیرمردی که همان عموصفر بود را در آغوش گرفت.

 طوری پیرمرد، خاله نجمه خوبه؟چه_

 ای بر کمر عمران زد.خندید و آرام ضربه

 شکرِ خدا، ما خوبیم._

 ای سمت من کرد.اشاره

 الحمدهلل انگار شما بهتری باباجان!اما _

عمران قهقهه زد و خم شد و چیزی در گوش پیرمرد زمزمه کرد 

 که او هم خندید و گفت.

 برو خجالت بکش پدر صلواتی._

 لب گزیدم و چندقدمی جلوتر رفتم و گفتم.



 سالم، حالتون خوبه؟_

 با محبت نگاهم کرد و نگاهی به عمران کرد و جواب داد.

 گلم، ماشااهلل، ماشااهلل.سالم دختر_

 رو به عمران گفت.

ای بی معرفت، ما گفتیم چرا این آقا انقد کم پیداست، نگو _

 کرده.یادی از ما نمی دلش گیر بوده

 آب دهانم را فرو دادم و سر پایین انداختم.

عمران سکوت کرد و حتی لبخندش هم در کسری از ثانیه محو 

 جواب عموصفر گفت.شد و من خیره به او ماندم که در 

 راستی ریموت این در چرا خراب شده؟_

هایم آویزان شد و نشنیدم عموصفر چه جوابش را داد، لب

عمران سمت ماشین رفت که داخل بیاوردش و عمو صفر هم به 

 دنبال او رفت.

جا زیرشان ایستادم و سعی کردم ها رفتم و همانسمت درخت

 ون کنم.ی عمران را از سرم بیرلبخند پرکشیده

ی پایینی را دست دراز کردم که نارنگی کوچک آویزان از شاخه

ری تبچینم که دست عمران از پشت سرم باال آمد و نارنگی بزرگ



را جدا کرد و دستش را جلو آورد و من نارنگی را از دستش 

 گرفتم.

 کنار گوشم آرام لب زد.

 ام.بریم که خیلی خسته_

وبی ی خکردم عمیق بوییدمش بهانهام نزدیک نارنگی را به بینی

 بود برای نفس کشیدن بودن عمران.

سرم را تکان دادم و چرخیدم سمتش و یک قدم عقب رفتم تا 

 مماس تنش نشوم و گفتم.

 بریم._

ی دو چمدان کوچک را از جلوی ماشین برداشت و پنج شش پله

اش را باز کرد وارد ساختمان را باال رفتیم و عمران در چوبی

 م.شدی

 دو_و_بیست_و_صد_پارت#

 نمای داخلی ساختمان را از نظر گذراندم.

رسید و بوی درختان نارنج و اندک بوی نایی که به مشام می

نارنگی و پرتقال که تا داخل خانه هم نفوذ کرده بودند و هوای 

شرجی داخل خانه و در و دیوارهای تماماً طرح چوب و 



ی کنار سالن، ترکیب شومینهای، در کنار آن های قهوهپارکت

 نظیری را رقم زده بودند.بی

ای که حضور چیز محیا بود برای آرامش مطلق دو سه روزههمه

 کرد.عمران کاملش می

هایش را به ها را کنار در گذاشت و دستعمران چمدان

 پهلوهایش زد و نگاهی به خانه انداخت.

 ستاد.هایش را پر از هوا کرد و نفسش را بیرون فرلپ

 زنیم از سرما.جوری هم که سگ لرز میشوفاژا خراب شده، این_

سمت شومینه رفت و تکه چوبی را برداشت و با حرص سرجایش 

 گذاشت.

کشیده، فعال برم ببینم عموصفر هیزم داره یا نه، تا بعدا یه نم_

 خاکی تو سر اون شوفاژا و ریموت در بریزم.

آلود و ی اخمبه چهرهدادم و با لذت به غرغرهایش گوش می

 اش خیره شده بودم.موهای ژلیده

 نگاهم کرد و سمتم آمد.

 سرش را تکان داد.

 چیه جوجه؟_

 خندیدم.



های غرغرو شدی، البته که هیچی، فقط شبیه این پسر بچه_

 اکثر اوقات توی همچین حالی هستی!

 هایش گرفت.ام را بین انگشتخندید و بینی

ای های لوس سه چهارسالهختر بچهعجب، خب توام مثل این د_

 که فرتی اشکت درمیاد، من تاحاال به روت آورده بودم؟

 آره، کم نه!_

ای خیره سرم را عقب کشیدم و او دستش را برداشت و چندثانیه

 نگاهم کرد.

دانم هایمان پر از حرف بود و نمینگاهش، نگاهمان، چشم

 باز کنیم.داد لب لجبازی بود یا چه کوفتی که اجازه نمی

ترس به دلم چنگ زد و فکر کردم، نکند واقعا خواهان مانا است 

 و تمام تصورات من، توهمی بیش نیست؟!

 از من دور شد و گفت.

 گیرم، جونت میخواد دربیاد.بیا، دماغتم که می_

 در را باز کرد و بیرون رفت.

 آید.راست گفته بود که به قول خودش، فِرتی اشکم در می

 شد.رفت و گم مییکاش مانا م

 کرد.رفت و اسمش را هم از ذهن من پاک میمی



ی بدنش را از های ظریف و زنانهرفت و پیچ و تاب و قوسمی

کرد. نه تنها مانا، که تمام خاطر عمران، برای همیشه پاک می

 ماناهای قبل از او که روزهایی در زندگی عمران بودند.

که با سماجت پایین  ی اشکیام زدم و قطرهچنگی به سینه

 چکید را پاک کردم.می

روزها زیادی حس خستگی و روی کاناپه در خودم جمع شدم، آن

 آلودگی داشتم.خواب

هایم روی هم خوابی شب قبل هم مزید برعلت شد که پلکبی

ای که مجدد بر روانم بیفتند و برای فرار از افکار مالیخولیایی

 خوابی چندساعته بکنم.حمله کرده بودند، مغزم را تسلیم 
*** 

ام را جمع کردم و با حس حرکت چیزی روی صورتم، چهره

 ام را خاراندم.بینی

ام فرو رفت که عطسه زدم و با صدای بار چیزی در بینیاین

 باز کردم.هایم را نیمهاش چشمی آرام مردانهخنده

اش زده بود و خیره نگاهم کنارم نشسته بود و دست زیر چانه

 رد.کمی



اش پر کشید و چندبار ام، خندههای باز شدهبا دیدن چشم

 دهانش را باز و بسته کرد اما چیزی نگفت.

دستش را جلو آورد به سمت صورتم و انگار پشیمان شد که باز 

 هایش را جمع کرد و دست پس کشید.انگشت

داشتنی گلویش باال و آب دهانش را فرو داد که سیبک دوست

 پایین شد.

طور در گلویش گیر کرده بود گفت، کاش چیزی را که آنیکاش م

گفت، حتی اگر نفرت بود، گفت.هرچه که بود را فقط میمی

ای که در خودم به راه گفت و من را از این جنگ روانیمی

 داد.انداخته بودم نجات می

 کردیم.شبیه به دو مجسمه فقط نگاه می

که پشیمان شود اینبار قبل از دستش باز هم جلو آمد و این

الی موهایم ام باال رفت و البههایش به آرامی از پیشانیپنجه

 ام حبس شد.خزید و من چشم بستم و نفس در سینه

توانست نفرت باشد، این چیزی شبیه به صدای نمی نه، این

های در های دریا بود که آمیخته با صدای تق تق هیزمموج

 رسید.شومینه به گوش می



بیه به نسیم نیمه خنک اردیبهشت که البالی چیزی ش

پیچید و خنکای آب رودخانه روی پاهایی که های توت میدرخت

ای که مادرت به خوردهی برشای و هندوانهدر آب فرو کرده

زنی و گاز بزرگ از خیال از غم دنیا قهقهه میدستت داده و بی

 زنی.گل شیرینش می

 روزهای کودکی شیرین بود.ی تمام این حس، درست به اندازه

 هرچیزی بود به جز نفرت.

لغزید و از این خوشی، باز هم انگشتانش آرام بین موهایم می

 هایم هجوم آورده بود.اشک تا پشت پلک

 گونه بودنش!کنارم بود و نداشتمش، درد داشت این

هایم را از هوای دوست داشتم در آغوشش بخزم و تمام ریه

 نی نبود.بودنش پر کنم اما شد

کردم که اتفاقی در او هم افتاده دیدم و حس میرفتار را می این

شد و در صورتم فرو اما دوباره که نه، هزارباره نام مانا سیلی می

 آمد.می

 دارتر از همیشه.صدایش گرفته بود و خس

 آرام لب زد.

 بهت گفته بودم خیلی خوشگلی؟_



بغضی که در گلویم  تر از البالیصدای من از صدای او هم آرام

 ام بیرون آمد.چنبره زده بود، از حنجره

 گی که زشتم.نه، همیشه بهم می_

کردم و های داغش را نزدیک به صورتم حس میهرم نفس

هوشی حرکت سر انگشتانش بین موهایم، شبیه به داروی بی

ترین حرکتی را از تمام اعضا و کرد که قدرت کوچکعمل می

 ه بود.جوارح بدنم سلب کرد

 هایم.حتی باز کردن چشم

ی اشکم آرام از کنار تر شدنش را متوجه شدم و قطرهنزدیک

 ی گوشم فرود آمد.چشمم سر خورد و روی الله

 انگشتش را به آرامی روی گوشم کشید و گفت.

 یغما، من_

هایش بگذارم و زودتر از او اعتراف دوست داشتم دست روی لب

 بکنم.

 جانب او اعترافی در کار نباشد چه؟ اما فکر کردم، اگر از

 مکث کرد و دوباره لب زد.

 خواستم بهت بگممن می_



شد، باعث شد چشم باز کنم و صدای ضرباتی که به در زده می

که نگاهی سمت من بیندازد، کالفه پوفی کشید عمران بدون این

ای کرد که و پنجه در موهایش فرو کرد و ایستاد و زمزمه

 نشنیدم.

 ای شیرین بلند شد.ای با لهجهنانهصدای ز

 آقا عمران مادر، این درو باز کن تی بالمیسر_
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انگار تکه سنگ بزرگی را از روی بدنم برداشته بودند که نفسم 

 آزاد شد و توان به دست و پایم برگشت و تکانی به خودم دادم.

کنار زدم و  دانستم خودش روی بدنم کشیده راپتویی را که می

 نشستم.

پالتویی که موقع خوابیدن بر تن داشتم، تنم نبود و دل من از 

 تمام توجهاتش ماالمال از خوشی شد.

سال با اندامی درشت و چاق، درحالی در را باز کرد و زنی میان

که روسری سفید پر گلش را روی سرش بسته بود، با لبخندی 

 سمت عمران گرفت.نشین و مهربان، سینی گرد و بزرگ را دل

ام کشیدم و کلیپسی را هم ریختهایستادم و دستی به موهای به

که حتما عمران از موهایم باز کرده بود و روی میز گذاشته بود را 



های کلیپس را برداشتم و موهایم را یک دور پیچاندم و دندانه

 بینشان فرو بردم.

 سمت در رفتم.

های نگاهش را بین ظرفخانوم گرفت و عمران سینی را از نجمه

 غذا چرخاند.

 همه؟خانوم، آخه اینمرسی نجمه_

قبل از این که نجمه خانوم جوابی به عمران بدهد، جلو رفتم و 

 گفتم.

 سالم._

اش دستم را پیش بردم که پر محبت نگاهم کرد و دست برسینه

 کوبید و دست دیگرش را در دستم گذاشت.

 سالم دختر گلم، قربان تو برم من._

 دستم را کشید و من در آغوش مهربانش فرو رفتم.

 بوی تنش، عجیب آرامش داشت.

 صورتم را بوسید.

 اش گفت.داشتنیی غلیظ و دوستبا همان لهجه

 ماشااهلل چقدر ماهی تو دختر._

 از آغوشش جدا شدم و لبخندی شرمگین زدم.



 شما لطف دارید نجمه خانوم._

 کرد.میعمران خیره و با لبخند نگاهم 

نجمه خانوم نگاهی به عمران انداخت و خندید و با انگشتانش به 

 در زد.

جوری ماتش ببره.بزنم به تخته حق داره آقا عمران این_

 اش حرف نداره.سلیقه

عمران لبش را میان دندان کشید و من از خجالت دست و پایم را 

 گم کرده بودم.

 دست رو به آسمان گرفت.

 ید.الهی که خوشبخت بش_

 گر گرفته بودم و لب زدم.

 مرسی نجمه خانوم ولی ما_

 خانوم جواب داد.عمران حرفم را قطع کرد و رو به نجمه

 مرسی نجمه خانوم ممنونم._

 نما تحویلم دادباز نگاهش کردم که لبخندی دندانبا دهانی نیمه

 و با سر به سینی بزرگی که در دستش بود اشاره کرد.

 م چه کرده!خانویغما دیدی نجمه_



نگاهی به غذاهای خوش آب و رنگی که در سینی چیده شده بود 

 انداختم و با لبخند گفتم.

 امون کردید، خیلی زحمت کشیدید.شرمنده_

 خندید.

اختیار داری من تی فدا بشم، چه زحمتی مادر، صبحانه که _

هرچی به آقا عمران اصرار کردیم بخوره، گفت شما خوابی از 

 ره.گلوش پایین نمی

 زده گفت.دلم هری پایین ریخت و عمران هول

 زنهبه این باقالقاتقو ببین فقط!المصب با آدم حرف میبه_

 حال ادامه داد.از کنار ما دور شد و در همان

 جاییاین سینی مسیه، کمرم شکست، بذارمش یه_

 ام زد.خانوم ریز خندید و دست سر شانهنجمه

 من مات عمران مانده بودم.

ه دیگه دخترجان، غرور داره، شاید دوست نداشت من بگم مرد_

 بدون تو صبحانه نخورد.

 ام گرفته بود و سر تکان دادم.خنده

 بگم واال، شاید.چی_

 چرخید و دستش را در هوا تکان داد.



 کاری داشتی بهم بگو قربان تو برم._

 بازم ممنونم._

به روی که چیزی را در را بستم و چرخیدم سمتش که بدون این

 زد.خودش بیاورد، به غذاها ناخنک می

 جلوتر رفتم و دست به سینه ایستادم و صدایش کردم.

 عمران._

که نگاهم کند جواب انگشتش را در دهانش فرو برد و بدون این

 داد.

 هوم_

 های خانوادگی هستیم؟چرا نگفتی که دوست_

خاک بر "نگاهم کرد و کف دستش را در هوا سمتم به معنای 

 تکان داد. "تسر

 اری.ای دتو باید از خداتم باشه که فکر کنن با من نسبت دیگه_

 هایم گرد شد و لب زدم.چشن

 چی گفتی؟چرا باید از خدام باشه؟_

 این را گفت و اما خود خدا از دلم خبر داشت!

 اش در فضا بلند شد و قهقهه زد.شلیک خنده



ی توپ تنیس خدایی خیلی خوبم که، چرا باز چشماتو اندازه_

 کردی؟

 ای به خودش کرد.با دست اشاره

 ام نداشته باشم، قد و باال که دارم.هیچی_

 با حالت قهر رو برگرداندم و لب زدم.

برو بابا، دچار خودشیفتگی محض شدی! قد و باال به چه درد _

خوره وقتی دوهزار اخالق نداری؟بدبخت اون دختری که می

 قراره زن تو بشه!

 اون غذاها ناخونک نزن همش دستمالی و دهنی شد.انقدرم به 

 جواب داد.

 عه، اینجوریاس؟_

 سمت آشپزخانه رفتم و شیر آب را باز کردم.

 جوریاس.خان، دقیقا همینآره عمران_

 هایم را زیر آب گرفتم و مشتی آب به صورتم پاشیدم.دست

 شد.صدای پایش را شنیدم که نزدیک می

 و با چشم دنبال حوله گشتم. چکیدآب از سر و صورتم می

ی دستمال کاغذی روی میز غذاخوری افتاد و نگاهم به جعبه

 ها و صورتم را خشک کردم.چند برگ بیرون کشیدم و دست



طرفی که جذابیتش مقابلم ایستاده بود و با یک لبخند یک

 کرد.اش را هزار برابر کرده بود، نگاهم میی معمولی مردانهچهره

 ها را برای پیدا کردن بشقاب وگرفتم و در کابینت به سختی نگاه

 قاشق و چنگال یک به یک باز کردم.

 چندقدم برداشت و در کابینتی که باز کرده بودم را بست.

 لب زد.

 منو نگا_

 نگاهش کردم.

 نفس عمیقی کشید و دستش را پشت سرم برد.

 هایم را روی هم فشردم و تمام عضالت بدنم منقبض شد.دندان

 ش کلیپس را لمس کرد و آرام بازش کرد.دست

 قلب من، تپیدن را یکی در میان فراموش کرده بود و
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ای ی قلب او، از روی آن بافت سورمههای تند و کوبندهتپش 

 مشخص بود.

شان پایین ریختند و صورتم را قاب پیچ موهایم باز شد و همه

 گرفتند.



ین اجزای صورتم چرخاند و بعد دستش نگاهش را یک به یک ب

 را باال آورد و یک سمت موهایم را پشت گوشم زد.

 نفسم در حال بند آمدن بود.

دوست داشتم فرار کنم، کیلومترها دور شوم، یا شایدهم نه، 

 تر شوم!دوست داشتم چندسانتی متری نزدیک

 سرش را تکان داد و آرام لب زد.

ست؟! چون بشه بیچارهکنی کسی که زن من چرا فکر می_

عوضی بودم؟چون کثیف زندگی کردم؟چون سگ اخالقم؟زبانم 

با سماجت به سقف دهانم چسبیده بود و تنها تنوانستم سرم را 

 باال بیندازم.

ام بار کف دستش را روی گونهدوباره دستش را باال آورد و این

 تر گفت.گذاشت و آرام

، ریزمنیارو به پاش میخدا قسم که اگه من کسی رو بخوام، دبه_

 خودم تا تهش نوکرشم هستم!

 ام برداشت.مکث کرد و دستش را از روی گونه

 فقط_

 باالخره مهر زبانم باز شد و گفتم.

 فقط چی_



انقباض عضالت فکش و نبض گرفتن رگ روی چانه و کنار 

 اش، کامال مشهود بود.پیشانی

شکل ممکن ترین هایش را روی هم فشرد و بعد به ناگهانیلب

را  ی حرفشلحنش تغییر کرد و صدایش را باالتر برد و انگار ادانه

 خورد که گفت.

فقط االن خیلی گشنمه، زنم که ندارم دنیارو به پاش بریزم، _

ام نیستم، آقای خودمم، بیا بشینیم یه چیزی کوفت نوکر کسی

 امون سوراخ نشده!کنیم تا معده

 یاد بردم.وا رفتم، حتی نفس کشیدن را هم از 

 بدجنس تر از او خودش بود و تمام!

یغما نیستم اگه وادارت نکنم که زبون باز کنی،  "از ذهنم گذشت

 "ی عذابی، چه عشقت، چه نفرتتلعنت بهت که فقط مایه
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سینی غذاهای خوش آب و رنگ را مقابلش روی میز گذاشت و 

 ریخت.ها، در بشقابش از هرکدام از آن

 من هم نشستم.

 گرسنه بودم و با دیدن ولع عمران، دل ضعفه گرفتم.



نگاهم را بین غذاهایی که در ظروف سفالی آبی ریخته شده 

 بودند، چرخاندم.

 میرزاقاسمی و برنج کته و باقالقاتق.

ی زیتون پرورده و نان بربری کنجدی سیر و باقالی تازه و کاسه

 ای از سینی بودند.گوشه

آمیزی بی تازه رنگ بی کوچک پر از سبزی خوردنسبد چو

 نظرش را تکمیل کرده بود.

های سرخ شده هایی که در کنار گوجههای دودی و کتلتماهی

 کشیدند.بودند نهایت کدبانو بودن نجمه خانم را به رخ می

چپاند ی بزرگی از میرزاقاسمی را در دهانش میدرحالی که لقمه

 سرش را باال گرفت.

 های منو بشمری؟خوای لقمهن دیگه میبشی_

 صندلی را بیرون کشیدم و نشستم.

چنین نزدیک شد وقتی عمران را آنجا متمرکز نمیحواسم یک

 خودم داشتم.

هایم به کاویدن اجزای معمولی صورتش، بیداد میل چشم

 کرد.می



برای چندهزارمین بار نگاهم را بین ابروهای مشکی و پرپشت 

های نیمه درشت و معمولی سیاهش، به چشم اش، بعدمردانه

 هایاش، با قوز کوچکی که داشت و لببینی مردانه و استخوانی

 اش چرخاندم.دارش و آن پوست برنزهدرشتش، فک زاویه

 معمولی بود، درست مثل خودم.

ای نداشت اما در حالت کلی، با آن بدن زیبایی خیره کننده

آمد اش میجیب به چهرهورزیده و موهای مشکی پرپشتی که ع

زدشان، جزء آن دسته از رو به باال یا به کناری می  و همیشه

 شد.مردان جذاب محسوب می

 دل من، بحث قیافه و اندامش نبود.  اما حرف

ی شکمش هم ی بازوان و شش تکهبحث عضالت در هم پیچیده

 یبستهنبود، اخالق و رفتار خوشی هم نداشت که فکر کنم دل

دانستم، خواستن ام، من تنها چیزی که میکردارش شدهمنش و 

 این مرد بود.

اش، با هایش، با بی منطقیخواستمش، با تمام تندخوییمی

ای رفت و در ثانیهای که زود سر میاش و حوصلهاعصاب نداشته

 توانست طغیان کند.می



گفت اگر ام، میآید یکی از دوستان دوران دانشکدهیادم می

ی از اخالق مردی مطئن شوی، حتما قبل از ازدواج خواهمی

های چندبار کنارش در ماشین بنشین و ببین رفتارش در خیابان

 جا بسنج.شلوغ و پر ترافیک چگونه است، صبر و ادبش را آن

شود و قدر در ترافیک عصبی میدانستم که عمران چهو من می

رعایت ست، اهل اش هم درست در چنین مواقعیاوج بددهانی

 مقررات هم نبود.

  کرد.قرمز را رد میکشید و چراغالیی می

 آید بارها بر سر جای پارک درگیری درست کرده بود.یادم می 

آل نبود، اما مثل های فوق ایدهمثل برادرش از آن بافرهنگ

 خودش یک معمولی دوست داشتنی بود.

 شناختم.من زیادی اورا می

داشتم، از تمام و کمال روابطی که زیادی از تمام کارهایش خبر 

 داشته و من زیادی کر و کور شده بودم.

گفتم همیشه که نباید عشق اول مردی باشی، این با خودم می

که عشق آخرش باشی و بعد از تو دیگر کسی را نخواهد، این 

 مهم است.



ای که حرف از کر و کور شده بودم که کمتر از پنج شش دقیقه

چمدان ببند، چمدان بستم و فکر نکردم  دهانش درآمد و گفت

ی خانوادگی یا های چندسالهکه نسبتمان چیست؟دوست

 همکار؟

اش را تاب بیاورم که حاال توانستم دوریفکر نکردم و فقط نمی

وار دست زیر اش نشسته بودم و مجنونروییدر صندلی روبه

 پیشانی  چانه زده بودم و دلم برای چندتار موی افتاده روی

 رفت.بلندش ضعف می

 بی فکر بودم که به بعدش فکر نکرده بودم.

گویند، حاال خان با خودشان نمیجون و کیومرثکه مهینبه این

ترالن قرار ازدواج با هامون دارد که به مسافرت چندروزه 

اند، یغما کجای زندگی عمران قرار دارد که ترتیب سفر رفته

 اند؟!دونفره داده

 به آغاز ماجرا! و باز هم رسیدم

 نقطه سر خط!

 کجای زندگی او نبودم و او تمام زندگی من بود.من هیچ

هایم دوخت، فهمیدم با سری که باال گرفت و نگاهی که به چشم

 ام.اش ماندهشود که خیرهای میچنددقیقه



 تای ابرویش را باال داد و پر از سؤال نگاهم کرد.یک

 خب، سیر شدی؟_

 ه هنوز دست نخورده بود انداختم.نگاهی به بشقابم ک

 قاشق را برداشتم و سرم را باال انداختم.

 نه من که هنوز چیزی نخوردم._

 پارچ کوچک و سفالی آبی دوغ را برداشت و در لیوان ریخت.

 با صدایی که پر از خنده بود لب زد.

 خوردی.عجیبه که سیر نشدی آخه داشتی با چشمات منو می_

 دزدیدم و خودم را سرگرم غذایم نشان دادم.هول شدم و نگاه 

 نه، من؟کی به تو نگاه کرد؟تو فکر بودم._

اش ی بینیای کرد و با انگشت اشاره به گوشهی مردانهتک خنده

 زد.

 جای آدم دروغگو!این_

 دست دلم پیشش رو شده بود.

 داد.قدری پریده بود که خبر از سر درونم میام آنرنگ رخساره

 حال تنها پوزخندی زدم و سرم را تکان دادم.ایناما با 

 گیری.زیادی خودتو تحویل می_

 صندلی را عقب کشید و ایستاد.



 گی.آره بابا، تو راست می_

 از آشپزخانه بیرون رفت و گفت.

 رم یه دوش بگیرم بعد بریم کنار دریا.ناهارتو بخور، من می_

آلودگی از کجا دانستم این همه خوابدوست داشتم بروم اما نمی

 شود.بر مغز من سرازیر می

 ها شد.ی چوبی را باال رفت و وارد یکی از اتاقعمران چند پله

 دلم برای ترالن پر کشیده بود.

 گوشی را برداشتم و با دیدن چندین
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 اش را گرفتم.تماس از دست رفته از ترالن، لب گزیدم و شماره

 ها باز کردم.ر گذاشتم و آب را روی بشقابتماس را روی اسپیک

 بعد از چند بوق صدایش در گوشی پیچید.

 عجب که یه زنگ به من زدی.سالم، چه_

 جواب دادم.

 سالم ترالنم، خوبی؟ببخشید، نگرانت کردم؟_

 کالفه نفسش را بیرون فرستاد.



کم نه، کجایی؟شرکت زنگ زدم نبودی، تلفن خونه هم که _

 جواب ندادی.

 مکث کردم و گفتم.کمی 

 من اومدم شمال._

 متعجب پرسید.

 چی؟کِی؟با کی؟_

 خندیدم.

 نصفه شب راه افتادیم، با عمران._

 صدایش عصبی شد و گفت.

 الحال پاشدی رفتی مسافرت؟ی معلومتو با اون پسره_

 جواب دادم.

این چه حرفیه؟ بعدم تو داری جلوی هامون چنین حرفی رو _

 روی عمران حساسه؟دونی اون زنی؟نمیمی

 تر شد.عصبی

هامون نیست، من فعال تنهاام، االن واقعا کنجکاو شدم بدونم تو _

ام رحم طور تونستی به پسری که به یه مارمولک مادهچه

 کنه، اعتماد کنی ونمی



ی ترالن تمام شود، با صدای عمران که از که جملهقبل از این

 قلبم گذاشتم. پشت سرم بلند شد از جا پریدم و دست روی

 چرت و پرت نگو ترالن!_

 ترالن کمی مکث کرد و بعد گفت.

 یغما مگه گوشی روی اسپیکره؟_

ی عصبی عمران افتاد و بلندگو را قطع کردم و نگاهم به چهره

 گوشی را به گوشم چسباندم.

 زنم.بعدا بهت زنگ می_

 صدای الو گفتن ترالن در گوشم پیچید و گوشی را قطع کردم.

 ی چشم نگاهم کرد و من گفتم.گوشهبا 

 منظوری نداشت_

 پوزخند زد.

زنه، حاال چه گفته بودم از ترالن خوشم نمیاد، کال زیادی زر می_

 با منظور چه بی منظور.

 هایم را روی هم فشردم.پلک

 عمران._

 شانه باال انداخت.

 خیال.بی_



 اشاره کرد که بیرون بروم.

 گذشتم، بیا بریم.آب داغ نشد از خیر دوش گرفتن _

 دنبالش راه افتادم و او کاپشنش را پوشید و من پالتوام را.

هایمان را به پا کردیم و باهم از شال را روی سرم انداختم و کفش

 در خارج شدیم.

 هایم را کنار او برداشتم.چند نفس عمیق کشیدم و قدم

دست در جیبش فرو برده بود و او هم مثل من نگاهش را به 

 چرخاند.میاطراف 

 از در ویال بیرون آمدیم و از خیابان گذشتیم.

 ایبه ساحل رسیدیم و من دستش را کشیدم و با انگشت، اشاره

 به تکه سنگ بزرگی کردم.

 بیا بریم روی اون بشینیم._

 سر تکان داد و به دنبالم آمد.

 طور کنارم ایستاد.من نشستم و عمران همان

های دریا گوش بخش موجامشهایم را بستم و به صدای آرچشم

 دادم.

صدای تق تق فندکش بلند شد و بعد کام عمیقی از سیگار 

 گرفت و دودش را بیرون داد.



 او هم نگاهش را به دریا دوخت.

 حالشبهخوش_

 رخش انداختم.نیم نگاهی به نیم

 کی؟_

 نفس عمیقی کشید و کام بعدی را گرفت.

 گم، آزاده، رهاس!دریارو می_

 یستی؟مگه تو ن_

 خندید.

وصلم، نه دلِ نه، من نه آزادم نه رها، من گیر کردم، من نیمه_

بریدن دارم نه روی کامل وصل شدن، من درد دارم، من خودم 

ام، من هم بریدم و هم استخون الی زخم خودمم، من کالفه

 نبریدم!

پک دیگری زد و من گوش جان سپردم به دردهایی که من را 

 محرمشان دانسته بود.

ام خرابه، من خرابم، حالم خرابه، وضع دلم خرابه، وضع زندگی_

 تو یه کلمه، آچمزم!

 دست روی قلبش کوبید.



م پیچونداین لعنتی باهام راه نمیاد، که اگه میومد، گوششو می_

 بردمش یه جایی که بتونم نفس بکشم.و می

تر هایش درد داشت اما بدجوری پراز منظور بود و عجیبحرف

آمد، الجرم عجیب بر دل من ود که چون از دل برمیاین ب

 نشست.می

هایم انحنای لبخند را به خودشان گرفتند و هردو خیره به لب

 دریا بودیم.

 ای سکوت کرد که من لب زدم.چند لحظه

 اش؟خب، بقیه_

کنه، خواب آروم ازم فراریه، کشم، مغزم درد میدارم درد می_

ام، کارهام، من چیچی؟من کی ترسم، اگه نشه چی؟اگه بشهمی

قدر ام که ترالن گفت، من درست همونایمن همون عوضی

 کثیفم!

 ام.لبخند داشتم و اشکم آرام سر خورد روی گونه

 تو بد نیستی._

 ی همان سخره و لب زد.ی سیگار را چالند گوشهکونه

 دونم هستم!دِ آخه هستم! دردم اینه که می_

 شد.تموم میجوری کاش این عذاب یه



های او هم در نگاهم زمان چشمبرگشتم و نگاهش کردم که هم

 نشست.

 سرش را به چپ و راست تکان داد و آب دهانش را فرو داد.

 ای!اونم چه عذابی، چه عذاب لعنتی_

 چشم بستم و لب زدم.

 عمران_

 هایم گذاشت و گفت.اش را آرام روی لبانگشتان سرد شده

 هیش، هیچی نگو_

 ام روی انگشتان او چکید.های بستهپلک ی دیگری از میانقطره

چشم که باز کردم، دستش را برداشت و انگشتانش را مقابل 

هایش گرفت و درست همان قطره اشک چکیده روی چسم

 اش را بوسید و خیره نگاهم کرد.انگشت اشاره

 من لب گزیدم و او سنگین نفسش را بیرون داد.

 گردم.نم، برمییکم تنها قدم بز_

 او دور شد و نگاه من به دنبالش رفت.

دانم چند دقیقه در حال و هوای خودم غرق شده بودم، نمی

 گذشته بود که با صدای پارس سگی، درست کنارم از جا پریدم.



نگاهم را سمتش چرخاندم و با دیدن هیکل درشت و یک دست 

اش و دههای وحشی و زبان دراز و قرمز بیرون آمسیاهش و چشم

داد، دهانم را باز کردم اش، تا جایی که فکم اجازه میپارس بعدی

 و از ته دل جیغی بلند کشیدم و از روی تکه سنگ پایین پریدم.

 های من گمهای او در میان صدای جیغصدای پارس

هاست دانستم که سالشده بود و در آن لحظه من تنها این را می

 به تمام حیوانات فوبیا دارم.

 دویدم.کشیدم و میجیغ می

ی دود اما هنوز فاصلهرو سمتم میعمران را دیدم که از روبه

 زیادی باهم داشتیم.

 دوید.کرد و دنبالم میسگ بد هیبت از پشت سرم پارس می

 نفس کم آورده بودم و توان از پاهایم رفته بود.

هایش در ساق پایم، بر با حس فرو رفتن دندان در یک لحظه

که ام جیغ کشیدم و قبل از اینی انرژیماندهافتادم و با ته زمین

ام از کار بیفتد، صدای عمران را جا سیاه شود و شنواییهمه

 شنیدم که فریاد زد.

 یا خدا_
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های برهم شنیدم و توان باز کردن پلکصداها را گنگ می

 ام را نداشتم.چسبیده

ای که در و بتادین و مواد ضدعفونی کننده اما از بوی تند الکل

کرد، پیچید و آن تخت سفتی که کمرم را اذیت میمشامم می

 فهمیدم که کجا هستم.

هایم را باز کردم و با حس دردی به هرجان کندنی بود، آرام چشم

 ای کردم.که در گوشت ساق پایم پیچید، ناله

کنارم بلند های صندلی روی زمین، از صدای کشیده شدن پایه

 شد.

های گردنم را سمت صدا چرخاندم و چندبار پلک زدم تا چشم

 تر ببیند.ام، تصویرش را واضنتار شده

 دیدم عمران نگران ایستاد و کنارم آمد. 

 دستش را روی صورتم گذاشت و نگران لب زد. 

 جونم؟درد داری؟_

 گفتنش اندک مرهمی بود."جونم"درد داشتم، آن هم زیاد، اما 

تر از یک دقیقه رخ داده بود، به یاد آوردن آن اتفاقی که در کم از

 وحشت کردم و سرم را تکان دادم.



 آره، پام_

 هایش را روی هم فشرد و گفت.لب

 پدرسگ بدجوری دندوناشو فرو کرده بود._

 تر ادامه داد.پرحرص

 کشمش، هم اونو هم صاحب خرشو!می_

 باریک سرم دادم.سوخت و نگاهم را به شلنگ پشت دستم می

هایم سنگین بود سوختم، پلکتنم داغ بود و از شدت حرارت می

 و تمایل بسیاری به خوابیدن داشتم.

 کرد و بعد سرش را تکان داد.هایی غمگین نگاهم میبا چشم

جا، یکم آب و هوات عوض بشه، خبر مرگم آورده بودمت این_

 دونستم قراره این بال سرت بیاد.چمی

 شده بود و رگ گردنش برآمده. صورتش سرخ

تر از دردی که در رگ و پی و کشید و بیشسنگین نفس می

شد پیچید، فشاری که عمران متحمل میاستخوان پایم می

 داد.عذابم می

همان دستم را که آنژیوکت داشت را روی دستش گذاشتم و لب 

 زدم.

 باور کن من خوبم_



 را کمی باال برد.اخم غلیظی بین ابروهایش نشاند و صدایش 

 زنی؟االن این حال خوبته مثال؟چی زر می_

ات که این که رنگت شبیه میت شده خوبی یا اون مای ورم کرده

 معلوم نیست چندتا بخیه خورده؟

هایش هم خاص بود دانستم بخندم یا ناراحت شوم؟دلسوزینمی

 راه!و همراه با فحش و بد و بی

 ناباور لب زدم.

 عمران_

 ا جمعن کردم.اش رچهره

گی من وقت میدی از درد اونعمران و مرض، داری جون می_

 خوبم؟

کالفه رو برگرداندم و نگاهم را به اطراف اتاق کوچک و 

 ای که تنها بیمارش من بودم چرخاندم.دوتخته

ی کوتاه به در زد و با میز کوچک فلزی پرستار جوانی چند تقه

 دار وارد شد.چرخ

 از من لبخندی زد.های ببا دیدن چشم

 خوبی خانومی؟بهتری؟_

 هایم نشاندم.بند روی لبلبخندی نیم



 درد دارم._

هایی را که را باز کرد و من چشم بستم تا بخیه  پانسمان پایم

 های آن سگ لعنتی بود را نبینم.روی جای دندان

 بتادین را برداشت و رو به عمران گفت.

دا روزی دوبار هم کنم، از فراالن پانسمانش رو عوض می_

خاطر واکسن کزازی هم که بهش تزریق خودتون عوض کنید، به

های مسکن و ضددردش هم کردیم، ممکنه تب بکنه، آمپول

 کنه.آلودش میخواب

 اگر حالش بد شد، حتما بیاریدش.

هایش فرو برد و با حفظ همان اخم به عمران دست در جیب

 پرستار نگاه کرد.

 تر من را خطاب قرار داد.با صدایی آرامپرستار آرام خندید و 

 چه شوهر بداخالقی داری، خدا به دادت برسه._

 ام گرفت.از تصورش به نسبتی که حدس زده بود، خنده

های عمران دوباره روی همان صندلی نشست و آرنج

هردودستش را روی زانوهایش قرار داد و سرش را میان 

 هایش گرفت.دست



قدری سوزشش را زیاد کرده بود که آنتماس بتادین با پایم، 

 ام از شدت درد بلند شود.ناخودآگاه جیغ کوتاهی بکشم و ناله

هایش گذاشت و فندک را عمران خیره به من سیگاری بین لب

 زیرش گرفت.

 پرستار برگشت و متعجب نگاهش کرد.

 جا؟آقا، این_

ی چشم سمت او انداخت و پک عمیقی به عمران نگاهی با گوشه

 اش زد.گار آتش گرفتهسی

 جا.بله، همین_

ست که بحث کردن شقیپرستار هم انگار فهمیده بود عمران کله

ای ندارد که تنها به تکان دادن سرش به چپ و با او هیچ فایده

 راست اکتفا کرد.

فشردم و عرق از سر و رویم ی سفید را بین انگشتانم میملحفه

گزیدم مبادا صدایی از میهایم را محکم راه گرفته بود و لب

 بینشان خارج شود.

 عمران کالفه شده بود و با خشونت توپید.

 دی؟درد داری خب یه چیزی بگو، چرا خودتو آزار می_



پرستار بازهم ریز خندید و درحالی که گاز استریل را دور پایم 

 پیچید آرام گفت.می

 ها، ولی انگار بلند نیست ابرازش کنه!خیلی دوستت داره_

ی به آرامی سوزن آنژیوکت را از دستم بیرون کشید و تکه

 جایش چسباند.کوچکی از پنبه را با چسب به

 یی عمران افتاد و فیتیلههای به خون نشستهنگاهم به چشم

 سیگارش که نزدیک بود دستش را بسوزاند.

 ی ریلی را باز کرد و کمی سرش را بیرون برد.ایستاد و پنجره

هایش را که کرد، بیرون رفت و عمران چرخید و سفارشپرستار 

 کنار من آمد.

 هشت_و_بیست_و_صد_پارت#

 

 هایم را گرفت و کمکم کرد که بلند شوم.دست

 هایم سیاهی رفت.نشستم و ناگهان چشم

دستم را روی سرم گذاشتم و عمران با صدایی که نگرانی در آن 

 زد گفت.موج می

 خوبی؟بگم دکتر بیاد؟_

 ره.خوبم، فقط سرم گیج مینه _



پالتو را از روی تخت کناری آورد و کمکم کرد تا بپوشمش و 

 هایم را بست.خودش دکمه

 شال را روی سرم مرتب کرد و گفت.

 رم داروهاتو بگیرم، زود میام.رم صندوق، بعدم میمی_

ی کوتاه از چند دقیقه نبودنش استفاده کردم و در همان فاصله

 سنگی پشت سرم تکیه دادم و به خواب رفتم. سرم را به دیوار

 میان خواب و بیداری بودم که صدایم زد.

 بیداری؟_

 هایم را باز کردم.چشم

 هایش را باز کرد.خودم را کمی جلو کشیدم که دست

 بیا بغلم_

 هایش انداختم و جواب دادم.نگاهی به دست

 ام.بی تونم راههام رو پام کنم خودم مینه، اگه کمکم کنی کفش_

هایم را از روی زمین برداشت و با روی دوپایش نشست و کفش

 هایم را به پایمبوتعصبانیت نگاهم کرد و بعد یک لنگه از نیم

 کرد و گفت.

 ره توش.اون پات ورم داره نمی_

 هایش را باز کرد.ایستاد و دوباره دست



 بهت گفتم بیا بغلم._

 آب دهانم را فرو دادم.

ست، من روی اون پام به قدر فاصلهچه خب مگه تا ماشین_

 حالت لِی لِی میام.

 هایش را در کاسه چرخاند و چندبار پشت هم تکرار کرد.مردمک

 ام کردی!یغما، یغما، یغما، کالفه_

 لب ورچیدم و گفتم.

 برو ویلچر بگیر._

 این را که گفتم، عصبی شد و زیرلب غر زد.

 کنی؟نمی توله، یعنی منو اندازه یه ویلچرم حساب_

در یک حرکت یک دست زیر زانوهایم انداخت و دست دیگرش  

ترین را پشت کمرم گذاشت و در کسری از ثانیه، من در امن

 ی دنیا بودم.نقطه

او انگار که یک پر کاه را در دست دارد، به راه  معذب شده بودم و

 افتاد.

 چندقدمی رفته بود که گفت.

 ور.روتو کن اون_

 رفتم و نگاهش کردم.سرم را باال گ



 چی؟کدوم طرف؟_

 هایش را روی هم سایید.دندان

 ی من نفس نکش، بدم میاد!ی سینهسمت قفسه_

 مظلومانه سرم را تکان دادم.

 کنن!زنی همه دارن نگاهمون میباشه ببخشید، چرا داد می_

از سالن بیمارستان بیرون رفتیم و وارد محوطه شدیم که باد 

 خورد. هایمانسرد به صورت

 گور بابای همه، انقدرم سرتو نگیر باال به من زل بزن._

خواست از این همه تندخویی و امرو دیگر واقعا اشک می

 هایش به چشمانم هجوم بیاورد.نهی

 ای به جیب کاپشنش کرد.اشاره

 سوییچو بردار و در ماشینو باز کن._

چیز شبیه شب عروسی هما شده بود، درست است که مست همه

 بودم. بودم، اما آن لحظات را خوب به خاطر سپرده

چنین در آغوشش بار بود که ایندر آن چندروز اخیر، این دومین

 رفتم.فرو می

 سمت در جلویی ماشین حرکت کرد.



خودم دستگیره را کشیدم و در را باز کردم و او من را آرام روی 

 صندلی گذاشت.

را پر حرص برهم  نفسش را به شدت از سینه بیرون داد و در

 کوبید و من از ترس از جا پریدم.

دیدم که مقابل ماشین کالفه مسیر کوتاهی را چندبار رفت و می

آمد و بعد کاپشنش را با ضرب از تنش خارج کرد و روی کاپوت 

 انداخت.

 شد.کرد آرام نمیانگار هرکاری می

 دانستم دردش چیست.نمی

 کمی بعد آمد و سوار شد.

 ی ماشین را تا انتها پایین داده بود.ود و شیشهسکوت کرده ب

 ترسیدم چیزی بگویم.آمد اما میباد سرد می

تر از یک ربع ماشین را مقابل راند که کمقدر پرسرعت میآن

 ویال نگه داشت.

 نگاهم نکرد و تنها گفت.

 تونی همون لی لی که خودت گفتی راه بری؟می_

 سرم را تکان دادم.

 آره._



که درها را باز کرد سوار شد و ماشین را و بعد از اینپیاده شد 

 داخل برد.

 ی عموصفر خاموش بود.های خانهچراغ

 رد نگاهم را گرفت که گفت.

 خواستن برن.عروسی دعوت بودن، نگران حال تو بودن و نمی_

 زنگ زدم گفتم تو حالت خوبه، رفتن.

 ذاشتم.پیاده شد و من در را باز کردم و یک پایم را بیرون گ

 کنار من آمد و دستم را گرفت.

 به من تکیه بده، آروم راه بیا._

هایم را آویزان به بازوی عمران کرده رفتم و دستپا میروی یک

 بودم.

سرگیجه داشتم و در یک لحظه سکندری خوردم که دستش زیر 

کمرم نشست و بدنش روی بدنم خم شد و صورتش در دو 

ترس و خجالت چشم فرو بستم  متری صورتم بود و من ازسانتی

 و عمران به آرامی زمزمه کرد.

 ال اله اال اهلل_

 نه_و_بیست_و_صد_پارت#

 راست ایستاد و دست من را هم گرفت و کنارش ایستادم.



 اش غرید.های کلید شدهاز پشت دندان

 چالقی؟_

ی درختان روی صورتش که سایهدر تاریکی حیاط، درحالی

 تر شده بود.تر و ترسناکجذابش خشنی افتاده بود، چهره

ای به پایم ام گرفت و سرم را تکان دادم و اشارهاز سؤالش خنده

 کردم.

 آره._

دستی به ته ریشش کشید و کالفه نفسش را به بیرون پرتاب 

 کرد.

 اتو بده به من که نیفتی.تکیه_

 آویزان بازویش شدم و با کمکش تا خانه رفتم.

 رود.حظه باالتر میکردم تبم هرلاحساس می

 سوخت.هایم از شدت حرارتِ باالی بدنم میچشم

 در را باز کرد و من روی اولین مبل نشستم.

 هایم باد زدم.پالتو را از تنم درآوردم و خودم را با دست

 متعجب نگاهم کرد.

 خونه که سرده._

 ام گذاشت.جلو آمد و دستش را روی پیشانی



 چرا تو انقدر داغی؟_

هایم را ی مبل تکیه دادم و چشمعقب بردم و به لبهسرم را 

 بستم.

 چون تب دارم، معلوم نیست؟_

هایم را باز کردم و هایش دور شد و کمی بین پلکصدای قدم

 رود و پرسید.دیدم که سمت آشپزخانه می

 جوری سوپ درست کنم؟هِی بچه، بگو چه_

 جواب دادم.

 میل به غذا ندارم._

 گفت.

 غلط کردی!_

ام از این مدل ابراز ی ناخواستههایم را جمع کردم تا خندهلب

 ی احساساتش مشخص نشود.وحشیانه

 مردم!گفتنش بود، می "غلط کردی"من برای محبتی که در آن 

 او خاص بود و من احمق!

 شدیم برای کنار هم بودن!نظیری میترکیب بی

 ی من تمامی نداشتند!های دخترانهرویابافی



را از شدت دردی که ناگهان در پایم پیچید مشت  هایمدست

 کردم و لب زیرینم را محکم به دندان کشیدم.

با صدای زنگ آیفون که بلند شد، عمران از آشپزخانه بیرون آمد 

 هایم را باز کردم.و من چشم

اش شد و بعد گوشی را ای خیرهسمت آیفون رفت و چندثانیه

 برداشت.

 هایم تیز شد.گوش

 زد.ف میکوتاه حر

  بله؟_

 بله، با من؟_

 میام بیرون_

 چندلحظه مکث کرد و گفت.

 بفرمایید._

 دکمه را لمس کرد و سمت در رفت.

 سایید.کشید و دندان روی هم میعصبی نفس می

 پرسیدم.

 کنی؟عمران کی بود؟باز چرا داری غرش می_

 یک تای ابرویش را باال برد و سرش را تکان داد.



 شرفه!ن سگ بیغلط نکنم صاحب او_

که بیرون رود، مچش خواست از در خارج شود اما قبل از اینمی

 را چنگ زدم.

 برگشت و نگاهم کرد.

 چیه؟_

 نالیدم.

 هانری دعوا کنی_

ام شد و دستش را به آرامی از دستم بیرون کشید پشت خیره

 ام کشید و من آب دهان فرو دادم.دستش را روی گونه

 ای برای من خود زندگی بود!چندثانیههای این تماس

 تو نگران نباش جوجه_

هنوز بیرون نرفته بود که چند تقه به در خورد و او عصبی  

 ی چشمش چرخاند و آرام گفت.هایش را در کاسهمردمک

 مرتیکه چه پرروئه._

ای به شالم که کنارم روی سمت در رفت و بعد برگشت و اشاره

 ی مبل بود انداخت.دسته

 نداز رو سرت.ب_



فرصتی برای غش و ضعف رفتن نبود، نه درد پایم مجالش را 

داد و نه آن تب بی موقعی که برجانم نشسته بود و حرارتی می

 زد.هایم بیرون میها و گوشکه شبیه به یک اژدها، از چشم

ای آمده و عصبانیت عمران از حضور مرد غریبهنه شرایط پیش 

 شناختیمش!که نمی

من که شرایط و موقعیت زمانی و مکانی و درد و تب اما دل 

 شد!سرش نمی

غیرتی رفت از خوشدل من، بدجوری غش و ضعف می 

 ترین مرد دنیا!بداخالق

ی شال را روی سرم انداختم و خیالش که راحت شد، دستگیره

 در را پایین کشید.

زرگ ی بهایم سبد گل و جعبهکه کسی را ببینم، چشمقبل از این

های رانی و آبمیوه و کمپوت را رینی و نایلونی پر از قوطیشی

 نشانه گرفت.

 متعجب خیره به در بودم.

 صدای مرد آمد.

 کنم.سالم عرض می_



عمران نگاهی به او و دو دست پرش انداخت و سرش را تکان داد 

 و کمی از مقابل در کنار رفت و سرسنگین جواب داد.

 سالم، بفرمایید._

ای ای در کت چرم قهوهبلندِ سی و هشت نه سالهمرد الغر و قد 

ای تیره، وارد شد و نگاه من قهوه  روشن و شلوار کتان و تنگ

 پی موهای بلندش که از باال بسته بودشان کشیده شد.

ی عمران را دید، جلو آمد و های در جیب فرو شدهوقتی دست

 رو به من گفت.

 سالم خانوم، از آشناییتون خوشبختم._

 خودم را جمع و جور کردم.کمی 

 سالم متشکرم._

 وسایلی که در دستش بود را روی میز گذاشت.

 ها اشاره کرد.عمران جلو آمد و با دستش به یکی از مبل

 بفرمایید._

های نسبتا ریزی که درخشش رنگ سبز روشنشان مرد با چشم

 روی من نشست.کامال واضح بود لبخندی زد و درست روبه

 دی دریده بود.طور بنگاهش یک

 نداشتنی.از آن سبزهای دوست



 کاوید که معذب شده بودم.شکل بدی من را میبه یک

 ی من و مرد نشست.ی نود درجههم در زاویه عمران

اش طور منقبض شده و رگ کنار پیشانیدیدم که فکش چهمی

 نبض گرفته.

 سکوت سنگینی بینمان حاکم بود که او سکوت را شکست.

 تر.رامین رادمنش هستم، صاحب چند ویال پایینبنده _

کردم که عمران با چشم و ابرو هشدار داد و خیره به او نگاه می

 من سرم را پایین انداختم.

 عمران سرش را تکان داد.

 خب؟_

ام کرد که لب گزیدم و حس زدهاش کمی خجالتادبیاین بی

 کردم حرارت تنم باالتر رفت.

قی بود که دست به گریبانش نشده و اما بازهم جای شکرش با

 توانسته خشمش را کنترل کند تا با یک تیپا

 سی_و_صد_پارت#

 

 از در خانه بیرون نیندازدش!



هرحال عمران بود و انتظار هرگونه رفتار خشونت آمیزی از او به

 رفت.می

 ای کرد.زدهی خجالتاو تک خنده

که افتاده، ام بابت این اتفاقی من واقعا متأسف و شرمنده_

 دونم جِسی چرا این رفتار رو از خودش نشون داد.نمی

های قلبم باال با یادآوری آن لحظه، مو بر تنم راست شد و تپش

 رفت.

 انگار چنان هم جای شکرگزاری نبود که فریاد عمران بلند شد.

آقا شما اون سگ هار و وحشیتو ول کردی به امون خدا، پای _

 زن منو تیکه و پاره کرده

 چیز را نشنیدم.من دیگر هیچ

 "زن من، زن من "کر شدم و فقط دو کلمه در سرم اکو شد 

قدر عمران داد و فریاد کرد و مرد مقابلش دانم چهنمی 

دانم چنددقیقه گذشته بود و من تمام عذرخواهی، نمی

های های مقابلم و شاکی و طلبکار بودن عمران و نگاهصحنه

 شنید.هایم چیزی نمیا دیدم، اما گوشلغزید رمردی که رویم می

دانستم گریه حالم را دانم، فقط میحالم بد بود یا خوب را نمی

 کند.بهتر می



 با لیوان آبی که مقابل صورتم گرفته بود به خودم آمدم.

ی قبل دیده بودم که عمران نایلون و گل و همین چندلحظه

رت ویزیت روی شیرینی را به دست رامین رادمهر داد و او یک کا

 میز گذاشت و بیرون رفت.

 آب دهانم را فرو دادم و سرم را تکان دادم.

 کشیدند.هایم بلند سوت میشنیدم، گوشنمی

 مقابل پایم زانو زد و با نگرانی چندبار صدایم زد.

 شد و صدای عمران واضح.صداها برگشت، صدای سوت کم

 یغما، یغماجان، منو ببین، یغما، حالت خوبه؟_

 جنون بود که بر من حمله کرد.

لیوان کریستال پر شده از آب را از دستش گرفتم و محکم بر 

اش روی زمین های پخش شدهزده به تکهزمین کوبیدم، شوک

 نگاه کرد و بعد سرش را باال گرفت و ناباور لب زد.

 چته یغما؟_

سر هم چکیدند و راه نفس گره هایم بودند که پشتاشک

 ام بلند.هقد و هقام باز شخورده

 عصبی گفت.

 بگو چه مرگته خب!_



 تقریبا جیغ کشیدم.

کنی وقتی نسبتی بین ما وجود نداره منو زن خودت تو غلط می_

 کنی!چرا دوست داری تحقیرم کنی؟خطاب می

هایم از دوطرف گرفت و خیره نگاهم کرد و بعد با دو دستش شانه

 تکانم داد.

 خ چشمانش گم شده بودند.های سرهای سیاهش در رگمردمک

هایش، که تمام صورت و گردنش هم به نه تنها سفیدی چشم

 زد!کبودی می

 غرید.

این که زنم خطابت کردم تحقیر شدی؟یعنی من انقدر _

 کمم؟یعنی انقدر از من بیزار و متنفری؟

کس چیز و همهکم نبود، برای من زیادی زیاد بود، برای من همه

 گذرد!ت چه در من میدانسبود، تنفر؟کاش می

دیگر طاقت این دوری نزدیک را نداشتم، این نبودن در عین 

 گور شدن بود. بهبودن برای من چیزی شبیه به زنده 

خواستم غرورم را زیر پا بگذارم و بگویم تحقیر چیست؟یک می

آید حرف مفتی بود که پراندم و تمام! اصال غرور به چه کارم می

 وقتی تورا ندارم؟



 هایمان در هم گره خورده بود.چشم

 دار.نگاه من خیس بود و نگاه او سرخ و تب

 در جواب سوالش سرم را باال انداختم.

 ، اما، تو به چه، حقیکم نیستی_

 ایستاد و فریاد زد.

 خوای بدونی؟به چه حقی گفتم زنمی؟به چه حقی؟می_

 درد را به کل فراموش کرده بودم، تمام جانم گوش شده بود.

 جه در موهایش فرو برد و با همان صدای بلند گفت.پن

خاطرت؟تا کی باید بمیرم از هر تا کی باید تن و بدنم بلرزه به_

نگاهی که سمتت میاد؟چندسال دیگه باید عذاب بکشم؟از 

بچگی تا االن بس نیست؟بس نبود؟کی باید تموم بشه این 

ارم تو بیکابوسِ نکبتِ نبودن تو؟باید چندتا دیگه دختر آشغالو 

ام که تورو فراموش کنم؟بغلشون کنم برای فراموش کردن زندگی

قدر تو اما نبودنت سیلی بزنه به صورتم،به زندگی کثافتم؟چه

قدر باید برای دیگه باید پا بذارم رو این دل صاحاب مرده؟چه

محبتت به هامون بمیرم از حسادت و دم نزنم؟چندسال دیگه 

ی ترسشب تنهایی یا نه، امشب میباید هرشب با فکر این که ام



بینی یا نه به صبح یا نه، امشب خواب بد می

 تونی جواب تک تک سواالمو بدی یا نه؟برسونم؟هان؟می

شینی و که تو پشت فرمون میشم از ایندونی من روانی میمی

 کنی؟تنهایی از این سر شهر تا اون سر شهرو گز می

 اش مشت شد.ی سینهدستش روی قفسه

گفت؟خواب که نبودم!من تب داشتم و شنیدم؟چه میه میچ

 گفت؟هذیانش را او می

 لرز بر جانم نشسته بود.

 ام، شبیه به گلستان ابراهیم شده بود.ای جهنم زندگیدر دقیقه

چیز زیادی شبیه به یک رویای غیرقابل باور بود.من شبیه به همه

ه به او باز فقط نگایک مجسمه، بی حرکت و با دهانی نیمه

 ام بود.کردم که خیرهمی

 چیز را بگوید.تر بگوید، همهخواستم بیشمی

 لب زدم.

 وقتی، وقتی نسبتی نیست، تو، تو نباید_

 باز هم فریاد کشید.

دِ المصب، درد تو نسبته؟اگه همین االن چهار تا کلمه عربی _

 بخونم و تو یه قَبِلتُ بگی، حله؟



زدم، انگار در خأل دست و پا میتر شدم، انگار بودم، معلقمعلق

 در هیچ گم شده بودم، انگار مرده بودم!

 ها، مقابل پاهایم زانو زد.باز برگشت و روی همان خرده شیشه

هایم را با سر انگشتان شستش هایش را پیش آورد و اشکدست

 پاک کرد.

 آرام گفت.

نریز اینارو دردت به جونم، نریز اینارو نفس عمران، گریه نکن _

 آخه الهی من فدات شم

 هایم که عیب وشد، باور کردنی نبود، گوشباورم نمی

 ایرادی پیدا نکرده بود! پیدا کرده بود؟

 نکند خواب بود یا رویا؟

 شد؟نکند تمام می

 لرزیدم و تنها توانستم بریده بریده لب بزنم.حاال آشکارا می 

هاام، بهم، ام؟چون، پدر و مادر، ندارم؟چون، تنانقدر، دم، دستی_

 دی؟پیشنهاد، صیغه می

 متعجب نگاهم کرد و بعد آمد و کنارم روی مبل نشست.

قدری که دیگر تر آمد، آندر خودم جمع شدم که نزدیک

 ای بینمان نماند.فاصله



 در یک حرکت تنم را به آغوش کشید و تمام من را به آتش!

 کنار گوشم لب زد.

دونی چی داره به من میمن غلط کردم یغما، یه زری زدم، _

دونی، بحث االن نیست، بحث دونی دختر، نمیگذره؟دِ نمیمی

این یکی دوروز نیست، اون شیش سال دوری و یواشکی دیدنات 

یه طرف، این چندماه که بغل گوشم بودی و هزاربار گوش خودمو 

 دونی!دونی! نمیپیچوندم که خطا نرم، یه طرف دیگه! نمی

 اش بود گفتم.هایم روی شانهکه لب طورهق زدم و همان

 دونممی_

 .لرزید گفتهایش فشرد و با صدایی که میتر مرا بین دستتنگ

 شی؟زنم می_

 ی قلبش را زیرهای کوبندهاش تکیه دادم و تپشسرم را به سینه

 گوشم حس کردم.

ای روی موهایم کاشت و شال را از روی سرم برداشت و بوسه

 ایم فرو کرد و دوباره پرسید.اش را بین موهپنجه

 شی؟می_

تر شد، قلبم دیگر نزد و درد پایم تمام لرزش رفت، تب شدید

 شد.



ها با آرامش چشم فرو نفسم آزاد شد و شاید من هم پس از سال

 بستم و لب زدم.

 شممی_
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سبز و  های رنگیگذشت که روی کوسندانم چند ساعت مینمی

 مران مقابل شومینه چیده بود، نشسته بودیم.زردی که ع

عموصفر برایمان هیزم آورده بود و عمران شومینه را روشن 

ی ظهر برایمان گرم خانوم از غذاهای باقی ماندهکرده بود. نجمه

 ی من رفته بود.کرده بود و با نگرانی قربان صدقه

مده اام گذاشته بود و تب من پایین نیدار روی پیشانیدستمال نم

 بود.

 های آویزان ما را دیده بودند، رفتند.بعد که زن و شوهر قیافه 

غذاها دست نخورده روی همان میز باقی مانده و نگاه من و 

 های آتش بود.عمران به شعله

شد که نه او سکوت قصد شکستن سکوت را چندساعتی می

 داشت و نه من!



آورده و از آن هایی را به زبان شد او چنین حرفباورم نمی 

باورناپذیرتر، جواب قاطعی بود که من داده بودم!بدون چون و 

 ای ناز و کرشمه!چرا، بدون ذره

ای که انگار هردوی مارا در شوکی وحشتناک اعتراف دوجانبه

فرو برده بود.همچنان تب داشتم اما آن شرایط اثر تمام داروهای 

 انم فراری بود.هوشی را زیر سوال برده بود که خواب از چشمبی

 گردنش سمتم چرخید.

 برگشتم و نگاهش کردم.

هایش را در تک به تک اجزای صورتم نگاه من را که دید، چشم

 هایم طوالنی مکث کرد.حرکت داد و روی لب

 هایم را پایین انداختم.تر گر گرفتم و مردمکبیش 

 تر آورد و بعد دستش را روی صورتم گذاشت.بدنش را نزدیک

 هایم را بستم و حس کردم قلبم در گلویم ضربان گرفته.چشم

دستش را آرام روی پوست صورتم حرکت داد و بعد انگشت 

 هایم کشید.شستش را روی پوست لب

 نفسم در حال قطع شدن بود!

چندلحظه مکث کرد و بعد دستش را برداشت و نفس من آزاد 

 شد.



کوباند و با  هااش را محکم روی پارکتناگهان دست مشت شده

 صدایی که گرفته بود لب زد.

 ای تو اون روحت!_

 لبم را به دندان گرفتم که صدایش را باال برد.

 ولش کن اون المصبو!_

 صورتش سرخ بود و نگاه من همچنان به او.

 سرش را باال گرفت و گفت.

 درسته من هرغلطی که فکرشو بکنی کردم._

شنوم، دلیلی نداشت هایش را بدوست نداشتم از این قبیل حرف

شان خبر داشتم را در صورتم هایی را که از همهکه دائم هرزگی

 بکوبد.

اش را نادیده بگیرم و او حرفش را پیش خواستم گذشتهمن می

 کشید؟می

 ناخواسته ابرو در هم کشیدم.

 ادامه داد.

دار باشه، اما تو برام شاید شنیدن این از زبون من برات خنده_

 حرمت داری!



هایش را دور زانوهایش گاهش را به شومینه دوخت و دستن

 حلقه کرد.

 تن تو برام حرمت داره!_

 دلم هُری پایین ریخت.

 ها از او بعید است.گفت که این حرفراست می

 داشتن نبود، بود؟او آدم حرمت نگه

داشت که دستش را نبود اما حاال شده بود، حاال حرمت نگه می

 وبانده بود.مشت کرده و روی زمین ک

 ی چشم نگاهی سمتم انداخت.با گوشه

دونی، قرار نیست از این به شناسی، اخالقای گندمم میمنو می_

  بعد چیزی عوض بشه،

 اش زد.با مشت به سینه

 شه مال من!که تمام تو میجز این_

قرار نیست یهو من بشم بهترین مرد روی زمین، حاال که گفتی 

ی پا پس بکشی، چون دیگه تحمل و کنمونی، غلط میباهام می

ظرفیت من ته کشیده، اگه یه روزی به سرت بزنه که نباشی، 

کشم یغما، بری، ولم کنی، تنهام بذاری، دنیارو به آتیش می

 فهمیدی؟



 کرد چون مرا میخواست!تهدیدم می

 اش بودم!من روانی آن جمالت دستوری

لزومی به گفتنشان دانستم، هارا میدانستم، خودم تمام اینمی

 نبود.

قدر خودخواه که محبتش را هم با قلدری بیان خودخواه بود، آن

 گفت.کرد، از تملک من میمی

 کنیگفت غلط میگفت کنارم بمان چون دوستت دارم، مینمی

 بروی!

خواستم، همین که باشد، حتی به قول گونه میمن او را همین

 هایش!خودش، با گنداخالقی

ای که در تالش بود تا ته بود برای آن نیم رخ مردانهدلم قنج رف

 نگاهم نکند.

 پنجه در موهایش فرو کرد و کالفه ایستاد.

گردیم چون من از االن به بعد دیگه گردیم، برمیفردا برمی_

 هیچ اطمینانی به خودم ندارم.

 لب گزیدم و سرم را پایین انداختم.

 زنم.حرف میاینا که برگردیم، با مامانبه محض این_

 اش از این خبر نگرانم کرد.العمل خانوادهفکر عکس



مقابلم زانو زد و با عجزی که در صدایش بود اما سعی در مخفی 

 کردنش داشت گفت.

 یغما زودتر یه مراسم نامزدی بگیریم، زودتر عقد کنیم!_

 دهانم از تعجب باز ماند.

 ام کرده بود.اش کالفهاین عجله

 و ناباور لب زدم. سرم را تکان دادم

 عقد؟_

 ابرو در هم کشید.

ی شناسنظرت االن تو منو نمیتره، بهنامزدی برای شناخت بیش_

 یا من تورو؟

سره تا بهت بگن باال غیر از اینه که مثال من باید بدونم تو یک

 چشمت ابرو اشکت در مشکته و زر زرت به راه؟

 دونی اخالقای منو؟یا تو نمی

 د.ام گرفته بوخنده

چیز زود پیش برود که با اما دوست نداشتم انقدرهاهم همه

 خودش فکر کند، نه چک زده و نه چانه، عروس آمده به خانه!

ها یک خواب است، برای کردم تمام اینمن هنوز هم فکر می

 درک شرایط پیش آمده، به زمان نیاز داشتم.



 سرش را مقابلم تکان داد.

 اکی دیگه؟_

ی من بود های این مرد که تمام خواستهمن در مقابل خواسته

 توانستم زبان به مخالفت بچرخانم؟می

 هایش نشست.لبخندی روی لب

 ایستاد و سمت در رفت.

 پرسیدم.

 ری؟کجا می_

 رفت با شیطنتطور که پشتش به من بود و راه میهمان
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 جواب داد.

 جا کیه؟دونی االن نفر سوم ایننمی_

رم که با یه خوشگلِ ها، میزنهشیطونه داره کم کم گولم می

ی لب قرمز و دماغ قلمیِ ریزه ِ سبزهچشم و ابرو مشکی فرفری

 و دلبر، تنها نباشم! ی خوردنیمیزه

جوش بود که روی تنم خالی شد و با خجالت و شکایت بلند آب

 گفتم.

 عمران!_



 قهقهه زد و جواب داد.

 ا، باید عادت کنی!دیگه اومدی و نسازی_

 کوسنی را برداشتم و باحرص سمتش پرتاب کردم.

 چرخید و در هوا گرفتش و یک تای ابرویش را باال داد.

ام رو زیر پا ی قلبیخواسته  یه کاری نکن حرمت و این حرفا و_

 جابذارم و همین

ی سرخ از شرم من را که دید، کوسن را سمتم انداخت و چهره

 چشمک زد.

 م برای این حجب و حیای بِکر یا زوده؟من بمیر_

 دندان روی هم ساییدم.

 راه بری بهتره!  زوده! همون بری توی هوای سرد_

 رفت گفت.خندید و درحالی که بیرون می

 گی، خیلی بهتره.آره راست می_

شد، آرام آرام ام از شدت هیجان باال و پایین میی سینهقفسه

ایم را بستم و نفسی ههایم نشست و چشملبخندی روی لب

 عمیق کشیدم.

 ام؟!گفتم زیادی ذوق زدهبد بود اگر می
*** 



خوابی دوشب هایم براثر بیتر شده بود اما چشمدرد پایم کم

 گذشته، در حال آتش گرفتن بود.

ی های باز نشده را برداشتیم و در خانهآفتاب زده بود که چمدان

 کردیم.ها خداحافظی عمو صفر را زدیم و با آن

 زن و مرد، هاج و واج نگاهمان کردند و عموصفر گفت.

 پسرجان این چه آمدنی بود و چه رفتنی؟_

 خانوم دنبالش را گرفت.نجمه

آخ الهی من بمیرم، شما که چیزی از این سفر نفهمیدید، فقط _

آمدید پای این دختر طفل معصوم سوراخ سوراخ بشه و 

 برگردید؟

 یو عمران دست گذاشت روی شانه شان زدملبخندی به مهربانی

 عموصفر.

 فعال خیلی کار داریم عمو._

 نگاهی سمت من انداخت و گفت.

شم قدم روی حال مییه جشن در پیش داریم که خوش_

 چشممون بذارید.

 ام را بوسید.خانوم گونهمن سرم را پایین انداختم و نجمه

 تانه؟به سالمتی عروسی_



 عمران خندید.

 خان رخصت بده، نامزدی!د و کیومرثنه، خدا بخوا_

 هایی گرد شده نگاهمان کرد.خانوم با چشمنجمه

 بالمیسر، مگه شما زن و شوهر نیستید؟تی_

 اش را کنترل کرد.عمران خنده

 شیم نجمه خانوم.به زودی می_

 عموصفر که انگار تا ته ماجرا را خوانده بود، خندید.

د رضایت بده یه همچین خان چرا نبایبرو پسر، برو، کیومرث_

 دسته گلی بشه عروسش؟

 عمران نگاهم کرد و در جواب او گفت.

ترسم بابا منو الیق یه همچین دختری ترسم از همینه عمو، می_

 ندونه!

مدل ادبیات، از عمران بعید بود و همین بعید بودنش بود که این

 کرد.چنین دلنشین میشنیدنش را این

 دلشوره گرفتم.

خان مخالفت کنند، جون و کیومرثنکند واقعا مهینترسیدم که 

 نکند که نشود، نکند تمام رویاهایم واهی از آب در بیایند؟!

 دانست و بس!ها تمام شود، خدا میچه زمانی قرار بود این ترس



 

های پرتقال و نارنگی را از دست عموصفر گرفت و عمران صندوق

 در صندوق عقب گذاشت.

خانوم تشکر آغوش گرفت و من از نجمهعموصفر عمران را در 

 کردم و با دعای خیرشان راهی شدیم.

ای به در چندمتری از در ویال دور شده بودیم که عمران اشاره

 یکی از ویالها کرد.

 برم از این مرتیکه تشکر کنم؟_

 متعجب نگاهش کردم.

 کی؟_

 لب زد.

 همون یارو رادمهر بود کی بود؟_

 ام گرفت.خنده

 نش کردی حاال بری تشکر کنی؟دیشب بیرو_

ام را بین دو انگشت میانی و دست راستش را دراز کرد و گونه

 اش گرفت و فشرد.اشاره

خب آخه این اومد و من زدم به سیم آخر، این باعث شد حرفی _

 که بیخ گلوم مونده بودو بگم.



 آخ ریزی گفتم دستش را از روی لپم جدا کردم.

 چپ چپ نگاهش کردم.

 افتاد، قرار نبود بهم بگی؟ها نمیر این اتفاقیعنی اگ_

 قهقهه زد.

 ها!خوشِت اومده_

 سمتش چرخیدم و پرسیدم.

 خواستی بگی؟واقعا نمی_

 سرش را تکان داد.

 چرا، ولی خب این یارو کارمو راحت کرد._

 نما زدم و صورتم را برگرداندم.لبخندی دندان

 به دریا نگاه کردم و گفتم.

 موندیم.کم دیگه میخواست، کاش یهمیدلم دریا _

 جواب داد.

 بذار اوضاعمونو اکی کنم، میایم._

 لب ورچیدم.

 خواست!بازی میدلم آب_

بار باز شیطنت در صدایش نشست و دست دراز کرد و این

 هم ریخت.موهایم را از زیر شال به



 ریم استخر، منتها دوتایی!خب چندروز تحمل کن می_

اش در ماشین چرخیدم سمتش که شلیک خندهدر یک حرکت 

 پیچید و بریده بریده گفت.

 خب بابا، نکشی مارو، غلط کردم._

 ولی گفتم که، باید عادت کنی!

ای که روی پاهایم بود را نفسم را بیرون دادم و پتوی مسافرتی

 باال کشیدم و روی سرم انداختم.

 اش هنوز ادامه داشت.خنده

 ام گرفته بود گفتم.هکه خودم هم خنددر حالی

 خوام بخوابم.ساکت لطفاً، می_

 جواب داد.

 باشه بخواب، ولی به پیشنهادم فکر کن!_

 شعوری نثارش کردم و چشم روی هم گذاشتم.بی
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ام را های برهم چسبیدههای دستی روی بازویم، چشمبا تکان

 نیمه باز کردم.



ای روی سرم بکشم که در ثانیه آفتاب زمستانی باعث شد پتو را

 پتو را از رویم کشید.

 آلود گفتم.خواب

 خوام بخوابم.نکن می_

 در گلو خندید.

م خواگی میپاشو بینم، چند ساعته یه کله خوابیدی، تازه می_

 بخوابم؟

 متعجب چشم باز کردم و نگاهم را به اطراف چرخاندم.

نگشتانش روی هایش را روی فرمان گذاشته بود و با سر ادست

 کرد.آن ضرب گرفته بود و نگاهم می

 خان را دیدم.سرم را کمی خم کردم که در عمارت کیومرث

 ابروهایم از شدت تعجب باال پریدند.

 سرش را تکان داد.

 دم از خستگی!دارم جون می  شیش ساعته خوابی،_

 دستی روی صورتم کشیدم و جواب دادم.

 چقدر گرسنمه!_

 نگاهم کرد.ی چشم با گوشه



ده بار صدات کردم، بیدار نشدی بریم یه چیزی بخوریم، منم _

 گشنمه!

 شد.های عصبانیت داشت در صدایش پیدا میدیگر کم کم رگه

خوابی و گرسنگی، جز آن دسته خط قرمزهایش بودند تحمل بی

 توانستند پتانسیل هر عملی را در او زنده کنند.که می

 و انگشتان دستم را در هم گره زدم. باز هم نگاهی به در انداختم

 سرش را تکان داد.

 حرفتو بزن._

 من و من کردم.

 رفتی خونه!جا؟کاش میگم، چرا اومدی اینچیزه، یعنی می_

که نگاهم کند کامالً جدی ماشین را خاموش کرد و بدون این

 پاسخ داد.

 جا؟ هوم؟مگه قرار نبود بیایم این_

 مردد بودم اما گفتم.

شه صبر کنی ترالن و هامونم همه عجله، خب نمیینآخه، ا_

 بیان و بعد

 تر لب زد.شد، جدیکه پیاده می در را باز کرد و در حالی

 شه!نه، نمی_



قدر قاطعانه جواب داده بود که دیگر جایی برای بحث باقی آن

 ماند.نمی

ام انداختم و موهایم من هم در آیینه نگاهی به صورت پف کرده

 تر فر خورده بودند، کمی زیر شال دادم.همیشه بیش را که از

نگاهم به عمران افتاد که دست به کمر، کنار در ماشین ایستاده 

 کرد.بود و با اخم نگاهم می

 آید.دانستم از انتظار کشیدن خوشش نمیمی

 در را باز کردم و پیاده شدم.

 به محض تماس پایم با زمین، درد درط پیچید و آخ بلندی گفتم

 که فوراً ماشین را دور زد و سمتم آمد.

ی جمع شده از دردم را که دید، مقابل کمر خم شده و چهره

 پایم، روی دوپایش نشستم و نگران گفت.

کارت کنم که چند ساعته راه نرفتی، پاهات ورم کرده، چی_

 خوب شی؟

 با ناله جواب دادم.

 دونمنمی_

 تر میشد.درد هرلحظه بیش

 ی پشتم نشسته بود.تیره عرق به پیشانی و



 ایستاد و گفت.

 خوای بغلت کنم؟می_

ای هام کشیدم و با چشم به ساختمانپشت دستم را به پیشانی

 اطراف اشاره کردم.

 جا؟ها، اینتوام دنبال فرصتی_

نفسش را بیرون فرستاد و نگاهی عاقل اندر سفیه سمتم پرتاب 

 کرد.

ای جز این بری، چاره تونی راهخب احمق، وقتی درد داری نمی_

 هست؟

 هایم را جمع کردم.سرم را تکان دادم و لب

 که ماشین رو ببری توی باغ.آره، این_

 چندلحظه خیره نگاهم کرد و بعد قهقهه زد.

 جا پارک کردم؟خدایی من چرا این_

 با سر ماشین را نشان داد.

 سوار شو._

هایش را دو طرف پهلوهایم نگاهش کردم که خودش دست

ذاشت و من را شبیه به یک پر کاه بلند کرد و روی صندلی گ

 اش گذاشت.ماشین شاسی بلند مشکی



 خودش هم سوار شد.

استارت زد و دور کوتاهی زد و در مقابل در باغ، چهار بوق کوتاه 

 زد.

 ای به داشبورد کرد.وقتی دید خبری نشد، اشاره

 ریموت این درو بده._

 دادم و در را باز کرد.کاری را که خواسته بود انجام 

 وارد باغ شدیم.

 جون بیرون آمد.نگاهم به در ساختمان افتاد که باز شد و مهین

اش کوبید که عمران برایش دستی تکان با ذوق دست در سینه

 داد و من از دور سالم کردم.

کرد، خطاب به من عمران در حالی که ماشین را خاموش می

 گفت.

خان دل خوشی ازم دونم کیومرثیهمه چیو بسپر به من، من م_

 نداره،

 با التماس نگاهم کرد و ادامه داد.

یغمایی نکنه بابا یه شرطی برام بذاره که شدنی نباشه و توام _

 مثل ماست زل بزنی بهشا؟



قدر عجیب بودیم، غریب قدر همه چیز ما متفاوت بود، چهچه

 بودیم!

ی من، با خانوادهای و بدون حضور تنها عضو خواستگاری عجله

 ام!آن وضع مزخرف پای علیل شده

هایی که دو روز بود در تنمان مانده بود و ما حتی با آن لباس

 فرصت یک دوش گرفتن کوچک را هم از خودمان گرفته بودیم.

قدر همه چیز ناگهانی شده بود و فکرمان در هم پیچیده بود آن

 به استحمام بود!اهمیت ترین موضوع آن زمان، نیاز شدید که بی

های تاریخ را پیش ترین خواستگاریبدون شک یکی از عجیب

که ترسید از اینی پدر او! که میرو داشتیم، آن هم در خانه

پدرش بخواهد برای من پدری کند و شرط و شروط بگذارد و 

 عمران نتواند از پسشان بر بیایید!

 چشم بستم و سرم را تکان دادم.

 راحتمن با توام خیالت _

 چشمکی زد و لب زد.

 هواخواتم بدجور!_

 رفت، اما رفت!دلم نباید برای این لحن الت و شیرینش می

 آمد کردم.جون که سمت ماشین میای به مهیناشاره



 بریم پایین؟_

 گفت.جون که میپیاده شدیم و اول عمران سمت مهین

 سالم دورت بگردم مادر_

 پرواز کرد و صورتش را بوسید.

 مهین خوشگله؟ احوال_

ای به کمر او زد و به من که با پای جون با خنده ضربهمهین

گرفتم، نگاه متعجب کرد و بعد نگاهش را روی لنگانم سمتش می

 پایم حرکت داد و محکم
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 بر صورتش کوبید.

 درد داشتم و به سختی لبخندی روی لبم نشاندم.

 سالم._

 سرم، چی شده؟سالم دخترگلم، خاک بر _

 برگشت و پرحرص به عمران که کنارش ایستاده بود نگاه کرد.

 جوری مراقب دختر مردم بودی؟چی بگم بهت عمران؟ این_

دانست من با عمران در یک که میهایم از اینبدون شک گونه

ام رنگ گرفت که صورتم در سرمای سفر یکی دوروزه بوده

 اواسط اسفندماه، سوخت!



 مد و زیر بازویم را گرفت و در جواب مادرش گفت.عمران جلو آ

ی کافی تو اعصاب خودم گند زده شده، مامان، به اندازه_

 کنم شما دیگه شروع نکن.خواهش می

 بار تکان داد.جون سرش را شماتتمهین

 شده؟حاال چی_

 عمران به جای من جواب داد.

 سگ گازش گرفته._

 مهین جون با حرص گفت.

 گیرید، سگ دیگه کجا بود؟گازش میتو و مانا کم _

 ام گرفت و عمران اعتراض کرد.خنده

 مامان!_

 جون من را در آغوش گرفت.مهین

 مامان و_

 مکثی کرد.

 کنی!جوری امانت داری میگذرم وقتی اینعمران ازت نمی_

 اش را بوییدم که گفت.تن مهربان و مادرانه

 الهی من بمیرم برای این مظلومیت تو._

 را بوسیدم و فاصله گرفتم. صورتش



 خدانکنه، این چه حرفیه؟_

 بارید.هایش میناراحتی از چشم

 ای به ساختمان کرد.آه عمیقی کشید و اشاره

 جا سرده.بیاید تو، این_

 عمران پرسید.

 بابا نیست؟_

 جون جواب داد.مهین

 یه سر رفته شرکت، االناست که بیاد._

به صورت لی لی راه که خودش جلوتر رفت و من در حالی

 رفتم، از بازوی عمران آویزان شده بودم.می

 مهین جون برگشت و به عمران توپید.

 تونه راه بره؟بینی نمیبغلش کن عمران، نمی_

عمران نگاه پر از شیطنتی به من که صورتم گل انداخته بود، کرد 

و دست زیر زانو و کمرم گذاشت و به سرعت سمت ساختمان 

 رفت.

اش، داشتند از دستم های یکهویین به آغوش کشیدنحساب ای

 شدند!خارج می

 "قدر خوب که سگ گازم گرفچه "از ذهن بی حیایم گذشت



 آرام و پرحرص لب زد.

 لعنت به این بوی نیمه شیرین عطرت!_

 ریز خندیدم و جواب دادم.

 تر به اون بوی خاص عطر و سیگار تو!لعنتِ بیش_

 و با کفش وارد سالن پذیرایی شد. ای زدلبخند جذاب یک طرفه

ی راحتی چرم یشمی کنار سالن گذاشت و من را روی کاناپه

 خودش سمت در برگشت.

 کشتم.االن مهین خوشگله ببینه با کفش اومدم تو خونه می_

هایش را که با دمپایی روفرشی تعویض کرد، سمتم آمد نیم بوت

 های من را هم از پاهایم بیرون کشید.و کفش

جون وارد خانه شد و با لبخندی خاص خیره به آن صحنه ینمه

 شد.

 سرم را پایین انداختم، کمی مکث کرد و بعد در را بست.

 به انتهای سالن و سمت آشپزخانه رفت و در همان حال پرسید. 

 بگم غذا گرم کنن؟_

ی من عمران بافتش را از تنش خارج کرد و نگاه هرز شده

ی تنش و عضالت در هم کشیده شد سمت پوست برنزه



خالکوبی روی دستش، که از زیر رکابی سفید   اش وپیچیده

 زد.تر چشم را میبیش

 جواب داد.

 آره مامان، شیکم من به قار و قور افتاده._

برگشت و در یک لحظه غافلگیرم کرد و من سریع نگاه دزدیدم 

 .های پالتویم را باز کردمکه با شیطنت خندید و جلو آمد و دکمه

 خودم را عقب کشیدم.

 کنم.نکن لطفا، خودم باز می_

 نماتر شد.لبخندش دندان

 توام بدت نمیادا!_

 اش زدم.ام را خوردم و مشتی به بازوی عضالنیخنده

 گمشو_

 دار جواب داد.قهقهه زد و کش

 شم!گمم می_

که فرصت کنم چیزی بگویم، صدای ماشین آمد و قبل از این

 عمران لب زد.

 خانمون اومد!خدا، کیومرث یا خودِ_
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پنج دقیقه بود که چهار نفری دور هم نشسته بودیم و سکوت 

 کرده بودیم.

ی خان، بین پای باند پیچی شدهنگاه شاکی و عصبانی کیومرث

 من و عمران در رفت و آمد بود.

ی اول که پایم را دید، هرچه دلش خواست، بارِ همان لحظه

 کرده بود و عمران در سکوت، تنها گوش داده بود.عمران 

 عمران سکوت را شکست و نچی کرد و گفت.

 ، شما خسته نشدی انقدر به من چپ چپ نگاه کردی؟پدرِ من_

 خان سرش را تکان داد.کیومرث

 ای.خدا که فقط باعث شرمندگیبه_

 خان.دلم برای عمران سوخت که رو کردم سمت کیومرث

تقصیری نداشت، من خودم هم متوجه نشدم کی واقعاً عمران _

 اون سگ نزدیکم شد.

 جواب داد.

 بود یا نه دخترم؟باید مراقب می_

 جون اعتراض کرد.مهین

 جان!کیومرث_



  خان نفسی عمیق کشید وکیومرث

 بعد رو به عمران گفت.

 خوای بگی چه کاری با ما داشتی؟خب حاال نمی_

 من انداخت.ی چشم نگاهی سمت عمران با گوشه

هایش روی زانوهایش بود و انگشتانش را در هم قالب کرده آرنج

 بود.

 اش معلوم بود.استرس و نگرانی از چهره

 کوبیدام میی سینهقلب من با نهایت سرعت خودش را به دیواره

 و سرم را تا حدی که ممکن بود پایین انداخته بودم.

 کیومرث خان لب زد.

 خب، بگو عمران!_

 ون دنبال حرفش را گرفت.مهین ج

 مادرجان مردم از نگرانی!_

فشردم و ای مبل را بین انگشتانم میی باریک و قهوهمن دسته

 چرخد.کردم تمام سالن پذیرایی دور سرم میحس می

 عمران لب زد.

 خواستم یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم.من می_



سرش را تکان  خانکمی سرم را باال آوردم و دیدم که کیومرث

 داد.

 عمران لب زد.

 جوری بگم؟خب، راستش، یعنی چه_

خان یک پایش را روی پای دیگرش انداخت و تکیه داد کیومرث

 و دست به سینه نشست و کنایه زد.

ات که هرچی خواستی مثل تمام این سی و یکی دوسال زندگی_

بدون خجالت گفتی، هرکاری خواستی بدون خجالت انجام دادی، 

 طوری باش پسرم!نم هموناال

 و پوزخندی زد که رگ کنار پیشانی عمران نبض گرفت.

 هایش را در موهایش فرو برد.اش پنجهبه عادت همیشگی

 کالفه بود.

 مهین جون گفت.

 عمران مادر، اتفاقی افتاده؟_

 عمران نفس گرفت و ناگهان، بی مقدمه گفت.

 خوام.من یغما رو می_

، باعث شد لرز خفیفی بر تنم سکوت سنگینی که ایجاد شد

 بنشیند.



خان و های شاکی کیومرثنگاهم را که به آرامی باال آوردم، چشم

 جون را دیدم.ی مهینصورت غرق در نگرانی و ذوق و جا نخورده

کرد که انگار از این قضیه خبر طوری به من و عمران نگاه مییک

 داشته!

اش بیرون کشید بهعمران نفسش را آزاد کرد و یک سیگار از جع

 و فندک زیرش گرفت.

ی کنارش چندکام عمیق گرفت و خاکسترش را در بشقاب میوه

 تکاند.

 خان گفت.بعد از گذشت حدوداً یک دقیقه، کیومرث

 چی شد که با خودت فکر کردی لیاقت چنین دختری رو داری؟_

 عمران سرش را به چپ و راست تکان داد و تلخ خندید.

 دارم؟مگه من گفتم _

 تر در صورت مهین جون دوید.نگرانی بیش

های میان این پدر و پسر، تجربه نشان داده بود، در نهایت بحث

 شود!به جای خوبی ختم نمی

تر که میانشان را بگیرد، با لبخندی که بیشجون برای اینمهین

 کشید، نه ذوقش را گفت.اش را به تصویر میدلشوره

 شناسم؟میامو نگفته بودم من بچه_



 جون چرخید.خان سمت مهینکیومرث

تونم دونی که نمیشناسی، پس میاتو میبانو، شما که بچهمهین_

گم زیرِ دستش، اجازه بدم یه دختر مظلوم بیفته زیر دستش! می

 گرِ خودخواه و خودرأییه!دونم چه سلطهچون می

صورت عمران سرخ شده بود و ته سیگار را در بشقاب فشرد و 

 گفت.

 بابا، شما کالً از من خوشت نمیاد، درست!_

خوره، ی ما نمیبا مانا بودم، گفتی این دختره به درد خانواده

گی لیاقتشو نداری، دقیقاً بگو من گم دلم پیش یغما گیره، میمی

 ان!خچه گلی به سرم بگیرم، که تکلیف خودمو بدونم کیومرث

 گفت!چیز از او نمیبرد، کاش هیچکاش دیگر اسمی از مانا نمی

 گفت!کاش انقدر راحت مقابل من از با او بودنش نمی

 خان دستش را مقابل عمران گرفت.کیومرث

اش بدش بیاد یا بدش رو بخواد؟ اوالً، کدوم پدریه که از بچه_

ست، این رو خودت دوماً بحث مانا و امثالش کالً جدا از این قضیه

 دونی.هم خوب می

 ون یغما پدر و مادر نداره، خودم پشتش نیستمسوماً، فکر نکن چ

 عمران میان حرف پدرش گفت.



کنی یغما خودش راضیه که االن سکوت کرده و بابا فکر نمی_

 جا نشسته؟این

 کنی شاید اونم منو دوست داره؟فکر نمی

دلم هری پایین ریخت، روی سر باال آوردن را نداشتم که 

 خان پرسید.کیومرث

 لمیغماجان، دخترگ_

 سرم را باال آوردم و چشم دزدیدم.

 شناسی؟شما دلت با عمرانه؟عمران رو خوب می_

شناختمش، تمام و کمال، جزء به هایم را روی هم فشردم، میلب

 جزء!

 دوباره پرسید.

هاشون که پدر و مادرها بخوان برای بچهدخترم دیگه زمان این_

م، چون تعیین تکلیف بکنن گذشته، از حرف عمران جا نخورد

هایی زده بودیم، پسر خودمون رو خوب من و مهین، یه حدس

 شناسیم.می

 کردیم.گه دلش گیره رو ما خیلی وقته که حس میکه میاین

 بدوم شک صورتم گُر گرفته بود!

 ادامه داد.



ای عروسمون بشه، ما باید از خدامون باشه تا چنین فرشته_

 ی ما به خودت آگاهی.قطعاً از عالقه
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 اما نگرانی من بابت خلق و خوی تند عمرانه باباجان!

ات بشم و اون ترسم رفتاری بکنه که تا آخر عمرم شرمندهمی

 دنیا نتونم جواب پس بدم،

 نتونم به مادرت و عموت بگم چرا با امانتشون این کار رو کردم.

 رویعمران با پایش روی زمین ضرب گرفته بود و کف دستش را 

 اش گذاشته بود.پیشانی

کف هردو دستم را روی شلوارم کشیدم بلکه عرقشان کمی 

 گرفته شود.

 جون گفت.مهین

کیومرث حتما خودشون دوتا سنگاشونو وا کندن که االن _

خوای دختر طفل معصومو بذاری توی جا نشستن، چرا میاین

 فشار؟!

 خان جواب داد.کیومرث



ف امروز و فردا که نیست، حرف خانومم، حرکدوم فشار مهین_

 یه عمر زندگیه!

 کرد.عمران نگاهم می

 هایش برای گفتن، من را مصمم کرد.چشم

 ام کرده بودند.همان دو گوی سیاه و معمولی که واله

کردم، شاید اگر چیز را تمام میهرچند شاید نباید انقدر زود همه

خرید، یکرد و زمان مجای من بود، کلی ناز میکس دیگری به

شد و ام، چماق میهویی شدن ماجرا و عجلهشاید روزی این یک

شد، شاید انقدر به سرعت پیش ام کوبیده میبر سر زندگی

رفتن، احمقانه بود! اما دلی که عنان از کف داده منطق سرش 

 شود؟!شود، مینمی

 های خیس از عرقم دوختم و گفتم.نگاهم را دست

های عمرم، به ی تمام سالبه اندازهشناسم، من عمران رو می_

 ی خلقیاتش آگاهم، اما، اماهمه

جون جان کندنم را که دید، کارم را راحت کرد و با شوقی مهین

 مادرانه گفت.

 پس مبارکه!_

 تر پایین انداختم.سرم را بیش



ایستاد و سمتم آمد و سرم را در آغوش گرفت و با بغض به آرامی 

 لب زد.

ی شه دخترکم، مبادا تو غصهمن با تو رام میدونم عمرانِ می_

شم، اما تو تونم ادعا کنم که برات مادر میچیزی رو بخوریا، نمی

 سعی کن منو مادر خودت بدونی.

حال بود اما انگار ته دل او هم یک موجی از غم و نگرانی خوش

 روان بود.

 ای روی موهایم نشاند.دستش را نرم بوسیدم و او هم بوسه

ام نشست و نم اشک را از گرفت و روی مبل کناری فاصله

 ی چشمش گرفت.گوشه

 خان نگاهم کرد.کیومرث

اش های پدرانهخاطر نبودن، در مردمکبی اطمینانی و آسوده

 زد.موج می

 اما لبخند زد و سرش را تکان داد.

 تواند زبان به تبریک بچرخاند.مشخص بود که نمی

 چکش نامطمئن بود!تر از حد تصورم به پسر کوبیش

 عمران نفسش را پر صدا به بیرون پرتاب کرد.

 گفت.  خان خطاب به عمرانکیومرث



کردی تا ترالن و هامونم بیان و بعد البته بهتر بود صبر می_

 ماجرا رو مطرح کنی!

 کردم؟کار میترالن، ترالن را چه

ترالنی که چشم دیدن عمران را نداشت را کجای این دل لعنتی 

 گذاشتم؟می

 عمران جواب داد.

با هامون در تماس بودم، کاراش زودتر تموم شده، امروز فردا _

 هامونو پیش ببریم.رسن، تا ما یکم برنامهمی

 تای ابرویش را باال داد.خان یککیومرث

 ای پیش بره؟مگه قراره برنامه_

مگه تو االن این موضوع رو با ما در جریان نذاشتی که بتونید 

تر باهم رفت و آمد کنید؟که فقط یه نامزدی ساده که راحت

  اتون ازش خبر داشته باشنخانواده

 عمران حرفش را قطع کرد.

خان، نه پدر من، اینارو بهتون گفتم که زودتر نه کیومرث_

 عقدش کنم!

جون را در دستم لبم را به دندان کشیدم و دست لرزان مهین

 گرفتم.



 ید.کشخان سنگین نفس میکیومرث

 این همه عجله، برای چی؟_

ی کوچکش که خاموش کرد و به شعلهعمران با فندکش بازی می

 شد خیره بود.و روشن می

 بار بلندتر پرسید.خان اینسکوت کرده بود که کیومرث

 ات برای چیه؟عجله_

 عمران فندک را روی میز انداخت و کالفه و عصبی جواب داد.

، دیدید که خودشم گفت، منو ما نیاز نداریم نامزد بمونیم_

ی خوام زودتر اسمامون بره توی شناسنامهمی  شناسه،می

 دیگه!هم

ی نگاهی به من کرد که چیزی بگویم، اما انگار یک وزنه

ام بود که قدرت تکلم را از من چندکیلویی روی زبان الل مانده

 کرد.سلب می

 تنها توانستم بزاقم را فرو دهم.

 یستاد و گفت.خان عصبی اکیومرث

 ی شیش ماهه!پس عقد نه، یه صیغه_



بار دیگر نگاهی به من و مادر ها رفت که عمران یکسمت پله

که چیزی بگوییم و ایستاد و تر از منش کرد، به امید ایننگران

 دنبال پدرش رفت.

 خان با دست اشاره کرد.خان ایستاد که کیومرثمقابل کیومرث

 استراحت کنم.خوام برم طرف میبرو اون_

 عمران لب زد.

 بابا، اذیتم نکن، بذار عقد کنیم_

 ی او گذاشت.خان دست روی شانهکیومرث

بحث نکن عمران، گفتم شیش ماه صیغه، سر حرفم هم هستم، _

 خوای، اینم مثل همونهمحرمیت می

 اش نیش داشت که گفت.ی بعدیو جمله

نامحرم بوده هرچند یادم نمیاد خیلی در قید و بند محرم و _

 باشی!

ی پیشانی عمران شُره کرد را دیدم و به آرامی عرقی که از گوشه

 جواب داد.

 یغما فرق داره-

رفت ها را باال میطور که پلهپدرش از کنار او گذشت و همان

 جواب داد.



دونی یغما فرق داره، پس عوض شو، وگرنه با خودم خوبه که می_

 طرفی!

کرد و بعد رو کرد به من که درست  عمران رفتن پدرش را تماشا

 مثل همان ماستی که خودش گفته بود، نشسته بودم.

ها کرد و با لحنی دستوری ای به تنها اتاق نزدیک پلهبا سر اشاره

 لب زد.

 بیا کارِت دارم._

خودش جلوتر رفت و من به مهین جون نگاه کردم که رو به 

 عمران گفت.
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 یاد وقتی پاشطوری بچه_

ی مادرش تکمیل شود و بی تفاوت جواب عمران نگذاشت جمله

 داد.

 تونه راه بیاد!اش کردیم، زخم شمشیر نبوده که، میگنده_

 متعجب به قامتش از پشت سر خیره ماندم

گفتم که درد کشید؟ من دروغ میخودش نبود که در آغوشم می

 دارم؟



پیچید، ر تمام ساقش میگذاشتم، درد دپایم را که روی زمین می

اما با بغضی که بیخ گلویم از این رفتارش چنبره زده بود، 

 ایستادم.

ای برای باریدن بودم، در شرایط عادی هم دائم به دنبال بهانه

کرد و بی اعتنایی وای به روزی که عمران چنین خرابم می

  سوزاند!اش دلم را میعمدی

 .جون را شنیدمی مهینی پرنالهزمزمه

خواد دختر مظلومو الهی که اهل بشی مادر، هیچی نشده می_

 بچزونه.

زودتر از من به اتاق رسیده بود و من وقتی دستگیره را پایین 

ام از شدت درد را با های نشسته روی پیشانیکشیدم، عرق

 پشت دست پاک کردم.

ی آتش، منتظر وارد اتاق شدم و او درست شبیه به یک گلوله

 که توپید.ورود من بود 

 الل بودی بگی صیغه نه؟_

 ام را به آن دادم.فقط نگاهش کردم و در اتاق را بستم و تکیه

 جلوتر آمد و بازویم را در دستش گرفت و کمی فشرد.

 کرد احمق!گفتی قبول میاگه تو می_



 فتی؟گمگه بهت نگفته بودم مثل بز زل نزنی؟نباید یه چیزی می

بازویم را از دستش بیرون بکشم، با کردم طور که سعی میهمان

 عجز لب زدم.

 خب عمران چه فرقی داره؟_

 تر کرد و گفت.فشار انگشتانش را بیش

 فرق داره، برای من فرق داره!_

 اش شدم.خیره

 خدا من تا تهش باهاتم.ترسی؟بهاز چی می_

 عصبی پرسید.

 اگه نباشی چی؟_

 لب زدم.

 جان!هستم عمران_

بازویم را محکم گرفته بود، من را کشید و با همان خشونتی که 

هایم از تعجب گشاد اش برخورد کرد و چشمسرم محکم به سینه

 شدند!

دستم را رها کرد و دستش را دود بدنم پیچید و محکم تنم را 

 فشرد و عصبی غرید.

 خوام دنیا نباشه، مفهومه؟باید باشی، روزی که نباشی، می_



 ای بهت بفهمونم؟یا جور دیگه

اش ی بی موقعی از آن قلدریبدنم در حال له شدن بود، اما خنده

 سراغم آمد و ریز خندیدم.

 مفهومه قربان!_

ی از هایبا کف دستش بر کمرم کوبید و با صدایی که کم کم رگه

 شد گفت.خنده، درش پیدا می

 ی زشتالو!ام خودتی دخترهخندی؟! دیوونهزهرمار، به چی می_

اش گذاشتم و ت راست سرم را روی سینهبلندتر خندیدم و سم

 هایم را بستم.عمیق نفس کشیدم و پلک
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**** 
روزمان به شب رسیده بود و در تمام طول آن چندساعت، نگاه 

 خان، به دنبالم بود.نگران کیومرث

 من معذب شده بودم و عمران کالفه.

دوازده شب وقتی هامون تماس گرفت و گفت پروازشان ساعت 

نشیند، عمران مکث نکرد و سوییچ را برداشت و در می

 رفت گفت.حال که سمت در میهمان

 برمشون خونه.ها، میرم دنبال بچهمی_



خان شد جون خیره به دهان کیومرثمن متعجب ماندم و مهین

 العملش را ببیند.تا عکس

خان پرتقال نیمه پوست کنده شده را در بشقاب رها کیومرث

 کرد و با صدای بلند گفت.

ماشین هامون توی پارکینگ فرودگاهه، نیازی به رفتن تو _

 نیست.

عمران انگار تازه این را به یاد آورد که مکثی کرد و بعد دوباره 

 قدم برداشت و بی حوصله جواب داد.

 رم یه دوری بزنم.اعصابم خورده می_

پای عمران تر به پر و آمد بیشخان هم انگار بدش نمیکیومرث

 بپیچد که گفت.

 خب با یغما برو._

ی ما کرد و سرش را باال عمران چرخید و نگاهی به جمع سه نفره

 انداخت.

رم دو سه گم که حوصله ندارم، میجا، مینه، یغما بمونه این_

 گردم!ساعته برمی

اش حوصلگیکه من در کنار بییخ زدم از سردی کالمش، از این

 جایی نداشتم.



کرد، اما حق داشت، شاید تنها بودن حالش را بهتر میشاید 

 لحنش، امان از آن لحنش!

به روی خودم نیاوردم و چشم دوختم به سریال مزخرفِ  

جون و محکم آب دهانم را فرو ی مهینمورد عالقه  ایهترکیه

 دادم.

جون خودش را برای یک دعوای کوتاه و مختصر پدر و مهین

د که کم کم پوست صورتش داشت به کرپسریِ دیگر آماده می

 زد.سرخی می

  نگاهم به تلویزیون بود و گوشم به

 خان که با پوزخند طعنه زد.کیومرث

 داری کنی؟خوای زنجوری میاین_

خوای حواست بهش باشه و مراقبش جوری میاین

خوای پا بذاری به زندگی زناشویی و اصرار جوری میباشی؟این

 تر رسمی شدن همه چیز؟داری برای هرچه سریع

هایش را تغییر داد عمران چنگی در موهایش زد و مسیر قدم

 ی پذیرایی.سمت دو چمدان کوچک گوشه



خان پرتقال را پوست کند و در سکوت خیره به حرکات کیومرث

هایمان را کنار در گذاشت و بعد با مانتو و عمران بود که چمدان

 شال من سمتم آمد.

 ن و دست به کمر مقابلم ایستاد.روی پایم انداختشا

 بپوش بریم._

 آرام لب زدم.

 کجا؟_

 با دادش از جا پریدم.

 ، زود باش.خونه_

 جون کنار گوشم لب زد.مهین

خواد سر تو خالی کنه، الهی مادر، از دست باباش عصبانیه، می_

 بمیرم برات، تو چیزی بهش نگو!

نه فقط از  هایش را،دانستم او قرار است تمام عصبانیتمی

چیز، تنها بر سر من خالی جا و همهکس و همهپدرش، که از همه

 کند و بس!

شناختم و باز هم دوستش داشتم، که من تمام او را میاین

خواستمش، دانستم، اما باز هم میعجیب بود یا احمقانه را نمی

 تر از پیش!وار، هردقیقه بیشدیوانه



ترین حالت ممکن لباسم را هکه او در غیر محترمانحتی با این

روی پایم انداخته بود و بر سرم فریاد زده بود، همین کنارش 

بودن را دوست داشتم، عشقش داشت من را از خودم هم جدا 

 ترسیدم!کرد و من باید میمی

ها خداحافظی با آن  طور مانتو را به تن کشیدم ونفهمیدم چه

ام، لنگان لنگان به کردم و بدتر از آن، با آن پای آسیب دیده

 دنبالش رفتم.
**** 

 ی هامون و ترالن خیره مانده بودیم.به دهان از تعجب بازمانده

هایش کشید و شانه باال انداخت و با عمران انگشتش را روی لب

 هایی از خنده داشت گفت.صدایی که رگه

 هان؟خب چیه؟_

ی عمران هامون از بهت خارج شد و دستش را روی شانه

 .گذاشت

 یعنی باورم بشه؟_

حالی کرد و نگاهش را روی من سُر داد و ای از خوشتک خنده

 لب زد.



تمام این مدت شما دو نفر دلتون با هم بوده و من داشتم جون _

 کندم تابفهمم دردتون چیه؟تا بتونم کمکتون کنم؟می

 ی لبم را به دندان گرفتم و سرم را پایین انداختم.من گوشه

ی ما فرو ر مبل استیلِ میان سالن پذرایی خانهتر دعمران بیش

 رفت و گفت.

 دونم، شایدم دلم باهاش بوده!هوم! نمی_

اش را سرم را باال آوردم و شاکی نگاهش کردم که کوسن کناری

 برداشت و در بغل گرفت و چشمکی ریز تحویلم داد.

 خب بابا، بوده!_

ت و قند نصفه هایم را به بازی گرفنما، لبلبخندی جلف و دندان

 و نیمه در دلم آب شده بود که ترالن بازویم را گرفت.

اش چه ایفهمیدم پشت این سکوت چند دقیقهباید می

 گذرد.می

ها که صدای من را به همراه خودش کشید سمت راهروی اتاق

 عمران بلند شد.

 هوی ترالن، دستشو ول کن!_

 ترالن عصبی جواب داد.



 که دستشبکنی مهم نیست، این تو بری بزنی پاش رو ناقص_

 کنه؟توی دست من باشه اذیتش می
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اش چه ایفهمیدم پشت این سکوت چند دقیقهباید می

 گذرد!می

های از فرطِ تعجب گشاد پشت آن نگاه کالفه و مردمک

 اش!مانده

 مجبورم کرد که بایستم.

را در هوا بلند کرد ای به اتاق کرد که عمران دستش با سر اشاره

 و چرخاند و با همان لحن الت و مختص خودش گفت.

 هو، چته؟دزد گرفتی؟_

 هامون سرش را به چپ و راست تکان داد و لب زد.

 عمران لطفا_

 عمران شاکی تر گفت.

 جوری گرفته؟نه آخه من بدونم چرا دست یغما رو این_

به عمران ترالن با اخم غلیظ میان دو ابرو و نگاه تیزش، خطاب 

 گفت.



 حتما کارش دارم، باید به تو جواب پس بدم؟_

گیری بود، برای جلوگیری از بحثی که میانشان در حال شکل

ها لبخندی تصنعی زدم و جلوتر از ترالن، سمت راهروی اتاق

 قدم برداشتم.

 جان.بیا ترالن_

که داخل آمد در را به محض این  من وارد اتاق شدم و ترالن هم

کوبید و برخالف تصورم که انتظار داشتم داد و هوار راه بر هم 

بیندازد، مقابل من که از شدت درد پایم روی تخت نشستم، 

های زیبایش پایین ی اشک بود که از آبیایستاد و تنها دو قطره

 لرزید گفت.چکید و با صدایی که می

 یغما چرا؟_

ا که بجان من به جان او بسته بود و بغضش نفسم را تنگ کرد 

 ی بلوزم را چنگ زدم و آرام لب زدم.دست، یقه

 دوستش دارم._

 هایش را پاک کرد و پرحرص جواب داد.با پشت دست اشک

دونی عمران لیاقت خودت رو چی؟خودت رو دوست داری؟می_

 تورو نداره؟

 خندیدم.



 تر از خودم دوستش دارم.بیش_

 ای به پایم کرد.اشاره

باهاش بودی این بال به سرت اومد،  توی یه سفر یکی دوروزه که_

 دونه توی یه عمر زندگیخدا می

 حرفش را قطع کردم و کمی صدایم را باال بردم.

جوری که هست، من خوامش، همینبسه ترالن، بسه، من می_

دونم که عمران فقط باید باشه، اگه نباشه، اون منم که می

طی فتاد، هیچ ربنیستم، منم که نابودم، این اتفاقی که برای پام ا

 خوای؟به عمران نداره، تو خوبی من رو می

 خوای؟تو خوشی من رو می

خب این رو بدون که حالِ خوب من کنار عمران معنی پیدا 

تونم نفس بکشم، تونم، نمیکنه، من بدون عمران نمیمی

  میرم!می

وار کنارم نشست و دست در گردنم انداخت و حاال دیوانه

 آغوش گرفته بودیم.دیگر را در یک

ی آرامش کرد که در میان گریهترالن انگار برایم عزاداری می

 گفت.



آخه تو آرومی عزیزدلم، تو مظلومی، تو ساکتی، تو حساس و _

 ترسم که عمران بشکندت!ای، میشکننده

 من لبخند زدم و جواب دادم.

 دوستش دارم ترالن، خیلی دوستش دارم!_

هایش را دور بازوهایم ی دستقهام را بوسید و حلسر شانه

 تر کرد.تنگ

منم تورو دوست دارم، امیدوارم نیاد اون روزی که عمران اشک _

 هاشو از کاسه در میارم.هات، که خودم جفت چشمبیاره به چشم

مجنون بودم، دیوانه بودم، من فقط زیادی عاشق بودم که جواب 

 دادم.

 مش!خواحتی اگه اشکم رو در بیاره، بازم می_
**** 

 تریننگاه غضبناک ترالن تمام مدت سمت عمرانی که از کوچک

شد و با گذشت، کشیده میفرصتی برای کنایه زدن به او نمی

کرد های من و هامون بود که دندان قروچه میچشم و ابرو رفتن

 ماند.و ساکت می

ی تخس و لجباز و چموش عمران درست شبیه به یک پسربچه

 کرد.رفتار می



دادند که هامون ربه های ساعت، چهار صبح را نشان میعق

 های سرخ شده از شدت خوابش کشید و گفت.دستی به چشم

جان، باالخره دقیق نگفتی کِی بریم برای آزمایش؟فردا ترالن_

 خوبه؟

 ای باال انداخت.ترالن شانه

 هروقت که بگی، فرقی نداره.-

 کرد. اش گذاشت و پرعشق نگاهشهامون دست روی سینه

 خیلی گلی عزیزم، باشه فردا بریم.-

 ترالن محجوب لبخند زد و دل من برای این حالش ضعف رفت.

ای یک عمران سرش را از گوشی موبایلش باال آورد و با خنده

 طرفه گفت.

آره دیگه ردیف کنید که جشن رو با نامزدی ما تو یه شب _

 بگیرید.

 ترالن به هامون نگاه کرد و گفت.

خوام هامون، فقط یه عقد ساده توی محضر و میمن جشن ن_

 تمام.

 هامون با دهان نیمه باز نگاهش کرد.

 آخه_



 ترالن جواب داد.

 قبال هم درموردش صحبت کردیم._

کردم، مطیع ترالن بود که تر از آنی که فکرش را میهامون بیش

هایش را روی هم فشرد و لبخندی سرش را تکان داد و چشم

 نشین زد.دل

 باشه عزیزم، هرچی شما بگی._

 قدر تفاوت وجود داشت بین آن دو برادر و ما دو خواهر!چه

 دار گفت.بار به هامون طعنه زد و کشعمران این

  خیال!بابا، بی_

 گن؟میفک و فامیل و دوست و آشنا چی

 هامون جواب داد.

دونم برادرِ من، حرف مردم برام چه اهمیتی داره وقتی می_

 خواد؟این رو میترالن 

 رو کرد سمت من و پرسید.

 خواید برید آزمایش؟شما نمی_

 جای من عمران جواب داد.به

 نه_

 هامون ابروهایش را باال داد و پرسید.



خوای در عرض همین یه هفته آتیشت که تنده، مگه نگفتی می_

 کارهارو راست و ریس کنی؟

نده بودم نگاهی سمت من که خیره به دهان او ماعمران نیم

 انداخت و سر تکان داد.

 هوم، خب؟ چه ربطی به آزمایش داره؟_

خانمون مجوز عقد رسمی رو صادر نکردن، اوالً که فعال کیومرث

خواد به چی برسه؟چه فرقی داره این که دونم میمن نمی

ی موقت بینمون باشه یا دائم؟ دوماً حاال ما آزمایش بدیم، صیغه

خیال یغما خواد بشه؟ من بیمشکل داشته باشیم، چی می

 شم؟می
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دار بشید، من یغما رو بچه  تونیدیا مثالً بهمون بگن شما نمی_

 کنم؟خاطر دوتا توله ول میبه

 اش را جمع کرد و آرام گفت.ترالن چهره

 حرف زدنش رو ببین توروخدا!_

این  من که به آن مدل ادبیات عمران عادت داشتم، او اگر غیر از

کرد، جای تعجب ی خودش صحبت میمدلِ خاص و غیرمؤدبانه

 داشت!



 مردم؟اش میحاال نباید برای این ابراز عشق در لفافه

 هامون سر تکان داد و با محبتی برادرانه لبخند زد.

 پاشو بریم که دیگه صبح شده، ایناام خوابشون میاد._

 ماساژ دادعمران پوفی کالفه کشید و گردنش را کمی با دستش 

 و ایستاد.

اش فشرد و ام را بین دو انگشت اشاره و میانیسمتم آمد و بینی

 چشمکی ریز زد.

 کشمت.ها، دست تنها بمونم میجوجه صبح باید بیای شرکت_

 ای به هامون کرد.اشاره

 خوان بپیچونن برن، خودمم و خودت.چون این دوتا می_

 هامون خندید و گفت.

 شه؟ا دلت تنگ میمونی یدست تنها می_

 عمران چشمش را جمع کرد و گفت.

 برو بابا، دلتنگی کجا بود، کلی کار ریخته سرم._

 هامون نگاهم کرد و با همان لبخند گفت.

 گه!دروغ می_

 ام را گرفت و کمی فشرد و گفت.عمران دوباره بینی

 شاید!_



لبخند زدم و سرم را عقب بردم که هردوشان بعد از خداحافظی 

 ی بیرون رفتند.کوتاه
**** 

برخالف چیزی که خودش گفته بود، صبح به دنبالم نیامد و منِ 

آلود، زمانی چشم باز کردم که آفتاب اسفندماه، تا وسط خواب

ام را تکان که بدن خشک شدهاتاقم پهن شده بود و بعد از این

روی تختم به دیوار را هایم ساعت نصب شده روبهدادم، چشم

 دید.

اش بودم و چرخیدم و های از دوازده گذشتهعقربه متعجب به

 کاغذ کوچک یادداشت ترالن را روی عسلی کنار تخت دیدم.

شه، با دونم کی کارمون تموم میرم بیرون، نمیبا هامون می"

خواب خواد بیخیال تخت بخواب که عُنُق جانت گفته نمی

 "بشی

 لبخندی زدم و طاق باز خوابیدم و بدنم را کشیدم.

ترین عُنُق دنیا بشم که حاال مالکیتش من فدای اون مهربون"

 "فقط و فقط مال خودمه

 شیرینی این مالکیت تمام جانم را در بر گرفته بود.



ی گوشی، دست بردم و از روی عسلی چنگش با صدای ویبره

 زدم.

هایم درخشید و تماس را برقرار با دیدن کد کشور آلمان، چشم

 کردم.

 حالی لب زدم.م چسباندم و با خوشگوشی را به گوش

 هماجونم_

اما او جیغ کشید که با قهقهه گوشی را فاصله دادم و به صدایش 

 گوش کردم.

 شعور تر فقط خودتونید!تر و بیاز شما نامرد_

 من االن باید بفهمم؟

 بازهم خندیدم که صدای صدرا هم به گوشم رسید.

ما ایران بودیم  مردید تاخدایی خیلی آب زیرکاه بودید، می_

 شدید؟عاشق پیشه می

هایی که راهای به غرغرهایشان و میان آن بد و بیچگد دقیقه

رفت، مان هم میکرد و قربان صدقههما نثار من و عمران می

 کردیم.مان را رفع میدادم و دلتنگیگوش می

هایم و بوی تلخی که در مشامم با حس داغ شدن پشت لب

کردم و سرم را باال گرفتم تا خون جاری  پیچید، تماس را قطع



هایم نریزد و خودم را به دستشویی ام، روی لباسشده از بینی

 رساندم.

آبی به دست و صورتم زدم و خیالم که از بند آمدن خون راحت 

 هایم کشیدمش.شد، خمیردندان را روی مسواک زدم و به دندان

و متعجب به سوخت که خمیردندان را خالی کردم هایم میلثه

 خونی که از دهانم خارج شد، خیره ماندم.

ی گوشی، روی شلف آب را در دهانم چرخاندم که با صدای ویبره

 ام را باز کردم.زیر آیینه، سرم را باال گرفتم و پیام دریافتی

ترین موضوع برایم، اهمیتام کرده بود که بیقدر شوکهمتنش آن

 کردم.انم حس میطعم گس و تلخ خونی باشد که در ده

 تراز گلیمتون دراز نکنید، یه تیکهبه نفعتونه که پاتونو بیش"

استخونی بردارید که از گلوتون پایین بره، قبالً هم هشدار 

ا همه چیزم بگو تی بیگرفتید و توجه نکردید، اینو به اون پسره

 "بینید، خیلی بدپیغمای مارو جدی بگیره، وگرنه همتون بد می

سر هم متن آمیخته با خونم را فرو دادم و چندبار پشتآب دهانِ 

 پیام را خواندم.

آمیز دریافت کرده بودم، اما های تهدیدقبال هم دو سه باری پیام

 نه به این جدیت!



 ی انگشتام در آیینه خیره شدم و با گوشهبه صورتِ سفید شده

 ام پاک کردم و مرور متنشستم، رد کمرنگ خون را از زیر بینی

 تر کرد.پیام، اعصابم را متشنج

بار ترس بر تمام تنم اش دوباره بلند شد که اینصدای ویبره

که لرزش خفیفی داشت، پیش بردم و   دستم را  نشست و

 برداشتمش.

ها دود شد و بر هوا با دیدن نام عمران، انگار تمام آن نگرانی

ای رفت و نفسم آزاد شد و با خواندن متن کوتاه پیامش، قهقه

 کوتاه از سر خوشی زدم و بیرون از دستشویی رفتم.

عروسک زشت خودم، تا بیست دیقه دیگه آماده باش دارم "

 "میام دنبالت، بریم خرید، آماده نباشی جریمه داری

 راه آشپزخانه را در پیش گرفتم و سمت یخچال رفتم.

ی یک لیوان، در چرب را بیرون آوردم و به اندازهبطری شیر کم

 گذاشتمش. کوچک شیرجوش ریختم و روی شعله ظرف

ی فوری را در ماگ ریختم و خوری از پودر نسکافهدو قاشق چای

 شیر به جوش آمده را رویش خالی کردم و با قاشق بر همش زدم.

به طرف اتاق رفتم و بانداژ پایم را تعویض کردم و بعد از آن، 

 هایی که به دستم رسید را پوشیدم.اولین لباس



 اهی اجمالی به پالتوی کوتاه زرشکی ونگ
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ام انداختم و کش مو را بی رحمانه و از باال به شلوار جین مشکی

ی فِر دار کنار ام بستم که باز هم چند رشتهموهای پف کرده

شال بافت زمستانی  جا باقی ماندند و منصورتم مصرانه همان

 تم.مشکی را هم روی موهایم انداخ

و تنها آرایش   ام زدمام را به یقهکمی از آن عطر همیشگی

 همرنگ پالتویم. صورتم شد رژلب زرشکی

ام را سر پشت میز اشپزخانه نشستم و آرام آرام شیرنسکافه

کشیدم که با صدای زنگ در، کیف کوچکم را برداشتم و آیفون 

 را جواب دادم.

 صورتش را جلو آورده بود و گفت.

 ات کنم؟حاضری یا بیام جریمهجوجه _

 خندیدم و گفتم.

 اومدم_

 هایش را کج کرد و گفت.لب

 ای بخشکی شانس نکبت!_



ام فرو بردم های بلند و جیر زرشکیخندیدم و پاهایم را در بوت

 و بیرون رفتم در را قفل کردم.

 .شدپشت فرمان نشسته بود و صدای بلند آهنگش شنیده می

های معمولی، اما گیرا او که با آن چشم ها بهدوست داشتم ساعت

 اش خیره به در منتظر من بود خیره شوم.و مشکی

 با دست اشاره کرد و لب زد.

 بیا دیگه._

 سمت دیگر کوچه رفتم و سوار ماشین شدم.

 صدای آهنگ را کم کرد.

قدری جنتلمن بود که پیاده شود و در ماشین را برایم باز نه آن

ساتی رفتار کند و مثالً با یک شاخه گل رز کند، نه بلد بود احسا

 قرمز سالمم را پاسخ دهد.

جای جواب سالمم، دست برد زیر شال و موهای اما همین که به

 ام را لمس کرد و گفت.در حصار کش مانده

 طوری تو؟چه_

 ارزید.برای من دنیایی می

 لبخندم عمق گرفت و سرم را تکان دادم.

 تو خوبی؟_



اش را از روی موهایش، به دودی چشمکی زد و عینک

 هایش زد و راه افتاد.چشم

امروز بدجوری اعصابم توی شرکت خورد شده بود، اما االن _

 خوبم!

 نما لبخند زدم و پرسیدم.دندان

 چرا خوبی؟_

ی دوباره دست راستش را سمت صورتم آورد و همان چند رشته

 داد. باقی مانده کنار صورتم را لمس کرد و با شیطنت جواب

 خاطر اینا!به_

 هایم کشید و من آب دهانم را فرو دادم.او دست روی چشم

 خاطر این لعنتیا که سگ داره!به_

هایم کشید و من قصد داشتم تر آورد و روی لبدستش را پایین

 ام از کار افتاده بود.های حرکتیسرم را بدزدم اما انگار تمام اندام

 لب زد.

 ی زرشکیصاحاب موندهبیخاطر این رژ به_

ای بیرون کشید و به دستم دست دراز کرد و دستمال کاغذی

 داد.

 ی چشم نگاهم کرد.خندید و با گوشه



شد ولی ای پاک میشد اگه جور دیگهکه خیلی حالم بهتر می_

 الحساب با این دستمال پاکش کن!حاال عیبی نداره، علی

دستش گرفتم و به  خون به صورتم هجوم آورد و دستمال را از

 هایم کشیدم.آرامی روی لب

سرعتش را باالتر برد و با صدایی که زنگ تهدید درش حس 

 شد گفت.می

 ها، فقط و فقط جلوی خودم!از این به بعد این رنگ_

از این به بعد، این عطر نیمه شیرین کوفتی، فقط و فقط 

 هایی که دوتایی بودیم.وقت

زد به رنگ لبو که طعنه می  ماشدهاز شدت خجالت صورت سرخ

 را چرخاندم سمت شیشه که با شیطنت و خنده ادامه داد.

 منتها بعد از محرمیت!_

 جوابی ندادم که با دستش به بازویم ضربه زد و گفت.

 کر شدی یا شنیدی؟_

 آمد جواب دادم.با صدایی که از ته چاه در می

 شنیدم._

 کشید.ام را ی داغ شدهدست جلو آورد و گونه

 نشنیدم بگی چشم!_



 لب گزیدم و گفتم.

 چشم._

 دستش را روی فرمان گذاشت و گفت.

 ، تو فقط بگو چشم، من خودم فدای اون چشماتم.جونمای_

 قدری خجالت کشیدم که معترض لب زدم.آن

 عه، عمران!_

 قهقهه زد و جواب داد.

میرم برای این خجالتت که شبیه این دخترای زمان آخ که می_

 شی!جار میقا

 ام گرفت.خنده

 گفت

 حاال تا نمردی از خجالت ورنگ به رنگ شدن، بریم ناهار؟_

 سرم را تکان دادم.

 بریم._

 سرش را تکان داد و خندید.

 بعدشم بریم برای خانممون انگشتر نامزدی بخریم؟_

 چرخیدم و نگاهش کردم.

 هایش برداشتم.دستم را جلو بردم و عینکش را از روی چشم



 کرد.اخم 

 عه نکن بابا، آفتاب کورم کرد._

 عینک را عقب بردم و خیره به چشمانش شدم.

 هاتو ببینم.دوست دارم چشم_

 تای ابرویش را باال داد.یک

 کنی!عجبا، داری اذیت می_

 ریز خندیدم.

 دوباره پرسید.

 جوابمو ندادی، پرسیدم بریم برای خانوممون حلقه بخریم؟_

هایش بود مردم و لب که در چشم هزاربار برای محبت و شوقی

 زدم.

 آره_
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ای از کباب برگ را سر چنگال زد و اخم کرد و با توپ و تشر تکه

 دستش را مقابل دهانم آورد.

 بخور یغما، انقدر نرو رو اعصابم._

 با اکراه دهانم را باز کردم و او پر حرص غذا را در دهانم چپاند.



ن تریترین و دنجایوتی بود و این که گوشهرستوران سنتی خل

 تخت را انتخاب کرده بودیم برای نشستن، خیلی خوب بود.

شنیدم و های عمران را فقط خودم میها و غرولونداین که اخم

زده الزم نبود از لحن تند و صدای بلندش مقابل بقیه خجالت

 شوم هم خیلی خوب بود!

ترش محلی فرو دادم و چشم ی کباب را به ضرب و زور دوغ تکه

 نمای کوچک میان رستوران دوختم.به آب

گلی و تزئین رویشان حس خوبی از فضای سنتی و دیوارهای کاه

 های رنگی گرفته بودم.کاریبا آینه

 این حس خوب را حضور عمران تکمیل کرده بود.

بار واقعاً جایی برای غذا خوردن باز هم چنگال را باال آورد که این

 نداشتم و سرم را به چپ و راست تکان دادم.

 نه دیگه خیلی سیر شدم._

ترین حالت ممکن، ناگهان چنگال را در بینیدر غیرقابل پیش

پرتاب کرد و من دارشهای کنگرهدیس بیضی مسی با آن کناره

 از جا پریدم.

 صورتش را جمع کرد.



خوری؟حالمو میهای گند غذا، غذا بچه دو ساله چرا مثل این_

 هم زدی یغما، اه!به

 هایم را جمع کردم و پر حرص نفسم را به بیرون پرتاب کردم.لب

 ی کم حجم منم سر جنگ داری عمران؟تو با معده_

 دستش را در هوا پرتاب کرد.

 گی برا خودت؟برو بابا، چی می_

 نگاهی به بدنم انداخت.

گیری، کال پوستی و استخون؟بخور بذار دو پر گوشت ب_

 ترسه!خواد بهت دست بزنه میجوری آدم میاین

پناه که تنها نگاهی به خودم انداختم و باز هم مانند کودکی بی

آویزش قطرات اشکش است، بغض به گلویم شبیخون زد و دست

 زمزمه کردم.

 من همینم، چه بدت بیاد، چه خوشت بیاد!_

دادن آن ام را برای فرو سرم را پایین انداختم و تمام سعی

راه گلویم به کار گرفتم ی زهرماری و وحشتناک میان شاهتوده

 هایم پایین بچکد.که مبادا آب شود و از چشم

 ام گذاشت و سرم را باال آورد.با خشونت دست زیر چانه

 ببین منو_



ی هایم اصرار به سرپیچی داشتند و جایی حوالی قفسهمردمک

 اش حرکت کردند.سینه

های بداخالقش از من دانستم چشمش بودم، میهایمن رام چشم

یک حیوان گوش مخملی ساخته! بدترین بال را هم که بر سرم 

اش، خوب بلد بودند غم را های دوست داشتنیآورد، آن سیاهمی

 بشویند و ببرند!

 تر توپید.جدی

 گم به من نگا کن توله!می_

ثل اش، ادبیاتش هم متوله هم فحشش بود و هم قربان صدقه

 ترین بود!خودش لعنتی

 ی خدا طلبکارش چفت کردم.نگاهم را در نگاه سیاه و همیشه

ام را در کسری از امان از آن دو گوی سیاهی که تمام دلخوری

 دادند.ثانیه پر می

 بار دیگر بزاق دهانم را بلعیدم و لب زدم.یک

ی تن و بدن استخونیش وقتی از کسی بدت میاد، وقتی درباره_

کنی، مجبورت نکردن که باهاش ن مشمئزکننده صحبت میبا لح

 ازدواج کنی!

 هایش اول گرد شدند و بعد کمی سرخ!چشم



 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت.

 ای!خاک تو اون سرت کنن انقدر بچه_

 مثل خودش اخم را میان ابروهایم نشاندم.

 هات داشت؟شه از حرفچه برداشتی جز این می_

 را باد کرد و نفسش را بیرون داد.هایش لپ

اش گذاشته هایش را روی پاهای چهارزانو نشستهساعد دست

 اش را در هم قالب کرده بود.ی مردانهبود و انگشتان کشیده

عصبی بودم اما نگاهم به ساعت صفحه گرد طالیی ماتش کشیده 

قدر این ساعت به مچ ام گذشت که چهشد و از ذهن دریده

اش با آن موهای کم پشت روی دستانش و نهعضالنی مردا

ای که از پایین انگشتانش تا نزدیکی گردنش ادامه خالکوبی

 آید.داشت، می

 گفت.با صدایش سر باال گرفتم که می

 شم بابت ضعیف شدنت!تونی برداشت کنی که نگران میمی_

ِ دلربایش را باال داد و تای ابروهای تمیز شده و پرپشت هاللییک

 را جلو آورد و آرام لب زد. سرش

 من گفتم از تن و بدن تو بدم میاد؟_



هایش رویم هرز چرخید و در نگاهش پرشیطنت شد و مردمک

 گلو خندید.

 منِ گردن شکسته غلط بکنم!_

تمام تنم گر گرفت و پاهایم را از روی تخت آویزان کردم و 

 هایم را به پا کردم.بوت

 نفسی منقطع کشیدم و گفتم.

 ن بخور بریم دیگه دیر شد.عمرا_

 اش بلندتر شد و گفت.بار صدای خندهاین

 ریزونم.اتو میخودم این خجالت خوشمزه_

  عمران بود دیگر!

 اش بودم!من بودم که دلداده

 ما بودیم که هیچ چیزمان شبیه به دو آدم عادی و عاقل نبود.

کردم و کرد، من بغض میزد و پرخاش میای او داد میلحظه

های کرد سر شوخیای بعد او قصد میشدم! لحظهلگیر مید

شدم و دل از اش را باز کند و من سرخ و سفید میمنشوری

 تپید!اش، میدار مردانهی خسام برای صدای خندهدست رفته

 کردیم.الحساب، خوب در کنار هم دیوانگی میدو دیوانه که علی
** 



 دیدم.و انگار خواب می گذشتمها میکنارش از مقابل طالفروشی

چیزی که تا چندروز قبل درست برایم شبیه به یک رویا بود، 

حاال محقق شده بود و من و عِمران، در پی حلقه و لباس نامزدی 

 بودیم.

قدر همه چیز شبیه به یک خواب بود، زمانی که مقابل یک آن

مغازه ایستادیم و من نگاهم را بین انگشترها چرخاندم و عمران 

 اره کرد.اش

 ببین این ردیف دومو، پنجمی از باال._

 نیشگونی
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رخ او با آن خط فک زاویه محکم از کنار ران پایم گرفتم و به نیم 

طور این باورپذیر است که او ایندارش خیره شدم و فکر کردم، 

 پرسد؟!دهد و نظر من را میپایم راه آمده و حاال نظر میپابه

سنگینی نگاهم را حس کرد که سر چرخاند و گردنش را تکان 

 داد.

 هوم؟چیه؟زشته؟_

 شیفته و شیدا لبخند زدم.



 متعجب نگاهم کرد.

 خوبی؟_

های او روی من هم تأثیر شیطنتم گل کرده بود و انگار پررویی

 مان، در یکگذاشته بود که بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی

حلقه کردم و تکانی که او از شوک  حرکت دستم را دور بازویش

 این حرکتم خورد را دیدم و زمزمه کردم.

 قدر خوبه که قراره مال من بشی.چه_

تر دلم برایش قنج رفت و سیب آدمش باال و پایین شد و بیش

 ترش شدم.نزدیک

رفت، در ذوقم زد و با طور که انتظارش میفاصله گرفت و همان

 ب زد.جدیت به اطراف اشاره کرد و ل

 بینی شلوغه؟خبرته؟ داری میای تو بغلِ من؟نمیچه_

شدم و بر اساسِ آن رویِ شخصیت لوس طبیعتاً باید ناراحت می

کردم اما من برای غیرت مرد پیشِ رویم و ننرم، باید بغض می

 جان دادم و فاصله گرفتم.

 زند.ریز خندیدم و دیدم که نبض گردنش تند می

 با جدیت لب زد. نگاهی به صورتم انداخت و

 زهرمار._



نما شد که سرش را خم کرد و با نهایتِ بدجنسی لبخندم دندان

 گفت.

جور پسری دونه با چهیه دختر عاقلِ خجالتی، که از قضا می_

طرفه، باید خیلی مراقب رفتارهاش باشه کوچولو، اون هم توی 

 خیال حلقه ویه مکان شلوغ، که باعث نشه اون آقا پسره کالً بی

لباس و مابقی کوفت و زهرمارا بشه و مچ اون پیشی ملوسه رو 

بگیره و بندازه تو ماشین و ببرتش یه جای دور، دورِ دور، بعد 

وقت پا بذاره روی قول و قرار و حرمت و این حرفا که اگه اون

 بذاره.

 حرفش را قطع کردم و متعجب گفتم.

ر یه خاطای تو، همش بهقدر مسخرهعمران، نفس بگیر، چه_

 دست انداختن دور بازوت؟

 دار لب زدم.طرف لبم را باال بردم و کشیک

 ایــــــــش!_

 خندید و شانه باال انداخت.

ی همون پنبه و آتیشه، گفتم که بدونی کالً فعالً که قضیه_

 مراقب خودت باشی!

 چشمکی زد.



 ترجیحاً همون خجالتی بمونی بهتره!_

 اشاره کرد که وارد شوم.

 را به سختی کنترل کرده بودم و زمزمه کردم.لبخندم 

 تکلیفت با خودت روشن نیستا._

 لب گزید و گفت.

 دِ ببند دختر، نذار تکلیفو نشونت بدم!_

ی باز شدن در را فشرد و ما پشت سر هم مرد فروشنده دکمه

 وارد شدیم.

 ها بسیار!فروشگاه بزدگی بود و تنوع حلقه

 

گذاشت و انتخاب من تنها ها میترینعمران دست روی گران

 ی ساده و تک نگین بود.یک حلقه

 

را در دومین انگشت دست چپم انداختم و با ذوق دستم را  حلقه

 مقابلش گرفتم.

 قشنگه عمران؟_

اخم کرد و دستش را جلو آورد و از انگشتم خارجش کرد و روی 

 ای گذاشت.میز شیشه



 ست.نچ، خیلی ساده_

پرنگینی که دورتادورش را به شکل در عوض انگشتر برلیان 

طرح ریزی پوشانده بودند را خودش به دستم های خوشبرگ

 اش شد.انداخت و با رضایت خیره

 این خوبه!_

 با نارضایتی لب ورچیدم و گفتم.

 اما من اون رو_

 توجه اعتراض من، سمت مرد فروشنده چرخید و گفت.بی

 خوایم.آقا همین یکی رو می_

ک بودنش شکی نبود، اما از این بی اعتنایی و در زیبایی و ت

 ام شده بودم.تحمیل کردن نظر و خودرأی بودنش کمی کالفه

 

ای به های زنانه ایستادم و اشارهمقابل بوتیک لباس مجلسی

ای که از جلو کوتاه و از پشت بلند و پیراهن آبی روشن دکلته

 دنباله دار بود کردم و با ذوق لب زدم.

 ه؟طوراین چه_

 سرش را تکان داد و اشاره کرد که وارد شوم.



متعجب و خوشحال وارد شدم که عمران هم پشت سرم داخل 

 آمد و در مقابل سوال دختر جوان فروشنده که پرسید.

 تون کنم؟تونم راهنماییخوش اومدید، می_

 من لب زدم.

 از اون لباس آبیه_

 عمران میان حرفم دوید و گفت.

ت ساش پوشیدهسفیده که آستین داره و یقهاون پیراهن بلند _

 شه سایز خانوم من بیارید؟رو، می

ی عمران شدم و با دخترجوان که از ما دور شد، متعجب خیره

 ناراحتی و بغض لب زدم.

 عِمران!_

 ریشش کشید و با جدیت لب زد.دستی به ته

 منو بَبو گالبی فرض کردی؟_

فهمیدم چه حرف مفتی با حرص یک پایم را بر زمین کوبیدم و ن

 شعورم صادر شد که گفتم.بود و چه فرمانی در مغز بی

  پوشید وهای تا وسط رون نمیاحیاناً مانا پیراهن_



ی چهار انگشت دستش را روی حرفم هنوز تکمیل نشده، ضربه

هایم را در دندانم و هایم حس کردم و فرو رفتن گوشت لبلب

 ی تیز انگشترش!بت گوشهپارگی ریز کنار لبم را بر اثر اصا

  هایم پرید و مبهوت ماندم، اما دردش مهم نبود!برق از چشم

نفسم را در سینه حبس کردم و همین که چشم چرخاندم و 

دیدم کسی جز آن دختری که برای آوردن لباس سمت دیگر 

قسمت بود و  ی دیگر هم آنفروشگاه رفته بود و یک فروشنده

های تا شاهد اولین صحنهشخص دیگری اطراف ما نبود 

ی ما باشد، خیالم راحت ی زندگی مشترک شروع نشدهعاشقانه

 شد!

ی دردناکش که عجیب هایم گذاشتم و گوشهدستم را روی لب

 سوخت را به داخل دهانم کشیدم.می

سوخت و سرم را باال های غلتان میهایم از هجوم آن لعنتیچشم

 گرفتند که پایین نچکدند.

ام ق فندکش بلند شد و بعد بوی سیگارش در بینیصدای تق ت

 پیچید.
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دختر با لباس و لبخند، سمتمان آمد و انگار متوجه جو 

ی بین ما شد که لباس را بدون هیچ حرفی به دستم زدهنکبت

داد و من هم بدون تشکر از دست او قاپیدمش و سمت اتاق پرو 

 رفتم.

 یهای متورم و گوشهورتت رنگ پریده و لبنگاهم در آینه به ص

ی لبم و رد باریک خون ماند و با بی حسی، لباس را بر باال آمده

 تنم کشیدم.

به قد و قامتم در آن پیراهن بلند سفید ساده که از روی کمر 

اش ردیف های ریز خورده بود و روی قسمت زیر سینهچین

 های مریم کوچک بودند نگاه کردم.گل

 ی مربع پوشیده داشت.های حریر و یقهآستین

 اصال مگر مدلش مهم هم بود؟

سوخت، مدل لباس را هایم، بلکه دلم میمنی که نه لب

 خواستم برای چه کاری؟!می

که در بزند، در را هول داد و من زیر لب لعنتیی به قفل بدون این

 ی اتاقک فرستادم.خراب شده

را روی لباس حرکت  دود سیگارش را بیرون فرستاد و نگاهش

 داد.



حد و هایم نگاه کرد و با اخمی وحشتناک و جدیتی بیدر چشم

 اندازه لب زد.

وقت، خودتو با هرکسی مقایسه نکن، تو وقتِ هیچدیگه هیچ_

 فرق داری چون قراره زنم بشی، نه دوست دخترم!

 جواب ندادم که پرسید.

 مفهوم بود؟_

 با تخسی نگاهش کردم.

 یگارش گرفت و دوباره پرسید.کام دیگری از س

 مفهوم بود؟نشنیدم بگی بله!_

 سرم را تکان دادم و آرام جواب دادم.

 بله_

 خوبه!_

 این را گفت و سرش را بیرون برد و در اتاقک را بست.

ی لبم گذاشتم و اجازه همان گوشه سر خوردم و دست گوشه

ی دل ی دو سه قطره، فقط دو سه قطره، عقدهدادم به اندازه

 سبک کنم.

  عمران،

 عمرانِ من،



 ،عمرانِ بدِ من

 چرا دوستت دارم؟!
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دیدم را ی خریدهایمان، اولین چیزی که میماندهبرای باقی

 کردم.انتخاب می

قدری بی حوصله شده بودم که برایم اهمیت نداشته باشد آن

 رنگ مثالهای شیری پاشنه بلندم، جلوباز است یا بسته، یا کفش

 آید یا نه.کت و شلوار عمران به لباس من می

هایی که در هرکدامشان چندین کارمان که تمام شد، با دست

 کیسه بود، سمت ماشین حرکت کردیم.

تمام مدتی که در مسیر برگشت به خانه بودیم، کالمی بینمان رد 

 و بدل نشد.

از صورتم را سمت مخالف او چرخانده بودم و در حجم انبوهی 

 زدم.شد، دست و پا میافکاری که در نهایت به هیچ ختم می

 های خانه بودیم که گفت.نزدیک



طور که بوش میاد، حاال حاالها ترالن قراره برای هامون ناز این_

خوان عقد کنن به ما ربطی نداره، من کنه، این که اونا کی می

 جشن رو برای آخرهفته ببینم. خوام تدارکمی

 آماده باشی.گفتم که 

 با شنیدن تاریخی که گفته بود،

 هایی از حدقه در آمده سمتش چرخیدم.با چشم

 اعتراض کردم.

 ست!امروز سه شنبه_

 ی چشم نگاهم کرد.با گوشه

 منم منظورم سه روز دیگه بود._

 نالیدم.

شه گفتی؟نمیخب من نباید آرایشگاه برم؟نباید زودتر بهم می_

 ی بعد؟خر هفتهمراسم رو بندازیم برای آ

کرد و خیره به مقابلش بود، ابرو باال طور که رانندگی میهمان

 انداخت و گفت.

 شه!نچ، نمی_

رسید، اما مشت محکمی روی ران پای خودم زورم که به او نمی

 هایم را بستم.زدم و از دردش چشم



 ام را که دید، دلش به رحم آمد.کالفگی

همین االن ببرمت تا اگر آرایشگاه خاصی مدنظرته بگو _

 باهاشون هماهنگ کنی.

 هایم را روی هم ساییدم و با لجاجت گفتم.دندان

 رم!اصال آرایشگاه نمی_

ای سمتم کرد و با بی تفاوتی شانه نگاه گوشه چشمیباز هم نیم

 باال انداخت و فرمان را پیچاند.

پسندیده، پسندیده، چه اهمیتی داره که نرو، اونی که باید می_

 بری یا نری؟!

 تر شدم.عصبی

 با بدجنسی ادامه داد.

 بذار همین زشتی که هستی بمونی، من برام فرقی نداره!_

 لب ورچیدم و لب زدم.

 عِمران!_

 ی کوتاهی کرد.خنده

 برمت.بگو کجا برم، خودم می_

تنها آدرسی که به ذهنم رسید، همان آرایشگاهی بود که برای 

 مراسم عروسی هما رفته بودم.



 جا رفت.آدرس را گفتم و عمران مستقیم آن

 

وقت را که به سختی برای سه روز بعد از سالن آرایشگاه گرفتم، 

 به ماشین برگشتم و سمت خانه حرکت کردیم.

مقابل در خانه ایستاد و خودش هم پیاده شد و یک به یک 

 خریدهایمان را به کمکم آورد و داخل آسانسور گذاشت.

 گفتم. سرم را باال گرفتم و

 تو نمیای خونه؟_

 که نگاهم کند جواب داد.بدون این

 رم کیک سفارش بدممی_

ها را که کف آسانسور گذاشت، راست ایستاد و نگاهم کرد نایلون

 و شوکه شده، حرفش را قطع کرد.

 ام کشید.های گرد شده دستش را جلو آورد و زیر بینیبا چشم

 گفت.انگشت آغشته به خونش را مقابلم گرفت و 

 یاخدا، این چیه یغما؟_

 طور حسش نکرده بودم؟!چه

ی خودم هم متعجب خیره به انگشت او شدم و بعد چند قطره

 ام جاری شد و روی شالم چکید.دیگر از بینی



 زد و هول شده گفت.صورت عمران به زردی می

 دماغ شدی یغما؟!چرا خون_

 بیا بریم دکتر.

 سرم را باال نگه داشتم و گفتم.

 ه چیزی نیست، دستمال داری؟ن_

 عصبی توپید.

 گم بیا بریم دکتر.سرتو نگیر باال، خطر داره، می_

آلود تر از آنی بودم که بتوانم جایی به غیر از تر و خوابخسته

 خانه را تحمل کنم.

ی گسش ام وارد گلویم شده بود و طعم تلخ و مزهخون از بینی

 حالم را دگرگون کرد.

 و به عمران گفتم.حالت تهوع گرفتم 

 خدا چیزی نیست.بزرگش نکن به_

 دستم را گرفت و کمی کشید.

 کنی با من؟دختر چرا لجبازی می_

 دماغ شدی؟بیا بریم بفهمم چرا الکی الکی خون

 دستم را از میان انگشتانش آزاد کردم و گفتم.



کنی، باور کن هیج اتفاق مهمی جوری داری اذیتم میاین_

 نیفتاده.

آمد و با حرص دکمه را فشرد و خیره به من که هنوز سرم داخل 

 را باال نگه داشته بودم لب زد.

 چیزیت نشه، من اعصاب ندارما!_

 ام گرفت.خنده

 تر گفت.پرحرص

 کنم!زنم لهت مییعنی اگه مریض شده باشی می_

 ام گذاشت که با صدای بلند خندیدم.دستمالی روی بینی

 کالفه چنگ در موهایش زد.

 خندی؟چرا می_

داشت ها را برمیآسانسور ایستاد و در همان حال که او وسیله

 گفتم.

 هاتم با وحشی بازیه؟نگرانی_

 بی حوصله جواب داد.

 ام، تو خوبی.آره من کالً دیوونه_

 ولی حق نداری مریض بشی!

 زدم ترالن آمده باشد که زنگ زدم.حدس می



کرد و نگران به من و  ای منتظر ایستادیم که در را بازچندلحظه

 دستمال آغشته به خون در دستم نگاه کرد و گفت

 وای خدای من، آجی چی شدی._

 وارد خانه شدم و پشت سرم عمران داخل آمد.

 به سرعت سمت دستشویی رفتم و جواب دادم.

 چیزی نیست عزیزدلم._

 شنیدم که عمران گفت.

 کردن.ترا سالم میترا به بزرگقبالً کوچیک_

 سالم زنداداش.علیک 

نشنیدم ترالن چه گفت و در دستشویی را بستم و سرم را خم 

 کردم.

ریخت و تکرار این اتفاق، دوبار در خون به شدت در روشویی می

 یک روز خودم را هم نگران کرده بود.

تر سرم را به چپ و راست تکان دادم و کمی که از شدتش کم

 شد، بیرون رفتم.

که دستشویی در آن قرار داشت، تکیه عمران به دیوار راهرویی 

 داده بود و با خارج شدن من، کمرش را
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 از دیوار جدا کرد و جلو آمد.

ای که ترالن مشغول درست کردنش بود، بوی سس ماکارونی

 تمام خانه را برداشته بود.

زد، دلم را برد و های عمران موج میای که در چشمنگرانی

 پرسید.

 خوب شدی؟_

 بند اومد؟

 خوای بریم دکتر؟می

 هایم چرخاندم.ی چشمهایم را در کاسهکالفه مردمک

 نه!_

 ام برداشتم و نشانش دادم.دستمال را از روی بینی

 ببین داره بند میاد._

 کالفه شده بود و برای پرت کردن حواسش گفتم. 

خواستی بری کیک سفارش بدی راستی، بدون من می_

 بدجنس؟

 تش را در هوا پرتاب کردم.دس



کار االن حال تو خوام چیکوفتم بخورن مهمونا، کیک می_

 جوریه؟این

 لبخند زدم.

 من خوبم، باهم بریم؟_

قدمی جلوتر آمد و انگار اصال حرف من را نشنیده بود که به کنار 

 لبم خیره شد و زمزمه کرد.

 بمیرم!_

 گفتم.

 خدانکنه_

ای رویش زد و چسباند و بوسه هایشاش را به لبانگشت اشاره

 ی لب من چسباند.بعد انگشتش را به گوشه

 هایم انحنای لبخندی به خودشان گرفتند.لب

اش چسباند و دست پشت سرم گذاشت و سرم را به سینه

های من روی هم افتادند و ای روی موهایم نشاند و چشمبوسه

 لب زد.

 عصبی بودم._

 جوابی ندادم.

 گفت.



 نفهمیدم چه غلطی کردم.یهو _

باز هم سکوت کردم که دست دیگرش را هم دور تنم پیچید و 

 اش فشرد.ی سینهمن را محکم به قفسه

ام نشستند و هایش نرم روی پیشانیسرم را باال گرفتم که لب

 ناگهان با صدای ترالن که گفت.

 بهتری؟_

ول از هم فاصله گرفتیم و ترالن معذب به ما نگاهی انداخت و ه

 شده گفت.

  چیزه، غذا سوخت_

سریع سمت آشپزخانه رفت و من لب گزیدم که عمران با 

 شیطنت خندید و ابرو باال انداخت.

 حاال شاهد چیزِ خاصی که نبود!_

اش زدم که دستم را در دستش گرفت و انگشتانم مشتی به سینه

 هایش رساند و لب زد.را به لب

 من عصبانی بودم یغما._

خواهی خشک و توانست یک معذرتگفت و انگار نمیهارا میاین

 خالی بکند!



خیره نگاهش کردم که دوباره رد نگاهش کشیده شد سمت 

 ی لبم و آب دهانش را فرو داد و زمزمه کرد.گوشه

 عصبانی بودم، عصبانی شدم، یهویی!_

 دست خودم نبود!

 

های یک هایش کردم که شبیه به چشمتنها نگاه به چشم

 اش بود.کاریی پشیمان از خرابتخس و چهارساله یپسربچه

نگاه دزدید و فاصله گرفت و با صدای بسته شدن در خانه، به 

خودم آمدم و دیدم که او رفت و عطر تنش روی تن من به جا 

 مانده.
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 خان را راهی اتاق خوابشان کردیم.جون و کیومرثسرِشب مهین

های ترالن بود که بیدار مانده زور قهوه خودمان هم با ضرب و

 بودیم.

کارها در باغ مشغول چیدن میز و صندلی بودند و من و خدمت

هارا جابجا عمران و هامون و ترالن، در خانه مبلمان و وسیله

 کردیم.می



های ساعت چهار صبح را رد کرده بودند و دختری که برای عقربه

نیم ساعت قبل کارش را ی عقد آمده بود، همین تزئین خنچه

 تمام کرده و رفته بود.

نشست و با خستگی سمت   ی بزرگ عقدترالن پای خنچه

 عمران توپید.

آخه عقد رسمی که نبود، خنچه چیدن دیگه به چه کارتون _

 میاد؟

 عمران روی کاناپه دراز کشید و جواب داد.

 خوام چیزی کم و کسر باشه.فرقی نداره، نمی_

 بود. هامون کالفه شده

تر زمان نیاز داشتیم، انقدر برادرِ من، حداقل به یک هفته بیش_

العجلی کار کردیم، من یکی که رسماً دارم این دوسه روز ضرب

 شم.دیوونه می

 هایش گذاشت و با خنده گفت.عمران ساعدش را روی چشم

 کنم.غر نزنید بابا، حموم زایمون ترالن جبران می_

خل ظرف طالیی بزرگ پایه دار ترالن گردوی کوچکی از دا

 برداشت و سمت عمران پرتاب کرد.

 حرف نزن عمران._



 و عمران بلندتر خندیده بود.

 گفت.هامون راست هم می

گفت انجام العجلی که میتر از آن ضربکارهایمان چیزی بیش

 شده بود.

فردای همان شبی که عمران برای سفارش کیک رفته بود، با 

که من نظری در انتخابشان بدون این چند دسته کارت دعوت

داشته باشم برگشته بود و من و ترالن بر طبق لیستی که عمران 

ها را به دست ها را نوشته بودیم و کارتتحویلمان داده بود، اسم

 پیک سپرده بودیم.

سر هم پیش رفته هویی و پشتناگهانی و یک  چیزقدری همهآن

ایان از دیدن کارت دعوت بود که بدون شک تمام اقوام و آشن

 مراسم نامزدی من و عمران، در حیرت فرو رفته بودند.

هما برای چندمین بار تماس تصویری گرفته بود و هامون گزارش 

 داد.یک به یک کارها را به او می

 ها نبودند اما انگار درست در میان ما حضور داشتند.آن

مزدی ما حضور که در مراسم ناهما دلتنگ بود و ناراحت از این

 ندارد.



های میان ترالن و عمران تمامی نداشت و مغز ها و کشمکشبحث

 های بی پایانشان در حال سوت کشیدن بود.کلمن از کل

ها به ستون میانی خانه طور که روی پارکتخسته بودم و همان

 تکیه داده بودم، به خواب رفتم.
*** 

دور، دورم چرخید  ام خیره شد و یکآرایشگر با رضایت به چهره

 و لبخند زد.

 کاری کنم.ذاشتی موهات رو یکم دستولی کاش می_

های مکرر عمران، ته دلم قند آب شد و لب با یادآوری سفارش

 زدم.

 طوری بمونه.آخه گفت همین_

 گرفت خندید و گفت.در همان حال که فاصله می

 ها، ایناز من به تو نصیحت، خوب نیست آدم شوهرذلیل باشه_

 شن.مردا پرروان، زود سوار می

بار دیگر به یاد آوردم قبل از من اما بی توجه به نصیحت او، یک

که از ماشین پیاده شوم مچم را گرفت و با جدیت در این

 هایم نگاه کرد.چشم

 منتظر نگاهش کردم که گفت.



آرایش غلیظ نه، اصالً و ابداً، که اگر بیام و روی صورتت _

کنم توی همین آرایشگاه صورتت رو یببینمش، مجبورت م

 بشوری!

 اش را سمت موهایم گرفت.انگشت اشاره

 طوری فابریک بمونن.این خوشگالام باید همین_

 اعتراض کردم.

 ، خب بذار یکم تغییر کنم.عه عمران_

 ی کنار صورتم رااخم شیرینی بین ابروهایش نشاند و چند رشته

 به آرامی نوازش کرد.

الی پیچ و تاب همین یه قسمتایی از دلِ من، البهدونی هیچ می_

 فرفریا جا مونده؟!

ی سرپیچی از فرمان و ی او، ارادهگفت و منِ دیوانهطور میاو این

 اش را داشتم؟خواسته

ی قدی ایستاده بودم و به خودم نگاه حاال که مقابل آیینه

 ی عمران است.دیدم همه چیزم تماماً به سلیقهکردم، میمی

طور فردار و باز رها شده بودند و تنها زینتشان موهایم که همان

ی پیراهن سفیدم های زیر سینهی گل مریمِ شبیه به گلحلقه

 بودند.



ای که روی صورتم نشسته بود و تنها تفاوت گریم الیت و ساده

ای بود که کمی از ام با هرزمان دیگری، لنز طوسیی چهرهعمده

 بود. سیاهی چشمانم کم کرده

 کامالً ساده بودم و هین سادگی عجیب به دلم نشسته بود.

ام را در دستم گرفتم، روی صندلی آرایشگاه نشستم و گوشی

ی عمران را بگیرم که پشیمان شدم و از خواستم شمارهمی

 ها خارج شدم.لیست تماس

 دختر آرایشگر جوان با کنجکاوی نگاهم کرد.

 پس آقا دوماد کی میاد دنبالت؟_

 جوابم تنها لبخندی در سکوت بود.

شود، دانستم چه زمانی کارهایش تمام میوقتی خودم هم نمی

اش کباب بود و دیده بودم با وقتی دلم برای آن حجم از خستگی

کارهای خانه و هامون که بسیاری از کارها را به خدمتوجود این

چیز بوده و خواب و گیر همهسپرده، اما خودش چگونه پی

 کش برهم خورده بود.خورا

بردار دبه کرده بود و تمام ی نود، فیلمو حاال درست در دقیقه

 هایمان را بر هم زده بود.برنامه

 اش کند.ترسیدم تماسم عصبیمی



 ی ساعت نشست.های از دو گذشتهنگاهم روی عقربه

ام نقش ی گوشیدلشوره گرفته بودم که پیامش روی صفحه

 بست.

 رایشگاهم، آماده باش.تا یک ربع دیگه آ_

ای که برجانم نشسته بود، از آماده بودم و تمام آن شور و دلهره

 شوق وصالش بود.

 هشت_و_چهل_و_صد_پارت#

بردار نکردم و همین که های فیلمترین توجهی به سفارشکوچک

ی ی کبود شدهی عمران و گوشهنگاهم از بینی ورم کرده

اش، سمت کنار پیشانیی ریز و کوچک چشمش و چند بخیه

های ی کوچک گلای رفت که حلقهدست باند پیچی شده

های بنفش و سفید و صورتی داشتند، نگه داشته ترکیبی از رنگ

 بود.

 طرفی خندید و جلو آمد.دست روی دهانم گذاشتم که یک

قلب من از استرس و نگرانی در حال ایستادن بود که مقابلم 

ی کوچک گل را هانم برداشت و حلقهایستاد و دستم را از روی د

 دور مچ دستم انداخت.

 لب زدم.



 چی شدی عمران؟_

 نما خندید و لب زد.دندان

 خوشگل شدی زشتو!_

 هایم هجوم آورد دوباره لب زدم.اشک به چشم

 االن خوبی؟ دعوا کردی؟خب بگو چی شده؟_

 هایش را روی هم فشرد.پلک

 نکن جوجه!جا نبودم، شلوغش خوب نبودم که این_

اش نامرتب شده بود و رد کت و شلوار خوش دوخت طوسی

 کوچک دو سه قطره خون روی کتش به جا مانده بود.

هایم بود را برداشت و با کت سفید کالهداری که کنار وسیله

 کردم.  کمکش بر تن

 اخمی بین ابروهایش نشاند.  

 چته حاال؟خبر مرگمو که برات نیاوردن، سالمم دیگه._

 زیدم که صدایش باالتر نرود.لب گ

مثال عروس و داماد بودیم و تمام شوق من جایش را به دلواپسی 

ی عمران داده بود و خستگی و کالفگی از دو چشم سرخ شده

 بارید.می



شود، بردار که فهمیده بود حریف ما نمیدختر جوان فیلم

 کرد.ها را بدون ژست و مدل خاصی ثبت میصحنه

م و دور بازوی عمران حلقه کردم، راه رفتن با دستم را پیش برد

یم هاترسیدم زیر کفشهای پاشنه بلند و لباس که میآن کفش

 گیر کند، برایم سخت بود.

بردار سوار بر ماشین جلویی از آرایشگاه بیرون زده بودیم و فیلم

 شد.

اولین چیزی که به محض خروج از آرایشگاه توجهم را جلب کرد، 

ی یک طرفش ی ماشین و چراغ شکستهرو رفتهسپر جلویی و ف

 زد!آرایی روی ماشین، عجیب در ذوق میالی گلبود که البه

عمران حتی از آن مردهایی هم نبود که بخواهد برای یک روز در 

قدری تمام طول عمرش، در ماشین را برای عروسش باز کند و آن

 قدری متعجب و شوک زده بودم کهکالفه بود و من هم آن

ی خوردهی ترکتوجه، خودم سوار شدم و نگاهم به شیشهبی

 ماشین ماند.

 عمران هن سوار شد و استارت زد و من بدون معطلی پرسیدم.

 تصادف کردی؟_

 نفسش را بیرون فرستاد و راه افتاد.



رسید که تصادف باشه یغما، انگار طرف قصد جونمو به نظر نمی_

 بودمکرده بود، اگه ماشینو منحرف نکرده 

 زده به ساعدش چنگ زدم.حرفش را قطع کردم و وحشت

 گی عمران؟چی می_

سرش را به چپ و راست تکان داد و کف دستش را روی فرمان 

 کوبید.

 گم منِ احمق؟چی دارم می_

 ولش کن، چیزی نبود، من توهم زدم، یه تصادف بود و تمام.

شده بود کوبید و عرق سرد از تمام جانم جاری قلبم بی امان می

ی گوشی، از داخل کیف دستی کوچکم، به که با صدای تک ویبره

که شاید ترالن یا هما باشند، خارجش کردم و با دیدن خیال این

 ی ناشناس و متن پیامش که نوشته بود.شماره

خوشبخت بشید عروس خانوم، ولی قبال هم گفته بودم که  _

که جای اینهخان بمارو جدی بگیرید، امروز ممکن بود عمران

االن کنار تو، توی اون ماشین گل زده رانندگی کنه، روی تخت 

 خونه باشه.غسال

 ای که زیادی براتون بزرگه بیرون بکشید.پاتون رو از پروژه

 ی دهنتون باشه.گفته بودم استخونی بردارید که اندازه



 های بعدیم باش عروس خوشگله.منتظر پیام

 

کن گشاد شده بودند و قطعاً رنگ هایم تا آخرین حد مممردمک

 صورتم پریده بود.

که سر نگاهی انداختم و از اینسرم را چرخاندم و به پشت

ماشین یا موتور مشکوکی را در تعقیبمان ندیدم، نفسی راحت 

 کشیدم اما ترس همچنان برجانم مانده بود.

 عمران نگاهم کرد.

 چرا رنگت پریده؟_

 سرم را تکان دادم.

 ست، یکم استرس دارم.نه چیزی نی_

 نگاهش تغییر کرد و پرشیطنت لب زد.

 چه استرسی، شب نامزدیمونه ها، نه عروسی!_

 ای آرام به دستش زدم.ضربه

 ادب نباش!بی_

 او قهقهه زد و دل من هری پایین ریخت.



تری برایش از ذهنم گذشت، اگر نباشد، اگر اتفاق وحشتناک

شدند، من چه عملی می های لعنتیافتاده بود، اگر آن تهدید

 کردم.می

 ترسیده بودم.

 خیلی هم ترسیده بودم.

 آلودگی داشتم.کشید و حس خوابسرم تیر می

 ترسیدم یک لحظه نگاه از عمران بگیرم.می

تمام مسیری که تا رسیدن به آتلیه طی کردیم را خیره به او 

 بودم.

ش شمار، در سری عمران هم مشخص بود که افکاری بیاز چهره

 دهند.مانور می

 نه_و_چهل_و_صد_پارت#

هایمان را ثبت کند با حرص به دختری که قصد داشت عکس

ای پرتاب کرد و نگاه کرد و بانداژ را از دستش باز کرد و گوشه

 اش را چندباردالز و بسته کرد.دست ورم کرده

ی وسط باغ تکیه های نیم دایرههای چوبی کنار پلهمن به نرده

تر از من ایستاده بود و آفتاب و به او که چند پله پایینداده بودم 



ی صورتش نشسته بود زمستانی اواخر اسفند روی پوست برنزه

 خیره شدم و با صدای بلند از حرص خوردنش خندیدم.

اش گرفته بود آرام دو پله باال آمد در حالی که خودش هم خنده

 لب زد.

ی این ادا اطوارا رو زهرمار، به این دختره حالی کن من حوصله_

 ندارما.

 لب گزیدم که سرش را جلوتر آورد و لب زد.

 ها!کنهام میداره کالفه_

 ابروهایم باال پرید و پرسیدم.

 این دختره؟_

هایش اشاره به من کرد و عصبی هایش را جمع کرد و با چشملب

 لب زد.

 خیر، دلبری کردنای این دختره!نه_

 م و خندیدم.دستم را مقابل دهانم گذاشت

 تای ابرویش را باال داد و موذیانه خندید.با بدجنسی یک

 رسه.کنم، مطمئن باش، نوبت منم میتالفی می_

 بعد غرید.

 صاحابو گاز نگیر.انقدرم اون لبای بی_



 دختر جوان با دوربینش سمتمان آمد و گفت.

ها تکیه بده و سرت رو به عقب خانوم شما به نردهخب عروس_

آقا دوماد شما هم مقابلشون بایستید و صورتتون رو خم کن، 

 ببرید کنار گردنشون.

 عمرلن توپید.

خانوم این مسخره بازیا چیه؟چهارتا عکستو معمولی بنداز ما _

 بریم به کارمون برسیم!

ی من و دختر جوان را که دید چرخید سمتم و کنار نگاه خیره

 گوشم لب زد.

نوما، حاال هی لبخند فاتحانه کنم خانوم خاتو روحت، جبران می_

 برای من بزن.
*** 

گذاشتم و دست در دست عمران انگار هر قدمم را روی ابرها می

خان، به مهمانان خوش آمد در سالن بزرگ عمارت کیومرث

 گفتیم.می

 داشتم.دیدم که کنار عمران قدم برمیانگار خواب می



ه قبلی که ی هزارسال نوری، از همان یک هفتانگار به اندازه

موهایم در این خانه در دست مانا چنگ شده بود و دلم از 

 نداشتن عمران، هزاربار شکسته بود، دور بودم!

جون با ی عقد جای گرفتیم و مهینهای مقابل خنچهروی صندلی

مان شده بود و بغض و نگرانی های پراز اشک شوق خیرهچشم

 زد.نگاه ترالن، بر دلم نیش می

، از نگاهش هم قابل ی هامونبرادرانه  ته دل وحالی از خوش

مان شده بود اما در خان پدرانه خیرهمشاهده بود و کیومرث

 زد.اعتمادی و نانطمئنی بود که موج میهایش، بینِی چشمنِی

 ارکستر دست از نواختن برداشت و عاقد رو به عمران پرسید.

ی موقت، صیغهخب پسرم به میمنت و مبارکی، فرموده بودید _

 برای چه مدت؟

 عمران جواب داد.

 ماه.سه_

 کنار گوش عمران پچ زدم.

هیچ چیز این مراسم شبیه به جشن نامزدی نیست، انگار یک _

 عروسیِ که فقط عروسش لباس عروس تنش نیست.

 هایش را بر هم سایید.دندان



رو سخانمون گفت موقت که تا تقی به توقی خورد، بیکیومرث_

، شلوغش کردم که همه خوب بدونن تا من جدات کنهصدا از 

دنیا دنیاست، مال منی، خواستم خبرش همه جا بپیچه، الزم بود 

 که تو زنِ منی!الزم بود یغما.جار زده بشه 

 جواب دادم.

 با پدرت لجبازی کردی؟_

 انگشتانش را در هم قالب کرد و با جدیت جواب داد.

 ات.بکن تو اون کله کنم، اینوخاطر تو هرکاری میبه_

دلگرم شده بودم، منِ پدر ندیده، منِ خسته شده از تحمل بار 

هایم بزرگ بودند، هایی که زیادی برای شانهسنگین مسئولیت

 حاال که او را در کنارم داشتم و او از این که

کند، نباید خوشحال گفت برای داشتن من هرکاری میمی 

 شدم؟می

  شدم؟ترش مینباید عاشق

کردم، اما دلگرم شده هرچند لجبازی با پدرش را تأیید نمی

 بودم، زیادی هم دلگرم شده بودم!

ایم درست است یا نه، دانستم راهی که در پیش گرفتهنمی

نشیند یا دانستم تب تندی که عمران دارد، زود به عرق مینمی



های آن لحظات را تا بُنِ دندان، تا عمق نه، اما من تمام ثانیه

 جود، تا مغز استخوان، زندگی کردم.و

ر تعاقد وکالت را از ما گرفت و متن کوتاه صیغه را خواند و در کم

 از چندثانیه، محرمش شدم.

من محرم اویی شدم که آرزویش را داشتم، آرزوی بودنش را، 

شوند، رویا درست شبیه به خیلی از دختران دیگر که عاشق می

 ان را هم انتخاب کرده بودم!هایمبافته بودم و حتی اسم بچه

 این که رویایم محقق شده بود، باورکردنی نبود!

 صدای دست و سوت بلند شد و به خودم آمدم.

 خواب نبود، رویا نبود، ما برای هم شده بودیم.

های ی کوچک انگشتر را از میان گلترالن جلو آمد و جعبه 

ن را به ی مقابلمان برداشت و صورتم را بوسید و آتزئین شده

 دست عمران داد و کنار گوشم لب زد.

 امیدوارم لیاقتت رو داشته باشه._

ملتمسانه نگاهش کردم که دوباره شروع نکند و او با بغض دور 

 شد.



عمران انگشتری که انتخاب خودش بود را از جعبه خارج کرد و 

دست چپم را در دست گرفت و انگشتر را در دومین انگشتم 

 ی دست زدن ها بلند شد.انداخت که باز صدا

کارها جلو آمد و جام کوچک عسل را به بار یکی از خدمتاین

دیگر را شیرین دستمان داد و ما با انگشت کوچکمان، کام یک

کردیم و عمران انگشتم را چندلحظه در دهانش نگه داشت و بعد 

 با گاز کوچکی رهایش کرد.

 لبخند زد و من در نگاهش غرق شدم.

 ن چیز برایم، سیلاهمیت تریبی

تبریک و کادوهایی بود که سمتمان روان شده بود و من دلم فقط 

یک آغوشِ حالل، از عمران، از عمرانم، که حاال میمِ مالکیتش 

 خواست و بس!متعلق به من بود را می

 ها تمام.های یادگاری گرفته شد و تبریک و هدیهعکس

 ای به ارکستر کرد و او گفت.عمران اشاره

این آهنگ به درخواست آقاعمرانِ گل هست، برای عروس _

کنم که تشریف بیارن، بزنید به خانومش، ازشون دعوت می

 افتخارشون.



میان صدای دست و سوت و جیغ، عمران ایستاد و دستش را 

 سمتم دراز کرد.

ی خدا سردم را در دست او که درست مانند دستِ همیشه

 تادم.ی آتش داغ بود گذاشتم و ایسکوره

 میان سالن بودیم که صدای موزیک پیچید.

 کی بهتر از تو که بهترینی_

 دست عمران دور کمرم حلقه شد و با آهنگ لب زد.

 تو ماهِ زیبای روی زمینی_

اش گذاشتم و باهم آب دهانم را فرو دادم و دستم را روی شانه

 لب زدیم.

 نیشیتو قلبِ من باش، تا که بفهمی، چه دلبرانه به دل می_

پیچ خوردیم و تاب خوردیم، چرخیدیم و رقصیدیم و در نگاه هم 

ی عمیق عمران بود که روی غرق شدیم و در نهایت، بوسه

 هایی که اطرافم ریخت و آرام گفت.ام نشست و اسکناسپیشانی

 خوامت یغماخیلی می_

 ی من، رسماً از تپش ایستاد!و قلب بی جنبه

 پنجاه_و_صد_پارت#



ها چیزی جز قدر که باور نداشتم تمام اینآن حال بودم،خوش

حالی را، حسی موذی و لعنتی، ته دلم خواب باشد و این خوش

زد و نبودن پدر و مادری که تمام عمر حسرت چنگ می

 رفت.هایم فرو میداشتنشان آزارم داده، در چشم

اهلل خان در این شب کنارم بود، قدر دوست داشتم عنایتچه

های رنجور و پوست و استخوان شده و چشمحتی با آن تن 

 اشکی و نگاه پرحرف و مظلومش.

 های سهراب بودم و او را کم داشتم.قدر دلتنگ برادرانهچه

عمو زری ی چندین سال، آغوش پرمهر زنقدر دلم به اندازهچه

 خواست!جانم را می

قدر حق داشتم که بخواهم به قدر پشتم خالی بوده و من چهچه

 تکیه کنم.عمران 

خواستم، تا ته قدر بودنش را میترالن بود، ترالن را داشتم و چه

 دنیا.

ی یکی دو ساعتی را در عمارت بودیم و بعد به همراه همه

 ها به داخل باغ رفتیم.مهمان

جایگاهی که برای من و عمران در نظر گرفته شده بود، درست 

 های بیدِ مقابل ساختمان بود.زیر درخت



زده باقی ماند و طور غممدت مهمانی، نگاه ترالن هماندر تمام 

 ها خوابیده بود.خان، حرفهای کیومرثدر پسِ چشم

کردم و انتظار داشتم حداقل همان برخالف چیزی که تصور می

تر وقتش را در جمع یک شب را عمران کنارم باشد، اما بیش

 چرخید.ها میمیان مهمان

خاطر بودم دارد وقتی دیگر آسودهو من فکر کردم، چه اهمیتی 

دیگر ثبت پای یکاش در دست من است و ناممان بهکه حلقه

 شده!

کارها، چند ظرف زمان صرف شام، کنارم آمد و یکی از خدمت

 غذا برایمان آورد و همه را روی میز مقابلمان چید.

 دختر فیلمبردار کنارمان آمد و عمران تشر زد.

و رنده کردی، بذار غذامونو کوفت قشنگ از ظهرتاحاال ما ر_

 کنیم.

ی دختر من را هم به خنده با آرنج به پهلویش زدم و خنده

 انداخت.

توجه به غرغرهای عمران دوربینش را روی ما تنظیم کرد و او بی

من انتظار داشتم عمران تکه جوجه کبابی که سر چنگال زده را 



ا در دهانش ام، آن ربه دهان من بگذارد و در کمال ناباوری

 خودش فرو برد و من لب زدم.

 عمران_

 ای به اطراف کرد و آرام اما با جدیت لب زد.با چشم اشاره

 تو جمع از این مسخره بازیا خوشم نمیاد، غذاتو بخور._

ای کباب جدا کردم و به همراه چپ چپی نگاهش کرد و تکه

 قاشق پر شده از برنجم، پرحرص در دهانم فرو بردمش.

ود دیگر، لحظات احساساتی شدنش، کوتاه و زودگذر عمران ب

 بود و خودِ حقیقیِ گوشت تلخش به دهانِ من شیرین آمده بود.

ساعت از نیمه شب هم گذشته بود و ما ایستاده بودیم و یک به 

یک پاسخ مهمانانی که برای تبریک و خداحافظی سمتمان 

 دادیم.آمدند را میمی

لود و خسته بودم و از این حس ی تمام عمرم خواب آبه اندازه

 دائمی خستگی کالفه شده بودم.

ها هنوز باقی مانده بودند که عمران سرش را تک و توک مهمان

 خم کرد و کنار گوشم پچ زد.



اینا انگار قصد ندارن مارو با یه خداحافظی خوشحال کنن، _

دنبالم راه میفتی، بی اعتراض، بی مخالفت و بی چون چرا! 

 مفهموم شد؟

ی خواد زنمو دو تا دونه بوس بکنم و االن همهچون من دلم می

 شم!اینا رسماً مزاحمن، دیگه کم کم دارم سگ می

با چشمانی گشاد شده از فرط تعجب و صورتی گل انداخته از 

 خجالت سرم را باال گرفتم.

جا گم هنوز مهمون اینعمران، یعنی خب، چیزه آخه، می نه_

 هست.

 با خشونت غرید.

گم این چندماه ببین منو، نمیگم این چندسال دوری، نمی_

گم این مدت حسرت و بغل گوشم بودنت و لج و عذاب، نمی

 گم فقط یه امروز رو در نظر بگیر!بازی و خریت! میلج

دِ آخه المذهب، یه فکری به حال بالیی که از صبح تاحاال به حال 

 این دلِ بیچاره آوردی بکن!

 دیدم.لب گزیدم و نگاه دز

 دستم را گرفت و من را به دنبال خودش کشید. 

 قدرت و توان اعتراض نداشتم.



ها کردیم و سمت ی مهمانخداحافظی سرسری با باقی مانده 

 عمارت رفتیم .

کرد که سرعت رفت و من را مجبور میها را دوتا یکی باال میپله

 هایم را با او تنظیم کنم.قدم

 اش زیردستم جمع کردم تا دنباله ی پیراهن سفیدم را درگوشه

 پایم نرود.

 درِ اولین اتاق سمت راست را باز کرد و تقریباً به داخل هولم داد.

 سکندری خوردم و دستم را به دیوار گرفتم.

 نفسم را عصبی بیرون دادم.

 ی کرواتش را شُل کرد.کتش را با ضرب از تنش خارج کرد و گره

 را پایین انداختم.من به دیوار تکیه دادم و سرم 

مقابلم ایستاد و یک دستش را به دیوار، درست کمی باالتر از سر 

 ام نشست.من زد و دست دیگرش روی شانه

 مان نبود اما من حسابی معذب شده بودم.اولین تماس بدنی

او حاال حکم همسرم را داشت و این کمی شرایط را برایم سخت 

 کرده بود.

 دار و آرام لب زد.خس

 ن منو!ببی_



ام روی گردنم هایم را سمتش لغزاندم، دستش از سرشانهمردمک

و سپس بین موهایِ بازم نشست و انتهای موهایم را در دست 

 گرفت.

نفسم از این همه نزدیکی در حال قطع شدن بود و دوست  

ی خجالت به آغوش خودش پناه داشتم از این حجم بی اندازه

هایم را از دردش، ید و چشمببرم که ناگهان کمی موهایم را کش

 روی هم فشردم و لب زدم.

 عمران موهام._

 جواب داد.

ام؟پس عادت دونی وحشیکنی، من همینم، مگه نمیعادت می_

 کنی!می

متعجب چشم باز کردم که با بدجنسی خندید و کمی موهایم را 

 رها کرد.

 تر آورد و روی صورتمسرش را نزدیک

ام های پوستیتک به تک سلول ،های گرمشلب زد و هرم نفس

 را به نوازش گرفت.

دونی بلدم نیستم دونی که اهل شعر و شاعری نیستم، میمی_

دونم چرا یهو دلم حسمو عین آدمیزاد نشونت بدم، اما نمی



های تو، خواست بهت بگم، مشکل شرعی ندارد بوسه از لب

 ی بیرون زده از باغ حق عابر است!میوه

های من و های او به آرامی روی لبنشست و لب نگاهم در نگاه او

ای آرام اما کوتاه، رویشان نشاند و اشک من بود که روی بوسه

بار پرشور تر صورت او چکید و عمران چشم فرو بست و این

ای را که عمران اولینش بود را تجربه بوسید و من اولین بوسه

 هایش را نفس کشیدم.کردم و عطر نفس

 یک_و_جاهپن_و_صد_پارت#

 ی شورانگیز؟ست، شور آن بوسهمگر فراموش شدنی

 فاصله گرفت و با چشمانی مخمور نگاهم کرد و لب زد.

 جایی یغما؟چی شد که تو االن این_

 چرا من انقدر خریت کردم؟چی به روزِ دل خودم آوردم؟

اش را نوازش ی پیشانی کبود شدهدستم را باال بردم و گوشه

 کردم.

 رفتم.یک قدم جلو 

 رسید.اش میقدِ من، درست تا روی سینه

ای اش گذاشتم و بوسهی سینههایم را به آرامی روی قفسهلب

 رویش کاشتم.



های او دور کمرم دست  جا قفل کردم وسرم را یک طرفه همان

 های من دور گردنش حلقه شد.پیچید و دست

 در گلو خندید و گفت.

  ن بدی که؟خدایی نکرده قصد نداری کار دستمو_

 جورهدونی که من همهجا جاش نیستا، وگرنه میاین

میان حرفش دویدم و سریع فاصله گرفتم و مشت آرامی بر 

 شکمش زدم.

 اخم کردم و جواب دادم.

 کشم بی ادب!عِمران، نگو خب، خجالت می_

 قهقهه زد و جلو آمد و خم شد روی صورتم.

 گفت.هایم بود هایش مماس با لبطور که لبهمان

 ریزم جوجه؟نگفته بودم خجالتت رو می_

که همان یک اپسیلون فاصله معترض نگاهش کردم و قبل از این

هایش را یک را هم تمام کند، چند ضربه به در اتاق خورد و لب

لباسم کشیدم و او فاصله  یطرفه جمع کرد و من دستی به یقه

 گرفت.

کشید می هایشی لبطور که انگشت شستش را گوشههمان

 جواب داد.



 بله؟_

 خان بود که طنین انداخت.صدای پر ابهت کیومرث

 تونم بیام داخل؟عمران، می_

 عمران دستی به گردنش کشید و سمت در رفت.

 ی در را پایین کشید.من هم میان اتاق آمدم و عمران دستگیره

های راحتی عوض کرده خان، کت و شلوارش را با لباسکیومرث

 بود.

شرتش به پوست قدر رنگ لیمویی تینم گذشت که چهاز ذه

ی قدر آیندهآید و چهای که عمران از او به ارث برده بود میبرنزه

 عمران شبیه به پدرش است.

اش را چندبرابر اش که ابهت و جدیت چهرهموهای جوگندمی

 کرده بود.

 عمران و هامون هم درست مثل او قدبلند و چهارشانه بودند.

اش ای که در میان جدیت ابروهای در هم گره کردهدرانهگرمای پ

 بود را دوست داشتم.

زمان آهی عمیق، از میان بند زد و همرو به من لبخندی نیم

 اش خارج شد و من پاسخش را با لبخندی شرمگین دادم.سینه



ی میان ابروهایش محکم چِفت رو کرد سمت عمران و بازهم گره

کرد، عمران که منتظر به او نگاه می هم شدند و بدون مقدمه به

 توپید.

 مگه من بهت نگفته بودم صیغه باید شش ماهه باشه؟_

هایش را در جیب عمران یک تای ابرویش را باال انداخت و دست

 هایش را باال انداخت.شلوارش فرو برد و شانه

خوای دیرتر عقد رسمی بینمون کنه؟ شما میچه فرقی می-

، گرفتیممن که باید همین امشب عروسی می خونده بشه؟ از نظر

 ی نامزدی نداریم.ما نیازی به دوره

خان عصبی نفسش را بیرون راند و جلوتر آمد و دست کیومرث

 ی عمران گذاشت.روی شانه

 ی کَل کَل کردن را نداشت.انگار حوصله

 باشه پسر، دور، دورِ توئه._

 نگاهی سمت من کرد و خطاب به عمران گفت.

 روزی که نفس بکشم، خودم پشت این دوتا دخترم.تا _

 سرش را به چپ و راست تکان داد.

تره، چون نه خودش به آرومی یغماست بابت ترالن خیالم راحت_

 و نه هامون به تندی تو!



عمران کالفه و دست به سینه ایستاد و سرش را کمی کج کرد و 

 ی حرف پدرش گرفت.دنباله

حته چون مثل ترالن شیش متر زبون اما بابت یغما خیالت نارا_

  نداره و بلد نیست شبیهِ اون مارغاشیه نیش بزنه!

 ی!بینفطرتِ به تمام معنا میشرف و پستهارِ بیمنم که یه سگِ

 لب گزیدم و انگشتانم را در هم تنیدم.

هم دلم از توهینی که مقابل من به خواهرم کرده بود گرفت و هم 

 خودش نسبت داده بود.از الفاظ نامناسبی که به 

 بار ملتماسانه لب زد.کیومرث خان تنها خیره نگاهش کرد و این

جان، بابا، مواظبش باش، برای یه بار هم که شده، در عمران_

 بار مردونه بایست پای مسئولیتت.تمام طول زندگیت، این

 عمران سرش را تکان داد.

 حواسم بهش هست._

جا هبینی جابر غیرقابل پیشنگاه پر استرسم میان آن پدر و پس

 خان انگار کوتاه آمد.شد که کیومرثمی

هایش، هایش را سمت من به حرکت در آورد و صدای صندلقدم

 روی فرش دستبافت اتاقِ میهمان بلند شد.

 ای روی سرم نشاند.مقابلم ایستاد و خم شد و بوسه



 هایش را روی هم فشرد و لب زد.چشم

قت، هر ساعتی، هرروزی که دیدی روی من حساب کن، هرو_

 تونیدیگه نمی

 دستم را باال گرفتم و ناله کردم.

 جوری نگید.خان، توروخدا ابننگید کیومرث_

 ای کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.تک خنده

 باشه دخترم، هرطور راحتی، فقط بدون من پشتتم._

 عمران خندید و گفت.

 پسرت ارزش قائلی.مرسی باباجان که انقدر برای _

که جوابی به عمران بدهد و اصالً انگار خان بدون اینکیومرث

صدای او را نشنیده، سمت در رفت و بعد انگار چیزی به خاطر 

 آورده باشد، سمتم چرخید و گفت.

 دونی، بابا صدام بزن دخترم.اگر من رو الیق پدری می_

 هایم شد.لبخند مهمان لب

ن کلمه غریبه بودم و حاال دلم از این ها بود که با ایمن مدت

 خان زیر و رو و سرشار از خوشی شده بود.حرف کیومرث

 صدایم کمی لرزید و جواب دادم.

 هاتون.خاطر تمام حمایتاختیار دارید، ممنونم ازتون به_



 پلک روی هم فشرد و لب زد.

 شبت خوش._

 دو_و_پنجاه_و_صد_پارت#

ی قبل عمران چند دقیقهاو که بیرون رفت، عمران دیگر آن 

 نبود.

 اش خارج کرد و فندک زیرش گرفت.سیگاری از جعبه

ی سرتاسریِ ی پنجرهچندکام عمیق و طوالنی گرفت و گوشه

 ریلی را باز کرد و خاکسترش را بیرون تکاند و گفت.

 برو بپوش بریم یغما، زود!_

 جانعمران_

ر که پشتش طوکه برگردد، هماننگذاشت ادامه دهم و بدون این

به من بود، کامی دیگر گرفت و کروات را کامل از دور گردنش باز 

ی اتاق انداخت و فریاد ی گوشهکرد و روی تختِ چوبی دونفره

 زد.

 حاضرشو بریم، همین االن!_

 دست و پایم را گم کردم و از اتاق بیرون زدم.

داند که او در هنگام عصبانیت تا چه حد ترسناک فقط خدا می

 د.شمی



های دیگر را در پی یافتن لباسی زیر و رو کردم و نفهمیدم اتاق

طور مانتو و شالی که متعلق به ترالن بود را پیدا کردم و به چه

 تن کشیدم.

ی باال، خارج شدم که هامون را مقابلم از اتاق انتهای سالن طبقه

 دیدم.

 متعجب نگاهم کرد.

 رید؟چی شده؟ عِمران چش بود؟کجا می_

اش سر کشیدم و عمران را انم را فرو دادم و از باالی شانهآب ده

 جون دیدم.مشغول بحث با مهین

 ریم خونه.هی، هیچی، عصبانیه، ما، ما می_

 تر نگاهم کرد و گفت.دقیق

اشه، آروم مگه بار اولته عصبانی دیدیش؟اون که کار هر دیقه_

 ریزه، چیزی نشده که!باش خاله

هایم تنها صورت و گردن سرخ عمران را از چشمبی توجه به او، 

 ی هامون را شنیدم که گفت.شدهآن فاصله دید و صدای هول

 چرا خون دماغ شدی یغماجان؟_

 ام کشیدم و لب گزیدم.دست زیر بینی

 نه، نه چیزی نیست، جلوی عمران چیزی نگو_



ام گذاشتم و سمت همان اتاقی رفتم که از آن دست روی بینی

 ه بودم.خارج شد

 هامون به دنبالم آمد و با نگرانی پرسید.

 چی شده یغما، نکنه عمران دست روت بلند کرده؟_

در سرویس بهداشتی داخل اتاق را باز کردم و داخل شدم و 

 جواب دادم.

 ام.ام، االن مینه باور کن چیزی نیست، به عمران بگو دستشویی_

خاطرجمع  امکمی صبر کردم و وقتی از بند آمدن خون بینی

 شدم، دستی روی پیشانی دردناکم کشیدم و بیرون رفتم.

 زد و با دیدنم تشر زد.ی باال، کالفه قدم میعمران در سالن طبقه

خوبه بهت گفتم زود بیای، اینه زود اومدنت؟ چه غلطی _

 کردی سه ساعته تو مستراح؟می

 جلوتر رفتم و گفتم.

 خوام، بریم.معذرت می_

 گفت.ریز میدادم، تا خودِ صبح هم یکمیاگر دَم به دَمش 

 ها سرازیر شدیم.نگاهی پرحرص سمتم کرد و با هم از پله

ترالن روی چهارمین پله نشسته بود و با شنیدن صدای پای ما 

 ایستاد و به محض دیدن عمران توپید.



ذاشتی یکم استراحت کنه باز چزوندیش؟ خستس، می_

 جا، االن وقت رفتنه؟همین

به صورت من کرد و با نگرانی و عصابنیت رو به عمران نگاهی 

 ادامه داد.

کردی که صدای حداقل اولین شب نامزدیتون رو رعایت می_

 فریادت تا پایین نیاد، ببین رنگش پریده!

 تو مریضی روانی؟!

 چه غلطی کردی با یغما نامرد؟ 

عمران دستش را به قصد کوبیدن در صورت ترالن عقب برد که 

یغ کوتاهی کشید و من خودم را بین ترالن و عمران قرار ترالن ج

 های ترالن قرار دادم و نالیدم.دادم و انگشتانم را روی لب

 کنم.هیچی نگو ترالن، اتفاقی نیفتاده، خواهش می_

هامون با عصبانیتی که سعی در کنترلش داشت سمت عمران 

 آمد.

 عمران، مراقب رفتارت باش._

 زد و گفت. جون چنگ به صورتشمهین

مادر بیا دست یغما رو بگیر برو تا خوشی امروزو از دماغ _

 هممون در نیاوردی.



ی تأسف از خان که سری به نشانهاشک من چکید و به کیومرث

 داد نگاه کردم.رفتار عمران تکان می

ترالن اما انگار بیدی نبود که با باد تهدید عمران بلرزد و صدایش 

 را باالتر برد.

 کشی؟تو خجالت نمیوحشی، _

 اش غرید.های کلید شدهعمران از پشت دندان

دونیم کی روانی چته وِروِره جادو؟ اوالً که هممون خوب می_

 بوده!

 آخ عمران!

ی قدر بد که رنگ از چهرهبد گفت، زیادی هم بد گفت، آن

 همه،مان پرید!

 با خشونت ادامه داد.

من خودم خوب بلدم ست یا نه؟ثانیاً به تو چه که یغما خسته_

 خستگیشو در بیارم، این چیزا به تو ربطی نداره دختر!

سوماً به تو چه که من داد زدم یا نه؟ بار دیگه دخالت بکنی تو 

 زنم که از جات بلند نشی!ما، جوری میکار و بحث و زندگی

 لرزید و هامون تشر زد.ترالن از حرص می

 کنی.!یام مبس کن عمران، تمومش کن، داری عصبی_



 جون نالید.مهین

 عمران مادر_

 ها را باال رفت و با صالبت گفت.خان با غیظ پلهو کیومرث

 ها از بین بره، با همتون بودم.نذارید حرمت_

هایش آتش گرفت و دست سردش را در دست دلم برای خواهرانه

 سردترم گرفتم و ترالن با چشمانی به اشک نشسته نگاهم کرد.

 م را گرفت و من را به دنبال خودش کشاند.عمران دست دیگر

نگاهم پی ترالن چرخید که با نگرانی نگاهم کرد و به دنبال 

داشت، های بلندش را تند و پرسرعت برمیکه قدم  عمران

 تقریباً دویدم.
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 گاز، تا خودِ خانه راند.تخته

های وسط نهای پرسرعت و الیی کشیدلعنت به آن ویراژ دادن

 اتوبانش!

 بدنم خیس از عرق شده بود.  محکم به صندلی چسبیده بودم و

تمام فضای ماشین را دود سیگار در بر گرفته و واقعاً دیگر نفسم 

 تنگ شده بود.



زد و همان ابتدای راه گفته بود که کالمی صحبت حرفی نمی

 نکنم تا آرام شود.

 خانه رسیدیم. به

 را روی کنسول بزرگ چوبی پرتاب کرد.در را باز کرد و کلید 

 اش را از تنش خارج کرد و روی مبل انداخت.پیراهن و رکابی

برد و سمت اتاق طور که دست به کمربند شلوارش میهمان

 رفت گفت.می

 جا؟چرا دم در وایسادی؟بار اولته اومدی این_

 رم یه دوش بگیرم، تا میام یه چایی غلیظ آماده کن.می

 دیوار جدا کردم و سمت آشپزخانه حرکت کردم.تنم را از 

 آید.ساز خوشش نمیدانستم از طعم چای، در چایمی

 کتری را پر از آب کردم و روی گاز گذاشتم.

 صندلی میزغذاخوری را بیرون کشیدم و پشتش نشستم.

 ذهنم خالی بود اما پر از فکر.

 شلوغی مغز و در هیچ گم شدن پارادوکس عجیبی بود بین این

قدر در هم تنیده بودند که سرِ کالف افکار مزخرفی که آن

 شان را گم کرده بودم.لعنتی



چای را در قوری ریختم و روی کتری گذاشتم که با صدای 

های نامفهوم روی میز برداشتم هایش، دست از کشیدن نقشقدم

 و سرم را باال گرفتم.

ی تن هخیره به او که اصرار زیادی به استفاده نکردن از حول

 پوشش داشت ماندم.

رسید را به دور ی مستطیل سفید را که تا زیر زانوهایش میحوله

 کمرش بسته بود.

ی کوچک را به موهایش ای برهنه ایستاده بود و حولهبا باال تنه

 کشید.می

که کمی جان گرفته بود از دیدنش در آن هیبت و  لبخندی

ها یه به پسربچهاش که شبدارِ در پیشانی ریختهموهای نم

 کردش زدم.می

 عافیت باشه._

 با همان خُلق تنگ تنها سرش را تکان داد و جواب داد.

 خوای دوش بگیری پاشو برو.می_

آقا لولو هم دیگه توی حموم نیست که بخواد بخوردت، نترس 

 اومدم بیرون.

 چپ چپی نگاهم کرد و صندلی مقابلم را بیرون کشید و نشست.



 م.پرتعجب جواب داد

 نکنه انتظار داشتی با تو بیام؟_

 بدنش را کشید و با همان جدیت جواب داد.

 آره_

 گاز رفتم که دوباره گفت.رو برگرداندم و سمت اجاق

 ریزم.برو دیگه خودم می_

توانستم به او بفهمانم که من حاضر هستم کپک بزنم طور میچه

 اما پا به حمام اتاق او نگذارم؟

بگویم جای جای اتاق خوابش من را یاد چه توانستم طور میچه

 اندازد؟کسی می

 بهانه آوردم.

 جا.لباس ندارم این_

 جواب داد.

 میارم برات._

ها را از کابینت خارج کردم و در سینی گذاشتم و قندان را لیوان

 در کنارش.

 رم.ام، بعداً میخسته_



ش جلو آمد و قوری را از دستم گرفت و سرم را برای دیدن صورت

 باال گرفتم.

 تر لب زد.بار جدیها خالی کرد و اینچای را در لیوان

خوام همین االن برو، من از بوی لوازم آرایش خوشم نمیاد، می_

 وقتی توی بغلم خوابیدی، بوی خودت بخوره به دماغم، فهمیدی؟

 اش نشست.دستم ناخواسته باال رفت و روی گونه

حرکت کردند و روی  سر انگشتانم به آرامی از روی صورتش

 گردنش متوقف شدند.

ای ثابت ماند و بعد نفسش را محکم به بیرون دیدم که لحظه

 پرتاب کرد.

 هایم نشست و از آشپزخانه بیرون زدم.لبخندی ریز روی لب

 صدایش بلند شد
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 ها نیست!خیالِ خودت، االن جَستی، ولی دیگه از این خبربه _

هایم نشست و وارد اتاق خوابش بابدجنسی لبخندی روی لب

 ام گره خورد.شدم و نفس در سینه



ها بود که این تخت دختر مو بلوندی را به خودش شاید مدت

ای را که در تار و ندیده بود و اما بویایی لعنتی من چرا عطر زنانه

 کرد؟پود بالشت و پتو به جا مانده بود را استشمام می

 لعنتی را از سرم بیرون راندم و مقابل آیینه ایستادم.افکار 

ی گل را از روی موهایم برداشتم و لعنتی به زیپِ پشت حلقه

 لباسم فرستادم.

 گیر کرده بود و باز کردنش کار من نبود.

 ای نداشتم.گُر گرفتم اما چاره

 صدایش زدم.

 شه یه لحظه بیای؟عمران، می_

 جواب داد.

 کنه.ام پاهام داره گِز گِز میبیا من خستهبگو کارِتو، خودت _

 لب زدم.

 نخواستم بیای تنبل خان._

باز هم با زیپ کلنجار رفتم و کالفه از باز نشدنش، دست از تالش 

 برداشتم و چشمم به عمران افتاد که به اتاق آمد.

 هایش رفت و شلوارکی را بیرون کشید.سمت کشوی لباس



ی کمرش بود رفت و گوشهی کوچک حوله که دستش سمت گره

 من چشم فرو بستم و لب زدم.

 حداقل پشتت رو بکن به من._

 جواب داد.

تو مشکل داری، وگرنه من نه اهل خجالت کشیدنم نه مشکلی _

 با ردِ نگاه تو دارم!

 های بسته گفتم.با همان چشم

 زیپ لباسم گیر کرده._

ر پایش هایم را باز کردم و با دیدن شلوارک دآرام میان پلک

 کامالً بازشان کردم.

 کرد.دست بر کمرش زده بود و نگاهم می

 طرفه جمع کرد و گفت.هایش را یکلب

 خب؟_

 خب یعنی چی؟ بیا بازش کن دیگه._

 سرم ایستاد.سمتم آمد و پشت

در آیینه دیدمش که نگاهش به موهایم گره خورد و بعد دستش 

 را به زیپ لباسم رساند.

 تکان داد. سرش را به چپ و راست



 ها!کرم از خودِ درخته، اینه_

ای آرام ام جلو آورد و ضربهسرخ شدم که دستش را از روی شانه

 به صورتم زد.

 ها!خورمتقرمز نشو، می_

 تر سرم را پایین انداختم و با شکایت صدایش زدم.بیش

 عه عمران!_

هایم سُر خورد و زیپ لباسم را پایین کشید و لباس از سرشانه

ام را رد کند، دو دستی نگهش ی سینهاز این که قفسه قبل

 رویش ایستادم و هول زده گفتم.داشتم و چرخیدم و روبه

 ات سرد شد.خب، خب تو برو بیرون دیگه، چایی_

 نگاهی به آینه انداخت و لبخند زد.

 ست.کیوسان، پشتت آینهای_

 هایم را روی هم فشردم.با عجز نگاهش کردم و پلک

 کنم.خواهش میعمران _

ی ی من، جلو آمد و دستش را روی شانهبی توجه به خواسته

 ام را به آرامی بوسید.ام گذاشت و خم شد و گونهبرهنه

 فهمی؟شوهرت!دیگه من شوهرتم، می_

 خوای قایم کنی؟چیو، از کی می



 ی خودش چسباندم و لب زدم.از خجالت سرم را به سینه

 کنم.میبهم فرصت بده، خواهش _

اش را بین موهایش فرو کالفه سرم را از خودش جدا کرد و پنجه

کرد و پرشتاب نفسش را به بیرون راند و پشت به من کرد و 

 سمت در رفت.

 زیرلب گفت.

 لعنت بهت یغما_

 مهم نبود که لعنت سمتم روانه کرده بود.

 همین که رفت، نفسم را بیرون دادم و سمت حمام رفتم.
**** 

ای افتاد که ز کردم و چشمم به حوله و پیراهن مردانهدر را با

 روی تخت بود.

 بیرون آمدم و حوله را به تن کردم.

کمی که آب موهایم گرفته شد، حوله را از خودم جدا کردم و 

 پیراهن را مقابلم گرفتم.

ایِ ساده و دکمه داری که برای من حکم یک پیراهن سورمه

 رسید.باال تر از وسطِ رانم می پیراهنِ کوتاه را داشت و تا کمی



 اش نگاهمقابل آیینه ایستاده بودم و با نارضایتی به کوتاهی

کردم که وارد اتاق شد و نگاهی پر شیطنت همراه باولبخند می

 سمتم انداخت و روی تخت دراز کشید.

اش گذاشت و دست دیگرش ساعد دست چپش را روی پیشانی

 را باز کرد.

هامم به تو گشاد و ، شلوارک وو شلواراون برای شروع خوبه_

ها ماتم ام واینستا جلوی آینه مثل ننه مردهطوریبلنده، اون

بگیر که وای خدایا عمران دو وجب از پامو ببینه خاک به سرمون 

 نریزه!

 اش به آتشم کشید.ی بعدیبا جمله

 ، من چشم و دل سیرم!نترس_

 حرصم گرفت و صدایم کمی باال رفت.

ی پر افتخارت رو جار بزنی، کافیه یست انقدر گذشتهالزم ن_

 دیگه.

خواستم از کنار تخت با غیظ قدم برداشتم و درست زمانی که می

 بگذرم، مچ دستم را گرفتم و محکم کشید.

قدر محکم که تعادلم را از دست بدهم و روی تخت، درست آن

 در آغوشش فرود بیایم.



 را روی پاهایم انداخت.دستانش را دور تنم پیچید و یک پایش 

 ام کرد!رسماً زندانی

 صورتش را بین موهای خیسم فرو برد. 

 جاست!کجا عروسک زشته؟جات این_

 جایم کنار او خوب بود، اما من از آن تخت متنفر بودم!

 نالیدم.

 ولم کن!_

 تنگ تر در آغوشم گرفت.

 نُچ، مال خودمی!_

 بار با عجز و صراحت گفتم.این

 خوابیم، من از این تخت متنفرم.بریم بیرون ب_

 هایم خیره شد.سرش را بلند کرد و در چشم

هایم نشاند و ای نرم و کوتاه روی لبدانم چه دید که بوسهنمی

دست زیر بدنم انداخت و درست شبیه به یک پرِ کاه، من را از جا 

طور که در آغوشش بودم، سمت سالن پذیرایی رفت کند و همان

 زد.و کنار گوشم لب 

میریم که، تازه عرضش خوابیم، نمییه امشبو روی کاناپه می_

 ده، مگه نه؟تر کیف میتر از یه تخت دونفره هم هست، بیشکم



 اش شد، هزار بار مُرد!دلم برای آن چشمکی که چاشنی جمله

 یغـــــــــما#
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ارت بدن او، طعنه هایم را باز کردم و تکانی به بدنم دادم، حرپلک

 زد به گرمای آهنِ در کوره!می

 تمام تنم از این گرما، خیس از عرق شده بود.

 آلودتر به دورم پیچیده شد و با صدایی خوابهایش محکمدست 

 لب زد.

 کجا عروسک؟_

ی تر به قفسهزانوهایم را در شکمم جمع کردم و کمرم را بیش

 اش فشردم.سینه

 جاهیچ_

 نگران پرسیدم.

 خوای برات دارو بیارم؟تب داری عمران؟ می_

ه کسرش را بین موهایم فرو برد و عمیق نفس کشید و بدون این

 جواب سؤالم را بدهد لب زد.

 ام کردی!توله روانی_



 ریز خندیدم و صورتم را برگرداندم سمتش.

 اشتر شده بود و تورم بینیاش پررنگکبودی کنار پیشانی

 تر.کم

هایش باز کرده بود و خط باریکی از میان پلکهایش پف چشم

 بود.

 خیره به صورتم نگاه کرد و صورتش را جلوتر آورد.

آب دهانم را فرو دادم که در یک حرکت، زِبری ته ریشش روی 

 هایش شد.هایم اسیر لبصورتم نشست و لب

دستش به آرامی بازویم را نوازش کرد و انگشتان من بین موهای 

 او فرو رفت.

س که کم آورد، فاصله گرفت و من را آزاد کرد و روی مبل نف

 نشست.

اش را به کف هایش را روی زانوهایش گذاشت و پیشانیآرنج

 دستش تکیه داد.

اش را دیدم و پتوی نازکی که ی سینهباال و پایین شدن قفسه

 ام کشیدم.روی پاهایم بود را باالتر آوردم و روی تنه

ام شد گرفتم و پتو را یی گره خورده خیرههانگاه از او که با اخم

 در دستانم مشت کردم.



 هایمان؟!زد به شوق کوتاه دونفرهای طوفان میچرا در ثانیه

اش را با مالطفت به زبان بیاورد اما درست انتظار داشتم خواسته

 برخالف تصورم عمل کرد.

 اصالً انگار او بود که درست برخالف تمام انتظارات رفتار کند!

 پتو را با عصبانیت از روی بدنم کشید و توپید.

کشیدن ندارم یغما، دیشب هم خیلی  ی منتدیگه حوصله_

 صبوری کردم، بسه!

ناباور نگاهش کردم که روی تنم خیمه زد و موهایم را در 

 دستانش مشت کرد.

ای خفیف از بین هایم را روی هم فشردم و نالهاز دردش پلک

 هایم خارج شد.لب

 ن به معنای واقعی کلمه، دم دمی مزاج بود.عمرا

ی دانستم آن سر فرو کردنش بین موهایم و بوسهنمی

پراحساسش را باور کنم، یا این جمع شدن موهایم در البالی 

 های خشنش.انگشتانش و بوسه

هایش فشرد و من سرم را عقب بردم و لب زیرینم را بین دندان

 تمام صورتم از شدت درد جمع شد.

 خودش آمد و لب دردناکم را رها کرد و نفسش را بیرون راند.به 



ام گذاشت و کمی هولم داد تا روی ی سینهدست روی قفسه

 ام شد.کاناپه دراز بکشم و با اخم خیره
**** 

تر پتو را رسید و من بیشصدای شُر شُر آب حمام به گوشم می

ن های پخش شده روی زمیدور بدنم پیچیدم و نگاهم به لباس

 افتاد.

 هق آرامی در گلویم نشست و بعد قطرات اشکم روان شدند.

توانست بهترینش باشد و خشونت عمران ای که میاولین رابطه

 باعث شده بود از خودم بیزار شوم.

 استفاده شده است!درست احساس کسی را داشتم که از او سوء

 بلد بود، زیادی هم بلد بود، نه از آن بلدهای معمولی، نه!

های احساسات یک زن را هایی که خوب پیچ و خماز آن

 شناسند!می

 دانستم و باز هم دلم گرفته بود!بلد بودنش را می

قدر حق داشتم که دلم او اولینم بود و من هزارمینش و من چه

 عجیب بگیرد!

ام از همین حالیحد و حدود را رعایت کرده بود و تنها خوش

 بابت بود.



ده بود آمادگی تا نهایت یک رابطه رفتن را این که حداقل فهمی

 ندارم.

اش پیچیده ای که به پایین تنههایش آمد و با حولهصدای قدم

 بود، سمت آشپزخانه رفت.

 برگشت و نگاهم کرد و چشمکی زد.

 کنم.ی مقوی درست میتا یه دوش بگیری یه صبحونه_

ناپایدار، دانست این وضعیت باز هم مهربان شده بود و خدا می

 آورد!چند دقیقه دوام می

 با صورتی جمع شده نگاهش کردم و زیر لب و آرام گفتم.

 شعور!وحشی بی_

 صدایم را نشنید که چیزی نگفت.

 داد.تر تحویلم میشکنوگرنه قطعاً جوابی به مراتب دندان

 کن را روی کانتر گذاشت و به برق زد.مخلوط

ده بود را داخلش انداخت و موزهایی را که از یخچال بیرون آور

 دوباره نگاهم کرد.

 برو دیگه نفسم!_

 کرد.طور خطابم میاولین بار بود که این

 عجیب بود!



کرد و از دستش هایش درد میگریتمام بدنم از جای وحشی

 عصبانی بودم.

اما دیوانه بودم که دلم زیر و رو شد، احمق بودم که تا خودِ خدا 

 خواستمش؟می

 کرده بود؟عشق کورم ن

 کَرَم نکرده بود؟

 حق با ترالن نبود؟

 ما معمولی بودیم؟!

 رفت را کمی باال گرفتم و ایستادم.پتویی که زیر دست و پایم می

 اش ایستادم.ی لعنتیسمت اتاق رفتم و مقابل آیینه

 لنگد!جای کار دارد میزد، احمق، یکای که فریاد میآیینه

 جلوتر رفتم و پتو را رها کردم.

ی زیرینم و نه در رد پنج مرده و کبود شدهنه در لب خون

های متعدد ام به جا مانده بود و نه کبودیانگشتی که زیر گونه

هایی که روی ام، و نه در رد دندانی سینهروی گردن و قفسه

 ی عاشقانه نبود!بازوهایم نشسته بود، اثری از شور اولین رابطه

 دادم.لب متورم و دردناکم را تکان 

 مریض!_



یک حسِ نکبتِ نامطمئنی، ته دلم شروع به موج زدن کرد و 

برای نادیده گرفتنش و برای نشنیدن تمام صداهایی که در مغزم 

 ام را به قطرات سرد آب سپردمکشیدند، تن کوفتهجیغ می

هایم گذاشتم و و صدای مغزم را خفه کردم و دست روی گوش

 ناله کردم.

 دوسِش دارم! شو، منشو، خفهخفه_

 یغـــــــما#

 شش_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

هایم را به تن کردم و شالم را روی موهای خیسی با حرص لباس

چکید و باعث شده بود لرز بر تنم بیفتد و که آب ازشان می

 هایم برهم بخورد، انداختم.دندان

بیرون از اتاق رفتم و راهرو را که گذراندم، وارد سالن پذیرایی 

 شدم.

ی چشم نگاهی به عمران انداختم که روی صندلی پایه با گوشه

 کرد.بلند پشت کانتر نشسته بود و سیگارش را دود می

توجه سمت در رفتم و صدای عمران بلند شد و به دنبالم راه بی

 افتاد.



 ری؟کجا داری می_

 که به سمتش برگردم جواب دادم.بدون این

 خونه._

ر ساش بود که از پشتی دستگیرهبه در رسیده بودم و دستم رو

 بغلم کرد و خم شد و سرش را در گودی گردنم فرو برد.

 جا خونه نیست؟این_

  ذارم خانومم حاال حاالها از پیشم بره؟مگه من می

 ذارم؟اونم صبحونه نخورده، هوم؟ به نظرت می

کالفه سرم را تکان دادم و خواستم فاصله بگیرم که حصار 

 تر شد.محکم هاش دور بدنمدست

 اذیتم نکن زشتکی، بیا جوجه._

 با لجاجت سرم را باال انداختم.

 خوام.نمی_

 ام نشاند و جواب داد.ای محکم روی گونهبوسه

 غلط کردی نخوای، مگه دست توئه؟!_

 دندان روی هم سایید.

 خورم، زوریه؟صبحونه نمی_

 فاصله گرفت و راست ایستاد.



و من را به دنبال خودش که  مچ دستم را محکم در دستش گرفت

 رفت کشاند و لب زد.سمت آشپزخانه می

 آره یغما زوریه، کنار من همه چی زوریه، هنوز اینو نفهمیدی؟_

ام را به کانتر دادم و عمران لیوان بزرگ معجون را به تکیه

 هایم نزدیک کرد.لب

 دست به سینه شدم و رو برگرداندم.

 خوام عمران!نمی_

 تای ابرویش را باال داد.خورد و یکای خودش جرعه

 ها.رهاز دستت می_

خیال شود و دست از سرم بردارد، لیوان را از که بیبرای این

 هایم رساندم.دستش گرفتم و به لب

هایم را روی هم فشردم و دستم را لب زیرینم تیر کشید و چشم

 رویش گذاشتم.

به دست  چندجرعه از محتویات لیوان را سر کشیدم و با اخم

 خودش دادم.

 سوزه!لبم می_

 ای آرام رویش نشاند و گفت.سرش را پایین آورد و بوسه

 شه!خوب می_



انتظار داشتم حداقل یک عذرخواهی ساده بکند و تنها 

ی خشک و "شهخوب می"ی کوتاه و یک واکنشش یک بوسه

 خالی بود.

 قاشقی از نیمروی یخ کرده را بین نان پیچید و مقابلم گرفت.

 اینم بخور._

 بدون حرف از دستش گرفتم و گفتم.

 خوام برم.می_

 ای بزرگ در دهانش چپاند و در همان حال گفت.خودش هم لقمه

 برو لباساتو عوض کن، آماده باش بریم شرکت._

ای به با سرتقی و عصبانیت سر باال انداختم و با دست اشاره

 صورتم کردم.

ام، تمام بدنم درد ندارم، خستهبا این وضع؟ کجا بیام؟ حوصله _

 کنه، خوابمم تکمیل نشده!می

هایش ته کشیده بود که با اخمی غلیظ به خرج دادن مالطفت

 گفت.

چیزی نشده که، اون صورتت دواش چندقلم از اون لوازم _

ای؟ من چی؟ آرایش کوفتیه، فقط تو کمبود خواب داری و خسته

 هان؟



تر ناز کن، تا یه حدی ناز اام، کمدرد و این مسخره بازیبرای بدن 

 کشم یغما!می

 انقدرم با من بحث نکن، تا یک ربع دیگه حاضر باش.

طوری بخوایم پیش بریم شرکت کلی کار ریخته سرمون، همین

 های سنگین داریم.ره روی هوا، این همه قرارداد و پروژهمی

هامون که گناه نکرده این مدت جور منم کشیده، برو سریع 

 اش مفهموم بود؟ده شو، حله؟ همهآما

سکوت و نگاهی عصبانی، تنها واکنشم بود.انگار در دهانم ماست 

 مایه زده بودند که بازش نکردم و الل ماندم!

ای را هم که هنوز در دستم بود را روی کانتر گذاشتم و به لقمه

 سرعت از در بیرون رفتم.

تیاج داشتم و برای هضم رفتارش، واقعاً به چندساعت تنهایی اح

 او این را متوجه نبود.

  یغـــــــما#

 هفت_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

پشت در واحد خودمان که رسیدم، لعنتی به حواس پرتم 

 خاطر آوردم که کلید ندارم.فرستادم و به



ی عمران برگردم اما با فکر خواستم دست از پا درازتر به خانهمی

باشد، دستم را روی زنگ که شاید ترالن به خانه آمده این

 گذاشتم.

 تر نگذشته بود که در باز شد.ای بیشچندثانیه

نگاهی سمتم بیندازد، در باز شده را ترین نیمکه کوچکبدون این

 ها حرکت کرد.رها کرد و سمت اتاق

 محلی آشکارایش جا خوردم و گفتم.از این بی

 سالم._

من خودم را  بدون این که جواب دهد چند قدم دیگر برداشت و

 به او رساندم.

 اش گذاشتم و صدایش زدم.دست روی شانه

 ترالن با توام._

 اش را از زیر دستم بیرون کشید و با جدیت گفت.شانه

 من با تو کاری ندارم!_

 مات ماندم و مقابلش ایستادم.

 نگاهش را از من گرفت و با عصبانیت پرخاش کرد.



شناختی شناسی؟ اگر میمیشناسی؟ تو ترالن تو خواهر می_

زدی و شاهد هر توهینی که عمران به مثل یه آدم احمق زل نمی

 تونستی یه تشر بهش بزنی!کنه نمیشدی، حداقل میمن می

 لب زدم.

 ترالن، من-

 کرد.صدایش را باالتر برد و همچنان نگاهم نمی

 تو چی؟ تو دربرابر عمران اللی، چیزی غیر از اینه؟-

 خونی به جز من داری؟یر تو دارم؟ تو چی؟هممن کی رو به غ

نگاهش را باال آورد و با دیدن صورتم حرف در دهانش ماسید و 

تر سر تکان داد و دستش را روی مکث کرد و متعجب و عصبی

 صورتم گذاشت.

  این چیه؟_

 داد زد.

این رد کبودی جای پنج تا انگشت و خون مردگی لبت چی -

 میگه یغما؟

 گزیدم. ی لبم راگوشه

 هیچی مهم نیست.-

 برای پرت کردن حواسش گفتم.



گی ببخشید که نتونستم چیزی بهش آره، آره تو راست می -

 بگم.

اش را به هایش پر از اشک شد و تکیهاش لرزید و چشمچانه

 دیوار داد و هق زد.

 شرفه، کثافته، چی داره به سرت میاره؟یغما این پسره بی-

 رچی باشه، عشق نیست!خدا اسم این حس تو هبه

 من هم به دیوار مقابلش تکیه دادم و لب زدم.

 هست، هست ترالن! توروخدا باز شروع نکن، اذیتم نکن!-

 با عجز سر خورد و روی زمین نشست و بلندتر گریه کرد.

ی زندگی روی احمق شدی یغما، الل نبودی تو، تویی که همه_

 ، محکم بودی!کردیدوشت بود، بار دردای ماام تو تحمل می

شناسمت، دیگه خودت نیستی، تویی که یه تنه تموم دیگه نمی

مشکالتو حریف شدی، تو که بعد سهراب زندگی رو سرپا نگه 

 داشتی، خودتی؟

 هایم خیره شد.در چشم

 هایش بی مهابا پایین چکید.با تاسف سر تکان داد و اشک

وار طوری خاون دختر قوی و محکم کجا و این دختری که این_

 عمران شده کجا؟



طور مصمم پا به شرکتشون باور کنم تو همونی بودی که اون

طور قوی بودی و االن حتی چینی بند زده هم گذاشتی؟اون

 نیستی؟

 سر خوردم و مقابلش نشستم.

ی گیر کرده پشت سد چشمانم پایین افتاد و لب اولین قطره

 زدم.

شدم، حقمه که گاه بودن خسته شدم ترالن، از تکیه خسته-

 بخوام تکیه کنم!

 هایش پاک کرد.هایش را با پشت دستپورخند زد و اشک

 فهمی؟گیره، میعمران داره تورو از خودت هم می-

 فهمیدم!فهمیدم و نمیمی

 ادامه داد.

گذره، تو که زنش شدی نمیحتی بیست و چهارساعتم از،این-

 خوای با این وحشی بمونی یغما؟طوری میجه

 خواستم به معنی جمالتش فکر کنم!نمی

خواستم به داستم، اما حتی نمیرحم شده بودم یا نه را نمیبی

ای که برایم جاری کرده بود هم های خواهرانهدلسوزی و اشک

 فکر کنم!



ام را برای های ساعت نگاه کردم و زمان باقی ماندهتنها به عقربه

 نشود! حاضر شدن محاسبه کردم که عمران را عصبی

 هشت_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

 گذشت.مان میای از نامزدییک هفته

در طی تمام آن یک هفته، ترالن رفتار سرسنگینش را با من 

اش دانستم تا چه زمانی قصد دارد ادامهحفظ کرده بود و نمی

 دهد.

ها را به خانه بروم و دلِ نگرانم دائم پیش گذاشت شبعمران نمی

 ترالن بود.

حد حالم را خراب اش تا چهنست آن اتاق خواب لعنتیدامی

کند و هرشب خودش دو تشک از کمد دیواری اتاقش بیرون می

 انداخت.کشید و کنار هم، درست وسط سالن پذیرایی میمی

قدر هردو هایش هم سرجایش بود، اما آنتندی و بداخالقی

ا دن ری به پر و پای هم پیچیخسته بودیم که زیاد حال و حوصله

 نداشتیم.



دانستم تر مشغول ویولون شده بود و من میترالن هم سخت

تر خودش را سرگرم تر فکرش مشغول باشد، بیشهرچه بیش

  کند.نواختن می

به روزهای آخرسال نزدیک بودیم و کارهایمان در شرکت بسیار 

زیاد و درهم پیچیده بود، همین هم باعث خستگی بیش از 

 حدمان شده بود.

پایش به دنبال داری بود و یکپای عمران در حسابیک 

 هماهنگی پخش محصوالت انبار شده، برای آخرسال.

هامون جلسات تمدید قراردادها و عقد قراردادهای جدید را 

کرد و من هم درست نقش آچار فرانسه را برعهده مدیریت می

 داشتم.

 یعصر پنجشنبه و بعد از گذراندن یک روز سخت کاری و برگزار

سر هم، پشت میزِ اتاق کار مشترکم با عمران سه جلسه پشت

ی گاه صندلی تکیه دادم و گرهرسماً ولو شدم و سرم را به تکیه

ی ابتدایی ام را از کنار گردنم و چند دکمهدار روسریطرح

 مانتوام را هم باز کردم.



اش سرم داد کشیده خاطر سرد بودن چای صبحانهاز صبح که به

نجان را محکم روی میز کوبانده و چایش را پخش در هوا بود و ف

 کرده بود، جز در مواقع ضروری صحبتی باهم نکرده بودیم.

توانست جزئی ترین مشکالت را در آرامش حل کند این که نمی

 کرد.ام میو دائم به دنبال دعوا و داد و جنجال بود، کالفه

ه عمران که هایم مشغول باد زدن خودم شدم و خطاب ببا دست

 تاپ فرو برده بود با خستگی گفتم.سرش را در لپ

عمران من خیلی گرممه لطفا اون اسپلیت رو خاموش کن، دارم _

 باال میارم.

هایش را از مانیتور جدا که سرش را باال بگیرد، مردمکبدون این

 ام شد.کرد و خیره

گ رن ی بازترِ هفت تاپ صورتیبا دیدن دکمه های باز مانتو و یقه

 ام، ابروهایش باال پرید و راست نشست.دوبنده

هایش را از ام بگیرد دستکه نگاهش را از راستِ یقهبدون این

 هم باز کرد و با شیطنت لب زد.

 کنم.گرمته؟پاشو بیا خودم فوتت می_

های زنانه را کم داشتم ناز و کرشمههایم ریخته بود و کمخجالت

 نم دادم و سرم را باال انداختم.گرفتم که پیچی به گردیاد می



 من با مردِ بی منطق و بداخالق کاری ندارم._

 ام، واقعا به آغوششکه دلتنگش بودم و برای رفع خستگیبا این

نیاز داشتم، اما سعی کردم مقاومت کنم و با بی تفاوتی ظاهری 

ام را از روی میز برداشتم و یک پایم را روی پای دیگرم گوشی

اش کشیدم. کالفه نفسش را نگشتم را روی صفحهانداختم و ا

اش را بیرون کشید و از جا بلند شد، آرنج یک بیرون داد.صندلی

ام ی صندلی تکیه دادم و کف دستم را زیر چانهدستم را به دسته

 زدم.

 تر مشغول نشان دادم.خودم را بیش

ی خاموشش را زد و بعد اول سمت اسپلیت رفت و دکمه

 سمت میز من برداشت.هایش را قدم

کمی کج و زاویه دار و روبه من، روی میز نشست و یک پایش را 

 روی زمین گذاشت و پای دیگرش کمی باال بود.

ی ساعدش باال اش را تا نیمهایهای پیراهن جذب سورمهآستین

ی گوشی کنده شد و به تصویر زده بود و نگاهم از صفحه

ی دستی که پیچیدهخالکوبی پر نقشش، روی عضالت در هم 

 سمتم آمد، کشیده شد.



گوشی را از دستم گرفت و روی میز گذاشت و بعد دستش را 

 ام کشید.وار روی بازویم و به گردن بیرون آمدهشنواز

های مند به چشمدستش را متوقف کرد و من نگاهم را گله

 پرشیطنتش بخیه زدم.

 طرفی خندید.سرم را عقب کشیدم که یک

 ام زد و گفت.ی سینهاش را به قفسهشارهنوک انگشت ا

ریزی بیرون منو بی جا جاشه؟ آخه توی شرکت اینارو میاین_

 طاقت کنی؟

 هایم رفت و اولی را بستم که مچم را گرفت.دستم سمت دکمه

 نبند!_

 لب زدم.

 ی صبحت، ناراحتم.گانهولم کن عمران، هنوز هم از رفتار بچه_

 بود، مجبورم کرد بایستم.طور که دستم در دستش همان

 روی عمران.درست روبه

 آمد.ی به صفر رسیده بدم نمیمن هم از آن فاصله

 من ایستاده بودم و او نشسته بود.

 حال قدم نهایتا چهار پنج سانت بلندتر از او بود.با این

 سرش را در گودی گردنم فرو برد و گفت._



 عاشق بوی این لوسینتم._

 در گلو خندیدم.

 عاشق بوی لوسینم؟ عاشق خودم نیستی نه؟ فقط_

 ای آرام به کمرم زد و با لحنی آمیخته با طنز گفت.ضربه

  خوای از من حرف بکشی؟شو بچه، میخفه_

اش هم سرم را روی شانهتر خودم را به تنش چسباندم و منبیش

 گذاشتم.

 فرصت را غنیمت شمردم و گله کردم.

خوابم میاد، کارهای شرکت  اشام، همهعمران من خیلی خسته_

 کنه.داره اذیتم می

دار برداشت و سر بلند های عمیق و کشاو دست از کشیدن نفس

 کرد.

کمی به عقب فرستاد و باعث شد من   راهایم را گرفت ومنشانه

 اش، هرچند با نارضایتی بلند کنم.هم سرم را از روی شانه

 تادی پرپشتش افخط اخم، میان ابروهای تمیز شده

 نه_و_پنجاه_و_صد_پارت#

 

 های او هم، کم از خستگی من نداشت.خستگی چشم



 بازوهایم را کمی در دستانش فشرد و جواب داد.

 شم جوجه!جا نباشی که دیوونه میاگه تو این_

هایم نشست و خودم را برایش لوس کردم و لبخندی روی لب

 هایم را غنچه.گردنم را کج کردم و لب

 شش کشیدم و گفتم.دست روی ته ری

خوای حاضر پس چرا صبح به صبح با تهدید و دعوا ازم می_

 بشم؟

ای تغییر در لحن و اجزای با حفظ همان اخم و بدون ایجاد ذره

ام را بین انگشت شست و صورتش، دستش را باال آورد و بینی

 اش گرفت و گفت.اشاره

یلی هم شم، دوماً خکنی من سگ میاوالً که وقتی لجبازی می_

 شی!نازتو بکشم پررو می

 چپ چپ نگاهش کردم که از روی میز بلند شد و ایستاد.

 ی جذابی کرد و گفت.تک خنده

 اون چشمای گاویتو برم من!_

 مشتی بر شکم سفتش کوبیدم و غریدم، خیلی بی ادبی عمران.



بی توجه به اعتراض من باز هم در گلو خندید، سرش را پایین 

هایش را به ا پشت گردنم گذاشت و لبآورد و یک دستش ر

 هایم دوخت.لب

فاصله که گرفتیم نگاهش را در صورتم و در حد فاصل خط یقه و 

 پوست تنم چرخاند و لب زد.

 به درک که هنوز کلی کار دارم، بریم خونه!_

های مانتو را ی دفتر رفت و من دکمهلباسی گوشهسمت چوب

 کردم.بستم و روسری را روی سرم مرتب 

 تاب جدا کرد.کتش را به تن کرد و فلش را از لب

هایم رنگ را از داخل کیف کوچکم درآوردم و روی لبرژلب کم

 کشیدم.

 عمران سمتم آمد و گفت.

 بریم._

 اش نشاندم و گفتم.ای روی گونهپاهایم را بلند کردم و بوسه

 بریم آقامون.-

 اش کشید.معترض نگاهم کرد و دستش را روی گونه

 نکن توله، مالیدی به لپ من اون رژتو!-

 هایش کشیدم.ی لبخندیدم و شستم را به گوشه



 جاهم بود.این_

 چپ چپ نگاهم کرد و دستش را پشت کمرم گذاشت.

 جلوتر از او حرکت کردم و گفتم.

های آخر ساله، اما ما شه اول بریم بازار؟مثال شبعمران می_

 هوای دم عید نفهمیدیم. اش توی شرکتیم، هیچی از حال وهمه

که در را باز کند، نگاهم کرد و با کف دست بر قبل از این

 اش کوبید.پیشانی

ای لعنت به حواس پرت من! تو خرید نکردی و منِ خر انقدر _

 سرم شلوغ بود فراموش کرده بودم.

 ریم!آره می

 اش مانده بودم.من مات این تناقض رفتاری

گرفت و خواسته یا نظر جبهه میاو که گاهی شدیداً علیه یک 

ام پشیمانم انداخت تا از گفتهزد و دعوا به راه میقدر غر میآن

کرد، عجیب بود طور استقبال میام اینکند، حاال از یک خواسته

 دیگر، نبود؟

ای کردم و به او که با انگشتانش ناباور نگاهش کردم و تک خنده

 زد خیره شدم.موهای پرپشتش را رو به باال شانه می

 در را باز کرد و باهم بیرون رفتیم.



عمران سمت دفتر  منشی را دادیم و "خسته نباشید"جواب 

 هامون رفت.

 چند تقه به در زد و با صدای هامون که جواب داد.

 بفرمایید._

 در را باز کرد.

های سرخ شده از خستگی مهربان و دلم از دیدن چشم

ی با فرم دور مشکی، به درد اش، پشت آن عینک مستطیلپدرانه

 آمد.

هایش، لبخندی از ته دل به ما زد و اما با وجود تمام خستگی

 پرسید.

 جانم؟_

 نگاهش کردم و لبخند زدم.

 خسته نباشی._

 سرش را تکان داد.

 طور.تو هم همین_

 عمران سمت هامون توپید.

 نکش خودتو، فردا رو که ازت نگرفتن، برو استراحت کن._



سرش را تکان داد و عینک را از روی صورتش برداشت و 

 و خندید.  هایش را با دو انگشتش فشرد چشم

 االن نگران منی؟_

 عمران شانه باال انداخت.

ی خوابترسم مغزت از بیفکر کن هستم، پاشو جمع کن برو، می_

 بترکه.

 هامون سیستم را خاموش کرد و سرش را تکان داد و خندید.

 من نباش داداش کوچیکه گند اخالق خودم. برو نگران_

گرد کرد و عمران انگار خیالش از بابت هامون راحت شد که عقب

 دستش را برای هامون بلند کرد.

 فعال_

 من هم لب زدم.

 خداحافظ_

داد و ما از شرکت بیرون  "برید به سالمت"جوابمان را با یک 

 زدیم.

 در ماشین که جای گرفتیم، عمران پرسید.

 م بازار؟بری_

 با ذوق سرم را تکان دادم.



 آره بریم._

هایم از شوق خریدن سبزه به راه افتاد و من درست مانند کودکی

ست که و ماهی قرمز، لبخند زدم و فکر کردم، اولین عیدی

 آید و من عمران را دارم.می

ی های سفرهدر دلم حسی درست شبیه به رقص همان ماهی گلی

ی اواخر اسفند و شدند و هوای آلوده سین، باال و پایینهفت

های پرترافیک تهران را، در کنار بودن عمران، تا عمق خیابان

 استخوان، زندگی کردم.
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شدند را با ذوق دو ماهی قرمزی را که در نایلون باال و پایین می

از دست پسرک گرفتم و باال آوردمشان، مقابل صورتم نگه 

ماش را در یک ی قرهپشتش به عمران که سبزهداشتم و از 

اش را نگه داشته دستش گرفته بود و در دست دیگرش گوشی

 بود و سرش را در آن فرو برده بود، نگاه کردم.

 خندیدم و صدایش زدم.

 ، چه دم نازی داره.عمران ببین این ماهی دو رنگه_



ن تری ذوقبی توجه به من و تند تند چیزی را تایپ کرد و در بی

 حالت ممکن سرش را تکان داد.

 هوم!_

 اشاش سرک بکشم که صفحهکنارش رفتم و خواستم در گوشی

تر قلقلک داد و اخم ام را بیشرا سمت دیگر چرخاند و کنجکاوی

 کرد.

 عه، آروم بگیر دختر._

 چیز سر در بیاری؟مگه تو باید از همه

 لب ورچیدم و دست آزادم را دور بازویش حلقه کردم.

کنی که انقدر شوهر بداخالقی هستی تو، خب با کی چت میچه_

 حواست پرته؟

 تر به هم گره داد.ابروهایش را بیش

 دخالت نکن یغما، حوصله ندارم._

های با غیظ سرم را تکان دادم و عمران پول خرید ماهی

 سین را به پسر داد و به راه افتادیم.هفت

آخرین روزهای سال،  شلوغی و تردد زیاد خیابان ولیعصر در

شوقی را به دلم نشانده بود که نخواهم به صورت درهم رفته و 

 ی عمران توجهی کنم.اعصاب نداشته



دستش را سمت فروشگاه لوازم تحریری کشاندم و با خنده 

 گفتم.

 بریم گواش بخریم، تخم مرغارو خودم رنگ کنم؟_

 بی حوصله دستش را در هوا تکان داد.

همه تخم مرغای رنگی با تزئینای من، اینخیال شو جون بی_

 جاس، حوصله داریا.مختلف این

تر کشیدم و برعکس او که معلوم نبود چه دردش دستش را بیش

 قدر پکر شده، قهقهه زدم.است که آن شده

 خوبه مثل تو باشم پیرمرد غرغرو؟_

های دوازده رنگه از فروشگاه بیرون ی بعد با گواشچند دقیقه

 آمدیم.

هایش شده بودم که یک به یک ها و بی حوصلگیریف غر زدنح

سین را خریدم و کنار دیگ سمنو و مردی که تمام وسایل هفت

داد کرد و به دستمان میبار مصرف کوچک را پر میظرف یک

 ایستاده بودیم.

ی عمران در دهانم انگشتم را در سمنو فرو بردم و زیر نگاه خیره

 وی هم گذاشتم.هایم را رمکیدمش و چشم

 ست!قدر خوشمزههوم، چه_



هایش، انحنای کوچکی به جا رد کوچکی از لبخند روی لب

 های درشتش چین ریزی افتاد.گذاشت و کنار چشم

 سال گفت.رو به مرد میان

 آقا یه ظرف بزرگ دیگه هم بریز._

تر کردم و کمی پاهایم را بلند ی دستم را دور بازویش سفتحلقه

 گوشش لب زدم. کردم و کنار

 بداخالق مهربون خودمی._

 چپ نگاهم کرد و تشر زد.چپ

کنی دست من به جایی بنده کارارو میتو خیابونیم یغما، این_

 توله؟

 ی ریزی کردم و فاصله گرفتم.خنده

 الی موهایش فرو برد.نفسش را به بیرون راند و دستش را البه

 ببرم.دانم چندساعت موفق شدم عمران را راه نمی

ی این کارها را نداشت، و این یعنی عمرانی را که حوصله

اش، کمی حالش را خوب ناگهانی حوصلگیام در اوج بیتوانسته

 کنم.

های خرید را روی صندلی شدیم و کیسهوقتی سوار ماشین می

گذاشتیم با خودم فکر کردم، شاید در تمام طول عقب ماشین می



که چنین شوق رسیدن بهار را  ستهای عمرم، اولین سالیسال

 دارم.

هایم را که از شدت سرما کرخت شده در ماشین را بستم و دست

بود را بر هم ساییدم و دست دراز کردم و ساندویچی که عمران 

 به سمتم دراز کرده بود را از دستش گرفتم.

 تای ابرویش را باال داد.خیره نگاهم کرد و یک

 ا موهاتو پریشون کردی؟شالتو بنداز رو سرت یغما، چر_

 کاغذ دور ساندویچ را باز کردم و لب زدم.

مرسی که به حرفم گوش دادی، من عاشق این ساندویچ _

 کثیفاام.

 خودش را جلوتر کشید و دستش را به موهایم رساند.

 دار لب زد.خس

 مگه باتو نیستم؟_

اولین گاز از ساندویچ فالفل با ترکیب قارچ و پنیر را زدم و با 

 ت شروع به جویدنش کردم و وقتی فرو دادمش گفتم.لذ

 بینه آخه؟های ماشین دودیه، کی من رو میبداخالق، شیشه_

 طرفی نشست.جلوتر آمد و یک



تر اش را لمس کرد و او سرش را نزدیکی سینهبازویم قفسه

 آورد.

 شم.تر میبینم، من که بی طاقتمن که می_

 کردم.هایم را گرد کردم و نگاهش چشم

اش گذاشتم و کمی به عقب ی سینهکف دستم را روی قفسه

 هولش دادم.

 عه، عمران، برو عقب._

 ام، نشاند و فاصله گرفت.ی سریع روی گونهبوسه

 اش نگاه کردم و او استارت زد.رخ جدیخیره به نیم

 گفتم.

 ریم.اول ساندویچت رو بخور، حاال می-

 کرد گفت.می طور که ماشین را از پارک خارجهمان

 خوام تورو بخورم.نچ، بریم خونه، می-

 قهقهه زدم و گفتم.

 خیلی بی ادبی عمران._

 لبخندی زد و جواب داد.نیم

ادبیای من بدت جون، تو فقط بخند، آخه نیست که تو از بی_

 میاد!



هایم را در تر خندیدم و روی دستش خم شدم و دندانبیش

قدری سفت ه عضالتش آنبازوی دست راستش فرو کردم و البت

 تر از بازوی او درد بگیرد.هایم بیشبود که دندان

 نگاهی پرشیطنت سمتم کرد.

ی این شیطونیاتو که جواب همهآی آی یغما، بترس از این_

 یهویی بدما!

م ام زدسرجایم نشستم و گاز بزرگی از ساندویچ دوست داشتنی

 و با تخسی ابرو باال انداختم.

 ترسم!نمی_

 را تکان داد. سرش

 ترسی!خوبه که نمی_
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ای که فشرد ماند و آرام نگاهم در پی انگشت عمران و دکمه

 گفتم.

 شه یه سر به ترالن بزنم، بعدشه، میمی_

 قاطعی که گفت، در نطفه خفه کرد. "نه"کالمم را با 

 یم.تی پنجم که رسیدیم، در را باز کرد و هردو بیرون رفبه طبقه



تر هم دلم پیش ترالن بود و به آپارتمان که رسیدیم، بیش

 دلتنگش شدم.

دانستم دلم پر معرفت شده بودم، یا او، اما میدانم من بینمی

 هایش!کشیده برای خواهرانه

 

زا، بیرون عمران سمت یخچال رفت و دو قوطی نوشیدنی انرژی

 آورد.

آوردم، از تنم در می درهایشان را باز کرد و سمت من که پالتو را

 آمد.

 از دستش گرفتم و زیر لب تشکر کردم.

های ای به کیسهیک جرعه سر کشید و با ابرو و سر اشاره

 خریدمان کرد.

 الی خریدات، یکی دوتا ست خوشگلم بودا!البه_

حال حس کردم دانم چرا با اینخجالتم ریخته بود اما نمی

 هایم رنگ گرفت.گونه

را روی کانتر گذاشت و من هم نوشیدنی نیمه قوطی خالی شده 

 خورده شده را روی میز گذاشتم. خودش هم به آن تکیه داد.



من درست شبیه به یک مجسمه وسط سالن پذیرایی خانه 

 کردم.ایستاده بودم و نگاهش می

 ی موبایلش از داخل جیبش بلند شد.ویبرهصدای تک

 تایپ کرد. فوراً قاپیدش و بعد از آن چیزی را تند تند

گوشی را قفل کرد و نگاه من همچنان یک به یک حرکات 

 مشکوکش را زیر نظر داشت.

ی کانتر، یک پایش ی ترین نقطهگوشی را که سر داده به گوشه

را به شکل ضربدری مقابل پای دیگرش گذاشت و دست به سینه 

 نگاهم کرد.

 هول شده پرسیدم.

 نم؟کار کچیه عمران؟چرا زل زدی به من؟ چی_

 ها کرد.باز هم اشاره به کیسه

 ست دیگه، درسته؟توی اون پاکت زرده_

ی اون پاساژه خریدیمش، همون مشکیه رو باهم از اولین مغازه

 بردار و بپوش!

 طور خشک شده سرجایم ایستادم که لب زد.همان

 جاش برام برقص!خب نپوش، به_

 اش نبض گرفت و ادامه داد.کنار پیشانی



رقصیدی! توی مهمونیا، توی جمع، بین رو خوب می یادمه عربی_

 زن و مردا، بین همه!

 اش نکردم.جدی تلقی

 ام گرفت و جواب دادم.خنده

 خب آخه االن که رقصم نمیاد!_

انتظار داشتم نازم را بکشد، آرام و مالیم رفتار کند اما غرش 

 کرد.

  برقص یغما، برقص! عربی برقص، منتها فقط برای خودم!_

های پیراهنش رفت و یک به یک بازشان سمت دکمه دستش

 کرد و تکرار کرد.

 برقص!-

 ترین حد ممکن گشاد شد.هایم تا انتهاییمردمک

 عمران_

 با دو سه قدم بلند خودش را به من رساند.

 عصبی شده بود!

 جهت!بی خود و بی

هایم را چنگ زد و با خشونت سرش را در با هردودستش سرشانه

 فرو برد و انتهای گردنم را گاز گرفت.گودی گردنم 



هایم را برهم دوخت و هایش لبجیغ کوتاهی کشیدم که با لب

 دستانش موهایم را چنگ زد.

اش هایم جمع شدند که به عقب هولم داد و نتیجهاز درد چشم

هال و از درد به  ی میانی کاناپهشد برخورد گودی کمرم، با لبه

 خودم پیچیدم و نالیدم.

 وحشی، کمرم! آی_

توجه به من دستش سمت سگک کمربندش رفت و عصبی بی

 توپید.

 رقصیدی!باید می_

هایم حلقه زده دستم روی گودی کمرم نشست و اشک در چشم

 بود.

 ای پرتاب کرد و سمتم آمد و بازهم تکرار کرد.پیراهنش را گوشه

 رقصیدی خوشگلم!باید می_

 هق زدم و با لجبازی جواب دادم.

 خوام، اصال ولم کن.نمی_

 سخت در آغوشم گرفت و عصبی لب زد.

 رقصیدی!رقصیدی خانومم، باید میباید می_



دستش بین موهایم رفت و کمی کشیدشان و سر من به عقب 

 رفت و او اخم کرد.

 همیشه باهام راه بیا!-
*** 

 ام را بوسید.با خونسردی نگاهم کرد و پیشانی

ک قطره اشک از بینشان سر هایم را روی هم فشردم و یپلک

 خورد.

 باز هم شد همان عمرانِ قبل از رابطه!

 اش کوبیدم.نگاه دزدیدم و با مشت بر سینه

 ولم کن وحشی، ازت بدم میاد._

 تنم را در آغوش کشید.

 هایش مشت کوبیدم.تقال کردم و پشت سر هم بر سینه و کتف

 میاد!ای، ازت بدم ولم کن، ولم کن، تو مریضی، تو روانی_

 های یک دستش گرفت و آرام گفت.مچ هردو دستم را بین پنجه

 هیش، آروم باش یغما، ببخشید من عصبی بودم!_

من هم دیوانه شده بودم، وگرنه منِ آرام کجا و آن جیغ و دادها 

 کجا؟!

 فریاد کشیدم.



شی شه که تو میخود نمیو از خود بی  سگ هم انقدر هار_

 ترسم عمران!عوضی! من ازت میعمران! ازت بدم میاد 

 به هق هق افتادم و گفتم.

 فهمی؟! من ازت ترسیدم!فهمی؟ میمی_

 نگاهش شرمنده بود.

 آب دهانش را فرو داد و سیب آدمش باال و پایین شد.

باز هم در آغوشم کشید، مقاومتم در هم شکست و سر روی 

 اش گذاشتم و زار زدم.سینه

ترینی یغما، مگر که تو بی عقلکشید چیزی در مغزم فریاد می

هایش، توانی در آغوشش فرو بروی؟ مگر نوازش دستمی

ی پیششان پاک ی بدنت را از ضرب چند دقیقهتواند حافظهمی

  کند؟!

داد، خودش هم درد است و هم اما دلم که نه، وجودم جواب می

 تواند ویران کند و بعد از نو بسازد!درمان، خودش می

د طوفان کند و بعد آرام کند و درنهایت، توانخودش می

 گیرد!ست که تنها در آغوش او آرام میدردهایی

 اما درست بود تحمل چنین حقارتی؟!



مگر یک شکسته، یک خرد شده، یک نابود شده، چندبار قابل 

 ست؟مرمت و بازسازی

و گوش فرو  عشق است یا حماقت که مانند سیخی داغ در چشم

 کند؟!میرود و کور و کر می
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 خان رو کرد به ترالن و پرسید.کیومرث

 اتون برای عقد کِی هست؟خب دخترم، تصمیم قطعی

ترالن به هامون نگاه کرد و هامون لبخندی دلنشین و پرمحبت 

 به صورت ترالن زد و به جای او رو به پدرش جواب داد.

 برای بعد از تعطیالت عید._

اش زد و پر مهر به هردوشان که دست بر سینهجون با کف مهین

 کنار هم نشسته بودند نگاه کرد.

 الهی که خوشبخت بشید کنار هم مادر._

های هامون ترالن لبخند زد و زیرلب ممنون آرامی گفت و چشم

 تر برق زد.با دیدن لبخند محجوب روی صورت ترالن بیش

و عمران  ای که منهای تک نفرهیک میز کوچک عسلی بین مبل

 رویشان نشسته بودیم فاصله بود.



پرتقال و نارنگی را که پوست کنده بود، روی   ازبشقاب پر شده  

ای به همان میز عسلی گذاشت و چشمک ریزی به من زد و اشاره

 دستی کرد.بشقاب پیش

 شی! بزن روشن_

آمیزش در هنگام از شب قبل هنوز نتوانسته بودم رفتار خشونت

 کوفتی را هضم کنم.ی آن رابطه

ای از این رو به آن رو تواند در لحظهطور میشد چهباورم نمی

 شود و روان من را به بازی بگیرد!

 با غیظ نگاه گرفتم و طوری که فقط او بشنود گفتم.

 خوام، خودت بخور.نمی_

 هایش نشاندخودش را جلوتر کشید و لبخندی تصنعی روی لب

 اما آرام و پرحرص گفت. 

 بت بهت نیومده؟ آدم نیستی نه؟مح_

 من درست شبیه به خودش لبخندی مضحک زدم و لب زدم.

 از شما به ما رسیده!_

 ات هنوز خوب نشده!های قبلیجای محبت

تای ابرویش را باال داد و سرش بارش واقعی بود و یکلبخند این

 را تکان داد.



 ای توله، راه افتادیا!_

ی نشستم که خودش یک تکهبه سینه تکیه دادم و دست

 کوچک از پرتقال را مقابل صورتم گرفت.

هایمان را حس کرده بودم ودوست پچنگاه کنجکاو بقیه به پچ

 نداشتم از شکراب بینمان خبردار شوند.

 پرتقال را گرفتم و در دهانم گذاشتم.

دزدیدم و ترالن نگاه از من و جالب بود، من نگاه از عمران می

 عمران!

 داشت!حق هم 

نزدیک بودیم و از هم دور افتاده بودیم و ترالن، عمران را مسبب 

 دانست.این دوری می

 البته که عمران هم مسببش بود!

ی افکارم را پاره کرد و همه چشم به او خان رشتهصدای کیومرث

 دوختیم که گفت.

ای رو باهاتون در میون خواستم یک مسئلهها من میخب، بچه_

 بگذارم.

ی آلمان انجام شده، اما چندتا مسئله اندازی شعبهی راهکارها

 وجود داره.



 های منتظر ما چرخاند و گفت.نگاهش را بین نگاه

ی که عمو کامرانتون شدیداً درگیر وضعیت آشفتهاول این_

شه برای ی خودشه و من متوجه شدم اصال نمیکارخونه

هم جاش رسیدگی به امور شرکت روش حساب کرد، تا همین

 لطف بزرگی بهمون کرده و خیلی زحمت کشیده.

جا دست تنهاست و از پس کارها که صدرا هم اوندوم این

 برنمیاد، عمل هما نزدیکه و نیاز به مراقبت داره.

جا کرد و تکیه داد و نگاهش را بین هامون و عمران جابه

پایش را روی پای دیگرش انداخت و هردو دستش را روی یک

 های کالسیک سفید گذاشت.ف مبلهای ظریدسته

خوام آخر عمری از مملکتم دور باشم، دیگه وقت من نمی_

دونید چندسالیه که بازنشستگیه من شده و خودتون هم می

 چیز بودم.فقط از دور شاهد همه

ی آلمان از خودتون بود و من رو درگیرش کردید، پیشنهاد شعبه

هم ا اوضاع بهقرار نبود کاری به کارتون داشته باشم ام

 اتون رو که دیدم، دلم طاقت نیاورد.ریخته

های عمرم از تجارت و کار ی تمام سالحاال واقعاً دیگه به اندازه

 ام.خسته



 نفسی تازه کرد و با لبخند به ما نگاه کرد.

یکی از شما باید مهاجرت کنه و به نظر من بهتره که اون _

 نفر هامون باشه!یک
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 هرچهارنفرمان به وضوح جا خوردیم.

 که اگر ترالن دور شود چه!دلم در هم مچاله شد از این

که من زبان باز کنم، ترالن با صدایی که آشکارا قبل از این

 لرزید حرف دل من را زد و لب گشود.می

 تونم از یغما دور باشم!من، آخه من، نمی_

 تر زیر و رو شد.خورد و دلم بیشنگاهش در چشمانم گره 

 کردم!های مهربان دق میمن به دور از آن آبی

کشید و رنگ پوست صورتش سرخ عمران اما، عصبی نفس می

 شده بود.

 پایش روی زمین ضرب گرفته بود.هامون هم کالفه بود و با یک

های عمران لرزش نه چندان خفیفی گرفته بود و از داخل دست

 یک نخ خارج کرد و با فندک آتشش زد. ی سیگارش،جعبه

 اش فرستاد.پک محکمی زد و دودش را به ریه



جون نگران خیره به صورت تر زد و مهینبعدی را محکم  پک

 ی پسرش انداخت.عصبی و سرخ شده

دستی تکاند و انگار دیگر ی همان پیشخاکستر سیگار را گوشه

 طاقت نیاورد که ایستاد و رو به پدرش گفت.

چیز ندونستی، همیشه بهترینا برای وقت منو الیق هیچهیچ_

ی گوش کن بود، چون پسر خوبهراه و حرفهامون بود چون سربه

 ات بودم!زدگیخونه بود! چون من همیشه باعث خجالت

 چیزی تغییر نکرده!از بچگی تا حاال همین بوده، هیچ

 خان!مرثی دوساله قبول نداری کیوی یه بچههنوزم منو اندازه 

 این را گفت و به سرعت از سالن پذیرایی خارج شد.

 "بشین"خان و خواستم به دنبالش بروم اما تحکم کیومرث

 قاطعی که از دهانش خارج شد، وادار به اطاعتم کرد.

 هامون دستی به صورتش کشید و گفت.

 بابا آخه چرا من؟ اجازه بدید عمران بره._

 هامون گرفت.خان کف دستش را رو به کیومرث

خوام عمران مستقل بشه، اون اشتباه جان، من مینه هامون_

 خوام، این حرف رو زدم.کنه، من چون صالحش رو میفکر می

 تا کی باید به تو تکیه کنه؟



 چیز بربیاد.تنه از پس همهخوام بتونه یکمی

 نگاهی به من کرد و ادامه داد.

ی پذیرتر بشه، باید سایهمسئولیتحاال دیگه متأهل شده، باید _

 قدر جربزه داره!تو از روش برداشته بشه و ببینم خودش چه

 هامون کالفه نفسش را به بیرون راند و لب زد.

 کنی، عمران سی و دوسالشه.باباجان، نوجوون که تربیت نمی_

 خان سرش را تکان داد.کیومرث

ارهای تو به حرفی که بهت گفتم گوش بکن و زودتر به ک_

 اقامتتون برس.

بارید و او هم درست مثل من ی ترالن مینارضایتی از چهره

 داد.خروار خروار بغض قورت می
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 دلم طاقت نیاورد.

ی بقیه، پالتوی کوتاه و طوسی عمران را از روی زیر نگاه خیره

 چوب لباسی برداشتم و به باغ رفتم.

 چشم چرخاندم و ندیدمش.



ام را لرز به تن خودم هم نشسته بود و دوطرف اشارپ مشکی

 تر به هم رساندم.بیش

رعد و برقی که با صدای بلند در آسمان غرش کرد، شروع یک 

 داد.باران شدید را نوید می

  ، به یک شکل عجیبی گرفته بود.هوا هم با آن آسمان ابری

است در  که ممکنخواستم سمت آالچیق بروم اما با فکر اینمی

 جا پا تند کردم.باغ پشتی ساختمان باشد، سمت آن

بار ی چوبی، کز کرده دیدمش، یکوقتی رسیدم و روی کنده

جا کرد و همینهایی که قهر میمان، وقتتمام روزهای کودکی

 ، در ذهنم مرور شد.آمدمی

طور درهم و دادم مانند اکثراوقات بدخلقی کند اما آنترجیح می

 مش.ساکت نبین

 شده شنید که سر باال آورد.های خشکصدای پایم را روی برگ

 کرد.بعید بود که خودش را با دود سیگار خفه نمی

هایم نشاندم و نگاه عمران جان روی لبلبخندی نصفه و بی

 همچنان خیره به من بود.

 هایش انداختم.جلوتر رفتم و پالتو را روی شانه



رفت، انگار که انتظار می چشمانش سرخ بودند و برخالف چیزی

 ای برای داد و فریاد به راه انداختن نبود!به دنبال بهانه

بینی بود که فکر کردم هنوز درست به حدی غیرقابل پیش

 شناسمش.نمی

اش انداخت را در دستش گرفت و دستم که پالتو را روی شانه

هایش را پشت دستم چسباند و که نگاهم کند، لببدون این

 گرم بوسید.عمیق و 

تر هم برانگیخت و لبخندی عمیق زدم که کارش تعجبم را بیش

 هردو دستش را باز کرد لب زد.

 بیا بغلم جوجه._

 جلو برداشتم و فاصله مان را پر کردم.قدمی به

 دست دور کمرم انداخت و من را روی پاهایش نشاند.

 هایم ماند و بعد لب زد.کمی خیره به چشم

 آرومم کن یغما._

 هایم را دوطرف صورتش گذاشتم و لب زدم.تدس

رو اذیت نکن، تصمیم پدرت به این معنی نیست خودت عمران_

 که

 حرفم را قطع کرد و سرش را تکان داد.



دونه، چرا هست، دقیقا به این معنیه که منو الیق هیچی نمی_

 کالً دوست نداره منو داخل آدم حساب کنه.

کشیدم و دست دیگرم را  وار روی صورتشیک دستم را نوازش

 اش گذاشتم.روی شانه

اولین قطرات باران روی سرمان ریخت و عمران دست پشت 

 گردنم گذاشت و سرم را خم کرد.

هایم را از حس و گردنم سایید و چشم صورتش را بین شانه

 هایش با پوست تنم جمع کردم و خندیدم.ریشقلقلک ته

 لب زد.

 کنه.بوی تو آرومم میآرومم کن، بذار بوت کنم، _

 چند نفس عمیق کشید و فاصله گرفت.

تر شد و من در خودم جمع شدم و نگاه به شدت باران بیش

 آسمان دوختم.

 بریم توی خونه؟_

 بارون شدیده!

 سرش را باال انداخت.

 نه!_

 لب ورچیدم و او اخم کرد.



 طوری باید شوهرتو آروم کنی؟هنوز بلد نیستی چه_

طور روی سر و صورت و تنمان وقتی باران آنچه اهمیتی داشت 

هایمان به تنمان چسبیده بود و لرز به تنمان ریخت و لباسمی

 نشسته بود؟

وقت کرد و من فکر کردم چرا تا کنون هیچاو آرامش طلب می

 ام؟قدم یک بوسه نشدهپیش

های من بود که سرم را خم کردم و بعد از مکثی کوتاه، لب

 زی گرفت.هایش را به بالب

وار روی کمرم به حرک درآمدند و او سرش را شدستانش نواز

 تای ابرویش را باال داد.طرفی زد و یکعقب برد و لبخندی یک

جا، یواشکی برام غذا ها که میومدم اینیادمه اون موقع_

تر از اون ناهارای کنم این لعنتی بیشمیاوردی، اما اعتراف می

 ظهر جمعه مزه داد.

طرفی خم را در موهای خیسش فرو بردم و گردنم را یکدستم 

 کردم و ریز خندیدم.

 نفسش را پرصدا بیرون داد و لب زد.

 بهت گفته بودم؟_

 گر نگاهش کردم.پرسش



 رو؟چی_

 لب زیرینش را به دندان گرفت.

 که خوب بلدی دلبری کنی؟این_

 هایم را جمع کردم.لب

 نه نگفته بودی!_

 .تفاوت سرتکان دادبی

 حاال که گفتم._

 ی دستانش را از دور تنم باز کرد و من ایستادم.حلقه

 حالت بهتره؟_

اش ریخته بود را کنار زد و ایستاد و جدی موهایی که در پیشانی

 جواب داد.

خوام بهشون ثابت کنم من تنها و بدون حضور نه، ولی می_

 تونم از پس کارای شرکت بر بیام.هامون، خیلی بهتر می

 ر از من به راه افتاد.جلوت

ها رو تاحاال هامون جلوی خیلی از قراردادها و مناقصه_

ا دم تشه، بهت قول میگرفت، اما با نبودنش دستم بازتر میمی

 سال دیگه شرکت حکمت حرف اولو توی خاورمیانه بزنه!یک



دلشوره به جانم چنگ انداخت و پالتوی خیسی که روی 

 نگ زدم.هایش انداخته بود را چشانه

جای پیشرفت با عمران نکنه که بخوای قدم بزرگ برداری و به_

 سر زمین بخوری!

اش نگاهم کرد که گردنش را چرخاند و طوری با نگاه بُراق شده

 حساب کار دستم بیاید.

 لب گزیدم و او با جدیت گفت.

 حداقل تو یکی بهم اطمینان کن!_

تکان دادم و با  پالتو را از بین انگشتانم رها کردم و سرم را

 مظلومیت جواب دادم.

 خدا اطمینان دارم، فقطبه_

 هایش را تندتر برداشت.قدم

 کافیه، بیا_

 حرف در دهانم ماسید و دنبالش رفتم.
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 ترالن کنار گوشم و با عجز لب زد.



کنم معرفتی، اما من بدون تو دق میهرچند که تو خیلی بی_

 یغما، دق!

کرد اما هرتکه از فکرم ام میمان، داشت خفهاش، غصهغصه

 اسامتوانستم نگاهم را از متن اسجایی پرواز کرده بود و نمیبه

 پیش رویم بگیرم.

آب دهانم را فرو دادم و ترالن پرحرص با دست به بازویم کوبید و 

 تر لب زد.عصبی

ا زندگی بی شعور شدنتم نتیجهزنم، این بیدارم باتو حرف می_

 عمرانه؟!

 گفت او؟چه می

دانم باید با این تهدیدها چه دانست منِ آشفته و بیچاره نمیمی

لرزد موضوع را با عمران و درمیان بگذارم؟ کنم و دست و دلم می

 ی او!آن هم با اعصاب نداشته

 نگاهش کردم و نالیدم.

 کنم به عمران توهین نکن.ترالن خواهش می_

 رفت.میداشت از کوره در 

 ایستاد و پرغیض نگاهم کرد و دستش را در هوا تکان داد.

 گی؟گم، تو چی میبرو بابا، من پی می_



جواب دادن بدهد،   که بخواهد به من فرصتبعد هم بدون این

 سمت آشپزخانه رفت.

حال بودم که کسی قدر خوشمیان سالن تنها نشسته بودم و چه

 بیند.ی صورتم را بتواند رنگ پریدهنمی

 بار دیگر صفحه را روشن کردم و خواندمش.یک

کنید خانوم خانوما! هم تو، هم اون آقا دارید با جونتون بازی می_

 خان!ژیگوله، هم اون بچه مثبتتون هامون

دِ خب شما باید لقمه اندازه دهنتون بردارید، آخه شما کجا و 

اون  ی واردات و انحصار پخش لوازم آرایشاخذ قرارداد دوساله

 برند معروف آلمانی کجا؟

مراقب باشید کوچولوها، خیلی مراقب باشید که با بد کسایی در 

 افتادید.

 فعال بای بای!

 رسیدم.ی میتر به نتیجهآوردم، کمهرچه به ذهنم فشار می

هایی که در آن مناقصه حضور داشتند یکی دوتا نبودند شرکت

و آزار و اذیت ما که بتوانم بفهمم کدامشان به دنبال تهدید 

 اند؟!افتاده

 کاره بودم؟کردند؟ من چهحاال چرا من؟! چرا من را تهدید می



زد و چشمم به عمران افتاد که روی کاناپه قلبم یکی در میان می

 هایش گذاشته بود.دراز کشیده بود و ساعدش را روی چشم

ام چسباندم که با لرزش عرق کرده کف دستم را به پیشانی

 وی پایم هول شده از جا پریدم.گوشی ر

که با دیدن کد کشور آلمان، نفسم را آزاد کردم و به خیال این

 هما پشت خط است، تماس را وصل کردم و صدایم را صاف کردم.

 سالم هماجونم!_

 ی صدرا در گوشی پیچید.اما صدای خنده

 علیک سالم بی معرفت._

 جواب دادم.

 تویی صدرا؟ خوبی؟_

 جواب داد.

 طوره؟خوبیم، اوضاع چه_

ی روتینمان که تمام شد دادم و مکالمههایش را میجواب سوال

 گفت.

 ای باهات حرف بزنم.خواستم درمورد یه مسئلهیغما، می_

 کنجکاو پرسیدم.

 اتفاقی افتاده؟_



دونم، بهم بگو به غیر از اون ایمیلی که همون سیزده نمی_

اومده بود، دیگه تماسی چهارده ماه پیش از طرف محمودی برات 

 باهات گرفته نشد؟

 شانه باال انداختم.

 طور مگه؟نه، چه_

 کمی مکث کرد و گفت.

شه یه کارایی بهت گفته بودم از طریق همون ایمیل هم می_

 کرد، خب فقط اینو بدون که محمودی پیدا شد.

 شوکه شده لب زدم.

  پیدا شد؟_

 آرام جواب داد.

ی ی متروکه و یه محلهخونه اش، توی یهآره ولی جنازه_

 تر، توی ترکیه!متروکه

شه که براثر خفگی با طناب، کشته شده هفت هشت ماهی می

 اش رو تازه پیدا کردن.بوده و جنازه

ان ای متوجه اش که قابل تشخیص نبوده، اما از طریق دی چهره

 شدن همون محمودیه!



 موقعی کهدستم را مشت کردم و سعی کردم به تهوعِ عصبیِ بی 

 توجه باشم.به سراغم آمده بی

 طریقی پیداش کردی؟طوری؟ از چهآخه چه_

 ای اش رو گرفتن؟انکسی دنبالش بوده که دی

 جواب داد.

طوری رو ولش کن که خیلی مفصله، در مورد تشخیص چه_

گشتن، اما چیزی که اش دنبالش میهویتش هم آره، خانواده

ری از شما کار محمودی نبوده، بردافهمیدم اینه که گویا کاله

دونم اما انگار یه عده انداختنش دسیسه بوده یا هرچی رو نمی

 جلو برای زمین زدن شما!

 فهمیدم!هایش را نمیفهمیدم، هیچ چیز از حرفنمی

تر داد، من بیشگفت و توضیح میتر میاصال انگار او هرچه بیش

 شدم!گیج می

ام راه ام تا زیر چانهاز بینیبه خودم که آمدم خون جاری شده 

گرفته بود و نفهمیدم چه چیزی در جواب صدرا دادم و خودم را 

 به دستشویی رساندم.

 قدر خوب که کسی حواسش به من نبود.چه



از شدت "صورتم را زیر شیرآب روشویی گرفتم و فکر کردم 

فشار عصبیه، این خون دماغا یه چیز عادیه، شاید فشارم باال 

 "چی نیست، دلیلی نداره کسی رو نگران کنمبوده، هی
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هایم هایم را روی چشمآلود خمیازه کشیدم و پشت دستخواب

 ساییدم.

هایم بخاری روشن ماشین و صندلی نرمش، باعث شد پلک

 تر سنگین شوند.بیش

ام زد و عمران دست دراز کرد و با انگشت اشاره زیر بینی

ازم تا آخرین حد ممکن باز شدند و چپ چپ بهای نیمهچشم

 نگاهش کردم و او در گلو خندید.

 ایا!همش خسته_

 ای دیگر کشیدم و باشکایتخمیازه

 و بدخلقی لب زدم.

هایی غیر از ما صبح بیست و نهم اسفند آخه کدوم احمق_

 رن شرکت؟!می

 اخمی بین ابروهایش نشاند.



 زی باشه؟!فرقی داره چه رو وقتی کار داریم، چه_

 سرم را به شیشه تکیه دادم و جواب دادم.

 خب من خوابم میاد!-

 دفعه چیزی به یادم آمد و راست نشستم و گفتم.یک

 راستی!_

هایش خارج آرامی از بین لب "هوم"نگاهی به من انداخت و 

 شد.

 مردد شدم برای گفتن، اما سرش را که تکان داد و گفت.

 بگو خب!_

 گفتم.

 عمارت دیگه؟!ریم امشب می_

دستش را روی فرمان گذاشت و دست سرعت را باالتر برد و یک

 دیگرش را بین موهایش فرو برد.

 ایم، خودمون دوتا، اکی؟خیر، خونهنه_

 طور نگاهش کردم و شاکی لب زدم.همان

 چرا؟_

 شانه باال انداخت.



دوست دارم اولین سال تحویل متأهلیمو با زنم باشم، تو _

 مشکلی داری؟

 هایم نشست.در صندلی فرو رفتم و لبخند روی لب

 نه مشکلی ندارم._

اش های یکهوییبداخالق و قلدر بود، اما دلم از توجهات و محبت

 شد.گرم می

 های بسته، شب گذشته را به یاد آوردم.از پشت همان پلک

که مثال در شرایط گانه و مزخرف، درحالیبعد از یک کل کل بچه

دیم، زنگ خانه به صدا در آمد و عمران آیفون را برقهر به سر می

 جواب داد و گفت.

بله، از آسانسور مخصوص باربری استفاده کنید و بیاریدش _

 ی پنجم.طبقه

کنجکاو نگاهش کردم که او هم نگاهی به تاپ و شلوارکم 

 انداخت و توپید.

 برو یه چیزی تنت کن دیگه._

 پرسیدم.

 کی بود؟_



که جواب برداشت و به تن کرد و بدون اینخودش هم پیراهنی 

 من را بدهد، در را باز کرد.

ی ی دونفرهساعت بعد، من مات به تخت چوبی و تقریبا سادهنیم

 اتاق مانده بودم و او من را زیر نظر گرفته بود.

 سرم را باال گرفتم و به چشمانش زل زدم.

 چرا تخت رو عوض کردی عمران؟_

 به سبک خودش زد.چشمکی دلنشین و شیرین 

دونستم از اون تخت بدت میاد، درسته که تو دختر بد و می_

تر از این هرشب هرشب سرتقی هستی، اما دیگه دلم نیومد بیش

 روی فرش بخوابی!

 قهقهه زدم و پاهایم را بلند کردم و دستانم را دور گردنش حلقه!

 او هم دست دور کمرم انداخت و گفت.

 کن!حاال یه تشکر جانانه ب_

اش چسباندم و عمیق و با صدای بلند هایم را به گونهلب

 بوسیدمش.

تای ابرویش را سرم را که بلند کردم و چشمانش را دیدم، یک

 باال داد.

 گفتم تشکر جانانه یغما_



های او من باز هم قهقهه زدم و از گردنش آویزان شدم و دست

 روی کردند!روی تنم پیش

 گفت.با صدایش که می

 پیاده شو رسیدیم شرکت._

دست از مرور اتفاقات روز قبل برداشتم و چشم باز کردم و  

 پیاده شدم.

وارد شرکت که شدیم، فکر کردم، بیچاره کارمندهایی که مجبور 

 شدند به دلیل انجام آخرین کارها، امروز هم به شرکت بیایند.

 یاولین چیزی که در بدو ورود توجهمان را جلب کرد، سبد بزرگ 

 از گل، روی میز منشی بود.

عمران جلوتر رفت و درجواب سالم منشی، سری تکان داد و 

کیفش را از دست راستش، به دست چپش داد و دست دیگرش 

 ای به گل کرد.را در جیبش فرو برد و با سر اشاره

 مناسبت این گل چیه؟_

 منشی هم اشاره ای به سالن مجاور کرد و آرام لب زد.

و   جا نشستن براتون آوردنآقایی که اونیک ساعت پیش _

 هنوز هم منتظرتون هستن.

 عمران قدم برداشت و من هم به دنبالش.



مرد با دیدن ما، فوراً ایستاد و با صمیمیت لبخند زد و جلو آمد و 

 دستش را سمت عمران دراز کرد.

 سالم جناب حکمت، بنده رو که به خاطر دارید؟_

خوب به خاطر داشتمش، زمان زیادی دانم، اما من عمران را نمی

 هم نگذشته بود که کار به فراموشی بکشد.

های سبز و موهای بلند و اندام الغر و قدبلندش، در کنار چشم

بار دیگر درد را به یاد آن نوع خاص نگاهش، باعث شد یک

 بیاورم و لب بگزم و حس بدی از حضورش بگیرم.

جلو برد و خوش آمد عمران هم مانند من متعجب بود اما دست 

ی گفت و حاال او سمت من دست دراز کرده بود و نگاه خیره

 کرد.عمران معذبم می

 دست در دست راستش گذاشتم و سرم را تکان دادم.

 خوش اومدید._

 کرد؟کار میاما او در شرکت چه

رامین رادمهر، صاحب آن سگ وحشی با آن دو گوی سبز 

 کرد؟!کار میجا چهای و نگاه نافذش، اینشیشه
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 طرفه جمع کرد و سرش را تکان داد.هایش را یکعمران لب

 دیگر رو مالقات کنیم.کردم دیگه همفکر نمی_

 تر دست عمران را در دستش فشرد و خندید.محکم

ی شما سرشناس خب من یک تاجر هستم، البته قطعاً به اندازه_

 شرکتتون همه جا پیچیده.های نیستم، اما خبر موفقیت

احترام و دیدار مجدد و تبریک پیشاپیش سال صرفاً برای عرض

 نو خدمتتون رسیدم.

بعد نگاه بی چاک و بستش را سمت من کشاند و با لبخندی که 

 چندان خوشایند نبود لب زد.

 پاتون بهتر شده بانوی زیبا؟_

اش، عمران دندان روی هم سایید و از سنگینی نگاه عصبی

ی شالم را کمی جلو کشیدم ناخودآگاه آب دهانم را فرو دادم لبه

تر یک طرف صورتم پخش شدند و نگاه ام بیشکه فرهای عاصی

 دزدیدم و جواب دادم.

 بله ممنونم._

ها ای به سمت یکی از اتاقعمران برخالف میلش، با دست اشاره

 کرد و گفت.

 بفرمایید، بگم ازتون پذیرایی کنن._



ی کاکائویی در کنار خوردهای به کیک نیمخید و اشارهرادمهر چر

 ی نسکافه کرد و با لبخند گفت.فنجان خالی شده

شم کمی باهم گپ صرف شده، متشکرم، اما خوشحال می_

 بزنیم.

ی عمران کشیده شد که عجیب سعی در نگاه من پی نگاه کالفه

 کنترل رفتارش داشت.

 او گفت.با جدیت سرش را تکان داد و در جواب 

 بله بفرمایید._

به دنبالش اولین قدم را برداشتم که چرخید و ابرو در هم گره زد 

 و با صدایی آرام و زیرلب تشر زد.

 تو کجا؟ برو تو اتاق کار خودمون!_

 لبخند محسوس رادمهر آزاردهنده بود.

جرأت مخالفت با عمران را نداشتم، البته دلیلی هم برای حضورم 

 بود.در گپ و گفتشان ن

 لبخندی اجمالی زدم.

 اتون.با اجازه_

 و حرکت کردم که رادمهر گفت.

 شد بانو هم در کنارمون حضور داشته باشن.کاش می_



که برگردم و جوابی بدهم، صدای عمران را لب گزیدم و بدون این

 شنیدم.

بندی ایشون کار زیاد دارن، آخرین روز ساله و ما هم یک جمع_

 برگردیم. خوایم زودتربکنیم می

 خودم را به اتاق رساندم و در را بستم.

 

نیم ساعت بعد زمانی که عمران هم وارد شد، کالفگی از 

 بارید.اش میچهره

 سرم را از مانیتور بلند کردم که توپید.

 کرد؟کار میجا چیاین مرتیکه این_

 قدرم ور ور کرد!چه

 ابروهایم باال پرید و لب زدم.

 کجا بدونم؟وا، عمران! من از _

کتش را از تنش خارج کرد و با دو انگشت شست و اشاره 

 اش را فشرد.دوطرف پیشانی

 خواستی دنبالم بیای؟ خوشت میاد با روانم بازی کنی؟چرا می_

ای برای دعوا، جوابی ندادم که ست و دنبال بهانهفهمیدم عصبی

 صدایش را باالتر برد.



 با تو نیستم نه؟!_

 کاسه چرخاندم و نگاهش کردم. هایم را درمردمک

 خب باشه ببخشید، چیزی نشده که!_

 ایستاد و سمتم آمد و با دست اشاره کرد.

 خواد کار کنی.پاشو برو خونه نمی_

 ام زدم و خیره نگاهش کردم.دستم را زیر چانه

 در نگاهم کالفگی و یک عالمت سوال بزرگ را خواند که گفت.

خوام حالمو بد کرد، پاشو برو نمیجا، اصال اومدن این یارو این_

جلو چشمم باشی یه چیزی بهت بگم دوساعت بشینی آبغوره 

 بگیری.

 ایستادم و سمتش رفتم.

اش گذاشتم و دست دیگرم را دست راستم را سمت چپ سینه

 روی صورتش و خیره نگاهش کردم و لبخند زدم.

 آخه چرا انقدر تو بداخالقی؟_

 وهایش زد.هایش را از دوطرف به پهلدست

 خوای حواس منو پرت کنی؟چون بداخالقم! االن که چی؟ می_

 در گلو خندیدم.

 کار داشت؟آره، خب حاال چی_



 دستش را در هوا تکان داد.

 زنه، مشارکت و این حرفا.هیچی بابا زر می_

 لب گزیدم.

 درست صحبت کن عمران._

 فاصله گرفت و سمت میزش رفت.

 من همینم یغما، اکی؟_

 کارتو بکن و زودتر برو.بشین 

 هایم کنار آویزان شد.نفسم را به بیرون پرتاب کردم و دست

 خوای منو دک کنی؟ مگه قرار نبود باهم برگردیم؟می_

 جواب داد.

مونه، دونی که گند زده بشه به روزم، حوصله برام نمیمی_

 پرچونگی نکن، به کارت برس.

 جا جمع کنم.یکپشت میز نشستم و سعی کردم تمرکزم را 

اما نتوانستم و در یک حرکت ناگهانی ایستادم و سمت جالباسی 

 رفتم.

 کند.ی چشم دیدم که زیرچشمی نگاهم میبا گوشه

طور که سمت حاضر که شدم، کیف کوچکم را برداشتم و همان

 رفتم گفتم.در می



 رم خونه، دیر نیا.می_

 و جواب او تنها یک کلمه بود.

 خب!_

 و از منشی خواستم برایم یک ماشین بگیرد.بیرون رفتم 

 ی کارمندها خداحافظی کردم.از او و بقیه

 رفتم زیر لب غر زدم.طور که سمت آسانسور میهمان

 خواب کنی!فقط مرض داشتی منو بی_

های دمی مزاج بودندلخور نبودم، من خو گرفته بودم به این دم

 عمران.

دم و پلک روی هم و سوار ماشین شدم و آدرس خانه را دا

 گذاشتم
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سین تنظیم کردم و عکس با ذوق دوربین گوشی را روی هفت

 انداختم.

ای تکانی به دست همان خانم مسنی که هفتهکه خانهبا این

زد انجام شده بود، اما باز هم دلم ی عمران سر میبار به خانهیک



ر شدم و تغییراتی طاقت نیاورد و خودم هم کمی دست به کا

 هرچند کوچک، در چیدمان خانه ایجاد کردم.

خسته روی مبل نشستم و بازهم نگاهم را به استند چوبی سفید 

سین را درشان های هفتهای سفیدی که هریک از سینو ظرف

 چیده بودم نگاه کردم.

 دلتنگ عمران بودم.

ری که بادادند و به غیر از یکهای ساعت، نه را نشان میعقربه 

دیگر  "کار دارم، زنگ نزن"بعدازظهر تماس گرفتم و جواب داد 

 خبری از او نداشتم.

هایم آزاد نگاه از ساعت گرفتم و زانوهایم را از حصار دست

 کردم.

ام فرو کردم و سمت آشپزخانه های روفرشیپاهایم را در دمپایی

 رفتم.

 شام حاضر بود و بوی غذا تمام خانه را برداشته بود.

 ی سبزی پلو را برداشتم و بخار باال زد.ر قابلمهد

 ترین حد ممکن رساندم.ی زیرش را به کمشعله

ها هردوطرفشان سرخ شده بود و کوکو هم برشته شده ماهی

 بود.



 ی عمران را گرفتم.شان را خاموش کردم و شمارهشعله

 صدای لعنتی در گوشم پیچید.

 باشد.مشترک مورد نظر در دسترس نمی_

 ی شرکت را گرفتم.شماره

 داد.کس جواب نمیهیچ

، منِ میانی نگهبانی ساختمان را گرفتم و البیناچار شماره

 جواب داد و در جواب من که پرسیدم.

 آقای حکمت توی شرکت هستن یا نه؟_

 گفت.

دخترم، آقای مهندس که دو سه ساعتی هست از شرکت _

 اومدن بیرون، حتما توی ترافیک موندن.

 تر شور زد.بیش دلم

گوشی را قطع کردم و سرانگشتی محاسبه کردم، هرچه قدر هم 

 که ترافیک باشد، نباید سه ساعت در راه بماند.

جا کنار کابینت زیر گاز رومیزی، سر خوردم و پاهای همان

های کف آشپزخانه پارکت  یام را به خنکی نصفه و نیمهبرهنه

 سپردم.

 اعتی که در سالن بود را دیدم.بار دیگر سگردن کشیدم و یک



 ی عمارت نالیدم.گوشی در دستم لرزید و با دیدن شماره

 وای فقط همینو کم داشتم._

تماس را برقرار کردم و خودم هم نفهمیدم در جواب 

 گویم.جون چه میهای جمالت مهینپرسیاحوال

 هامون و ترالنم اینجاان، شما چرا نیومدید یغماجان؟_

ور دنیاست، کاش الاقل شما میومدید، شب اون ام کههما بچه

 عیده مادر، دورهم بودیم بهتر بود.

 و وقتی پرسید.

  عمران که اومده آره؟_

 هول شدم و جواب دادم.

 آره آره اومده، رفته دوش بگیره._

ی عمران را گرفتم و بازهم گوشی را که قطع کرد، باز هم شماره

 در دسترس نبود.

 دوباره. و دوباره و دوباره و

 دل در دلم نبود.

 داشتم.کردم و چشم از ساعت برنمیکالفه طول خانه را طی می

حاضر شدم تا بیرون بروم و به دنبالش، اما بازهم پشیمان شدم و 

 هایم را در آوردم.لباس



 کرد!، غوغا برپا میدید من نیستمآمد و میاگر می

 به خودم گفتم.

 هواره!به درک فوقش چهارتا داد و _

 و بازهم لباس پوشیدم و بازهم پشیمان شدم.

ها را هم خواستم با هامون تماس بگیرم و آناز طرفی هم نمی

 نگران کنم.

ی قدر راه رفتم که خسته شدم و گوشهآرام و قرار نداشتم و آن

 کاناپه خزیدم.

 هایم را محکم روی هم فشردم.کوسن را بغل کردم و چشم

 مم سر خورد.قطره اشکی از کنار چش

عمران نیامده بود و خطش از دسترس خارج بود و ساعت هم 

 نزدیک به دوازده.

کرد و صدای ی سال تحویل را پخش میتلویزیون ویژه برنامه

ام کرده بود اما حتی دیگر نای بلند شدن و مجری عصبی

 برداشتن کنترل تلویزیون را هم نداشتم.

زمانی با دیدن   م برد ونفهمیدم چرا و چگونه و چه زمانی خواب

خوابی وحشتناک چشم باز کردم، که تمام تنم خیس از عرق بود 

زده به ساعت نگاه کردم و دو و ده و قبل از هرچیزی وحشت



ام را ی سینهدقیقه را که دیدم، راست نشستم و دستم قفسه

 چنگ زد.

دو دقیقه تا تحویل سال نو مانده بود و صدای تلویزیون میان 

گم  "باشدمشترک مورد نظر در دسترس نمی"نتیصدای لع

 شد.می

خواندند و منِ آشفته برای هزارمین بار القلوب مییا مقلب

 گرفتم.ی عمران را میشماره

ثانیه شنار معکوس که صفر شد و توپ سال تحویل را که زدند، 

 من هم هق زدم.

 کجایی عمرانم؟! جواب بده!_
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 کرخت و بی حس شده بود. دست و پایم

ترین حد ممکن نزول کرده بود که قطعاً فشارم به پایین

 لرزیدم.رفت و از سرما میهایم سیاهی میچشم

چندباری سمت تلفن هجوم بردم تا با هامون تماس بگیرم اما باز 

 پشیمان شدم.



ها را هم در هول و وَال خودم کم نگران نبودم که بخواهم آن

 بیندازم.

گرفتم و اش را میرفتم و مدام و پشت سر هم شمارهمیراه 

در دسترس نبودنش را   ی لعنتیهربار صدای اپراتور همان جمله

ام ناخن کشید و روی اعصاب نداشتهدر گوشم جیغ می

 کشید.می

ام هایم تمام صورتم را خیس کرده بودند و رنگ از چهرهاشک

 پریده بود.

در آغوش گرفتم و میان گریه با  کنار در نشستم و زانوهایم را

 خودم زمزمه کردم.

هایی که تهدیدم نکنه تصادف کرده باشه، نکنه، نکنه همون_

 کنن بالیی سرش آورده باشن، نکنه...می

هزاربار جان دادم و از دلشوره زمین را چنگ زدم و تمام 

 ام را در دستشویی خالی کردم.محتویات معده

 برگرفته بود.استرس تمام تنم را در 

ام جاری شده بود و حتما آن هم از شدت فشار خون از بینی

 عصبی بود دیگر



ها که نزدیک چهار شدند، عزمم را جزم کردم و حاضر عقربه

 شدم.

 تر را جایز ندانستم.صبر کردن بیش

 سمت در رفتم و دستگیره را لمس کردم.

 د.باز شکه پایین بکشمش، کلید در قفل چرخید و در قبل از این

ه آمد، نصفدلم هری پایین ریخت و نفسی که چندساعت باال نمی

و نیمه باال آمد اما با دیدنش در آن وضعیت، مست و آشفته، 

 بار شدیدتر!بار دیگر نفسم منقطع شود، اینباعث شد یک

اش ام یک عذاب بود و حاال دیدن سرمستیخبرینبودنش و بی

 هزارعذاب!

 کرده!یک پر میدادم و او پمن جان می

 کامل وارد خانه شد و در را رها کرد.

هایم روی هم افتادند و بعد در که با صدای بلندی بسته شد، پلک

 رفت خیره شدم.به او که کمی تِلو تِلو خوران راه می

ی سمت راستش انداخته بود را پرت کتی که با دستش روی شانه

ولین باران بهاری هایی که بر اثر اای و با همان کفشکرد گوشه

خیس شده بودند، سمت اتاق قدم برداشت و با هر قدمش رد 



ای روشن های فیروزهها و فرشاش روی پارکتکوچکی از کثیفی

 به جا ماند.

 دانستم.من را ندید یا دید و برایش مهم نبود را نمی

دانستم که این لرزش دیگر نه از سرماست و نه از افت اما می

 فشار!

لرزیدم و دیگر نتوانستم خودم را کنترل بانیت میمن از عص

 کنم.

ای که متحمل شده بودم، انگار تمام آن فشارهای چندساعته

جا جمع شدند و درست شبیه به یک بمب ساعتی عمل یک

 کردم.

سمتش پاتند کردم و پیراهنش را که خیس از عرق بود را از 

 پشت کشیدم و صدایم را باال بردم.

 ن؟ هان؟ کجا بودی؟کجا بودی عمرا_

های او که بی های عصبی من در چشمسمتم چرخید و چشم

شباهت به دو کاسه خون نبود، نشست و او مستانه قهقهه زد و 

 دار گفت.کمی کش

 کی، گفته، من باید، به تو، جواب پس بدم؟_

 عصبی تر شدم.



 هایش را گرفتم و محکم تکانش دادم.دوطرف شانه

دونی چی به من خیلی پستی، تو میشرفی، عمران خیلی بی_

 گی که نباید به من توضیحی بدی؟گذشته؟ تازه می

 حاال هم مست و پاتیل اومدی خونه؟ معلومه کدوم گوری بودی؟

ام گذاشت و من را از خودش دور ی سینهدستش را روی قفسه

 کرد و لب زد.

قدری گیج نیستم که نفهمم هی، مواظب حرف زدنت باش، اون_

 کنی!ی بلغور میداری چ

 هایم بیرون زد.بغضم آب شد و از چشم

عمران انگار از رفتن به اتاق منصرف شده بود که خودش را روی 

 کاناپه انداخت.

 ای آن تکیه داد و سر تکان داد.سرش را به لبه

 چیه؟ چته؟_

 داد.لحنش آزارم می

 هایم را مشت کردم.نگاهی به ساعت کردم و دست

های بلندم در گوشت کف دستم فرو که ناخن قدر فشار دادمآن

 رفتند و دندان روی هم ساییدم.

 کجا بودی که چهار صبح اومدی خونه؟_



های پیراهنش برد و یک به یک بازشان کرد و دست سمت دکمه

 دار گفت.کش

 ها، مهمونی دعوتم کرد، منم رفتم، همین!یکی از بچه_

 حاالام بس کن!

 بودند.هایم در حال انفجار شقیقه

 رویش روی زمین نشستم.پاهایم شُل شده بودند و روبه

وقت بلند فهمی؟ اونبه من نگاه کن عمران، تو زن داری، می_

  دونی مسئولیت یعنی چی؟ری مهمونی؟ میشی میمی

 ای کوتاه کرد.دستش را در هوا تکان داد و خنده

 پیراهن را کامل از تنش در آورد.

کسی رو انگولک نکردم که حاال داره بهت  نترس بابا، من برا تو،_

 فشار میاد!

 صدایم را باال بردم.

 خیلی وقیحی عمران، خیلی وقیحی!_

  گی؟فهمی چی داری میمی

 رود.هایش سیاهی میایستاد و معلوم بود چشم

 لرزشی که از عصبانیت بر تنم نشسته بود قابل کنترل نبود.



مان را برهم ویل دونفرههایم برای اولین سال تحاین که برنامه

 ریخته بود و من را تا مرز سکته کشانده بود، بخورد بر فرق سرم!

که انقدر حق به جانب بود، بحثی جدا داشت و آتش من را اما این

 کرد.تندتر می

 سمت اتاق رفت، هنوز آرام نشده بودم.

پرحرص به دنبالش رفتم و او بی توجه، باهمان کفش و شلواری 

 اشت، در حمام را باز کرد.که به پا د

 اش گذاشت.در وان خوابید و آب را باز کرد و سرش را لبه

هایم پاک هایم را با پشت دستی در تکیه دادم و اشکبه لبه

 کردم.

  مجبور بودی انقدر بخوری؟_

 زمزمه کرد.

 خیال خوشگلم!بی_

 دستم را روی پیشانی دردناکم گذاشتم.

دار و پرتمنایش را به من نگاه تبهایش را باز کرد و بین پلک

 دوخت.

 خوای حالم خوب بشه بیا تو!اگه می_

 ی پلکم پرید!هایم گرد شد و گوشهچشم



 قهقهه زد.

 بیا یغمایی، بیا قهر نکن!_

 پشت به او کردم و خواستم بیرون از اتاق بروم و جواب دادم.

 مگه حال من برای تو مهمه که حال تو برای من مهم باشه؟_

درست قبل از خروجم، با لمس خیسی دستش با پوست  اما

 دستم، از جا پریدم و جیغ کوتاهی کشیدم.

 ام را در هم جمع کردم.چکید و چهرهآب از شلوارش می

 کثافت زدی به خونه!_

 خیره نگاهم کرد و ساعدم را کشید.

 بهت گفتم بیا پیشم._

 مقاومت کردم و خودم را عقب کشیدم.

ای وای به االن ام دیوانهتوی شرایط عادی خوام، ولم کن،نمی_

 که مستی!

 تر کشید.دستم را بیش

 مست نیستم، بیا!_

 با لجاجت عقب کشیدم.

 خوام ولم کن!نمی_

 بار صدایش را باال برد.این



 گ*ه خوردی نخوای مگه دست خودته؟_

 هق زدم.

 ازت متفرم زورگوی نفهم!_

 توپید.

 خفه شو!_

 پیراهنم نشست و من بازهم هق زدم.های دستش روی دکمه

 فهمی؟ازت بدم میاد عمران، می_

 من ازت بدم میاد ولم کن!

 جواب داد.

 غلط کردی_

و او موفق شد که من را به زور در وان پر از آب نشاند و شامپو را 

های من انگار تمامی نداشتند و بین روی سرم خالی کرد و اشک

 شدند! ریخت، گمهایی که روی صورتم میکف

 هفتاد_و_صد_پارت#

ای را که کنار زده بودم، در دستم فشردم و نگاه به ی پردهگوشه

زد کردم و لب خیال از تمام دنیا، در استخر شیرجه میاو که بی

 زدم.

 سالی که نکوست از بهارش پیداست!_



انگار نه انگار تمام سیزده روز عید را بر من کوفت کرده بود و 

خان، ن آقای عزیزی، دوست قدیمی کیومرثحاال در کنار پسرا

ی والیبالشان، تن به آب زد و بعد از بازی دو ساعتهقهقهه می

 زدند.می

 طور بدی خسته بودم.یک

که تمام این تعطیالت را با مغزم درحال انفجار بود و با فکر این

بار دیگر از ضعف خودم و ایم، یکبحث و دعوا گذرانده

 نفر شدم.های عمران، متقلدری

 اش را سمتم گرفت.ترالن کنارم ایستاد و بشقاب میوه

طور که یک برش کوچک از ای خیار برداشتم و او همانتکه

 جوید گفت.سیبش را می

  اوضاع خرابه نه؟_

 نفسم را با شتاب بیرون دادم.

 به احمقانه ترین شکل ممکن دروغ گفتم و لبخند زدم.

 وا ترالن! معلومه که نه!_

 زد! پوزخند

 کنید!معلومه حفظ ظاهر می_

 مارو احمق فرض کردید یغما؟



 خسته بودم، از همه چیز!

 ی ترالن!های پرطعنهاز این نگرانی

 جون!ی مهینهای مادرانهاز نصیحت

 خان!های عصبی کیومرثاز نگاه

 های زیرپوستی هامون!حتی از حمایت

شده  من در کوتاه ترین مدت زمان ممکن، از همه چیز خسته

 بودم!

 رفتارهای تند عمران که جای خود را داشت!

ای بودند و قهرهایمان بلند و هایمان کوتاه و لحظهعاشقانه

 طوالنی!

زود بود به این نتیجه رسیدن، زود بود که بفهمم تصورات و 

هایم از زندگی با عمران، واهی و طبل توخالی بود، زود رویابافی

مام شود و زندگی آن خودِ نکبتِ بود که شیرینی دوران نامزدی ت

  اش را نشان دهد.اصلی

گیری و من از فکر کردن به آن وحشت هنوز زود بود برای نتیجه

 داشتم.

 ترسیدم!اش میگیریمن از نتیجه

 قدر عاشقانه هنوز هم دوستش داشتم!اما چه



  نهایت مسخره بود!بی

 دوستش داشتم و دلم تا خودِ خدا از او گرفته بود.

اش را هایش بودم و دوست داشتم خِرخِرهی عطر نفسن دیوانهم

 بجوم!

لرزیدم و در کنارش با دیدن رفتارهایش من از تصور نبودنش می

 کردم.رسیدم و بغض بود که روی هم تلنبار میبه جنون می

ترسیدم و کردم و میتاخت و من صبر پیشه میگفت و میاو می

 کست و آن پیمانه ریخت!صد امان از روزی که آن سبو بش

 هنوز هم فراموش نکرده بودم آن استرسِ شب سالِ نو را!

بدتر از آن ششمین روز فروردین بود که به شرکت رفته بودیم و 

دار برای دوروز ی مرخصی کمک حساببه دلیل امضا کردن برگه

توسط من، چنان داد و هواری بر سرم راه انداخت که دوست 

 از آن اتاق کار مشترک کوفتی بیرون بیایم.نداشتم تا آخر عمرم 

بدون شک صدایش تمام شرکت را لرزانده بود وقتی که هوار 

 کشید.

تو گ*وه خوردی، غلط اضافی هم کردی که به کسی مرخصی _

ی جا من رئیسم، حالیته؟ بار آخری بود که بدون اجازهدادی، این

 من کاری کردی!



 هایم نبض گرفت.ار شقیقهتر شدم و کنبا یادآوری آن روز عصبی

 مان که بسیار بودند.های پیش پا افتادهبحث

  تحمل جمع شلوغ و پر سر و صدای

 اش را نداشتم.قلوی دختریهای سهی آقای عزیزی و نوهخانواده

دوست داشتم چندین ساعت، در یک اتاق تاریک، به دیوار 

 مقابلم زل بزنم و ذهنم را از همه چیز پاک کنم.

اهار را وسط باغ سرسبز آقای عزیزی به راه انداختند و بساط ن

ی کباب به سمتم آمد، نگاه دزدیدم و نوهعمران که با سیخ جوجه

ی آقای عزیزی را از دست مادرش گرفتم و کوچک ده ماهه

 خودم را مشغول بازی با او نشان دادم.

پرید و من آرام کنار گوشش پسر کوچک در بغلم باال و پایین می

 کردم.زمه میزم

تیپ بداخالقه که داره میاد، عشق ببین، ببین اون آقا خوش_

 منه، ولی توام مثل من نگاهش نکن.

طفل معصوم از خنده ریسه رفت و من هم با ذوق خیره به دو 

 اش شدم.دندان تازه نیش زده



حاال عمران درست نزدیکم بود و از پشت سر خم شد روی 

را از سیخ جدا کرد و سمتم گرفت و کباب ای جوجهام و تکهشانه

 لب زد.

 احوال خانوم خودم؟_

 سکوت کردم و کودک را کمی باال انداختم.

گوشت را نزدیک دهانم آورد که سر چرخاندم و عمران آرام رو 

 به بچه گفت.

خدا جلوی بقیه کاری کنه که بفهمن مثال کوچولو، بهش بگو به_

زنمش که نتونه از جوری میبا من قهره یا دعوا کردیم یا هرچی، 

 جاش بلند بشه.

 با حرص از دستش گرفتم و من هم مثل خودش به بچه گفتم.

که جلو کارمندهای شرکت من رو خوشگلم، به عمو بگو این_

 جا مهمه؟سکه یه پول بکنه مهم نیست، این

خندید و با ذوق جا به ما میخبر از همهمعصوم و بیطفل

 بید.کوهایش را برهم میدست

خودش را از آغوشم سر داد و چهار دست و پا سمت مادرش 

 رفت.

 رویم ایستاد.صدای عمران پر از شیطنت شد و روبه



 گی خودم بهت بدم؟تو که بچه دوست داری، چرا نمی_

 صورتم را جمع کردم.

 ایه!فعال بزرگ کردن تو خودش مستلزم زمان طوالنی_

 ای کوتاه کرد.تک خنده

 سره در حال گریه و فین فین کردنی؟تو که یکام یا من بچه_

 هایم را در کاسه چرخاندم و جوابی ندادم.مردمک

 عمران که سمت باربیکیو رفت، ترالن کنارم آمد.

 های آبی اش شدم و لب زدم.خیره به چشم

 در متفرم، دلگیره!بهاز سیزده_

 دست ترالن روی دستم نشست و من ادامه دادم.

 یک_و_هفتاد_و_صد_پارت#

مخصوصاً که قرار باشه خواهرت همفرداش عروس بشه و یک _

 ی بعد هم بره اون سر دنیا!هفته

هایش را دور زانوهایش او هم نیم نگاهی سمت من کرد و دست

 اش داد.حلقه کرد و تابی به موهای طالیی

 گیره آجی!یادم نیار، منم دلم می

 سنگینی نگاه هامون را رویمان حس کردم.

 ت خیره به ترالن بود.پر محب



قدر او لطیف بودن را بلد بود، عمران برعکس او عمل هرچه

 کرد.می
**** 
عقد ترالن و هامون، به ساده،ترین شکل ممکن در محضر برگزار 

جون ترتیبش را داده خان و مهینای که کیومرثشد و مهمانی

 ی آلمان بود.تر به دلیل افتتاح شعبهبودند، بیش

آن روز بر سر انتخاب لباس حرص خورده و  قدری صبحآن

کرد و رنگ ام از شدت درد، فغان میعصبی شده بودم که معده

 از صورتم پریده بود.

دست آخر هم عمران دو دست میراهن بلند و پوشیده به 

 ای و مشکی، به انتخاب خودش خرید و توپید.های سورمهرنگ

 پوشی!یکی از همینارو می_

 م.شانه باال انداخت

ی نود خودت رو به زحمت لباس داشتم، الزم نبود دقیقه_

 بندازی و برام لباس پیرزنی بخری!

شد ی باال نشسته بودم و نیم ساعتی میو حاال که در اتاق طبقه

 ترشد و این نشان از بیشتر میها هرلحظه بیشکه صدای مهمان

 تعدادشان بود.



ی ر کردم و تیرهبه عواقب کاری که قصد انجامش را داشتم فک

بار دیگر به سه لباسی که مقابل خودم روی مشتم لرزید و یک

 زمین انداخته بودم خیره شدم و لب زدم.

 ای، قرمز، مشکی!سورمه_

 آب دهانم را فرو دادم و جلو رفتم.

ی ی قرمزِ هدیهدانستم آن پیراهن کوتاه و دکلتهخودم می

آن مهمانی نامناسب جون، به مناسبت تولدم، زیادی برای مهین

 است.

 ام.های جلفی نبودهوقت اهل چنین تیپمن هیچ

اما عمران کم با اعصابم بازی نکرده بود و دوست داشتم تالفی 

 طوری در بیاورم.رفتارهای چندروز اخیرش را، یک

های پاشنه بلند قرمز را از جعبه با حرص خم شدم و کفش

پاهایم بستم و بعد از آن،  هایش را تا زیر زانو دوردرآوردم و بند

لرزیدند، رژلب سرخم را از بین وسایلم پیدا هایی که میبا دست

 هایم کشیدم.کردم و محکم و برای چندمین بار، روی لب

 هایش هم دستم آمده بود.نقطه ضعف

چشمم همان ادکلن گرم و نیمه شیرینی را که خودش گفته بود 

 نزنم، را نشانه گرفت.



 های گردنم زدمش و تابی به موهایم دادم.نارهبا بدجنسی به ک

نگاهی دیگر به آرایش مالیم روی صورتم و موهای فابریکم 

 انداختم و بلوز و شلوارم را از تن درآوردم.

پیراهن قرمز را برداشتم و پوشیدم و زیپ پشتش را به سختی 

 بستم.

ام، پیام ارسال شده از عمران را باز ی گوشیبا صدای تک ویبره

 "کنی؟ همه اومدن! بیا تو نیومدم باالچه غلطی داری می"کردم 

 کیف دستی کوچکم را از روی تخت برداشتم و کمی مکث کردم.

هایم را بستم و سرم را به چپ و راست پشیمان شدم و چشم

 تکان دادم و در یک حرکت ناگهانی از اتاق بیرون رفتم.

ین حسابی شلوغ ی پایها آمده بودند و سالن طبقهاکثر مهمان

 شده بود.

ها به چهره و لباسم ی روی کنسول میان پلهنگاهم که در آینه

 افتاد، زیادی به نظر خودم غریبه آمدم.

 ها را پایین رفتم.ی پلهاما سری تکان دادم و بقیه

های پرسی کوتاهی کردم و نگاهها سالم و احوالبا مهمان

 متعجبشان را روی تن و بدنم حس کردم.

  الن سری تکان داد و لب گزید وتر



 دانست هدفم چیست که ریز خندید.می

کمی معذب شده بودم اما نگاهم را در سالن چرخاندم و 

ای، در حالی که یک گیالس در دستش بود و جرعه جرعه گوشه

کشید، مشغول حرف زدن با سهامداران شرکت دیدمش و سر می

 زیرلب اشهدم را خواندم و جلو رفتم.

چندقدم مانده بود به او برسم که سر باال گرفت و نگاهش در 

چشمانم نشست، چندلحظه مبهوت نگاهم کرد و کم کم دیدم که 

 های آتش به چشمانش هجوم آوردند.شراره

 کنم که ترسیده بودم.اعتراف می

 بدهم ترسیده بودم!

ی کرواتش برد و انگار نفس کم آورده بود که دست سمت گره

 رد.کمی شُلش ک

 اش گذاشت و سمتم قدم برداشت.گیالس را روی میز کناری

ما نهایم دیدم اما با پررویی لبخندی دندانازرائیل را مقابل چشم

 هایش شد.گر زدم که بازویم اسیر پنجهو عشوه

ها را روی درست در مرکز سالن ایستاده بودیم و سنگینی نگاه

 کردم.خودمان حس می

 م لب زدم.با حفظ همان لبخند آرا



 جان!ولم کن وحشی_

تر کرد و مجبورم هایش را بیشاو هم لبخند زد و فشار دست

 کرد قدم بردارم و گفت.

 پدرتو درمیارم پدرسگ، فقط راه بیا!_

 ی عمران و لبخندش دیدنی بود!صورت سرخ شده

ها انگار با ما کش های مهمانها هدایتم کرد و نگاهسمت پله

 آمد.می

 فشار انگشتانش نفسم بند آمده بود. از شدت دردِ

درِ اولین اتاق سمت راست را باز کرد و من را به داخل هول داد و 

 خودش هم وارد شد.

 کتش را به ضرب از تنش خارج کرد و سمتم آمد.

 ترسیدم و آب دهانم را فرو دادم و عقب رفتم.

جلو آمد و دست دور کمرم انداخت و با خشونت کنار گوشم لب 

 زد.

  لطای زیادی!غ_

 کمی بلندتر تکرار کرد.

  غلطای زیادی!_

 و فریاد کشید.



هایی رو دونی حق پوشیدن چنین لباسغلطای زیادی! تو نمی_

 نداری توله؟

 زد!هایم سرد شده بود و قلبم یکی در میان میدست

 اش ماندم.اما کم نیاوردم و با گستاخی خیره

 دو_و_هفتاد_و_صد_پارت#

 

 را چنگ زد و گفت. با خشونت گردنم

دونی وقتی محرم منی، وقتی اسم من روته، باید خط تو نمی_

 قرمزهامو رعایت کنی؟

 گوشم را به دندان گرفت._یسرش را پایین تر آورد و محکم الله

 آخ بلندی گفتم که رهایش کرد!

 بهت نگفته بودم این مدل پوشش، فقط برای اتاق خوابمونه؟_

 م پرید!ی پلکاز جا پریدم و گوشه

 تر ادامه داد.و او عصبی

و صاحابی بیمتر پارچهنگفته بودم فقط جلوی خودم این نیم_

 بپوشی؟

 سرم را پایین انداختم که بلندتر داد زد.



من  فهمی بدم میاد نگاه بقیه روی تن زندِ المصب نمی_

 بچرخه؟

اش ترسیدم و از ترس به خودش مناه بردم و سرم را روی سینه

 با صدایی لرزان لب زدم. گذاشتم و

 ببخشید._

هایم ام گذاشت و صورتم که باال آمد، ناگهان لبدست زیر چانه

 به آتش کشیده شد.

هایم در حال کردم لبقدری که حس میبوسید، آنبه شدت می

کنده شدن هستند و اشک در چشمانم جمع شد و هرچه سعی 

شت سرم را کردم از خودم دورش کنم او با یک دستش، محکم پ

نگه داشته بود. بعد که نفس کم آورد، فاصله گرفت و با انگشت 

 شست کنار لبش را پاک کرد و گفت.

 خب این که پاک شد، گمشو لباستم عوض کن بعد بیا پایین!_

کرد، خیره به او ماندم و بی طور که کرواتش را مرتب میهمان

یراهنش، هایم، به رد سرخ رژلب روی پتوجه به سوزش و درد لب

 لبخندی پیروزمندانه زدم و عمران از اتاق خارج شد.
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دانستم حاال که با این پیراهن مشکیِ فکری کرده بودم و میبی

تر هم سمتم جلب ها بیشکامالً پوشیده پایین بروم، توجه

 شود.می

 ای نداشتم.اما چاره

 جا هم خونم را حالل کرده بودم.تا همین

رنگ کالباسی را روی بار رژلب کممقابل آیینه ایستادم و این

 هایم کشیدم.لب

 ام گرفت و رو به خودم لب زدم.با وجود تمام حرصم، خنده

تو که عرضه نداری جلوش وایستی، مرض داری جنگ راه _

 ندازی؟می

ی پیراهن را از قسمت ران، در دستم سرم را تکان دادم و گوشه

 کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. گرفتم و کمی باال

ی چشمم، سر عمران را دیدم ها که رسیدم، با گوشهبه میان پله

 که به آنی سمت من چرخید.

نگاهش کردم و با دیدن لباسم، انگار خیالش راحت شد که نفس 

هایش، رد خط و نشان کشیدن چنان در چشمآزاد کرد اما هم

 مشخص بود!

 نشستم.پایین رفتم و کنار ترالن 



 سرش را خم کرد و کنار گوشم گفت.

 چرا عوض کردی؟_

 چرا انقدر شما دوتا تابلویید آخه؟

شانه باال انداختم و خواستم چیزی بگویم اما با دیدن کسی که از 

ای حس از تمام تنم در داخل آمد و وارد خانه شد، برای لحظه

 رفت و یخ زدم.

 رسیدجب به نظر مینگاهم به عمران افتاد که او هم مثل من متع

هایش بگذارم تا مانا هایم را روی چشمتوانستم دستو کاش می

 را نبیند.

 گشت.مانا با چشم دنبال کسی می

 ام را چنگ زد.ی سینهدستم قفسه

 ترالن رد نگاهم را گرفت و به آنی صورتش سرخ شد.

 چرخید سمتم و گفت.

 وضعشه؟ چرا رنگت پرید؟این چه_

بودم، از این ضعف متنفر بودم، از این بغض  من از خودم متنفر

 متنفر بودم!

آب دهانم را فرو دادم که ترالن با آرنجش به پهلویم ضربه زد و 

 توپید.



 دونم و تو!خدا اگر بازم شُل بازی از خودت دربیاری، من میبه_

 دستش را زیر دستم گذاشت و مجبورم کرد بایستم و گفت.

 برو پیش عمران._

جا ن دوختم که نگاهش را بین من و مانا جابهچشم به عمرا

 کرد.می

 هایم را تند برداشتم و خودم را به عمران رساندم.قدم

اش نشسته عمران هم سرخ شده بود و قطرات عرق روی پیشانی

 بود.

ست به رویم زد و من با لبخندی دانستم تصنعیلبخندی که می

ید و دست تر جوابش را دادم و دستش دور کمرم پیچتصنعی

گذشت، یک از سینی خدمتکاری که از مقابلمان می  دراز کرد و

 پرتقال برداشت و به دستم داد و لب زد.لیوان شربت آب

 بخور رنگت پریده._

رنگ ی دهانم را کمی زهرمار شدهای سر کشیدم تا مزهجرعه

 کند.

آید و اصرار به ندیدن دیدیم که مانا به سمتمان میهردومان می

 فهمیدن داشتیم.و ن



جین کوتاهی که پوشیده بود، خالکوبی ظریف کنار ساق پایش و 

زنجیر ظریف پابند زیبایش را به نمایش گذاشته بود و مانتوی 

 جلو باز و تاپ کوتاهش، پیرسینگ نافش را!

های شال، صورتش را قاب گرفته بودند و موهای بلوندش از کناره

 نبیند!قدر دوست داشتم عمران او را چه

 تن او را نبیند!

 نگاه و لبخند لوندش را نبیند!

 چیزش را نبیند!هیچ

ست و چه طور پسریدانستم او چهبچه شده بودم! من می

ای دارد و با جان و دل پذیرفته بودمش و احمقانه بود که پیشینه

 با حضور مانا، قلبم در حال ایستادن بود.

مران، کمرم را به حاال درست مقابلمان رسیده بود و دست ع

 آرامی نوازش کرد.

مانا کمی مکث کرد و بعد بدون درنظر گرفتن حضور من، دستش 

 را جلو آورد و روی صورت عمران گذاشت و لب زد.

 معرفت!عمران جونم، دلتنگت بودم بی_

های مات ماندم و عمران سرش را عقب کشید و از پشت دندان

 اش غرید.برهم کلید شده



 ا!برو گمشو مان_

 ای زد و جلوتر آمد.مانا قهقهه

های کم مانده بود تنش، مماس تن عمران شود که مغزم به اندام

ام، فرمان تحرک داد و توانستم خودم را ی حرکتیفلج شده

 تکان دهم و بین او و عمران بایستم.

هایش شدم و او عمداً رنگ چشممستقیم خیره در لنز خوش

 ش میخ در چشمان عمران بود.اعتنایی کرد و همچنان نگاهبی

حالم کند از توانست خوشکالفگی عمران تنها چیزی بود می

 حال نیست.که او از بودن مانا خوشاین

 ی مانا کوبیدم.دستم را تخت سینه

 ببین منو!_

نگاهش را تحقیرآمیز روی تن و بدن من، حرکت داد و پوزخند 

 زد.

 بینمت!تو؟ نمی_
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 زد.خونم به جوش آمده بود و حرارت از صورتم بیرون می

 لب زدم.



خوب نگاه کن، به من، به منی که کنار عمرانم! انقدر خوب نگاه _

کن تا تصویر ما کنار هم توی اون ذهن معیوب و مریضت ثبت 

 بشه و بفهمی عمران زن داره!

کرد و با عمران نهایت تالشش را برای حفظ آرام بودنش می

 داشتنش داشت، گفت.یی که سعی در پایین نگهصدا

 خوام یه بالیی سرت بیارم!برو مانا، برو نمی_

 شود و دلگرم شدم.خان نزدیکمان میدیدم که کیومرث

 مانا با وقاحت لبخند زد و رو به عمران جواب داد.

 زنی باهام؟عزیزدلم، پس چرا توی چت یه شکل دیگه حرف می_

 مانا دل من هری پایین ریخت و

چشمکی چاشنی کالمش کرد و کیفش را از یک دستش، به 

 دست دیگرش داد و آدامسش را باد کرد و ترکاند و گفت.

 ترسی عشقم؟از این دختره می_

 دلم برهم خورد، تمام وجودم در حال زیر و رو شدن بود.

 گفت او؟!چه می

 چت؟ با عمران؟

های رفت و چشمانم سیاهی، چرخیدم و مردمکسرم گیج می

 لرزانم را به صورت عمران دوختم.



زد و که صورتش به کبودی میچیزی قابل خواندن نبود، جز آن

 اش، برجسته شده و نبض گرفته بود.رگ کنار گردن و شقیقه

سرش را به چپ و راست تکان داد و غضبناک به مانا نگاه کرد و 

 گفت.

 شرف!ی بیبرو سلیطه-

 قهقهه زد و ابرو باال انداخت.

 رم!نچ، جونِ تو نمی_

 خان را شنیدم و نگاه از عمران گرفتم.صدای کیومرث

 بارید و رو به مانا گفت.عصبانیت از صورتش می

 کنی؟کار میجا چهتو این-

 یادم نمیاد دعوتت کرده باشیم!

 بیا برو ما آبرو داریم.

 مانا شانه باال انداخت.

 نوازیتون؟ای بابا، اینه رسم مهمون_

 خان دستش را روی صورتش کشید و کالفه گفت.کیومرث

وجبی شده، بیا برو تا ی مهمونا پرت توی نیمحواس همه_

 تر از این حیثیتمون رو نبردی دختر جون!بیش



ها تا کی و کجا دنبال من نشنیدم او چه جوابی داد و نگاه مهمان

 ما بود.

 خان به کجا رسید و عمران چه کرد!نفهمیدم بحثش با کیومرث

تنها یک فکر در ذهنم پیچ خورد و باال و پایین شد و دلم را 

 تکان داد.

 گفت؟!این که مانا چه می

ام تاخت و تنها توانستم دست مقابل تهوع با تمام قوا بر معده

 بهداشتی بدوم.دهانم بگذارم و سمت سرویس

ام، زرداب باال به خودم که آمدم، عالوه بر تمام محتویات معده

 چکیدند.ام پایین میو قطرات خون به آرامی از بینیآوردم می

تر خط روی کوبید، بیشصدای ضرباتی که عمران بر در می

 گفت.انداخت و میاعصابم می

 یغما، خوبی؟ درو باز کن، مانا رفت، یغمایـی، خوبی؟ جواب بده!_

 مانا رفت؟ مانا آمده بود ویران کند! و کرد! حاال رفت؟

 به همین سادگی!

 ای نگران ترالن آمد.صد

 شم، خوبی؟آجی فدات_



هایم میان صدای زدننای جواب دادن نداشتم و تنها صدای عق

 رسید.سیفون بود که به بیرون می

 بار با عصبانیت گفت.عمران دوباره به در زد و این

 صاحابو، ببینم چت شده.دِ باز کن این در بی_

 جون پرسید.مهین

 ست؟عمران مادر، یغما حامله_

 سکوت شد و عمران بعد از کمی مکث جواب داد.

 ، نیست! وقت گیر آوردی؟!نه مامان_

 شما با ترالن برو.

 جا هستم.خودم این

چند مشت آب به صورتم پاشیدم و چشمانی که تمایل عجیبی 

 به روی هم افتادن داشتند را، به سختی باز نگه داشتم.

 قفل را چرخاندم و در را باز کردم.

بوی خاص و مخصوص ترکیب عطر و سیگارش، کافی بود تا همان 

 مقاومت بغضم در هم بشکند و هق بزنم.

اش نگاهم کرد و یک قدم جلو آمد و سرم مستقیم روی سینه

 فرود آمد.

 هایش را روی موهایم گذاشت و گفت.لب



 هیش! آروم باش خانومم!_

 اش کوبیدم.جانم را به سینهتر هق زدم و مشت بیبیش

 ت متنفرم عمران، متنفر!از_

 کمرم را نوازش کرد و لب زد.

 خوای بگو!باشه، هرچی می_

 تر لب زدم.جانو اشک ریختم و بی

 ازت بدم میاد!_

عشق بود یا یک حس مریض و مفلوک؟! اگر عشق بود چرا حالم 

 کرد؟را خوب نمی

 چرا روح من را تا این حد ضعیف کرده بود؟

 توانستم بگذارم؟مینام این حس را چه 

 عشق بود یا حماقت محض؟
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 گند بزنن به آن مهمانی کذایی!

ی شب بگذرد و بتوانیم پس از ها را شمرده بودم تا نیمهثانیه

 ها به خانه برگردیم.رفتن مهمان



ها را دو تا یکی باال بی توجه به ترالن و هامون و عمران، پله

کرد و من در بین وسایل ها را جارو میی پیراهنم پلهتم، دنبالهرف

 داخل کیفم به دنبال کلید بودم.

نفس زنان مقابل در خانه ایستادم و کلید را در قفل چرخاندم که 

 همزمان بازویم کشیده شد.

 هایم را روی هم ساییدم و به سمتش چرخیدم.کالفه دندان

 ی، دلم برای سیاهی بی اندازهمن دیوانه بودم که در هر شرایطی

 لرزید!؟چشمانش می

ام کالفه از این همه سست بودنم، آب دهانم را فرو دادم و چانه

 لرزید.

 خوام تنها باشم!ولم کن عمران، می_

تر بین انگشتانش فشرد نفسش را بیرون راند و دستم را محکم

 که در آسانسور باز شد و ترالن و هامون بیرون آمدند.

ترالن دست عمران را نشانه گرفت و جلو آمد و با صدایی  نگاه

 آرام اما عصبی به عمران توپید.

 ولش کن!_

های شلوارش فرو برد و سرش را هایش را در جیبهامون دست

 به چپ و راست تکان داد.



 توروخدا باز شروع نکنید!_

 لبم را گزیدم و تقال کردم تا عمران دستم را رها کند.

 ن.ام عمراخسته_

 به آسانسور اشاره کرد.

 خب، بیا بریم بخواب._

 با لجاجت سر باال انداختم.

 خوام تنها باشم!می_

 ترالن دستش را روی دست عمران گذاشت.

 خواد تنها باشه!گه میشنوی؟ میمگه کری؟ نمی_

 توجه به او، به هامون نگاه کرد و با جدیت گفت.عمران بی

 دهنش پر خون بشه، بیا بگیرش!خوام بزنم تو خاطر تو نمیبه_

 هامون عصبی به عمران نگاه کرد و به ترالن گفت.

تونن مسائلشون رو با هم عزیزم شما دخالت نکن، خودشون می_

 حل کنن.

طور عصبی به من نگاه کرد و ناگهان نفس در ترالن همان

 اش شکست و بغضش ترکید و زیر گریه زد و گفت.سینه

 گه!بینم به یغما زور میمیکشم وقتی عذاب می_

 دوباره رو به عمران کرد.



تره، انقدر خواد تنها باشه؟ حتما تنها راحتگه میمگه نمی_

 عذابش نده.

عمران لب زیرینش را به دندان گرفت و رهایش کرد و خطاب به 

 ترالن اما رو به من، آرام لب زد.

 من تنها راحت نیستم!_

ی ترالن تکه ای خواهرانههدلم برای چشمان خیس و دلسوزی

 وار در گروی عمران بود.تکه بود و همان دل، دیوانه

شود تنها سری ترالن که دید بازهم آبی از منِ دیوانه گرم نمی

 تکان داد و وارد آسانسور شد.

 هامون جلو آمد و ملتمسانه به عمران خیره شد.

 ی او گذاشت و گفت.دستش را روی شانه

 عمران، اذیتش نکن!_

 عمران اخم کرد.

 خوام زنم شب تنها باشه، اذیته؟این که نمی_

 خوام کنارم باشه، اذیته؟که میاین

 ای او زد و گفت.ای به سر شانههامون آرام ضربه

 دونی منظورم چیه، شبتون بخیر.خوب می_



عمران دستم را رها کرد و رد انگشتانش روی دستم به ذُق ذُق 

 افتاد.

ها رفت و با لحنی دستوری سمت پلهچهره درهم کشیدم که 

 گفت.

 بیا بینم!-

 کمرم را از در جدا کردم و ناچار به دنبالش راه افتادم.

 در را باز کرد و کنار ایستاد تا من وارد شوم.

 های پاشنه بلند را از پایم خارج کردم.داخل رفتم و کفش

او هم کتش را روی مبل انداخت و راه من را که سمت اتاق 

 م را سد کرد.رفتمی

 وایسا ببینمت._

 سرم را باال گرفتم.

 حوصله ندارم._

 ام را در دستش گرفت و فشرد.چانه

 بگو ببینم دردت چیه یغما؟_

 سرم را عقب کشیدم و لب زدم.

 دونی؟یعنی نمی_

 سرش را باال انداخت.



 نه!_

 پوزخند زدم.

  کرد؟کار میجا چیگفت؟ اصالً اونمانا چی می_

 رها کرد و تلخ خندید.ام را چانه

 حرف مانا برای تو سند شده؟_

 زنه!الحاله، زر زیاد میاون دختره معلوم

که بتواند دستم را سمت جیب شلوارش بردم و قبل از این

 واکنشی نشان دهد، گوشی را بیرون کشیدم و پوزخند زدم.

 شه!حاال معلوم می_

 رمزشو باز کن!

فت که به دنبالش رفتم و گوشی را از دستم کشید و سمت اتاق ر

 پیراهنش را از پشت کشیدم و تقریبا جیغ زدم.

 با تو بودم، گفتم رمز_

ای که درست زیر گوشم فرود آمد، برق از چشمانم با ضرب سیلی

 پرید و نرف در دهانم ماسید و مات ماندم!

 دست روی صورتم گذاشتم و ناباور لب زدم.

 وحشی!_

 مقابل صورتم تکان داد.اش را تهدیدآمیز انگشت اشاره



 بار آخری بود که دستت به گوشی من خورد!_

 یک قطره اشکم چکید و باز لب زدم.

 آشغالِ وحشی!_

 کمی خیره نگاهم کرد و رفت.

 او رفت و من تکیه به دیوار دادم و سر خوردم و هق زدم.

 حتما یه ریگی به کفشت هست روانی!-
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 و بلبل نبود!اوضاع بینمان گل 

 اصال هیچ چیز نبود!

 یعنی بود، اما کم!

 سردرگم بودم. 

 دوستش داشتم و دوستش نداشتم!

 داد.کارها و رفتارهایش آزارم می

 کرد.ام میهایش دیوانهبازیرفیق

 ترم!هایش، دیوانهشب دیر به خانه آمدن

سوزاند اما در نبودنش دلم برایش نیش زبانش تا عمق جانم را می

 کشید.می پر



داد و هربار من بار و دوبار پیش نیامد که گوشی را جواب نمییک

برد، بلکه هزاربار این اتفاق را تا مرز جنون و نهایت دلشوره می

خواهی نصفه و نیمه و حتی افتاد و سر و تهش را با یک معذرت

 آورد.گاهی همان هم نه، بر هم می

 شدند، متنفر بودم.یخور مردان مهایی که توسریهمیشه از زن

از زنانی که وابسته بودند و ترس از تنهایی را داشتند هم متنفر 

 ها شده بودم.بودم و حاال خودم درست تبدیل به یکی از آن

نفس کشیدن بدون عمران برایم ممکن نبود و کنار او هم 

 طور!همین

من در حجم بزرگی از ندانستن و ابهام گم شده بودم، یا شاید 

تر زدم، بیشتر دست و پا میبیش شده بودم و هرچه هم غرق

 رفتم.فرو می

 من حتی از فکر کردن به یک تصمیم درست هم واهمه داشتم.

 توانست باشد؟تصمیم درست، در آن شرایط چه می
**** 
 

ی پروازشان اعالم شد و دل من باری دیگر بار دیگر شمارهیک

 فرو ریخت.



وخت و تمام صورت ترالن سپوست صورتم از شوری اشک می

 هم سرخ شده بود.

اش کشید و بازهم دستمال کاغذی تکه تکه شده را به بینی

 بارید.

 جون هم دست کمی از ما نداشت.مهین

 هایم را محکم دور گردن ترالن حلقه کردم.هق زدم و دست

 هایم گذاشت و هردو زار زدیم.او هم دست روی شانه

 کنار گوشم گفت.

 مواظب خودت باش! آجی توروخدا_

سرم را عقب بردم و انگشتانم را روی صورتش کشیدم و نم 

 اشکش را گرفتم و لب زدم.

 طور نفسم.تو هم همین_

 هایش را باز کرد.هامون کنارم آمد و دست

 از ترالن جدا شدم و وقتش بود در آغوش پر مهر او، فرو بروم.

 صدا اشک ریختم.پرمحبت روی سرم را بوسید و من بی

ای که نیاز به حمایت داشتی، بدون که و هرلحظه یغما، هروقت_

 من همیشه هستم، همیشه پشتتم.

 تر آورد و سرش را خم کرد.صدایش را کمی پایین



 ی عمران گفت.فاصله گرفتم و او زیر نگاه خیره

 تونیمجبور به تحمل نیستی، تو هروقت که بخوای می_

 شدم.ی چشمانش حرفش را قطع کردم و خیره

 من حتی از تصورش هم وحشت داشتم.

 صدایم لرزید و گفتم.

 کنم.نه هامون، هیچی نگو لطفاً، خواهش می_

چندثانیه خیره نگاهم کرد و بعد راست ایستاد و سرش را تکان 

 داد و گفت.

 امیدوارم عمران الیق داشتنت باشه._

مان بود و لبخندی به نگاهم را به عمران دادم که کنجکاو خیره

 صورت پراخمش زدم.

خان پدرانه فشرد و کیومرثجون هامون را به خودش میمهین

 کرد.ها سفارش میبه آن

ی چمدان را بلند کرد و در دستش گرفت، هامون که دسته

 ل.ام قفی سینهبار دیگر قلبم مچاله شد و دستم روی قفسهیک

 عمران جلو آمد و دستش را پشت کمر هامون گذاشت.

 در گوش عمران گفت که او فقط سر تکان داد. هامون چیزی

 ترالن تنها خیره به عمران شد و رو به او لب زد.



 تر از این زجرش نده.مواظبش باش عمران، بیش_

 عمران پوزخند زد.

 سفر بی خطر._

 ترالن چهره درهم کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.

سمتی دیگر بودند ها ی بعد، آنصورتش را بوسیدم و چند دقیقه

دادند و من سر های برقی، برایمان دست تکان میو از روی پله

مهابا برای رفتن تنها عضو ی عمران گذاشتم و بیروی شانه

ام بود، اشک ریختم خونم و ترالنی که زندگیام، تنها همخانواده

 و او دست دور کمرم انداخت و بازویم را نوازش کرد و گفت.

 حالت خوب بشه؟ کار کنم کهچی_

 هق زدم و شانه باال انداختم.

 پیشم باش._

 در گلو خندید و گفت.

 تر از االن؟دیگه بیش_

 تر.تر، خیلی بیشدوست داشتم فریاد بزنم، بیش

 ی نو پا را منجمد کرده.ای را که یک رابطهتمام کن این سردی

 اما فقط سرم را تکان دادم.

 مقابلم ایستاد و گفت.



 طوری؟ی چهارصبحی چهی دونفرهنهبا یه صبحو_

قدر صبح زود به شرکت رفته و شب خسته و کوفته به خانه آن

ایم که حتی اگر قدر تفریح دونفره نداشتهآمده بودیم، آن

 .کردمپرسید نظرت برای رفتن به جهنم چیست هم قبول میمی

 سرم را تکان دادم.

 باشه بریم._

 ام ضربه زد.وک بینیچشمکی دلنشین زد و با انگشتش به ن

 شرطی که گریه نکنی.به_

 ام گرفت و گفتم.خنده

 باشه._

جون خداحافظی کردیم و از فرودگاه خان و مهیناز کیومرث

 بیرون زدیم.

دلم گرفته بود و رفتن ترالن، تکه سنگی شده بود و در گلویم 

 چنبره زده بود.

ن قدر ایعمران سعی داشت حال و هوایم را عوض کند و چه

 عمران، با عمران چند روز گذشته فرق داشت.

 



ی ماشین، به ی پایین دادهنسیم بهاری اواخر فروردین، از شیشه

شد را باالتر زد و عمران صدای آهنگی که پخش میصورتم می

برد و در همان حال که با دست چپش فرمان را نگه داشته بود، 

 اشت.دست دراز کرد و دست من را از روی ران پایم برد

ای روی هوا برایم فرستاد و دستم را روی نگاهش کردم که بوسه

 دنده گذاشت و دست خودش را رویش.

 هایم را روی هم گذاشتم و عمیق نفس کشیدم.چشم

 ماند.طور میکاش همیشه همان

 کشید و همه چیز راکاش آتش وجودش ناگهان شعله نمی
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 سوزاند.نمی

 رخش شدم.به صندلی تکیه دادم و خیره به نیمسرم را 

دیدم هنوز هم دوستش دارم و ترسم از کردم میهرچه فکر می

 چیز برایم غیرقابل تحمل شود.روزی بود که همه

مچ چشمانم را گرفت و برگشت مردانه خندید و پرشیطنت 

 گفت.

 کنی.ها، دِ المصب داری ببد نگام میزنیدید می_

 رو برگرداندم و گفتم.ام گرفت و خنده



 گیره.برو بابا، چه خودشم تحویل می_

 با همان لحن گفت.

خوای بریم بگو، جای صبونه بریم خونه؟ اگه میخوای بهمی_

 تعارف نکنیا!

 چپ نگاهش کردم و او قهقهه زد.چپ

 هایش!هایش، امان از آن صدای خندهصدای خنده
*** 

حمل محیط برایم حالم از بوی طباخی دگرگون شده بود و ت

 سخت بود.

ریخت و لیموی تازه  را تکه تکه کرد و در کاسه های سنگکنان

 را بین دو انگشتش فشرد و آبش را روی تریت چکاند.

 با ولع یک قاشق در دهانش چپاند و اشاره کرد.

 بخور._

 سرم را باال انداختم.

 دوست ندارم._

شت و سمتم ای از گوشت زبان و بناگوش را الی نان گذاتکه

 گرفت.

 خودم را عقب کشیدم و سر تکان دادم.



 وای نه، بدم میاد._

 نگاهم کرد و لب زد.

 خاطر من.به_

خاطرش برایم ارزش داشت و ناچار لقمه را از دستش گرفتم و در 

 دهانم چپاندم.

 جویدمش و بغض رفتن ترالن را همراه با آن فرو دادم.

دم و بغض ترس از تغییر ی بعدی را که به سمتم گرفت، جویلقمه

 کردن عمران را بلعیدم.

 دوستش داشتم.  من

 من تا خودِ خدا دوستش داشتم.

 ماند.طور میکاش همیشه همان

 قدر دوستش دارم!دانست من چهشاید هم نمی
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ی کنار رفته، مستقیم روی صورتم تابید و ی پردهنور از گوشه

 روی هم فشردم. هایم را محکمپلک

ی عمران پنهان کردم و ی برهنهغلت زدم و صورتم را در سینه

 تر شد.ی دستان او دور بدنم تنگحلقه



ام خارج هایم نشست و نفسی عمیق از سینهلبخندی روی لب

 شد.

 هایم را باز کردم و سرم را باال گرفتم.آرام چشم

 غرق در خواب بود و خواب از سر من پریده بود.

را از رویم کنار زدم و از زیر دست عمران بیرون خزیدم، پتو 

تکان ریزی خورد و من به صورتش که حتی در خواب هم 

 آلود بود زل زدم.اخم

شد اما همان قلب، با به یاد آوردن تحقیرهایش، قلبم فشرده می

آلودش و موهایی که در ی خواببا دیدن صورت مردانه

 گرفت.یکش، ضربان میهای ریتماش ریخته و نفسپیشانی

 ی تخت نشستم و پاهایم را از آن آویزان کردم.لبه

دلم برای آن هوای بهاری و بوی اردیبهشتی که در تمام شهر 

 پیچیده بود، رفت.

ام را، از روی زمین برداشتم ایستادم و روبدوشامبر ساتن مشکی

 و روی لباس خواب کوتاه و حریر قرمزم پوشیدم.

 کنار پنجره رفتم.بندش را بستم و 

 را کمی باز کردم و سرم را بیرون بردم. پنجره



هایی که روی چشم بستم و فقط سعی کردم به صدای گنجشک

اند گوش بدهم و هوایی را که هرچند درختان کاج کوچه نشسته

 داشتنی، نفس بکشم.آلوده بود اما دوست

ر دودمی عمیق گرفتم و بازدمم را بیرون نرانده، دستی از پشت 

 شکمم حلقه شد و من را عقب کشید.

ی پنجره را کامال در آغوشش بودم و با دست دیگرش، دستگیره

 در دست گرفت و آن را بست.

لب گزیدم که من را محکم به خودش چسباند و سرش را خم 

 هایش کنار گوشم پخش شد.کرد و داغی نفس

 دارتر بود لب زد.و با آن صدایی که از همیشه خس 

 ن سر و وضع رفتی سرتو از پنجره بردی بیرون؟با ای_

 ان؟!روییبینی کلی کارگر توی ساختمون روبهمگه نمی

اصال اونا هیچی، اگه یه عابری که داره از پایین رد میشه، نگاهش 

 بیفته باال،

هایم را از دوطرف گرفت و من مکث کرد و راست ایستاد و دست

 را برگرداند.

 های عمران روی بازوهایم.بودم و دسترویش حاال درست روبه



ام ی سینهنگاهش را از چشمانم سر داد پایین و روی قفسه

 متوقف شد.

آب دهانش را فرو داد و دستش را پیش آورد و انگشتش را به 

ی باز و هفتی ی یقهواسطهای که بهآرامی روی پوست برهنه

 لباسم بیرون بود، کشید و اخم کرد.

 جا بیفتهینیکی نگاهش به ا_

هایم را دور کمرش ی بلندم بریدم و دستحرفش را با خنده

 اش را بوسیدم.حلقه کردم و پاهایم را بلند کردم و گونه

 غیرتی خودمی که تو!_

 ام شدت گرفت و گفتم.چپی نگاهم کرد که خندهچپ

ی پنجم، به این یه وجب آخه کی نگاهش میفته به طبقه_

 قسمت بدن من؟

هایی بین انگشتانش گرفت و کشید و با صدای که رگه ام راگونه

 از خنده داشت لب زد.

طوری نرو بیرون، زن باید به حرف بلبلی نکن، گفتم این_

 آقاشون گوش بده، حله؟

 گانه گفتم.گردنم را کج کردم و با صدایی بچه

 چشم آقامون_



بارش آشکارا بود وقتی دست زیر زانوهایم انداخت و لبخند این

 م کرد.بغل

پاهایم را از دوطرف دور کمرش حلقه کردم و او صورتش را در 

 گودی گردنم فرو برد و گفت.

 شم.زنی، دیوونه میگونه که حرف میبچه-

ام را باال گرفتم و لب ورچیدم و با همان لحن انگشت اشاره

 تکرار کردم.  کوکانه

قصد اید، دونیم شما دیوونهخدا ما خودمون میآقا اجازه؟ به-

 تر دیوونه کردنتونو نداریم.بیش

 یک دور چرخید و خندید و در همان حال سمت تخت رفت.

 من را روی تخت خواباند و خودش روی تنم خیمه زد.

 اشصورتش مماس صورتم بود و نگاهش قفل در چشمانم، بینی

 هایم کاشت و گفت.ای نرم روی لبام سایید و بوسهرا به بینی

 خورمتا!ام؟ میمن دیوونه توله_

که هایم را دور گردنش حلقه کردم و قبل از اینخندیدم و دست

الی صدای او، البه ی گوشیببوسمش، صدای مداوم ویبره

که عمران دست دراز کند و هایم پیچید و قبل از اینخنده

ای را نداشتنی ترین نام چهار حرفیهایم دوستبرداردش، چشم



دید و نام مانا خنجر شد و بر قلبم  توانست شکار کند راکه می

 فرو رفت.

عمران نگاهم کرد و تماس را رد کرد و گوشی را برگرداند و 

 ایستاد و گفت.

 رم یه دوش بگیرم، بریم شرکت.می_

ام را به تاجش هایم را روی تخت گذاشتم و نشستم و تکیهدست

 دادم.

 لرزید پرسیدم.با صدایی که می

 کی بود عمران؟_

 موهایش فرو برد و گفت. دست در 

 دار بود.حساب_

 لوحانه دوست داشتم حرفش باور کنم.چشمانم دیده بود و ساده

 ی ناخنم افتادم و گفتم.به جان گوشه

 چرا جوابش رو ندادی؟_

 شلوارکش را از پایش در آورد و توپید.

 سؤالی راه انداختی؟بیست_

بیاد خواست چرت و پرت گزارش کنه، حضوری حتما باز می

 پیشم بهتره!



کشید بگویم که من خر نیستم! من چیزی در من فریاد می

 فهمم!می

ی گوشی تو های خودم نام نحسش را روی صفحهمن با چشم

 دیدم.!

اما باز هم انگار الل شده بودم و مُهر سکوت بردهانم زدند که 

 ام را در دهانم بجنبانم.نتوانستم دیگر زبان فلج شده

 گفت. وارد حمام شد و

 تا صبحونه رو آماده کنی، اومدم._

خواستم خودم را به فراموشی بزنم، سرم را به چپ و راست می

 تکان دادم و ایستادم.

 زمزمه کردم.

 باید صبحونه آماده کنم._

ی قرمزم را به پا کردم و قبل از این که های بدون پاشنهصندل

رمان اش، فی گوشیچهارچوب در اتاق را رد کنم، تک ویبره

 ایست را بر من صادر کرد و مردد برگشتم.

 های من لرزید.پیام دریافتی روی صفحه آمده بود و دست

عشقم چرا گوشی رو جواب ندادی؟ قرارمون امروز ساعت پنج _

 ی من.ها، خونهیادت نره



سرم گیج رفت و زمین زیر پایم خالی شد و حس از جانم رفت و 

ام چکید و با چشمانی مشکیام روی روبدوشامبر خون از بینی

  ی گوشی ماندم و روتختی را چنگ زدم و زمزمهوق زده، خیره

 تونی خوشی من رو ببینی.لعنت بهت زندگی، لعنت که نمی_

 لعنت!
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 حرف مانند یک تکه سنگ در گلویم گیر کرده بود.

 دادمش.راندم و باز فرو میتا سر زبانم می

 دوست داشتم بدانم تا چه زمانی قرار است احمق فرض شوم.

 عمران در خیابان اصلی شرکت پیچید.

بلند قرمز را ببینم و به هم توانستم آن شاسی من از همان فاصله

 هایم بیفتم.های ناخنجان گوشه

هام عمران با گوشه چشم نگاهم کرد و دستش را روی دست

 گذاشت.

 نکن خانومم._



هایم را با شدت از زیر یدم و نگاهش کردم و دستپرحرص چرخ

 هایش بیرون کشیدم.دست

 به من دست نزن._

 ای مات نگاهم کرد و سرش را تکان داد.برای لحظه

 چته؟_

 صورتم را سمت مخالفش چرخاندم و دستم را در هوا تکان دادم.

 برو بابا._

 فریاد کشید و من از جا پریدم.

 داری بگو، بدم میاد ادا در میاری!گم چه مرگته؟ دردی می_

روی در پارکینگ مجتمع بود و ماشین حاال ماشین درست روبه

 مانا کنارمان.

 عمران هم متوجه حضورش شد.

نگاهی به عمران کردم و پوزخند زدم و نگاهم را به مانا دوختم 

 که از ماشینش پایین آمد.

 لب زد.

  یغما، باور کن -

 تم و نیش زدم.ام گذاشدستم را روی بینی

 تر بوش در میاد.تر هم بزنی، بیشگند رو هرچی بیش-



 گردنم را کج کردم و به پوزخندم عمق دادم.

بازِ من اشتباه کردم که اعتماد کردم، معلومه اون پسر هوس-

 شه!عیاش، یه شبه مرد زندگی نمی

 شد.های عصبانیت در صورتش پیدا میکم کم رگه

 اشتم کوتاه بیایم.ترسیده بودم اما دوست ند

 غرید.

 کنی.دهنتو ببند، داری اشتباه فکر می-

 سرم را تکان دادم وباصدای بلند و هیستیریک خندیدم.

واقعا؟ مطمئنی؟ اما خب چیزی که عیان است، چه حاجت به -

 بیان است!

 نگاهم کرد.

 یغما-

 ی سمت او ضربه زد و دیدم که پرعشوه می خندد.مانا به شیشه

 لوند، برای مردِ من! در حضورِ من! مقابل چشمان من!پرعشوه و 

ا توجه به مانعمران عاصی چشم بست و عصبی نفس کشید و بی

 رو کرد سمتم و گفت.

 چیزی نگو که بعدا پشیمون بشی.-

 زد.زد و لب میمانا مداوم بر شیشه می



 جون.بیا پایین عمران-

 قلبم دیگر طاقت نداشت.

 ت داده بودم.دیگر کنترل خودم را از دس

 امان از صبری که لبریز شود.

 طور در را باز کردم و پایین پریدم.نفهمیدم چه

 ی شالش را چنگ زدم.خودم را به مانا رساندم و با حرص گوشه

 ام، هان؟خوای از زندگیچی می-

 قهقهه زد و آدامسش را باد کرد و ترکاند و لب زد.

 تو کی باشی؟-

 د و کنار گوشم گفت.سرش را جلو آورد و چشمکی ز

 تیپه کار دارم!من با این آقا خوش-

ی آویزان شالش را از دستم بیرون کشید و راست ایستاد و دسته

 تای ابرویش را باال داد.یک

 یادت که نرفته، تو بودی که اومدی وسط زندگی ماـ-

 ما قرار ازدواج داشتیم.

ایین تیز نگاهش کردم و در همان لحظه عمران هم از ماشین پ

 آمد.

 مانا مقابلش رفت و لب زد.



ی من یادت بره، این عشقم گفتم ممکنه قرارمون توی خونه-

 شد که

 عمران حرفش را برید و توپید.

 زنی دختر؟چرا زر می-

 راهتو بکش و برو!

 مانا لب ورچید و گفت.

 عمرانم-

باره قیام کردند و و هجوم اسیدهای ی تنم به یکموهای نداشته

 را به گلویم حس کردم و باز فرو دادمشان.ام معده

 بازوی مانا را گرفتم.

جا برو، بار آخرت باشه به اسم شوهر الل شو، الل شو و از این-

 چسبونی!من میم مالکیت می

ام فشرد و من را هول داد و سکندری ی سینهدستش را به قفسه

 خوردم و به سختی تعادلم را حفظ کردم.

 جلو آمد و مچش را گرفت.در همان حال عمران  

 افسار پاره کردی؟-

 توجه به عمران عصبی رو به من گفت.مانا بی

 جمع کن بابا، جمع کن.-



دونی همین به اصطالح شوهرت، قبل تو چندبار تو که خوب می

 با من خوابیده!

اش به پایان نرسیده بود که ضرب انگشتان عمران، بر جمله

 دهانش نشست.

ی عمران دانستم، الزم نبود مانا گذشتهمی چیز رامن خودم همه

 هایم فریاد بکشد.را در گوش

 شنیدنش با آن صراحت کالم از زبان او، برایم سنگین تمام شد.

زیادی هم سنگین تمام شد که بدون این که اشکی بریزم و 

 بغضی بشکند، تنها هق زدم.

مانا دستی به لب شکافته شده و غرق در خونش کشید و به 

 ن خیره شد.عمرا

 خوای بگی دوستش داری؟عشقم، یعنی می-

هایش را روی هم فشرد و نگاهش را به افرادی که عمران لب

توجهشان جمع ما شده بود انداخت و سر تکان داد و از پشت 

 اش غرید.های برهم کلید شدهدندان

 خوره.هم میبرو، برو چون حالم داره ازت به-

 مانا خون لبش را مکید و گفت.

 رم ولی حقیقتو بهش بگو.باشه می-



 نگاهم را به صورت خشمگین عمران دوختم.

 یاش را به گونهمانا پیروزمندانه نگاهمان کرد و انگشت خونی

 عمران کشید و لب زد.

 جان.به پیشنهادم فکر کن خوشتیپ-

 اش کرد.چشمکی چاشنی جمله

ت اشم همه چیزو به این جا سوییچیوگرنه خودم مجبور می-

 بگم.

 ی او زد و تقریباً فریاد کشید.عمران دستش را به سرشانه

  هِری برو-

 ای روی هوا برای او فرستادمانا بوسه
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ای روی هوا برای او فرستاد و قهقهه زد و سمت مانا بوسه

 ماشینش رفت و دستش را تکان داد.

 جونم.مونم عمرانمنتظر زنگت می_

 جانِ او نبود! نبود! نبود!عمران 



دستم را بند به ماشین کردم تا مانع سقوطم شود و صدای 

 ترم کرد و زمزمه کرد.های عمران، عصبیسایش دندان

 شرف.ی بیدختره_

 مان را جلو آمد.نگاهش تازه به من افتاد و نگران چند قدم فاصله

 طغیان کرده بودم.

 دیگر توانِ تحمل کردن را نداشتم.

انگیز مانا در هرچیزی را داشتم به جز حس حضور نفرت توان

 ام.زندگی

اش ساخته ها و عدم تعادل رفتاریها و خشونتبا تمام اخالق

 خواستمش.وار میبودم، چون دیوانه

 رسید، چندان خوشایند نبود.اما بویی که به مشامم می

ترسیدم به چشمانش احمقانه بود که حتی در آن لحظه هم می

کنم، افسار دلم را به دست همان دو گوی مشکی  نگاه

دانستم باز هم دست و پایم با نگاه اش داده بودم و میجادویی

 شود و پای رفتنم سست!ها، شُل میکردن به آن

نزدیکم که رسید و دست زیر بازویم انداخت، دستم را بیرون 

 کشیدم.

 یک قدم عقب رفتم و لب زدم.



 ازت بدم میاد.-

 و سعی در پایین نگه داشتن صدایش کرد.جلوتر آمد 

خبرته؟ جلوی ساختمون شرکتیم، همه دارن یغما آروم، چه-

 زنیم.بیا بریم باال حرف می کنننگاهمون می

ی ای به قفسهباز هم بازویم را گرفت که با کف دستم ضربه

 لرزید بلندتر گفتم.اش زدم و با صدایی که از بغض میسینه

 شرف.د بیازت متنفرم نامر-

 شد.اش به شدت باال و پایین میی سینهقفسه

 توانست خود داری کند.عمران بود و بیش از این نمی

 مچ دستم را پیچیاند و من را به سمت شرکت کشاند.

 عابرین را حس کنم. توانستم سنگینی نگاهمی

 لب زد.

 شرف؟کنی بیتو خیابون جیغ جیغ می-

 کنم؟میفکر کردی وایمیسم نگاهت 

 مشتی به بازویش کوبیدم و گفتم.

 ولم کن، ولم کن عمران.-

خواستی، مگه مرض داشتی برو با مانا خوش باش، تو که اونو می

 بیای سراغ من؟



 تر عصبی شود.پوزخند زدم تا بیش

 ات نکنه آقا، چندتا چندتا؟زیادی_

دستم را محکم رها کرد و از درد استخوان مچم، به خودم 

 هایم را روی هم فشردم.لبپیچیدم و 

داد کشید و صدایش در البی ساختمان پیچید و دیگر چه  

مان در حال رفتن بود و اهمیتی داشت که آبروی داشته و نداشته

 ها معطوف ما شده بود؟تمام حواس

 دِ خب المصب، زبون به دهن بگیر!-

 هق زدم و سرم را باال انداختم.

های خودم دارم با چشم وقتی همه چیز مشخصه، وقتی خودم-

 مونه؟بینم، جایی برای الل موندن میمی

کالفه دست در موهایش فرو کرد که اشک ریختم و مشتی به 

 اش کوبیدم.سینه

 مونه عمران؟ جوابم رو بده.می_

 هایش را در نگاهم نشاند و لب زد.تنها مردمک

 یا همین االن با من میای باال تا حرف بزنیم یا_

 و کلماتی که بر زبانم  بودم، دیگر کنترل میزان صدا دیوانه شده

 راندم، دست خودم نبود.می



 هیچ چیزی دست خودم نبود.

 اصال انگار خودم نبودم.

ها مسکوت کجا و یغمایی که مقابل چندین جفت وگرنه منِ مدت

 کشید کجا؟چشم غریبه و آشنا فریاد می

 تقریباً جیغ زدم.

برای توضیح وجود نداره، همه  بسه عمران، بسه، بسه! چیزی_

وای خکار میچیز مشخصه! من رو تهدید نکن، نمیام تا ببینم پی

 بکنی؟

  دستش باال رفت و قبل از این که در صورتم بنشیند،

 پاتند کردم و از البی بیرون زدم.

 توانم دور شوم.خواستم تا جایی که میمی

 ها دست عمران به من نرسد.قدر که مدتآن

دویدم و عمران هم به خیابان را شبیه به یک دیوانه می من طول

 دنبالم.

 زد.صدایم می

 ات ندارم.وایسا، وایسا کاری_

 وایسا یغما



های ریختم و دوست نداشتم به نگاهمن اما تنها اشک می

هایم هقکنجکاوی که به یک دختر و پسر در حال دویدن و هق

 شدند فکر کنم.خیره می

که عمران آن خیابان رسیده بودم و قبل از ایندرست به ابتدای 

چندمتر فاصله را طی کند، هول شده برای اولین تاکسی 

 شد دست تکان دادم و گفتم.زردرنگی که نزدیک می

 دربست._

 ماشین ایستاد و عمران داد کشید.

 خدا خونت حالله!، وایسا، بهرییغما کجا می_

 سال نالیدم.به مرد میانترسیده نگاهش کردم و در را بستم و رو 

 آقا برو._

ه مان کبرگشتم و عمران را دیدم که دنبال ماشین دوید و فاصله

 تر شد، ایستاد و خم شد و دست روی زانوهایش گذاشت.بیش

دلم برایش رفت و باز هم گوش آن دل لعنتی را پیچاندم و راست 

 نشستم و دست مقابل صورتم گذاشتم و باریدم.

 اوی پرسید.راننده با کنجک

 مزاحم بود خانم؟_

 با خودم هم لج کرده بودم که پرحرص جواب دادم.



 بله آقا، مزاحم بود، خیلی وقته که مزاحمه!_

انگار فهمید حالم دست خودم نیست که سرش را به چپ و 

 راست تکان داد و سکوت کرد.

 مزاحم بود دیگر، نبود؟

 مزاحم بود که تمام من را از خودم گرفته بود.

ی آبکیِ سست و احم بود که پاهایم را غل و زنجیرِ آن رابطهمز

 روی هوا کرده بود.

 کردم هیچ چیزی میان ما ثبات ندارد.حس می

کران و وحشتناکی از نامطئنی گم شده انگار هردو در حجم بی

 یودیم.

 اما او با دلم چه کرده بود؟!

آن دل و روح و مغز و تنم را دزدیده بود و مگر چیزی هم از 

 یغمای بر یغما رفته باقی مانده بود؟

راننده از داخل آیینه نگاهی سمتم انداخت و من با سر انگشتانم، 

 هایی کهاشک

 تمام صورتم را خیس کرده بودند گرفتم.

 پرسید.

 کجا برم؟_



شود جایی بروم تا قدر خوب میچشم بستم و فکر کردم، چه

 کمی سبک شوم.

ی نکبت نجات راههبالتکلیفی و بیتا برای چندساعتی از این 

 پیدا کنم.

 هایم را محکم روی هم فشردم و راننده باز پرسید.چشم

 خانوم ترافیکه، بگو کجا برم که مسیرمو بدونم!_

 اولین چیزی که به ذهنم رسید را به زبان آوردم.

 زاده صالحامام_

 یهای انباشته شدهخوب بود، خوب بود جایی بروم تا کمی عقده

 ام را سبک کنم.لِ پر عقدهد
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تر روی صورتم کشیدم و انگشتانم دار را بیشی چادر گلگوشه

 الی فلزهای مربعی شکل ضریح قالب کردم.را در البه

ای ترین نقطه نشسته بودم، اشک ریختم و همانطور که در گوشه

 تکیه دادم. سرم را هم به آن

 خسته بودم.

 یز.چاز همه



 از نبودن ترالن.

 ام.از تصورات بر باد رفته

کردم قرار است یک زندگی فوقِ نرمال و از این که فکر می

ی یک ترین نقطهعاشقانه را تجربه کنم و حاال در غیرمعقول

 زندگی زناشویی ایستاده بودم.

 قرار.کالفه بودم و بی

 جاست، همانگویند ، درست همانخط که میکردم تهفکر می

 توانی درست و غلط را تشخیص دهی!جایی که نمی

 نه!

 فایده نداشت.

 کرد.ترم میهر یک قطره اشک، سنگین

 ها بود چیزی را گم کرده بودم.انگار مدت

 دلم پرکشید برای دورکعت نماز خواندن.

 غافل شده بودم.

از آخرین باری که وضو گرفتم و رو به قبله ایستادم   دانستمنمی

 گذشت؟!میچه مدت 

 کنم.ی خودم ستایش میمعتقد بودم خدایم را به شیوه



حال چیزی در وجودم، کشش و میل عجیبی به سمت اما با این

 نماز خواندن داشت.

 توانستم به آرامشی نسبی برسم.شاید می

 شد.حداقل شاید آن چیزی که در من گم شده بود، پیدا می

مین برداشتم و چند پله هایم را از روی زایستادم و نایلون کفش

 را باال رفتم.

 سمت در خروجی حرکت کردم.

هایم را روی زمین گذاشتم و خم شدم تا به پا بکنمشان که کفش

 جا خشک شده، ثابت ماندم.با صدایش، همان

 زیارت قبول._

 کهپر بغض و عصبی آب دهانم را فرو دادم و ایستادم و بدون این

م را سمت سرویس بهداشتی نگاهی سمتش بیندازم، مسیرنیم

 کج کردم که به دنبالم آمد.

 یغما، بشین یه گوشه باهات حرف بزنم._

 کردم.چادر زیر دست و پایم رفته بود و به سختی جمعش می

 ی چادرم را گرفت که باعث شد بایستم.گوشه

 از فرصت استفاده کرد و مقابلم ایستاد.

 ام گذاشت.نگاه دزدیدم که دستش را به آرامی زیر چانه



 نگام کن خانومم._

بار هم که او خواست مالیم رفتار کند، من نتوانستم باورش یک

 کنم.

 سرم را عقب کشیدم و زهرخند زدم.

عجیبه آقا عمران، این مدل حرف زدن بعد از یه دعوای اون _

 شکلی، خیلی از جنابعالی بعیده.

پ و هایش را روی هم فشرد و سرش را به چکالفه نچی کرد و لب

 راست تکان داد.

 ام عمق دادم.به پوزخند پرطعنه

 گم مگه؟چیه دروغ می_

االن واقعاً دور از ذهنه که دنبال من راه افتادی و فقط ازم 

 خوای که یه گوشه بشینم.می

 زمان باال انداختم.هایم را همتکان دادم و ابرو و شانه  سرم را

مثال ی سیلی  انتظار داشتم با پشت دست بزنی توی دهنم یا_

 بهم بزنی.

 که بازوم رو بگیری و به زور سوار ماشینم بکنی.یا این

 هایش را روی هم سایید.دندان

 بسه._



 با لجاجت ادامه دادم.

 تا حاال از این کارا نکردی؟_

همین یه ساعت پیش بود که جلوی اون همه آدم داشتی دستم 

 کندی.رو از جا می

 فت.سیگاری آتش زد و کامی عمیق گر

 خواستم دور شوم که گفت.

 ذاری حرف بزنم؟ هان؟چرا نمی-

مون ذاری زندگیبارم که من آدمم تو خودت نمیقول خودت یهبه

 آدمیزای بمونه!

 صدادار پوزخند زدم.

 کدوم زندگی عمران؟_

کنی برای اینه که تو اگه االن داری آروم برخورد می

 هات رو الپوشونی کنی.گندکاری

داشتم اما اختیار لرزش صدایم را پلکم نگه اشکم را پشت

 نداشتم و گفتم.

 ازت متنفر شدم عمران، بالیی نمونده که به سرم نیاورده باشی،_

 خان اصرار داشت صیغه موقت باشیم!فهمم چرا کیومرثحاال می



فهمم چرا حتی دوهزار قبولت نداره، از بس که غیرقابل حاال می

ای، برای خودم متأسفم ندگیِ بقیهاعتمادی، استاد گند زدن به ز

 ام!ی احمقانهگانهبا این انتخاب کورکورانه و بچه

گاهی که فقط باد بود، انقدر پشتم خالی بود که به اولین تکیه

 تکیه کنم.

 تره.ای خالیفهمم پشتم از هروقت دیگهاما حاال می

 کار چه اهمیتی داره؟!بود و نبود مرد خیانت

 نبینمت وقتکاش دیگه هیچ

 لعنت بهت عمران! لعنت!

 در یک کلمه بگویم، سوزاندمش!

چه که باید و نباید را گفتم و وقتی به خودم آمدم که مات هرآن

 شد.کرد و کم کم ردی از یک تلخند کنج لبش پیدا مینگاهم می

دل خودم هم مچاله شد و اما دیگر جایی برای جمع و جور کردن 

  هایم نگذاشته بودم.سرکوفت

و   های خودم را باور نداشتمام مانده بود و خودم هم حرفخیره

که چه احمقانه نگاهش را تاب نیاوردم و چرخیدم و قبل از این

 اولین قدم را بردارم، صدایش کنار گوشم پخش شد.



صاحبم که تا سر حد مرگ تویی آره لعنت به من و این دل بی_

 خواد که ازش متفری!رو می

لعنت به اون روزی که لب باز کردم به دوست لعنت به من و 

 داشتنت.

 تف به این زندگی کوفتی که جز دعوا و جنگ چیزی توش نبود.

 تر یخ زدم.اش بیشاو گفت و با هر یک جمله

 خدا لعنتت کنه که بعد از شیش سال برگشتی یغما!_

 اومدی!کاش نمی

 دیدمت!کاش نمی

 ت.مرد برای بودنبار دیگه دلم نمیکاش یه

 موند بین هرتار از موهای نکبتت.کاش قلبم جا نمی

 دیدم؟!چشمانش سرخ بود یا من اشتباه می

ی جدیدش بود برای رام کردن من دیگر؟! آره قطع به یقین حقه

 همین بود!

ی دیوار فشردش و آخرین کام را از سیگارش گرفت و به لبه

 ی کنارمان پرتابش کرد.اش را در سطل زبالهماندهته

 سرد خندید. 

 کاش زودتر_



 گفتی که تا این حد ازم بیزاری یغما!می

 اما حاالام دیر نشده.

 رم که نباشم خانومم!می

توان از تنم رفته بود و عمران که پشت کرد و دور شد، 

 هایم شُل شد و چادر رها شد و روی زمین افتاد.دست

جوع حتما از خدایش بود من از خودم برانمش و به مانا جانش ر

 کند!

خیره به او ماندم و صدای زنی که مقابلم ایستاده بود و دست 

 گفت.داد و میتکان می

 اتون داره خون میادخانوم، خانوم، بینی_

ام در سرم اکو شد و قهقهه زدم و پشت دستم را زیر بینی

کشیدم و هق زدم و خندیدم و دست دیگرم را هم آغشته به 

ک ریختم و زانوهایم خم شد و خون کردم و باز میان خنده اش

ام روی آسفالت چکید و لب روی زمین افتادم و خون از بینی

 زدم.

 رفت، عمران رفت!_

 دو_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 دیگر جان ایستادن نداشتم. 



 همان گوشه نشسته بودم.

 تابید مهم نبود.که آفتاب ظهر اردیبهشت هم بر سرم میاین

زاده پر از خون شده هم امانت امامکه تمام لباسم و چادر این

 مهم نبود.

گذشتند و یا کمی روی من های کنجکاوی که از مقابل مینگاه

کردند چه اهمیتی داشت وقتی دیگر چیزی برای از توقف می

 دست دادن نداشتم؟

چه را که داشتم و نداشتم را این دنیای بخیل از من ی آنهمه

 ربوده بود.

 ها نبود!در من ترسی از آن نگاه

ی گوشی برای چندمین بار خط روی اعصاب نداشته صدای ویبره

و روان متشنجم انداخت و باز هم مثل همان چندسری قبل، 

 بست.ی عمارت بود که روی صفحه نقش میشماره

های روی صورتم کشیدم و ی اشکدستی به رد خشک شده

 ام را صاف کردم.نفسی گرفتم و صدای دورگه شده

اس را برقرار کردم و گوشی را به گوشم چسباندم و لب ناچار تم

 زدم.

 الو سالم-



جون و نفسی که آزاد کرد، دلم را به درد و صدای نگران مهین

 آورد و برای نگران کردنش به خودم لعنت فرستادم.

 گفت.

دید؟ سالم مادر دردت به جونم، کجایید شما؟ چرا جواب نمی_

 مردم از نگرانی.

ام، پوست نازک آویزان شده از کنار انگشت اشارهلب گزیدم و با 

 ناخن شستم را کندم و از سوزشش چشم بستم و جواب دادم.

 جونم، روی سایلنت بود، نفهمیدم زنگ خورده.ببخشید مهین_

 لرزید.بار صدایش هم کمی میاین

 ام یغما!دونی من چه حالیخدا که نمیبه_

نیستید، چندروزم عمران چرا گوشیش خاموشه؟ خونه هم که 

جا، حالتون خوبه؟ چپیزی هست خبری ازتون نیست، نمیاید این

 نشده؟

 دیگر صدایش شکست و با بغض و تشویش پرسید.

 مادر بینتون شکراب شده؟-

 تلخ خندیدم.

 ها نگذشته بود؟شکراب؟ کار ما زیادی از این حرف

 ی ما به گند کشیده شده بود!شکراب که خوب بود، رابطه



 طوالنی شد که گفت.سکوتم 

 جوشه.چی شده دخترم؟ دل من داره مثل سیر و سرکه می_

 آب دهانم را فرو دادم.

 جون، ما خوبیم.هیچی مهین_

 بیرونیم!

 گفت.

 خب گوشی رو بده به عمران._

 من و من کردم.

 جا نیست.گم یعنی، اینچیزه آخه، می-

 تر هم شد.نگران بود، نگران

  خواید جون منو به لبم برسونید؟میکجاست مادر؟ چرا _

ور دنیاان و هما که دو ساعت ی تنم که اوناون از اون دوتا پاره

دیگه عمل داره، اینم از این پسر که تا من و باباشو خون به جیگر 

 گیره.نکنه آروم نمی

 باور کن که تموم فکر و هم و غم من و کیومرث شده زندگی شما.

 رفتارای عمران با تو.



تر زیر ناخنم فشردم و رد کوچک خون ست انگشتم را بیشپو

توانستم به زبان ای را که میترین جملهزد و مضحک بیرون

 بیاورم را گفتم.

 جون؟ خودتون رو اذیت نکنید.چرا مهین_

 یک قطره اشکم چکید و لب زدم.

 ما مشکلی نداریم، اوضاعمون خوبه!-

ایش تمامی هجیم کردنخیالش راحت نشده بود که سین

 نداشت.

 کرد.چیز را خوب حس میمادر بود و همه

ها، فقط دلشوره برای عمل پای هما را کم الی این بیچارگیالبه

 هایم اضافه شد.مشغولیداشتم که آن هم به دل

 تماس را که قطع کردم، زنگی به شرکت زدم و به منشی گفتم.

 شه لطفا وصل کنید به اتاق مدیریت؟عزیزم می_

 متعجب جواب داد.

 خانوم حکمت، آقای حکمت ک با شما از شرکت بیرون رفتن._

 کسی توی اتاق مدیریت نیست.

 کردم به شرکت رفته؟!لعنتی! چرا فکر می

 ترس تمام جانم را دربرگرفته بود.



 نکند رفت که رفت؟!

 بینی بود؟عمران بود دیگر! کدام کارش قابل پیش

هم ساییدم و زیرلب جواب گوشی را قطع کردم و دندان روی 

 خودم را دادم.

 بره به درک._

اصال بهتر! مگه تا االن من از این رابطه آرامشی گرفتم که از به 

 هم خوردنش ناراحت باشم؟!

 ها، شوکه شدم.اما خودم هم با زدن این حرف

 توانستم.نه من نمی

ها را به دوش بار دیگر تنها شدن و بار تمام مصیبتمن آدمِ یک

 کشیدن نبودم.

 چرا تا این حد دیوانه و حقیر شده بودم که عقلم زایل شده بود؟

دیدم و خودم را مجبور به چرا مشکالت ریز و درشتمان را می

 دانستم؟!تحمل می

 چرا؟

 خاطر کدام عشق و عالقه؟!به



اما درست در همان لحظه، با رسیدن پیامی با این مضمون 

 تر روشنرو نگاه کن تا بیش ماناام، عکسی که برات فرستادم"

 "بشی جا سوییچی

 هایم لرزید و آرزو کردم فقط یک حرف مفت باشد و بس.دست

 گنجایش و ظرفیتم تکمیل بود.

 من فقط یک کبریت کم داشتم برای انفجار و نابودی.

 توانستم!خواستم، نمینمی

که بین انگشتانم دو کارت را خارج کردم و قبل از اینسیم

خوای مصداق بارز کبک تا کی می "نم با خودم گفتم اش کتکه

 "بارزیر برف باشی احمق بدبخت؟! مرگ یه بار شیونم یه

 کارت را وارد کردم و گوشی را روشن.سیم

 نفسم در حال قطع شدن بود و دست و پایم یخ زده بود.

باز شدن عکس کافی بود تا اندک توانم هم از دست بدهم و 

 جانم سر بخورد و روی زمین بیفتد.بی گوشی از بین انگشتان

من نه دیگر اشکی برای ریختن داشتم و نه نفسی برای کشیدن 

 و نه امید و جانی برای زندگی!

ی او که روی مبل راحتی سفید خانهتصویر عمران در حالی

نشسته و سر پایین انداخته و سیگاری در دست دارد، آن هم 



لبهی بر تن دارد و زمانی که مانا یک تاپ یقه دلبری گ

ی و پوست برنزه های زنانهمندانه تمام برجستگیسخاوت

 شکالتی تنش را در معرض دید گذاشته و عکس سلفی

 سه_و_هشتاد_و_صد_پارت#

  یغـــــــما#

 شد.کم مفهموم میصداهای اطرافم کم

 چشم که باز کردم، نگاه تارم را به دور و اطرافم چرخاندم.

 کرد.ب شده روی سقف، اذیتم میهای نصنور مهتابی

نگاهم به سرمی که سمت چپم قرار داشت افتاد و رد شلنگش را 

 گرفتم و به دستم رسیدم.

هایم در یک جفت چشم غرق در سر که چرخاندم، مردمک

 نگرانی و مهربان مادرانه چفت شد.

ام و دست روی پیشانی  از روی صندلی بلند شد و سمتم آمد

هایش روی صورتش روان فی بود تا اشکگذاشت و یک پلک کا

 شوند و لب بزند.

  شده دخترکم؟جونم مادر، چیدردت به_

 دوست نداشتم نگاه او رنگ شرمندگی را به خود بگیرد.

 دستم را روی دستش گذاشتم



 حالی لب زدم.و با بی 

 ترکه.خدا دلم از غصه میجون، بهگریه نکنید مهین_

هایش در دستش بود را زیر پلک ای کهدستمال کاغذی تا شده 

 کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.

 ای هم ازم برمیاد؟مادر مگه کار دیگه_

 نفس گرفت و لب زد.

 کجاست اون پسر نامردِ من؟_

 لب گزیدم و چشم دزدیدم.

 دستش را روی صورتم کشید و پرسید.

 چرا خون دماغ شده بودی مادر؟_

 سرم را تکان دادم.

 وی آفتاب نشسته بود، چیزی نیست!زیاد ت_

 توپید.

 یعنی چی چیزی نیست یغماجان، باید حتما یه آزمایش بدی._

 آزمایش؟ نه آزمایش الزم نبود، اصالً مگر مهم بود؟

 حتماً فشارم باال و پایین شده بود دیگر.

 ام مطلچه اهمیتی داشت که بخواهم از سالمتی

 



 وئن شوم.

 انکار!دانم چه بود، ترس یا نمی

 اما تمایل عجیبی به عوض کردن بحث پیش آمده داشتم.

 راستی کی به شما خبر داد؟_

 دفعه از حال رفتم.من فقط یادمه یک

 با ناراحتی و دلخوری نگاهم کرد.

ات عمارت بوده که یه خانومی زنگ زد و آخرین تماس گوشی_

هوش شده، با اورژانس گفت یه دختر خانوم با این مشخصات بی

 اس گرفتن.تم

 جا!طوری خودمونو رسوندیم اینمن و کیومرث نفهمیدم چه

 ام شد.ی تخت نشست و خیرهلبه

لب گزیدم و به خودم و عمران لعنت فرستادم که باعث 

 شان شده بودیم.ناراحتی

 گونه روی صورتم کشید و پرسید.دستش را نوازش

 شده یغما؟ عمران کجاست؟چی_

 که به این روز افتادی؟بالیی به سر تو آورده چه

 گفتم؟چه می



انا ی مپسرتان در خانهگفتم همین چندساعت پیش عکس گلمی

 به دستم رسیده؟

 اصال این هم هیچ!

 ها بود.دار تر از این حرفمشکالت ما ریشه

 انگار ما زیادی زود به تهش رسیده بودیم.

 کشید.های آخر را میمان نفسانگار رابطه

 ه به مادرش بدهم؟چه جوابی داشتم ک

 ی اینگفتم عقدهدانم کجاست؟! میگفتم شوهرم است و نمیمی

جا و در چند جمله بر سرش خالی کردم و او گفته چندماه را یک

 رود که نباشد؟!می

 ها گفتم.جای تمام ایناما به

 خان کجاان؟!راستی کیومرث_

 سرش را تکان داد و گفت.

 خوای بگی؟نمی_

 گفت.سکوت کردم و 

 ست، عصبی شده فشارش باال بود.توی محوطه_

 های دنیا به چشمان او هجوم آوردند.و ناگهان انگار تمام نگرانی

 روی پایش زد و گفت.



خواد حساب عِمرانو برسه، گفت اون لیاقت کیومرث گفت می_

یغما رو نداره که االن این دختر با این حال و وضع روی تخت 

 بیمارستانه.

 دلواپس. مادر بود و

اش هدایت کرد ایاش را زیر روسری سورمهموهای هایالیت شده

اش کشید و برای آسوده کردن خاطر های خشکیدهو زبانی به لب

 خودش گفت.

 رو دوست دارید مگه نه؟مادر، تو و عمران که همدیگه_

 شه!ام بدون تو نابود میبچه

د و قبل از اراداه بوهایم نقش بست بیپوزخند سردی که روی لب

جون را پاسخ بدهم، در روی پاشنه که نگاه پرسؤال مهیناین

 چرخید.

با دیدن چشمان باز من،   خان سرش را داخل آورد کیومرث

 تنش را هم داخل کشید.

 نگاه او هم پر از حرف بود.

 هایی که ترس را هم برلیم به دنبال داشت.پر از حرف

 پیدا بود.باال بودن فشارش از سرخی صورتش هم 

 جان زدم.بند و بیلبخندی نیم



 سالم._

روی صورت مثل او جلو آمد و آهی از سینه بیرون داد و دستی 

 همیشه اصالح شده و بدون ریشش کشید.

 سالم باباجان، بهتری؟ دکتر گفت فشارت خیلی پایین بوده._

 جواب دادم.

 خوبم چیزی نیست._

 فرو برد و گفت. اشای طوسیهای شلوار پادرچهدست در جیب

 سری آزمایش هم برات نوشت که فردا باید ناشتا بدی.یک_

 ملحفه را چنگ زدم.

 آخه من خوبم، مشکلی ندارم._

 به یاد هما افتادم و پرسیدم.

 طوره؟راستی هما چه_

 هایش را بر هم سایید و گفت.جون دستمهین

 وی کدومتوندونم غصهساعته توی اتاق عمله، من دیگه نمیسه_

 بخورم.

 خان جواب داد.کیومرث

 آمیزه.آروم باش خانوم، انشااهلل که عملش موفقیت_



فایده بود و نظر ماندنم بیخان برای تحتاصرارهای کیومرث

بعد از تمام شدن سرمم برای   چون مشکلم جدی نبود، دکتر هم

 ترخیص موافقت کرد.

ن د ماشیماننهای گهوارههایم همچنان سنگین بودند و تکانپلک

 تر شود.هم باعث شده بود تا میلم به خوابیدن بیش

دم ی خوخان بگویم تا من را به خانهتوانستم به کیومرثکاش می

 برسانند.

 شدم.رو میاما قطعاً با مخالفتشان روبه

دانستم که قرار است به محض ورودمان به شاید چون می

 شت داشتم.هایی را بشنوم و من از شنیدنشان وحخانه،چه حرف

چه مرگم شده بود که تکلیفم با خودم معلوم نبود و دوئل میان 

 قلب و مغزم پایان نداشت.

 جون مضطرب و من!خان عصبی بود و مهینکیومرث

 چیز نبودم.من هیچ

 طور زیر پایم خالی شده بود.انگار در هوا بودم که آن

ریخت و باز جمعش بار دلم هری پایین میهرچنددقیقه یک

 کردم.می

 من از خودم متنفر شده بودم.



ترین حالت که با وجود تمام اتفاقات، بازهم در احمقانهاز این

ی ام را به صفحهبردم و نگاه وق زدهممکن خودم به سر می

گوشی دوخته بودم بلکه زنگی، تماسی چیزی از عمران روی 

 اش نمایان شود و اما دریغ!صفحه

خاموش کردم و در کیف دستی با عصبانیت و حرص گوشی را 

 کوچکم انداختمش.

 شد و گر گرفته بودم.کم تنم داغ میکم

 اما جرأت بر زبان راندنش را نداشتم.

اش بخواهد تمام مسیر خان از رانندهترسیدم که کیومرثمی

 آمده را دور بزند و باز به بیمارستان برگردیم.

 دانستم این تب، تب چیست!من خودم می

 داد.دایی، برای از دست دادن عشقی که عذاب میتب شروع ج

 زد و کارد را به استخوان رسانده بود.زخم می

 تبِ رفتن عمران بود.

 تب آن عکس کوفتیِ لعنتی!

 مان!تب نابودی

 مان!تب تمام شدن زندگی شروع نشده

 تب داشتم و تمام تنم آتش گرفته بود.



وم و لعنتی های شکدام از آن اتفاقکاش او بود، کاش هیچ

 آمد.افتاد تا حاال حرارت این تب، با آغوش او پایین مینمی

 چهار_و_هشتاد_و_صد_پارت#

  یغـــــــما#

 سه روز!

 سه روز گذشت!

 سه روز لعنتی!

 سه روز سوختم، سه روز آتش گرفتم!

سر ی باالی عمارت بهسه روزی را که در اتاق سابق عمران، طبقه

 دادم و کابوس دیدم و هذیان گفتم. اش را جانبردم و هردقیقه

جون در تشت آب ولرم و نمک جواب داده های مهیننه پاشویه

ها و داروهای دکتر ابراهیمی، دکتر حاذق و بود و نه آمپول

  ها!خانوادگی حکمت

ها، در دستم نمانده و رگ سالم از جای سرم سه روزی را که یک

 تب لعنتی قطع نشده بود.

جون هم دائم کنار گوشم بود و های مهینگریهصدای ریز ریز 

توانستم خان را حتی در آن حال هم میعصبانیت کیومرث

 تشخیص دهم.



 و نگاه من خشک و خیره به در مانده بود تا عمران بیاید. 

الی هیاهویی که اطرافم بود، صداها را میان خواب و بیداری البه

 شنیده بودم.

 بود.دکتر تشخیص تب عصبی را داده 

 درست هم تشخیص داده بود.

ای از دوری کسی تب کرده بودم که عکسش من به شکل احمقانه

 را کنار دوست دختر سابقش دیده بودم.

رود تا نباشد و به همین راحتی و از دوری کسی که گفت می

 سادگی، رفت که رفت!

 هایم را هم نداشتم.دیگر حتی توان باز کردن پلک

ز شدت عرقی که برجانم نشسته بود، های روی تخت، املحفه

 خیس شده بود.

خان دیگر به سیم آخر زده بود و پشت در اتاق، صدایش کیومرث

 را باال برد.

 گی دکترجان؟!چی می_

این دختر باید بره بیمارستان، خوب شدنی بود که تاحاال خوب 

 شده بود.

 تبش اصال پایین نمیاد.



 دکتر جواب داد.

روست دست همون کسیه که باعث جان، درمان عکیومرث_

 دردش شده.

 مگه نگفتی سه روزه که عمران رو ندیده؟

 اصالً کجاست این شازده.

 یه زنگ بزنید بهش بگید بیاد.

 شه.من مطمئنم که حال خانومش خوب می

 خان جواب داد.کیومرث

 ی بی معرفت.خوام دیگه صدسال سیاه نیاد پسرهمی_

 و دستور داد.

 برمش بیمارستان باید تحت نظر باشه.کنید مییغما رو حاضر _

کارها از خدمت  جون به کمک دوتادکتر کوتاه آمد و مهین

کردند و من حتی در همان حال هم برای هایم را عوض میلباس

 کردم.رفتن مقاومت می

دانستم چه دردی بر جانم نشسته اما گفت، نمیراست هم می

تنها تب رفتن عمران بود و دانستم که این تب، این را خوب می

 بس.

 .شدآتشی که شعله کشیده بود به جانم، با آمدنش خاموش می



 شنیدم.صداها را واضح نمی

قدری قوی بود که در حالتی بین خواب و بیداری ها آناثر مسکن

 بردم.به سر می

 کردم.اما هرچیزی را که مربوط به او بود را خوب حس می

 پشت سر هم ماشینش. مثل صدای سه بوق کوتاه و

ها و ریزههای ماشین او روی سنگمثل کشیده شدن چرخ

 صدایش که از همان درب باغ بلند شد.

 جاست؟یغما این_

 خان که گفت.و جواب کیومرث

 زود اومدی خوش غیرت._

 جاست یا نه؟پرسی زنت اینبعد سه روز تازه اومدی می

یندازند کنار خواستند شال را روی سرم بهایشان که میدست

 زدم.

 جون به کمکم آمد.خیز شدم که مهیننیم

ترش، برای رفتن به دستشویی منی که تا همین نیم ساعت قبل

هم نیازمند کمک بودم و توان و جان از پاهایم رفته بود، حاال 

جون دست زیر بازویم بیندازد، ایستادم و که مهینقبل از این

 سمت پنجره رفتم.



نار زدم و دستم روی قلبم چنگ شد و زمزمه ی پرده را کگوشه

 کردم.

 عمران_

 جون گفت.مهین

 مادر بیا حالت بد نشه بیفتی._

مان شده بود و روزهچیزی را که باعث قهر سهمن اما، تمام آن

 حتی آن عکس را هم فراموش کرده بودم.

ای که به وضوح و روشنی درش مغزم فلج شده بود و تنها نقطه

 وسیع و بزرگی از دلتنگی بود. پیدا بود، حجم

سؤالش را دوباره تکرار کرد و رو به پدرش که کنار درب ورودی 

 ایستاده بود گفت.

 جاست یا نه؟بابا االن فقط بهم بگو این-

سنگینی نگاهم را حس کرد که سر بلند کرد و من به وضوح 

 اش خارج کرد و لب زد.نفس عمیقی را که از عمق سینه

  دورت بگردم_

 ا دیدم.ر

 جون نگران نگاهم کرد.دوید سمت عمارت و مهین



هایم هایم را از زیر پلکها خندیدم و اشکمن شبیه به دیوانه

 پاک کردم و گفتم.

 عمران اومده!_

ی تمام دنیا دانستم به اندازهعقلم زایل شده بود و فقط می

 دلتنگش هستم.

 ن شد و عمرانی در اتاق باال و پاییتر از یک دقیقه دستگیرهکم

 در را باز کرد.

 طور تکیه داده به پنجره و او به در.من همان

 نگاهش کردم و آرام گرفتم.

 نگاهش کردم و چشمانش شد همان آب روی آتش.

 نگاهش کردم و او یک قدم جلو آمد.

 جون دلخور سر تکان داد و گفت.مهین

 کار کردی تو عمران؟چی_

 کشید و جواب داد.اش عمران کف دستش را روی پیشانی

 خوام باهاش تنها باشم.می_

که از جون در حالیکارها فوراً بیرون رفتند و مهینخدمت

 گذشت لب زد.کنارش می

 اذیتش نکنی، حالش خوش نیست._



جون، در اتاق عمران سرش را تکان داد و به محض خروج مهین

 را بست.

 د.هایش را برای در آغوش گرفتنم باز کرجلو آمد و دست

هایش کمی گود ریشش از همیشه بلندتر و زیر چشمته

 فرورفته شده بود.  و

 گفت.

 جونم، بیا بغلم ببینم چت شده!بیا دردت به-

 هایم سرازیر.لب گزیدم تا بغضم آب نشود و از چشم

 ام ایستاده بود.حاال در یک قدمی

ترش کرده شرت جذب آبی روشن، دوست داشتنیقدر آن تیچه

 بود.

 ش را جلو آورد.دست

 پنج_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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ام را بیابد که و مغز من هنوز هم نتوانسته بود دلیل دلخوری

های تنم، در برابرش در هم شکست و طور مقاومت تمام سلولآن

وار، دور تنم تنید و سرم درست روی اش پیچکهای مردانهدست

 اش فرود آمد.سینه



زد و سرش را خم کرد و صورتش نامنظم میضربان قلبش تند و 

 را در گودی گردنم فرو برد.

تر شد و هایش روی کمرم بیشعمیق نفس کشید و فشار دست

 لب زد.

 مردم بدون بوی تنت.آخ که داشتم می_

هایش را از پیراهنش را چنگ زدم و او سرش را باال آورد و دست

 ی چشمانم شد.دوطرف روی صورتم گذاشت و خیره

هایم متمرکز نگاهش را بین اجزای صورتم چرخاند و روی لب_

 شد.

هایم تر آورد و بوسه نرم و مرطوب روی لبسرش را کمی پایین

 نشاند.

 نگاهم کرد و گفت.

 معرفت.دلتنگت بودم بی_

 ریش هایش کشیدم و جواب دادم.دست روی ته

 ی من دلتنگ بودی.نه تو به اندازه_

 معرفتم.بیی تو نه من به اندازه

 در چشمانش شرمندگی را دیدم.

 شد.کم کم مغزم بیدار می



 الی موهایم فرو برد و با نگرانی پرسید.دستش را البه

 چرا تو انقدر داغی عروسکم؟_

حال بودم، اما عجیب بود که از آن ضعف وحشتناک هنوز هم بی 

 خبری نبود.

را  که جواب سؤالشجای ایناخمی بین ابروهایم نشست و به

 بدهم پرسیدم.

 این سه روز کجا بودی عمران؟_ 

 خیره نگاهم کرد و گفت.

 در، مگه مهمه برات؟تو فکر کن دربه_

 ام لرزید.چانه

 ی مانا بودی!مهمه، مهمه که بدونم چرا توی خونه_

 ابروهایش باال پرید و آب دهانش را فرو داد.

روی دوباره یک دستش را دور کمرم پییچید و دست دیگرش را 

 گردنم گذاشت.

 کنی نیست یغما!جوری که تو فکر میچیزی اونهیچ_

 چیزی نپرس

 اش کوبیدم.آرام بر سینه

 حقمه که بدونم!_



 موهایم را پشت گوشم زد و جواب داد.

گم منتها به وقتش، بذار اول خودم همه چیزو درست کنم، می_

 بعد!

 اشکم چکید و لب زدم.

 م!عمران، دیگه بهت اعتماد ندار_

 ناباور نگاهم کرد و پرسید.

 واقعا؟_

 اش گذاشتم و هق زدم.سر روی سینه

 واقعا_

 شش_و_هشتاد_و_صد_پارت#
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 دستش را بین موهایم فرو برد و گفت.

 دونم چی بگم یغما، ولی خواهشاً تو یکی درک کن.نمی_

ام را های خیس و بغضی که چانهسرم را باال گرفتم و با چشم

 ی صورتش شدم.لرزاند خیرهمی

ی آشغال عکس سلفی انداخته و برای من عمران، اون دختره_

 فرستاده، اون وقت تو

 هایش گشاد شد و لب زد.مردمک



 چی؟ عکس؟_

 هایم را روی هم فشردم و سرم را تکان دادم.لب

 عصبی شد و گفت.

 کشمش!چیز، میشرف بی همهشرف، ای مانای بیای بی_

 را از موهایم جدا کرد و فاصله گرفت.هایش دست

ی سیگارش را از جیبش خارج کرد و فندکش را روشن جعبه

 کرد.

روی تخت نشست و چندکام که گرفت، خاکسترش را در بشقاب 

دستی روی عسلی تکاند و تازه حواسش جمع به داروهای پیش

 چیده شده روی میز شد.

ستش را روی جا کرد و یک دها و من جابهنگاهش را بین آن

 پایش زد و آغوش برایم باز کرد.

 جابیا این_

 دلخور بودم.

 خیلی دلخور بودم.

 تر از او، از خودم دلخور بودم!بیش

 که باز هم وا داده بودم.از این



باز هم نتوانسته بودم در برابرش سفت و سخت بایستم و باز هم 

 در برابر آن آغوشی که عجیب معتادش بودم، کم آوردم.

کردم وقتی تمام آرامشم، در اوج خودم نبود، چه کار می دست

استیصال و ترسی که از وجود خودش هم نشأت گرفته بود، باز 

 آمد.ی دو بازویش، به دست میدر فاصله

 جلو رفتم و روی پایش نشستم.

 سرم را پایین انداختم و دست او دور تنم پیچید.

 ی نیمهباقی ماندهطور که از سیگارش گرفت و همان  کام دیگری

فشرد، دودش را در صورت من رها ترش را در بشقاب میبیش

 هایش را به گردنم رساند.کرد و لب

 آرام بوسید و من کمی در خودم جمع شدم.

 لب زد.

 چی شدی یغما؟ تب داشتی؟-

 نگاهش کردم و سرم را تکان دادم.

 دستش را روی صورتم گذاشت و گفت.

 هنوزم داغی!-

 هایش را کمی تنگ کرد.شیطنت گرفت و چشمنگاهش رنگ 



ی نگاهم به دستش بود که از روی صورتم پایین آمد و لبه

 ام را در دست گرفت.شرت نازک لیموییتی

وار پوست شکمم را هایم را گرد کردم که دستش نوازشچشم

 لمس کرد و گفت.

 آره شکمتم داغه، تو هنوز تب داری!_

 ودم را عقب کشیدم و گفتم.دستم را روی دستش گذاشتم و خ

 نکن لطفاً_

 چندثانیه نگاهم کرد و نفسش را برون داد بعد گفت.

 طوری گرد نکن.صاحابو اونباشه ولی اون چشمای بی_

ام را بین دو انگشتش گرفت و کمی ام گرفت و او گونهخنده

 کشید.

طوری مظلومانه نگام پوش اونی چکمهوقتی شبیه گربه_

 ست دارم بخورمت!کنی، قشنگ دومی

 دلم خالی شد.لبخند زدم و ته

  طور!زیر پاهایم هم همین

 فکری مثل خوره به جان مغزم افتاد. 

 "یعنی این رفتارهاش مختص منه یا"



روی دهم، مبادا آن ی پیشحتی دوست نداشتم به ذهنم اجازه

 جمله کامل شود.

 کالفه شده بودم.

زدیکی در عین هم از دور شدنش وحشت داشتم و هم این ن

 داد.آرامش عذابم می

 داد.آمد و من را از این سردرگمی نجات میکاش یکی می

 ایستادم و گفتم.

 شه بری بیرون؟من دارو خوردم، کسلم، خوابم میاد، می_

 ابرو باال انداخت و گفت.

 نچ، دوست دارم خانومم تو بغل خودم بخوابه!_

 چه مرگم شده بود که تند شدم.

 تنها باشم!خوام می_

 نگاهش رنگ تعجب گرفت و با طعنه جواب داد.

بینی یغما؟ خوب شد معنی سه روز دلتنگی هم فهمیدیم، می_

 خوای من مثل آدم رفتار کنم؟بینی که خودت نمیمی

 رفت با حرص گفت.حال که سمت در میایستاد و در همان

 بخواب، خوب بخوابی!-

 رفت و در را برهم کوبید.



 شروع شد.

نبود که آن وضع و اوضاع حالم بود و حاال که برگشته بود، باز  تا

 روز از نو و روزی از نو!

 باز نقطه سر خط!

 های مسخره و کوکانه.باز شروع کشمکش

 اش تکیه دادم.روی تخت نشستم و به تاج مربع و ساده

هایم را دور پاهایم حلقه کردم و سرم را روی زانوهایم قرار دست

 دادم.

رفتند که روی هم هایم میپر از هیاهو بود و اما پلکدر سرم 

 بیفتند.

ی کوتاهی که به در خورد راست نشستم و گفتم با چند تقه

 بفرمایید.

 خان داخل آمد.ی در پایین کشیده شد و کیومرثدستگیره

 خواستم بایستم که گفت.

 بشین باباجان، راحت باش._

 دلشوره گرفتم.

 روی تخت نشست.ی روبهنفرهراحتی تکمقابلم آمد و روی مبل 



طور مضطرب نخ آویزان شده کمی خیره نگاهم کرد و من همان

پیچیدم و نگاه از ام میی ملحفه را دور انگشت اشارهاز گوشه

 دزدیدم.های پر حرفش میچشم

 ام بر هم پیچید و سرم گیج رفت.لب که باز کرد، تمام دل و روده

 صحبت کنیم.یغماجان باید باهم جدی _

 دلم هری پایین ریخت و گفتم.

 در، درمورد، چی؟_

 با جدیت نگاهم کرد و اخمی میان ابروهایش نشست و گفت.

ی تو و عمران دیگه به صالح نیست، در واقع از ی رابطهادامه_

ه شاولش هم اشتباه بود، تا االن هم صبر کردم ببینم درست می

 یا نه! اما انگار اشتباه کردم.

 خوام.بینی و من این رو نمیداری آسیب می  شدیداًتو 

ملحفه را میان انگشتانم فشردم و ناباور خیره به دهان 

 خان ماندم.کیومرث

 ام را سوزاند.ام به شدت باال جهید و تمام مریاسید معده

 بریده بریده گفتم.

  اما، آخه، بدون عمران، یعنی من،_

 ایستاد و حرفم را برید و گفت.



خوام، فکر نکن برام ن دخترم، من صالح هردوی شمارو میببی_

 تونهلیاقتم نمیراحته که ببینم پسر بی

داری نداره، فکر نکن ی زنداره، عرضهتورو برای خودش نگه

هم بخوره برام آسونه، گم این نامزدی باید بهخواستن این که می

 من پدرم، پاروی دلم گذاشتم.

 باید پا روی دام بذارم.

 کنه.گه زندگی با عمران تورو خوشبخت نمین عقلم میچو

 تر از ایناست.حق تو بیش

 حق تو انقدر عذاب و حرص نیست.

کشیدم گذاشتم و جیغ میهایم را روی گوش هایم میاگر دست

 ست، بد بود؟!که نگو، کافی

 هایش که تمام شد گفتم.من سکوت کردم و حرف

 ولی، من_

 اش گذاشت و گفت.ینیاش را روی بانگشت اشاره

 احساسی تصمیم نگیر._

 خوب فکر کن.

ی این زندگی چیز جالبی بینی ادامهخوب که فکر کنی، می

 نخواهد بود.



ناباور نگاهش کردم و رفت و من را در دنیایی از بهت تنها 

 گذاشت.

خان حق با کیومرث "زدبدتر از آن صدایی بود که نهیب می

 "است

 تهف_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 یغــــــما#

 قاشق را در بشقاب حرکت دادم و محتویاتش را برهم زدم.

 جو، اشتهایم را تحریک کرده بود.بوی خوب سوپ

ی گلویم باز روز، حاال کمی مسیر مسدود شدهبعد از گذشت سه

 رفت.ام از شدت ضعف مالش میشده بود و معده

 آرام گفت.عمران لیوان پر شده از نوشابه را در دستش گرفت و 

 زودتر بخور بریم._

 غذا در گلویم پرید و به سرفه افتادم.

 داد.خان عذابم میسنگینی نگاه کیومرث

 عمران نوشابه را به دستم داد و گفت.

 اومدنت با من انقدر ترسناکه؟_

  شی؟که باید بیای خونه که داری خفه میانقدر جا خوردی از این

 ای سر کشیدم و جوابی ندادم.جرعه



خان ، نگاهم در نگاه پر از سؤال کیومرثام که قطع شدسرفه

 نشست.

 خواهم خام پسرش شوم؟پرسید که باز هم میهایش میچشم

 خواهم بروم و اعتماد کنم؟باز هم می

 خان کرد و لب گزید.ای به کیومرثجون اشارهمهین

توجه به غذای خان پرحرص سرش را تکان داد و بیکیومرث

نگاهی سمت عمران که نیماش، ایستاد و بدون ایندهخورنیمه

 بیندازد با جدیت گفت.

جا هست، چون خودت که شامت رو خوردی برو، یغما فعالً این_

 نیاز به مراقبت داره.

 تونم اجازه بدم کنار یه آدم بی مسئولیت باشه.نمی

 های عمران به خون نشسته بود.چشم

همیشه، مثل هرزمان  جون سرخ شده بود و مثلصورت مهین

خان و عمران کرد با ترس به کیومرثدیگری فقط خودخوری می

 کرد.نگاه می

خان میز غذاخوری هجده نفره را دور بزند که کیومرثقبل از این

 عمران گفت.

 مونه که شوهرش بخواد!یغما جایی می_



 خان چرخید و پوزخندی سرد زد.کیومرث

 اش رو بلدی؟یقا چیاز مرد بودن، از شوهر بودن، دق_

 عمران دندان روی هم سایید و پدرش سمت سالن پذیرایی رفت.

 جون آتش گرفته بود.دلم برای مهین

هایش اش را میان پنجهریخت و پیشانیبی صدا اشک می

 فشرد.می

 ی عمل هما کم عذابش نداده بود.در آن چندروز غصه

 ای داشته.عملی که هنوز مشخص نبود چه نتیجه

 ی زندگی ما!ن هم که از وضعیت آشفتهو آ

ترین شکل ممکن در آن گیر کرده باتالقی بود که به وحشتناک

 بودیم.

 اشتهایم کور شده بود.

 صندلی را عقب راندم و ایستادم و زیرلب تشکری آرام کردم.

 عمران توپید.

 کجا؟ بشین غذاتو بخور._

 سرم را تکان دادم.

 اشتها ندارم._



راه افتادم و روی مبل مقابل تلویزیون  سمت سالن پذیرایی

 نشستم.

ر به تام بیشترسیدم به اتاق بروم و باز در انزوا افکار لعنتیمی

 نغزم حمله کنند.

 دیدم.چیز نمیهیچ  اش خیره بودم و اما انگاربه صفحه

 صدای عصبی عمران که از کنارم بلند شد، از جا پریدم.

 م؟مگه کری؟ نشنیدی گفتم بپوش بری_

 کرد.ام میکار بودنش عصبیاین طلب

 مثل خودش اخم کردم و گفتم.

 اول باید تکلیف یه سری چیزها معلوم بشه._

 هایش را به کمرش زد و صورتش را جمع کرد و گفت.دست

 غلطا! نرو روی اعصابم یغما! چه_

 شه!سگم نکن که به ضررت تموم می

 توهینش برایم سنگین تمام شد.

 صدایم را باال بردم.عصبی شدم و 

خوام بدونم چرا با اون دختره در ارتباطی غلط که میاین_

 کردنه؟



ی چوبی مبل تر به دستهبازویم را چنگ زد و من کمرم را بیش

 فشردم.

 ، غلطه، اونم غلط اضافی!آره_

 هایم تند!هایم گشاد شد و نفسمردمک

 آب از سرم گذشته بود.

 داد کشیدم.

گن، این زندگی زندگی بشو راست میپس کیومرث خان _

 نیست، همه چیز تموم بشه خیلی بهتره!

 تر شدی!وقیح که بودی، وقیح

 تر بازویم را کشید و داد زد.محکم

 اتو تا فکتو پیاده نکردم.ببند اون دهن وامونده_

 چیز برایم مهم نبود.دیگر هیچ

 رفت.صدایم هر لحظه باالتر می

من ربطی نداره که کجا بودی، االنم ولم کن عمران، وقتی به _

 خواد، بدون من برو!هر، قبرستونی که دلت می  برو!

 زور بازویش بر من چربید که توانست بلندم کند.

بر  طور کهجون همانمهین  باال و یخان از طبقهکیومرث

 آمدند.کوبید، با نگرانی سمتمان میصورتش می



 شدم.الش کشیده میکشید و من به دنبعمران دستم را می

 خان داد زد.کیومرث

 خبره!باز چه_

 جواب دادم.

ی یه مرد از عمران بپرسید، ببینید خوشش میاد من برم خونه_

 وقتغریبه و عکسم برسه به دست عمران و اون

طور و با چه هنوز جمله را تمام نکرده بودم، اصالً نفهمیدم چه

در دهانم حس سرعت عملی، چرخید و ضرب چهار انگشتش را 

 کردم.

زمان دستم را هم رها کرد و این باعث شد تعادلم را از دست هم

ها بلغزد و نتوانم تعادلم را روفرشی روی پارکت بدهم و دمپایی

 حفظ کنم.

که بتوانم دستم را به جایی بند کنم، بر زمین خوردم و قبل از آن

رگ ی بزی برنز ظرف میوهام محکم به پایهی پیشانیگوشه

 برخورد کرد و درد در تمام سرم پیچید.

هایم سیاهی رفت و عالوه بر طعم گس خونی که به لطف چشم

کردم، رد ضرب شست عمران، از پارگی لبم در دهانم حس می

 امباریکی از خون، از باالی ابرویم تا زیر چانه



 جون سمتم دوید.راه گرفت و مهین

 وای خدا مرگم بده_

ای که زمان با سیلیعمران، همصدا زدن نامم توسط 

خان بر صورت عمران نواخت، در سالن طنین انداخت و کیومرث

هایم را روی هم فشردم و خیسی خون را لمس کردم و من پلک

 ام باریدم.هق زدم و برای شوربختی

 هشت_و_هشتاد_و_صد_پارت#

 یغـــــــما#

 شد که رفته بود.یک ساعتی می

 نگین تمام شده بود.سیلی پدرش برایش زیادی س

 نگاهم کرد و لب زد.

 درک که نمیای.به_

خان دست روی قلبش من اما تنها اشک ریختم و کیومرث

 گذاشت و عمران در را بر هم کوبید و رفت.

 چه آمدنی بود و چه رفتنی!

 ای بود که برای خودمان ساخته بودیم؟!این دیگر چه زندگی

صدا اشک لبم کشید و بیی جون دستمال کاغذی را گوشهمهین

 ریخت و آرام لب زد.



 عمران شیرمو حاللت_

 هایش گذاشتم و گفتم.دست روی لب

 جوننگید مهین_

 بغضش ترکید و کنارم نشست.

 کرد.هق هق می

 لیاقته آخه؟چرا این پسر انقدر بی_

 اتم!خدا که من شرمندهبه

 دلم برای غم این مادر فشرده شد.

یر زبانی را از ورقش خارج کرد و خان قرص قرمز زکیومرث

های تند قلبش زد و تپشکه رنگ صورتش به کبودی میحالیدر

 حتی از روی روبدوشامبر مشکی راه راهش هم پیدا بود گفت.

 دیدی یغما؟_

جلوی ما طوری زد توی دهنت که پرت شدی، من به این پسر 

 اطمینان ندارم.

 ات.گند بزنی به زندگی تر از اینتونم اجازه بدم بیشواقعاً نمی

 پسر منه؟! درست.

 ی پشیزی قبولش ندارم.ولی من به اندازه

 بکن این دندون لق رو بنداز دور، خودم پشتتم.



 گفت.پشتم بود، راست هم می

 ادعایش ثابت شده بود.

 لرزید.منِ دیوانه پشتم از بی عمران بودن می

 توانستم تصمیم درست را بگیرم.چرا نمی

 ن حد ضعیف و منفور شده بودم.چرا تا ای

 دیگر چه کاری مانده بود که نکرده باشد؟!

 چه بالیی مانده بود که به سرم نیاورده باشد؟!

ها روی پای خود، به کجا رسیده منی که مستقل بودم و سال

 ست؟!چیز بدون عمران نشدنیکردم همهبودم که فکر می

 اصالً کدام عمران؟

 مگر عمرانی هم بود؟!

 ساله قهر کند و برود!ی سهفقط بلد بود مثل یک پسر بچهاو 

جای توضیح خواستن فقط اشک از آن بدتر من بودم که به

 ریختم!می

 توانستیم مشکالت بینمان را حل کنیم.انگار نمی

 انگیز شده بودم!رقت

 من از عمران متفر نبودم!

 اما از خودم چرا!



 عجیب بود!

 او که رفت، باز هم تب برگشت!

 ی آتش شده بودم!یک گلوله

 خودم را در اتاق حبس کردم.

جون اصرار کرد در را باز کنم، با لجاجت گفتم خوبم هرچه مهین

 خوابی این سه شب را جبران کند.تا برود و بی

کند، به سختی روی پا بند بخش که مصرف میدانستم آراممی

 شود.می

ام بلند وشیهای شب هم گذشته بود که زنگ گساعت از نیمه

 شد.

 تماس تصویری از ترالن!

 گذاشتم.ام میتکه شدهتکهآن را کدام طرف دل

ام را پاک کردم اما برای پوشاندن های نشسته روی پیشانیعرق

التهاب و سرخی صورتم که بر اثر تب باال ایجاد شده بود، 

 توانستم کاری بکنم.نمی

مضحک، روی ناچار تماس را برقرار کردم و لبخندی هرچند 

 هایم نشاندم.لب



هایش قرمز هایش در هم گره شده بود و سر بینی و چشماخم

 بود.

 فهمیدم گریه کرده.

 شده؟جان، خوبی؟ چیسالم ترالن_

 هایش کشید.با حرص دستش را زیر چشم

 خبره؟جا چهعلیک سالم، هیچ معلومه اون_

 ی عوضی باز چه غلطی کرده!اون پسره

 کاسه چرخاندم. هایم را درمردمک

 هایش روی هم مشهود بود.سایش دندان

جا بودم انقدر جوری نکن، دوست داشتم اونزهرمار یغما، اون_

 زدمت تا له بشی.می

 صدایش زدم.

 ترالن، آروم باش، چیزی نشده!_

 عصبی بود!

 آروم باشم؟!_

 چیزی نشده؟!

 سه روز تب داشتی و من خر االن فهمیدم؟



دونستم تنهات گذاشتم، خاک برسرم که میای خاک برسرم که 

 همه چیزیه و جلوت واینستادم!اون عمران چه بی

 دستی دستی خودت رو بدبخت کردی!

 میری؟کنی بدون عمران میچی شده که فکر می

 میری!بدبخت تو االن داری کنار عمران می

 شه.هر روز یه تیکه از روحت داره نابود می

 ت خواهر من.باور کن معنی عشق این نیس

عشق باید بزرگت کنه، باال ببردت، نه این که خوار و خفیفت 

 کنه.

من هربار زنگ زدم به تو، یا یه طرف صورتت کبود بوده یا قرمز، 

 ی لبت پاره شده!االن هم که گوشه

 کنی؟کار میداری چی

شه تو اون یغمای هنرمندی باشی که کم کم ماهی سه باورم نمی

 کشید!تا تابلو می

اون یغمای مستقلی که حتی بدون کمک عمو و سهراب هم یه 

 کرد.تنه شرکت رو مدیریت می

 مجبور نیستی تحمل کنی!

 دستم روتختی را چنگ زد.



 کشید!طور حماقتم را در صورتم فریاد نمیکاش کسی این

 هایم را روی هم فشردم.پلک

 ترالن!_

 او بی مهابا زار زد و جواب داد.

 ری، خودتو تو آینه دیدی؟داری از بین مییغما تمومش کن! _

 صدای هامون را شنیدم.

 بده به من ترالن، انقدرم گریه نکن!_

ی گوشی را از ترالن گرفت و قبل از هرچیزی سرش را به نشانه

 تأسف تکان داد.

 خواستند.صدا جدایی من و عمران را نمیکاش انقدر همه یک

 ادند!دترین راه را نشانمان نمیکاش اشتباه

 کردند!مان میکاش راهنمایی

 رفتارهای عمران عادی نبود!

 کاش...

 ی خدا مهربان هم عصبانی بود.هامون همیشه

 صدای او هم در آمد.

 سوختم.خورد و از گرما میهایم از شدت لرز برهم میدندان

 مردم!ی از درد خودم میکردند تا گوشهکاش تماس را قطع می



 گه؟می، بابا چی یغما_

 کار کرده اون مرتیکه؟چی

 لب گزیدم.

 من را کتک زده بود.

 به من دست درازی کرده بود.

ی مانا به دست من رسیده بود، اما دوست عکسش در خانه

 طور خطابش کند، حتی هامون!نداشتم کسی این

 نه_و_هشتاد_و_صد_پارت#

  یغـــــــما#

 سکوتم را که دید دوباره پرسید.

 اتون خیلی داغونه، درسته؟رابطهیغما اوضاع _

لرزید جواب سرم را تکان دادم و با صدایی که از شدت بغض می

 دادم.

 آره_

 کرد.ی ترالن ناراحتی و حال بدم را تشدید میصدای گریه

 هامون گفت.



دونستیم عمران چه گنداخالقیه، ولی اگه هممون می_

ذاشتم این طوری رفتار کنه، نمیدونستم قراره با توهم اینمی

 وصلت سر بگیره.

 هیچ جوابی نداشتم.

 فقط سکوت کرده بودم.

 ادامه داد.

، فعالً هم اوضاع هما و دستم کوتاهه، کاری ازم ساخته نیست_

بیایم ایران، یغما بابا داره سکته   شرکت طوری نیست که بتونیم

 کنه.می

 ی!ده که داغونبینم، این رو نشون میچیزی که من دارم از تو می

 تو تمومش کن، من که نمردم، تا تهش پشتتم.

 اصالً توهم میای پیشمون!

بازیاش ای هم نیست که به پای دیوونهبرادر من همچین تحفه

فردا که به خودت بیای، یه بچه تو بغلت باشه و بسوزی و پس

 هات.کلی موی سفید روی سرت و چین و چروک کنار چشم

 شده بود.موقع اضافه سردرد هم به تب بی

 دوست داشتم سر و تهش را بر هم بیاورم.

 گفتم.



هامون نیاز به فکر کردن دارم، شاید، شاید یه مدت دوری برای _

 هردومون الزم باشه.

 کالفه دستش را بر صورتش کشید.

گم نه، انگار واقعاً حرف زدن باهات فایده نداره، من می_

گی تو تازه میاشو از بیخ و بن بزن و خودت رو راحت کن، ریشه

 یه مدت دوری؟

 با خودت لج کردی عزیزدلم؟

اش کمی آرامم های پدرانهجا بود، کاش بود تا شانهکاش این

 کرد.می

 کاش ترالن کنارم بود.

 کدامشان نرفته بودند.کاش هیچ

 انگار تقدیر من فقط دوری و تنهایی بود.

 از همه کسانی که دوستشان داشتم.

 بی مقدمه پرسیدم.

 خوبه؟ هما_

 عملش خوب بود؟

 اش خارج شد.آهی جگرسوز از عمق سینه

 تا انتهایش را خواندم.



 سرش را تکان داد.

 دکترش اصالً از عمل راضی نبود._

جورایی هم بهمون حالی کرد که به احتمال نود و پنج درصد یه

 تونه راه بره.وقت نمیهما هیچ

 هایم راه گرفتند.اشک

 گفت.

ما به همین که هما بعد از شیش سال  حاال تو گریه نکن،_

 ایم، لطف خدا بود.هوش اومده هم راضیبه

دار و چه بدون چرخهما برای هممون عزیزه، چه روی صندلی

 اون.

 لعنت به این زندگی.

 چه تقدیری بود که ما داشتیم!

 ای تصنعی کرد.هامون تک خنده

 خبره دوتا خواهر مغزم رو خوردید.بسه دیگه، چه_

 راستی خاله ریزه.

 جواب دادم.

 جانم؟_



ی خدا ی هما فعالً چیزی به مامان نگو، اون بندهاز قضیه-

جوریش هم داره از حرص و جوش زندگی شما و دوری ما، همین

 شه.زجرکش می

 گیم.دراین مورد چیزی ندونه بهتره، آروم آروم بهش می 

ا از سر هایش رها و نصیحتکه ترالن بخواهد حرفقبل از این

 بگیرد، تماس را قطع کردم.

 های هامون و ترالن.کنم، به حرف خواستم فکرمی

 خان.های کیومرثبه گفته

 به رفتارهای عمران.

 اما تمرکزم را از دست داده بودم.

 قدری باال بود که دیگر خودم هم ترسیده بودم.تب آن

رغم میل شدیدی که به خوابیدن هایم سنگین بود و علیپلک

 هایم برجانم، ترس وحشتناکی به محض بسته شدن چشمداشتم

 نشست.می

دانم میان خواب و بیداری چه هذیانی گفتم و صدای نمی

جون و حد بلند بود که به گوش مهینهای بی رمقم تا چهگریه

 خان رسیده بود.کیومرث

 جون کنارم روی تخت نشست و بر صورتش کوبید.مهین



م، خدا مرگم بده این دختر داره توی وای کیومرث خاک برسر_

 سوزه.تب می

 خان با نگرانی گفت.کیومرث

 ریم بیمارستان.حاضرش کن می_

 جون در کمد را باز کرد.از اتاق بیرون رفت و مهین

 مانتو و شلواری بیرون کشید و کنارم آمد.

حال بودم که نتوانم به معذب شدنم مقابلش فکر قدری بیآن

 کنم.

 اش را باالشرت نخی و نازک سفیدم رفت و لبهیدستش سمت ت

 تا از تنم خارجش کند.  داد

 اما حرکتش متوقف شد و دیدم که ترسیده لب زد.

 پناه بر خدا، اینا دیگه چیه؟_

 چه چیزی دیگر چه بود؟

 آوردم.هایش سر در نمیچرا چیزی از حرف

 را باالتر زد و کمر و پهلوهایم را نگاه کردم و گفت. لباس

 یغما مادر، عمران کتکت زده؟_

 به شکم و کمرت ضربه زده؟!

 حال نالیدم.بی



 جون!نه مهین_

 دیدم که از اتاق بیرون رفت و صدای گریانش بلند شد.

 کیومرث بدن این دختر کبوده!_

 های داغم را گشودم و سر بلند کردم.پلک

 های کبودی بزرگ و کوچک روی شکمم نشسته بود!لکه

 فرط تعجب تا آخرین حد ممکن باز شد.هایم از چشم

 این دیگر چه کوفتی بود؟!

 نود_و_صد_پارت#

 یغــــــما#

 در من همه چیز مرده بود!

 

 حتی آن اندک امیدم به زندگی!

 

 هایم،جای تمام از دست رفتهو به

 

 هایم چمبره زده بود.لبخندی سخت و سرد روی لب 

 

 حال دلم بد که نه، افتضاح بود و



 

 تر!ام افتضاحجسمیحال  

 

 هم صدای دو روز بود که یک لحظه

 

 جون قطع نشده بود.های مهینگریه 

 

 انگار پیشاپیش و قبل از مرگم

 

 کرد.برایم عزاداری می 

 

 بار دیگر تمام آن اتفاقات در ذهنم مرور شد.یک

 

 های روی بدنم، سریهاو دیدن کبودیدکتر پس از انجام معاینه

 

 تکان داد و به چپ و راست 

 

 شروع کرد به پرسیدن سؤال. 



 

 آلودگی مفرط نداری؟احساس خستگی و خواب-

 

 سر تکان داده بودم.

 

 ام!چرا آقای دکتر دائم خسته_

 

 تر در هم شد.اش بیشچهره

 

 ای از بدنت دچارشده که نقطه_

 

 های غیرطبیعی بشه؟خونریزی 

 

 به ذهنم فشار آوردم.

 

 شم کهمی بله من زیاد خون دماغ-

 

 فکر نکنم چیز مهمی باشه!  خب



 

 عاقل اندر سفیه نگاهم کرد.

 

 تشخیص مهم بودن یا نبودنش با-

 

 ست! شما هم موظفید کهبنده 

 

 اتون باشیدمراقب سالمتی 

 

 خب گفتی فقط خون دماغ؟

 

 جواب دادم.

 

 هام!نه چندباری هم لثه_

 

 جون میان حرفش دویده بود.مهین

 

 چیزی که نشده آقای دکتر؟خدایی نکرده، _



 

 و  دکتر تنها کالفه نگاهمان کرده

 

  هایش که در چشمانچشم 

 

 خانغرق در نگرانی کیومرث

 

 نشست، نگاه دزدید و لب زد. 

 باید آزمایش بده. _

 

 و در حین نوشتن نسخه گفت.

 

 اتون بیماری خاصی نداشته؟فردی بین خانواده_

 

 القید شانه باال اندالختم.

 

 مادرم که براثر سرطان خون فوت کرده! فقط-

 



 تر شد.نگاه دکتر عمیق

 

 خان پرسید.بار کیومرثاین

 

 دکتر، جای نگرانی نیست، درسته؟_

 

 ی دکتر دیدمناامیدی را در چهره

 

 گفت.زمانی که می 

 

نگران نباشید، توکل بر خدا که خاصی نیست، اگر چیزی هم _

 شه!باشه مشخص می

 

 و مشخص شده بود!

 

العمل من یک نگاه ثابت بود به مشخص شد و تنها عکس

 تربن نقطه!هیچ

 



 جوابش در صورتم کوبیده شده بود زمانی که گفت.

 

 متأسفم شما مبتال به لوسمی حاد_

 

 اتون پیشرفت کردههستید، بیماری 

 

 تونیم کنترلش کنیم!اما می 

 

 هایم سوت کشید و دیگرگوش

 

 "لوسمی حاد"که او گفت.  ایجملهچیزی را نشنیدم به جز  

 

 زیرلب تکرار کردم و زهرخند زدم.

 لوسمی_

 ست دیگر!هه! همان سرطان خون لعنتی

 پایان من نزدیک بود!

 یک_و_نود_صد_پارت#

 یغــــــما#



هایم را روی هم فشردم و پتو را میان انگشتانم فشردم و با پلک

 خودم لب زدم.

 مونم!زنده میامشب هم به صبح برسه،   اگر-

 کردم.مرگ را حس می

 نه از درد آن مرضی که بر من تاخته بود، نه!

ای که در آن اتاق های کش آمدهدرد من دلتنگی بود و شب

 شدند.خصوصی بهترین بیمارستان شهر، صبح نمی

 بیمارستان، بیمارستان بود دیگر، چه فرقی داشت

 در کدام نقطه باشد و در کدام طبقه؟! 

 پی باشد یا چند تخته؟آیویاتاقت 

دهند و سه ساعت و هفت می  اصال همین که شام را ساعت شش

گیرد، انگار ناقوس های بخش را در بر میبعد سکوت تمام قسمت

 کشند.مرگ را در سرت فریاد می

 نشیند.ای بر جانت میبغضی در گلویت و دلشوره

م سرپا گذشت و مگر چند جان داشتم که هنوز هچه بر من می

 بودم؟!

 از آن بدتر هم امکان داشت؟!



چندروز قبل شنیده بودم مبتال به یکی از بدترین انواع سرطان 

ام، درست همانی که جان مادرم را گرفته بود، عمران هم که شده

 کرد.نبود و این بود که نابودم می

ی گوشی مانده بود و دریغ راه من به صفحهنگاه منتظر و چشم به

 اس.از یک تم

 اهلل!نه، فایده نداشت، خواب شده بود جن و من بسم

 هایم را باز کردم و چهارزانو روی تخت نشستم.چشم

تابید گره هایم را به هالل ماهی که نورش از پنجره میمردمک

 زدم و بغض کردم.

 همیشه که نباید هوا ابری و بارانی باشد تا دل بگیرد.

ماه و هوای خوب و نسیم گاهی همین آسمان صاف و هالل زیبای 

ی بیمارستان های بلند محوطهنیمه خنکی که بین درخت

 ی بزرگ میان گلویت!شود یک تودهپیچد هم میمی

 شود یک نیشتر به قلبت.می

 پتو را از روی بدنم کنار زدم و پاهایم را از تخت آویزان کردم.

را باز هایش جون هم انگار اصالً نخوابیده بود که فوراً چشممهین

 کرد و نگران پرسید.

 بره؟چیه مادر؟ خوابت نمی_



دانست چند شب است که یک خواب زن بیچاره، فقط خدا می

 راحت نداشته!

لب زیرینم را محکم به دندان کشیدم تا انحنای به سمت پایین 

هایم که ناشی از همان بغض وحشتناک بود را نبیند و تنها لب

 سرم را باال انداختم.

 ای پالستیکی سفید را به پا کردم و سمت پنجره رفتم.هدمپایی

 اش را کمی باز کردم و سرم را بیرون بردم.گوشه

 نسیم مالیم حالم را بهتر که نکرد هیچ، بدتر هم کرد!

 جبر زمانه بدجوری من را زمین زده بود.

 دیگر نای ایستادن نداشتم.

 ست.حداقل این را مطمئن بودم که بدون عمران، نشدنی

 ست!چیز نشدنیهمه

های دکتر ، باز هم حرفدر پس ذهنم، پشت آن غم رفتن عمران

 را به یاد آوردم که قاطعانه گفت.

شون پیشرفت کرده و متأسفانه خیلی دیر متوجهش بیماری_

 شدید.

اما در علم پزشکی، هیچ جیزی صددرصد نیست، من بارها 

 معجزه رو به چشم خودم دیدم!



معجزه کجا بود دیگر وسط آن آشفته بازار پوزخند زده بودم، 

 زندگی من؟

 خان جواب داده بود.کیومرث

 برمش، یغما باید خوب بشه!از ایران می_

اش مهم نیست، های دنیا، هزینهبرمش به بهترین بیمارستانمی

 خوامفقط خوب شدن سریعش رو می

 دکتر گفت.

هرچه  به نظر من نباید دست دست کرد، روند درمانشون باید_

زودتر شروع بشه، عرض کردم که بیماری پیشرفت کرده و در 

 این مرحله، حتی یک روز هم یک روزه!

 جا هم امکاناتما این

 خوبی داریم. 

 خان قلبش را چنگ زده بود.جون حق زده و کیومرثمهین

 واکنش من تنها لبخندی سرد بود و حسرتی بر دل!

رچیزی این بود که، اگر ام قبل از هعجیب بود اما تنها خواسته

 فرصت چندانی ندارم، عمران بیاید.

 برگردد!



دیگر مهم نبود چه کرده، کجا بوده یا حتی دستش بر بدنم ضربه 

 زده.

 خواستم یک دل سیر ببینمش!فقط می

 داد!اما این رفتنش، بوی برگشتن نمی

 های سفت و سخت که هیچ کجا پیدایش نبود.از آن رفتن

 هنه شرکت و نه خان

چندروز بود که اسیر و ابیر بیمارستان و هزار مدل آزمایش و 

دانستم، او که نبود، حساب روزها های مختلف بودیم را نمیتست

 رفت.از دستم در می

 اما هشدار آخر دکتر، جدی بود.

 باید هرچه زودتر جلسات شیمی درمانی رو شروع کنیم.-

 خواستم.نمی

 ه؟مگر نگفته بود بیماری پیشرفت کرد

 از نظر من، جای امیدواری وجود نداشت!

خان را قسم داده بودم که ترالن چیزی جون و کیومرثمهین

ترین نفهمد. خواهرکم هنوز هم کامل درمان نشده بود و کوچک

 کرد.اش میمحرکی عصبی

 رازداری کرده بودند.



 دانست.هیچ کس هم به جز ما سه نفر چیزی نمی

 ی ماست.مرگ حق همه

 زود دارد اما سوخت و سوز نه!دیر و 

حاال که دیگر نزدیک به پایانش بود، چه لزومی داشت بخواهم 

 درمانی را هم تحمل کنم؟درد و عذاب شیمی

 تر زنده ماندن؟برای چه مدت بیش

 سال؟شش ماه؟ یک

 انتهایش چه؟

 حس شده بودم.ترین شکل ممکن بیمن به وحشتناک

 دیگر جان دست و پا زدن نداشتم.

 خان گفت.جون به کیومرثخصوصا وقتی شنیدم که مهینم

 عمران رو پیدا کردی؟_

 از حال یغما چیزی بهش گفتی؟

 خان توپیده بود.کیومرث

شرف ی بینه، اگر غیرت داشت که االن کنار زنش بود، پسره_

 معلوم نیست کدوم گوریه که همه چیز رو ول کرده و رفته!

 

 چیز را رها کرده بود.همه



 شرکت علناً روی هوا بود.

 ام.اش نبودهکجای زندگیوقت هیچمن هم که انگار هیچ

 فقط مانده بودم آن ادعای دوست داشتنش را چه کنم!

 دو_و_نود_صد_پارت#

  یغــــــما#

 

 فایده بود.خان برای خروج از ایران بیاصرارهای کیومرث

 محال بود زیر بار بروم.

ش بود که امکان دارد در شهری طور حداقل دلم به آن خواین

 کشد!نفس بکشم که او نفس می

 دلم به بودنش با کیلومترها فاصله هم خوش بود.

های سرخرمن آمدنش ام را با وعدهتوانستم سر دل بیچارهمی

 شیره بمالم.

 توانستم نگاه به در بدوزم بلکه باز شود و عمران بیاید.می

 اما رفتن؟ نه! محال بود!

 دیگر فکر و خیال!بس بود 

 گونه پردازشی را نداشت.مغز من توان هیچ



جون روی ی پنجره را در دست فشردم که دست مهینلبه

 ام نشست.شانه

 صدایم لرزید.

توانستم خیلی از به قدر کافی حسرت بر دلم مانده بود، اما می

 ها را رفع کنم.آن

 اه شد.کنارم ایستاد و او هم رد نگاهم را گرفت و خیره به م

ی پنج حرفی حسرت داشتم، حسرت به زبان آوردن یک کلمه

 را.

 گفتم.

 شه مامان صداتون کنم؟می_

 زد به سوز تمام شعرهای فروغ!غم نشسته در صدایش طعنه می

 لب زد.

 از خدامه!_

 هایم جا خوش کرد.هرچند بی جان روی لب  لبخندی

 کنه!جا حالم رو بدتر میشه بریم؟ اینمی مامان_

 ام را فشرد.به آرامی سر شانه

 نه جان دلم، باید برای مداوا آماده بشی!_



من به آمادگی نیاز داشتم و فکرم رفت سمت آن ماشین اصالحی 

 جون داده بود و گفته بود.که سرشب پرستار به مهین

 بهتره که قبل از شروع شیمی درمانی موهاش رو بزنید.-

 ره!طوری بهتچون قطعاً ریزش داره، این

 جون اشک زدود و آن را از پرستار گرفته بود.مهین

 منظورش از آمادگی همین بود؟!

 موهایم را بتراشد؟

 آمد؟!عمران که رفت، دیگر مو به چه کارم می

 چیزم بودم!من درحال از دست دادن همه

 سه_و_نود_و_صد_پارت#

 یغــــــما#

 تمام شب را پلک بر هم نگذاشتم.

سوختند و فقط یک فکر، هرچند خوابی میبیچشمانم از شدت 

 داد.احمقانه، در سرم جوالن می

 رفتن!

اش را کشیدم، اما باز پشیمان بارها طرحش را ریختم و نقشه

 شدم.

 بچه نبودم! ساده هم نبودم!



 فهمیدم!من نگاه دکتر را می

گفت بیماری پیشرفت کرده را هم خوب متوجه که میاین

 شدم.می

 مان زیادی ندارم.دانستم زمی

 پذیرشش برایم آسان نبود.

 وحشتناک بود!

 کردم!که مرگ سایه انداخته بود روی تنم را حس میاین

 لرزیدم و هیچ کاری از من ساخته نبود.از ترسش بر خودم می

خواستم، این بود که این اندک زمان را بدون تنها چیزی که می

 درد بگذرانم!

 وفا بودن عمران.بی تمام من پر شده بود از دردِ

 دیگر گنجایش تحمل درد فیزیکی را نداشتم.

آرامش از زندگی من فراری بود و قطعاً با ماندنم در بیمارستان، 

 شد.تر هم میاین حس بیش

 ها بودم.ترینمن آدم انتخاب اشتباه

کردم و حاال هم ام خراب میتدبیریعقلی و بیچیز را با بیهمه

 بود! نوبت فرار از درمان



ناشی از مصرف  آلودگیجون نتوانسته بود در برابر خوابمهین

هایش مقاومت کند و روی تخت مخصوص همراه کنار تخت قرص

 من، غرق در خواب بود.

 اش مشخص بود.غصه و ناراحتی، حتی در خواب هم از چهره

زانوهایم را بغل کردم و نفسم را بیرون راندم و چشم به خورشید 

 رده دوختم.تازه طلوع ک

ی گوشی موبایلم روی میز کناری خاموش روشن شد و صفحه

 توجهم را جالب کرد.

 دست دراز کردم و برداشتمش.

 ی ناشناس!شماره

 ترس بر دلم سرازیر شد.

های تهدیدآمیز خبری نبود، چندروزی بود که دیگر از آن پیام

 کرد.ی ناشناس بازهم نگرانم میاما دیدن شماره

اش ماندم تا قدر خیره به صفحهدستم فشردم و آنگوشی را در 

 قطع شد.

 اما بالفاصله دوباره تماس گرفت.

ای ناگهانی به جانم چنگ انداخت، آن موقع صبح، دلشوره

 توانست پشت خط باشد؟!کسی میچه



که نکند اتفاقی برای عمران افتاده باشد، بند دلم پاره با فکر این

حه کشیدم و آن را به گوشم شد و هول شده دستم را روی صف

 چسباندم.

حال صدایم جون سنگین است اما با ایندانستم خواب مهینمی

 ترین حد ممکن نگه داشتم.را در پایین

 الو_

 صدای نیمه آشنای مردی در گوشی پیچید.

 سالم بانو_

 به ذهنم فشار آوردم.

 لحنش، جسارتی که در ادای کلماتش داشت، آشنا بود!

 ک دستم، به دست دیگرم دادم و متفکر پرسیدم.گوشی را از ی

 شما؟!_

 ای کرد و جواب داد.خندهتک

 جا نیاوردید خانومِ یغما؟به_

 رادمهر هستم.

 

پروا و با نگاهی بی  رامین رادمهر، همان مرد چشم سبز و قدبلند

 الطلوع با من چه کار داشت؟اش، صبح علینوهای دم اسبی



 ادب حکم کرد که بگویم.

 بله سالم، خوب هستید؟_

 با بنده کاری داشتید؟بفرمایید.

ترین حد ممکن هایم تا انتهاییاش باعث شد چشمی بعدیجمله

 گشاد شوند.

 بانوجان، راستش غرض از مزاحمت، دلتنگی بود و بس!_

 طور عجیبی بود، لحنش هم!صدایش یک

بزنند که بتوانند  هایی که خوب بلدند طوری حرفاز آن مدل

 کی را محو شخصیتشان بکنند.ی

 جور اقتدار و جذابیت ذاتی دارند.از آن نوعی که انگار یک

 آمد.های من نمیالبته که جز عمران کسی به چشم

جا را احاطه کرده بود، ام و همهاصالً عمران شده بود تمام زندگی

 حتی با وجود نبودنش!

 جا را پر کرده بود!این نبودنش بود که همه

ی وجودی احدی جز عمران به خودم نبود، جاذبهمنظورم 

 تأثیر قرار دهد.توانست من را تحتنمی

ای بودن رامین رادمهر در نوع گفتار و بحث من آن مدل حرفه  

 رفتار بود.



 اما او مرد سالمی نبود! 

ی میان من و عمران آگاه بود و گفتن این چرا که به وجود رابطه

 اشته باشد.توانست دجمله چه معنایی می

 اخمی میان ابروهایم نشست و لب زدم.

 کنم با همسرم کار داشتید آقای رادمهر!فکر می_

 همسرم را عمدا کمی محکم ادا کردم.

 اما او کامالً با آرامش پاسخ داد.

اتفاقاً منتظر جواب ایشون در رابطه با فروش سهام شرکت _

 بودم.

دن و دیروز هم چندباری هم باهاشون تماس گرفتم که جواب ندا

 که برای دیدنشون به شرکت رفتم، گفتن که چندروزه نیستن!

ی سفید روی تخت شده بود و سکوت کرده دستم بند به ملحفه

 بودم تا کارش را بگوید و قطع کند.

 من را چه به صحبت کردن با او!

ی بحث ندارم ای به ادامهسکوتم باعث شد که متوجه شود عالقه

 کامالً شیک کرد و گفت. ایکه باز هم خنده

که، در طی چند دفعه مالقاتمون، موفق نشدم و خب این _

 باهاتون معاشرت کنم.



طور بگم، راستش گفتم حاال که گویا جناب حکمت سفر چه

 هستن، یک قرار بذاریم تا بتونم ببینمتون و باهم آشنا بشیم!

 

 وقیح!

 ای بود که به ذهنم رسید.تنها کلمه

 و متعجبم، به زبانم رسید و زیرلب گفتم. تراوش ذهن عصبی

 وقیح!_

نفسم بند آمده بود و عصبی و با صدایی که همچنان آرام بود 

 گفتم.

 تونم از حرفتون داشته باشم جناب رادمهر؟چه برداشتی می_

  بنده متأهل هستم و

 حرفم را قطع کرد.

 بانوی زیبا، البته تا جایی که بنده متوجه شدم، نامزد هستید._

 هایم را روی هم ساییدم.دندان 

 اش قاصر مانده بود.شرمیزبانم در برابر ابن حجم از بی

 دوباره گفت.

بدون اغراق عرض کردم، دوست دار ببینمتون، شاید باورتون _

 نشه، اما دلتنگتون هستم.



  شه یک قراریاگر می

 د.زنام آتش بیرون میاز بینی  کردم شبیه به یک اژدها،حس می

 اش را نشنیدم و تماس را قطع کردم.ی جملهادامه

 ام را فشردم.گوشی را روی تخت انداختم و شقیه

 او دیگر که بود میان این آشفته بازارِ زندگی من؟!

 چهار_و_نود_و_صد_پارت#

 یغــــــــما#

 در ذهنم جایی برای فکر کردن به آن تماس مسخره نبود.

 داد.م جوالن میاما آن فکر احمقانه آزادانه در سر

جون و آن ماشین نگاه من بین صورت غرق در خواب مهین

 اصالح در رفت و آمد بود.

 کردم.من از ترس بیماری با زدن موهایم که فرار نمی

 من فقط آمادگی ورود به چنین شرایطی را نداشتم.

 باورش کمی برایم سخت بود.

 شد.ککند و قد میای در من رشد میاین که چنین بیماری

درمانی را شروع کنم و این که همه اصرار داشتند جلسات شیمی

ای که ماحصل این دانستم بدون حضور عمران و دلسردیمن می

 رابطه بود، دیگر جانی برایم نگذاشته.



 من ضعیف شده بودم.

 هم جسم و هم روحم.

رابر ی نابتوانستند پیروز یک مبارزههای سفیدم چطور میگلبول

 باشند؟!

که امیدواری درصد باالیی در روند درمان و   ی خوانده بودمجای

 بهبودی دارد.

 ها، در من مرده بود.اما تمام آن امید

 تصمیمم را آنی گرفتم.

ای جایی به دور از این هیاهوی رفتم، چندروزی، چندهفتهمی

 ماندم.ناگهانی می

کردم و تکلیف دلم را با خودم روشن خودم را که پیدا می

 گشتم.آمدم، برمیکردم میمی

 دادم.وقت شاید تن به درمان هم میآن

 ایستادم و پاورچین سمت کمد کوچک کنار اتاق رفتم.

 جون دوختم.هایم را بیرون کشیدم و نگاهم را به مهینلباس

 که مبادا بیدار شود، ضربان قلبم به اوج رسیده بود.از ترس این

 ام اطمینان داشتم.نهدر اوج نامطمئنی، به کار کودکا

 تر از این وجود نداشت!پارادوکسی مزخرف



آب دهانم را فرو دادم و شلوار جین را با آن شلوار صورتی و 

 گشاد نخی عوض کردم.

ام را از باال و محکم در مانتو را هم به تن کردم و موهای وز شده

 ام اسیر کردم.حصار کش نارنجی

 شال را روی سرم انداختم.

 لرزید.هایم میم نبض گرفته بود و دستتمام تن

قدم برداشتم هایم را در دستم گرفتم و روی پنجه، دو سهکفش

 اما پشیمان شدم.

 های مانتو نشست و بازشان کردم.دستم روی دکمه

 اما باز کالفه یکی یکی بستمشان و راه افتادم.

خودکار پرستاری که سرشب روی میز مقابل تختم جا مانده بود 

 رداشتم.را ب

 نگاه چرخاندم و کاغذی پیدا نکردم.

ی دستمال کاغذی بردم و یک برگ بیرون دست سمت جعبه

 کشیدم.

دانستم این کار شوند، میدانستم نگرانم میلب گزیدم و می

خوام ، اما ازتون معذرت می "ست، اما نوشتم نهایت خودخواهی



واقعاً نیاز به چندروز تنهایی دارم، نگرانم نباشید، لطفا دنبالم 

 مراقب خودم هستم، دوستتون دارم.  نگردید 

 "یغما 

مراقب خودم باشم یا  توانستمو خودم هم مطمئن نبودم که می

 نه!

 در آن لحظه فقط و فقط دوست داشتم بروم.

 از آن بیمارستان دور شوم!

 دیگر رسماً از شدت استرس، تهوع گرفته بودم.

 کردم؟!کار میجون بیدار نشد، پرستارها و نگهبان را چهمهین

 هایم را فشردم.شقیقه

 "کنی یغماداری چه غلطی می"

 ایین کشیدم و سرم را بیرون بردم.دستگیره را به آرامی پ

هیچ کس نبود و تنها یکی از پرستار آن شیفت در ایستگاه 

پرستاری نشسته بود و درست پشت به من با شخصی پشت خط 

 کرد.تلفن صحبت می

 دست روی قلبم گذاشتم و به آرامی بیرون آمدم.

هایم فشار ناشی از هایم را محکم در دستم فشردم و دندانکفش

 هایم خالی کردند.دلهره را، بر سر لبآن 



های طنز، نشستم و در حالی که شبیه به کارکترهای فیلم

کردم که هایم را به پرستار دوخته بودم، دعا دعا میمردمک

 برنگردد.

 شد.افتاد، دیگر راه رفتن بسته میچشمانش که به من می

 .ممثل سربازان تنبیه شده، به حالت پامرغی از آن قسمت گذشت

چه را که از دعا و ثنا بلد بودم، تا رسیدن سالم و صلوات و هرآن

 ها در دلم خواندم.به پله

ام را آزاد کردم از تیررس نگاهش که گذشتم، نفس محبوس شده

 ها را پایین رفتم.و پله

ماند گذشتن از مقابل شاخ غول را شکانده بودم و حاال دیگر می

تر از چیزی بود که فکرش را درب نگهبانی بیمارستان، که آسان

 کردم.می

ی خیابان ی بعد، به انتظار یک تاکسی، در حاشیهچنددقیقه

 دادم.ایستاده بودم و دست تکان می

 دربست.-

 سمند زردرنگ کمی جلوتر ایستاد و من سمتش رفتم.

 در عقب را باز کردم و سوار شدم.

 فتم.را گ ام را سامان دادم و آدرس خانهذهن برهم ریخته



های خسته و متورمم بسته شدند و سرم را به راه افتاد و پلک

 شیشه تکیه دادم.

 ام را ربود.چیزی نگذشته بود که خواب هوشیاری

 پنج_و_نود_و_صد_پارت#

 یغـــــــما#

 مقابل ساختمان توقف کرد و گفت.

 خانوم رسیدیم، بیدارید؟_

 میان خواب و بیداری صدایش را شنیدم.

 ی جوان را دیدم.ی رانندهدم و نگاه خیرهچشم باز کر

 سرم را تکان دادم.

شه صبر کنید ممنونم آقا، فقط من االن پول همراهم نیست، می_

 از باال بیارم؟  برم

 نفسش را کالفه بیرون و سر تکان داد.

 لب زدم.

 شه؟قدر میممنون، چه_

 مبلغ را که گفت از ماشین پایبن آمدم.

باالجبار دست روی زنگ یکی از همسایه ای نداشتم و چاره

 آلود زنی پیچید.گذاشتم که بعد از تأخیر، صدای خواب



 بفرمایید._

 کمی من و من کردم.

 خوام خانوم الماسیسالم، عذر می_

 شه در رو، باز کنید لطفا؟کلید ندارم، می

 چیزی نگفت و در با صدای تیکی باز شد.

تقریباً بزرگ آپارتمانیِ  از آسانسور بیرون آمدم و کنار گلدان

 مان رفتم.مجاور در خانه

 کمی به عقب هلش دادم و تک کلید در را از زیرش برداشتم.

 در را باز کردم و وارد شدم.

 سریع سمت اتاقم رفتم و پول را برداشتم.

 دوباره پایین رفتم و کرایه را حساب کردم.

شد و راننده که به راه افتاد، ناخواسته گردنم به عقب خم 

 ی عمران را نشانه گرفت.هایم طبقهچشم

 نگاه گرفتم.  ام جوانه زد وبغضی میان سینه

 
 

ی چمدانِ پر از لباس و وسایل موردنیازم را باال کشیدم و دسته

 بغض فرو دادم.



یادداشتی را که برای عمران نوشته بودم را از روی کانتر 

 بار دیگر خواندمش!برداشتم و یک

 ، زود دیر شد!شاید برای ما"

 چیز تموم بشه و شاید هم نه!شاید همه

دونم چی در دونم کجایی یا خودم قراره کجا برم، نمینمی

 رسه یا نه!انتظارمونه و روزی برای تازه کردن دیدار می

دونم کی قراره این رو بخونی، اما امیدوارم فرصتی باقی حتی نمی

 "بمونه

 اشتم و از در بیرون رفتم.سوییچ ماشین را از روی جاکلیدی برد

در آسانسور را باز کردم و چمدان را به دنبال خودم داخل 

 کشیدم.

 ی عمران را زدم و منتظر ایستادم.ی طبقهدکمه

اش داخل قصد داشتم یادداشت را از شیار کوچک در خانه

 بیندازم.

 گردد.و فکر کردم، حاال گذاشته و رفته، باالخره که برمی

بیرون آمدم و هنوز یک قدم برنداشته، شنیدن از اتاقک فلزی 

آن صداهای بلند و توأم با جیغ و گریه، کافی بود تا تمام دنیا 

 روی سرم خراب شود!



های هایم تار شود و حس، یک به یک از تمام اندامچشم

 ام برود.حرکتی

مان، به گوش اش، خانهگفته بودند رفته و حاال صدای مانا از خانه

 رسید؟!می

 یغ زد.ج

ی تو توی شکممه، باید ام، تولهگم من ازت حاملهعوضی می_

 عقدم کنی!

 و بعد صدای شکستن چیزی آمد و من با زانو بر زمین خوردم.

 ت.نشسی لعنتی نمیکاش انگشتم فلج شده بود و روی آن دکمه

 آمدم.شکست و به این طبقه نمیکاش پایم می

ای عمران را های خودم صدشدم و با گوشکاش کر می

 شنیدم که گفت.نمی

 کنیم.باشه عزیزم، گریه نکن، آروم باش، حلش می_

من شنیدم، من صدای شکستن قلبم را که نه، صدای مردن قلبم 

 را شنیدم!

 تمامِ من فرو ریخت!

 هایم یک به یک ترک برداشت!استخوان



پریدند و برخالف تمام زمان باهم میها و کنار لبم همپلک

ام درست و با هزار برابر قدرت ام، شنواییابود شدههای نحس

 اش فعال بود.همیشگی

 خواستند زمینم بزنند؟!می

 موفق شدند!

 دیگر چیزی از من باقی نمانده بود!

یک مشت استخوان بودم که به لطفشان همان هم رو به زوال 

 رفت.می

 دانم.تیر خالص را هم زدند که مانا حق زد یا قهقهه را نمی

 خوای آروم بشم بغلم کن!بغلم کن عمران، اگه می_

 جوابش، امان از جوابش.

 بیا بغلم!_

 قلبم را چنگ زدم.

 آخ قلبم!

 ایستاد؟قلبم چه طاقتی داشت که نمی

 کشیدم؟!من چه طاقتی داشتم که هنوز نفس می

 چه صبری داشتم؟!

 چرا انقدر احمق بودم؟!



تنفرم را در صورتشان چرا عرضه نداشتم در خانه را بکوبم و 

 فریاد بزنم؟!

 آخ قلبم!

کشد شریک ی عمران را بر دل میآغوشش را با اویی که نطفه

 دانستم؟!بودم و نمی

 وای بر من!

 وای بر بخت سیاه من!

 وای بر دنیای من!

 کندنی که بود، ایستادم.دست به نرده گرفتم و به هرجان

 نه!

که و هرچه و هرکجا که با جا و حوالی او، نزدیک به هر دیگر این

 ترین ارتباطی داشت، جای من نبود!او کوچک

ای هم که برای رفتن داشتم، دود شد همان اندک شک و دو دلی

 و بر هوا رفت.

 رفتم!می

 رفتم برای همیشه!نه یک رفتن چندروزه، می

 های آخر عمرم!برای همین روزها و ماه



های چیز را با گوشمهتحقیری باالتر از این وجود نداشت و من ه

 خودم شنیده بودم و نیازی به توضیح خواستن نداشتم!

 لرزید.زانوهایم می 

 لرزید، اما ایستادم!تمام تنم مثل بید می

 ایستادم و چمدانم را به دنبال خودم کشیدم.

هایم کافی بود برای همان یک مشت از خودم و چندتکه لباس

 سر به نیست رفتنم!

 رفتم!من می

 م شد!تما

 عمران تمام شد!

 عمران برای من مُرد!

 عمران من را کشت!

 شش_و_نود_و_صد_پارت#

 یغــــــما#

داند که با چه توانی خودم را به لرزیدم و فقط خدا میمی

پارکینگ رساندم و چمدان سنگین و پر از لباس را در ماشین 

 چپاندم.

 خواستم بروم.فقط می



 از آن ساختمان رفت، پناه ببرم.شد ای که میبه دورترین نقطه

خودم را هم به همراه چمدانم روی دوشم بیندازم و دور شوم، 

 خیلی دور!

طور توانستم ماشین را روشن کنم و با نهایت سرعت این که چه

 آورم.ها برانم را خوب به خاطر نمیدر خیابان

چیز را شبیه به یک تصویر تار و نامفهوم و مبهم به یاد همه

 رم.آومی

 اشکی برای ریختن وجود نداشت.

شدند هایم روان میبرخالف همیشه که یک به دو نرسیده اشک

ای در کرد، حاال فقط تودهام گوش فلک را کر میو صدای گریه

 شدند!هایم گشادتر میتر و مردمکگلویم هرلحظه حجیم

 ام نداشتم.نفسم منقطع بود و درکی از موقعیت مکانی

قرمز را رد کردم و چندبار نزدیک بود باعث ایجاد چندتا چراغ 

 دانم.تصادف بشوم و چه الفاظ رکیکی شنیدم هم نمی

 .رانمام و میدانستم که پایم را با قدرت روی گاز فشردهتنها می

شود و این روم که روشنایی خورشید پشت ابرها دفن قدر میآن

 وار بهیوانهام و دیعنی چندین ساعت است که پشت فرمان بوده

 دانستم کجاست.ای زدم که نمیجاده



 نه حس گرسنگی داشتم و نه نیازی به اجابت مزاج!

ام را هم قدری خراب و پریشان شده بودم که احساسات اولیهآن

 نادیده بگیرم.

 حتی نفهمیده بودم چه زمانی چراغ بنزین روشن شده.

شد و زمانی توانستم کمی به خودم بیایم که ماشین خاموش 

ای که فرعی بودنش از باریک و خاکی بودنش درست میان جاده

 پیدا بود، توقف کرد.

 ناباور نگاهم را به آسمان تاریک دوختم.

ای باریک و خاکی، با درختان من، در هوای تاریک، میان جاده

ی جاده سر بر هم رسانده بودند و صنوبری که از دوطرف حاشیه

، در ماشینی که بنزین تمام کرده تر کرده بودندفضایش را مخوف

بود، خسته از چند ساعت پشت فرمان نشستن و بی هدف رفتن 

کم از شدت گرسنگی فغان ای که کمبه ناکجا آباد، با معده

کشید، چه کار ای که از تجمع ادرار تیر میکرد و مثانهمی

 کردم؟می

 چه کردی با من عمران؟

ماشین بلند شد،  با اولین صدای پارس سگ که از نزدیکی

 وحشت تمام جانم را تسخیر کرد و بر خودم لرزیدم.



پارس دومش بلندتر بود و سر که چرخاندم با زبانی آویزان 

 درست کنار در ماشین بود.

فوبیای من از تمام حیوانات، بعد از آن سگ سیاه و ردی که با 

 های نیزش روی ساق پایم گذاشت، دوچندان شده بود.دندان

ام، با آن شوک، بدتر شد و ناگهان هجوم یم روحیوضعیت وخ

 آمد حس کردم.ام را که به شدت سمت گلویم میاسید معده

زده چشم به آن تمام زردآب را کف ماشین خالی کردم و وحشت

ی دو سگ وقفههای بیی خوفناک و گوش به صدای پارسجاده

 دادم.

حتویات دهانم تلخ شده بود و تهوعم از آن بوی بدِ اندک م

 شد.تر میام، بیشمعده

 جا کجا بود؟آن

 من کجا گیر افتاده بودم؟

کجا بودم که یک سگ شده بود دوتا و سومی را دیدم که سمت 

 دود و من جیغ کشیدم!ماشین می

 جیغ کشیدم و صدای خودم را بعد از چندساعت شنیدم!

 ام باز شد!جیغ کشیدم و انگار راه تنفسی



های لرزانم را در پی باز کرد و دست جیغ کشیدم و بغضم سر

 گوشی موبایلم، به حرکت درآوردم.

ی پررنگش رسید و تنها نقطههنوز هم خون درست به مغزم نمی

 نهایت بود.ترسی بی

همان موقعی که از بیمارستان بیرون آمده بودم، گوشی را از 

 دسترس خارج کردم.

 لرزیدم و الگو را به سختی روی صفحه کشیدم.می

 بار چیزی برای خروج وجود نداشت.یک بار دیگر عق زدم و این

ی ماشین، تمام بدنم سرد شده بود و در آن هوای گرم و خفه

 خورد.هایم از کاهش دمای بدنم، بر هم میدندان

 خط را از روی حالت هواپیما خارج کردم.

داد چند تماس از دست رفته از هایی که نشان نیتعداد پیامک

 شمار بود.خان دارم، بیو کیومرث جونمهین

های اخیرم بود را، بدون ای که در لیست تماساولین شماره 

 ای مکث لمس کردم.ثانیه

 حاال آنتن کجا بود در آن خراب شده؟



چندبوق کوتاه خورد و ناامید از این که قبل از قطع شدن همان 

سوی خط جواب من را بدهد، هق هقم یک خط آنتن، کسی آن

 شد. بلند

 خواستم که به دادم برسد.فقط یک نفر را می

 چیز ترسیده بودم.من از همه

توانایی تحلیل و تشخیص صدایی را که در گوشی پیچید را 

 نداشتم.

 با اولین کالمش که گفت سالم

 هق زدم و گفتم.

 من، من، من، گم، شدم_

 گفت اما انگار سعی در آرام کردنم داشت!دانم چه مینمی

الی جمالتش تنها توانستم تشخیص یب بود و از البهصدایش غر

 گوید.بدهم که پشت سرهم می

به همین خط یه لوکیشن بفرست اومدم، فهمیدی؟ لوکیشن _

 بفرست.

ام را گذاشتم روی و پر کشیده تمام تمرکز و حواس نداشته

 ای که گفته بود.شد و همان شمارهاینترنتی که قطع و وصل می



شد و صدایش را که غریبه بود اما سرم روشن میهایی در چراغ

 دادم!آشنا، کم کم تشخیص می

 من چه کردم؟!

 های ولگرد،منِ در این بیابان گیر افتاده با ماشین خاموش و سگ

 از رادمهر کمک خواسته بودم؟!

 دیگر دیر بود برای هرکاری.

ام، باتری گوشی هم درست چرا که بعد از ارسال موقعیت مکانی

 ند بنزین ماشین ته کشید و خاموش شد.مان

 ای از دلم سیر و سرکه راگوشه

 هفت_و_نود_و_صد_پارت#

شستند و چنگ ی دیگرش رخت میجوشاندند و گوشهباهم می

 زدند!می

راهه کردم چندساعت باید در این بیامیدی نداشتم و فکر می

 جاده بیفتد؟ ای شبیه به من گذرش به اینبمانم تا دیوانه 

 رادمهر چه نسبتی با من داشت که به کمکم بیاید؟

ی لیست عمرانِ نامردِ بی غیرت کجا بود که آخرین شماره

 شناختمش؟!ترین مردی بود که میی غریبههای من شمارهتماس

 در آغوش مانا؟



 یا نه!

 مانا در آغوش عمران؟!

جشن دونفره، نه نه، با حضور جنینشان، شاید یک جشن 

دیدند و من بودم که در آن شرایط، به ارک مینفره را تدسه

 معنای واقعی کلمه بیچاره شده بودم!

ام جایش خون از بینیو به  هایم خشک شدهی اشکچشمه

 جاری بود.

قفه وزیرشکمم درد گرفته بود و ضعف و گرسنگی و خونی که بی

آمد، همه باهم، دست به هم دادند تا بدنم را به ام میاز بینی

 هوشی نبود، دعوت کنند.شباهت به بیناخواسته که بیخوابی 

هایم روی هم افتاد و سرم را روی فرمان گذاشتم و تمام پلک

 دنیا سیاه شد.
**** 

 کوبد.شنیدم که انگار کسی چند ضربه به شیشه میمی

 اما توان و جان تکان خوردنع نداشتم.

 صدایش را باال برد.

 !خوبی؟ سالمی؟ در رو باز کن لطفا_

 شنوی؟صدای من رو می



هایم از هم فاصله کم پلکصدایش واضح شده بود و کم

 گرفت.می

بار دیگر وحشت ،یکی تاریکراست نشستم و با دیدن جاده

 کردم و دستی که روی شیشه نشست، باعث شد جیغ بکشم.

 سرش را خم کرد و سبزهای روشنش، چشمم را زد و گفت.

 نترس، نترس منم!_

 !در رو باز کن

 نترسم؟ چون اوست نترسم؟!

 ترسیدم!اما من دقیقاً چون او بود می

چندان پاک و هایی نهاو همان مردِ موبلند و الغر اندام، با چشم

زد، فکر جایی که پرنده هم پر نمی نگاهی گستاخ و دریده، در آن

 کردم نکند، نکند بخواهد ...

 افکارم را به عقب راندم!

 اعتماد نداشتم.ای جز در آن حال چاره

 کردم.کردم و افکارم را مرور میمات نگاهش می

چیز را از چشمانم خوانده بار دیگر به شیشه زد و انگار همهیک

 بود.



جا ببرمت دخترجون، نترس، نترس من فقط اومدم که از این_

 کاری باهات ندارم!

 دست لرزانم روی قفل نشست و بازش کردم.

ی راننده را باز کرد و من خودم را به ماشین را دور زد و در کنار

 در چسباندم.

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت.

 کنی؟کار میجا چیتو این_

 دونی کجایی؟می

 دانستم!نه من هیچ چیز نمی

 هایی آویزان سر تکان دادم.با بغض و لب

 خیره نگاهم کرد و گفت.

 خونوادت.رسه حالت خوب نباشه، باید بریم پیش به نظر می_

ناخودآگاه مچش را چنگ زدم و دستبند زنجیر طالیش زیر 

 دستم نشست و هق زدم.

 خوام برگردم.نه، نه من نمی_

هایش را دانم چه چیزی را در صورتم دید که به آرامی پلکنمی

 روی هم فشرد و گفت.

 جا، ولی االن باید با من بیای!برمت اونباشه، آروم باش، نمی_



 هایم پایین چکید.دم و اشکخیره نگاهش کر

 رفت گفت.طور که از ماشین پایین میهمان

بیا باید با ماشین من بریم، طناب توی ماشینم هست، ماشینت _

 کنیم!رو بوکسل می

 تر به در چسبیدم که گفت.بیش

 به من اعتماد کن بانوی زیبا!_

 !دسبزِ موبلند بوی یغمای بیچاره ، اعتماد به آن چسمو تنها چاره

 هفت_و_نود_و_صد_پارت#

هایم خودم را در آغوش در ماشینش جای گرفتم و با دست

 گرفتم.

ی طناب دو ماشین را به هم متصل کرده بود و به واسطه

 هایش را تکاند و سمت ماشین آمد.دست

 معذب شده بودم.

اش، که در فضای ماشین پیچیده بود، چه بوی عطر تند مردانه

 بوی غریبی داشت.

زده بودم اما در آن که به یک غریبه پناه برده بودم، خجالتایناز 

 دیدم.ی دیگری پیش رویم نمیشرایط و موقعیت، چاره

 خسته بودم.



 های عالم در چشمان من رسوخ کرده بود.خوابیانگار تمام بی

یا شاید هم دوست داشتم بخوابم تا زمانی هرچند کوتاه، از آن 

 یم معنا شده بود فاصله بگیرم.جهنمی که در این دنیا برا

 کرد.در برابر خوابیدن مقاومت می  ولی مغزم

 مگر چه خواسته بودم از روزگار؟ توقعم زیاد بود؟

خواستم در کنار کسی که ادعا کرده بود کمی آرامش می

هاست مهر من را در دلش داشته و فهمیده بودم دوستش سال

 دارم.

 انا کاشته بود کجا؟ای که در بطن مادعایش کجا و نطفه

 تر قابل باور بود؟چه چیزی بیش

سرم را به شیشه تکیه دادم و آب دهانم را فرو دادم تا بلکه کمی 

 تر رود.آن بغض پایین

 اما فایده نداشت.

ی خاکی دوخته بودم که ماشین راه افتاده بود و چشم به جاده

 ام نشست و ترسیدم ودست رامین رادمهر، به نرمی زیر چانه

  چیزی شبیه به جریان برق از تنم عبور کرد.

تر به در چسباندم که لبخند زد و دستش را خودم را بیش

 برداشت.



هایش رها شده موهای بلندش که بدون حصار کِش، روی شانه

 بودند را پشت گوشش زد و گفت.

 از من نترس._

 ترسیدم.می

 ترسیدم.من دیگر از تمام مذکرهای دنیا می

 ترسیدم.ها میآدممن از تمام 

اعتماد نداشتم و در اوج بی اعتمادی، نصفه شب و در مسیری 

 فرعی و خلوت، در ماشین او بودم!

 های مضحک و مسخره!تمام زندگی من پر شده بود از تناقض

 نگاهم هنوز هم به او بود که پلک روی فشرد و لب زد.

 ات خونیه؟خواستم بپرسم چرا زیر بینیآروم باش، می_

پاسخم یک پوزخند سرد بود که نگاه متعجبش را به دنبال 

 داشت.

 من باخته بودم.

 جا بود دیگر، نبود؟گفتند، درست همانته خط که می

 با صدایی خسته و خش افتاده زمزمه کردم.

کردم چیزی نیست، نهایتش از فشار تا چندروز پیش فکر می_

 عصبی یا باال و پایین شدن فشار خونمه!



 نگرفته بودمش!جدی هم 

 ها!البته نه که االن جدی گرفته باشمش

 نه!

 چون من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم!

 من، من لوسمی حاد دارم.

ی چشم دیدم با حرفم نگاهش ناگهان چرخید سمتم و با گوشه

 باز مانده.که دهانش نیمه

 تر بود.بارم پررنگپوزخند این

 باره، خودم میز تمام وجودم میدم نه؟! ناامیدی ابوی مرگ می_

 دونم!

 آهنگ صدایش آمیخته شد به چیزی شبیه به ترحم و دلسوزی!

که دیگران به چشم یک موجود بیچاره نگاهم کنند، متنفر از این

 بودم.

 لب زد.

که به همین راحتی جا بزنی و منتظر تو باید درمان بشی، نه این_

 مرگ بمونی!

 شانه باال انداختم.

 میریم، یکی دیرتر، یکی زودتر!هممون میآخرش -



 تر زنده بودنم وقتیچه اهمیتی داره چندسال بیش

 لب زیرینم را به دندان کشیدم و اشک ریختم.

 ی دلم را پیشش باز کنم.خواستم بیش از این سفرهنمی

 زندگی یعنی چی؟

 ها بود که مرده بودم.من مدت

 ها بود که طعم زندگی را نچشیده بودم!مدت

 کشیدم.من مردن را نفس می

 روحی در کالبدم باقی نمانده بود.

 میرد که خودش را نادیده بگیرد.روح یک زن وقتی می

از حد برای مردی که خودش را محکوم به تحمل و صبوری بیش

 لیاقت بداند.بی

توجهی ببیند و بعد با یک ببخشید و قربانت که کتک بخورد و بی

 یک تکه از خودش را بکشد. روم، لبخند بزند و هربار

دهند چون مگر کم بوده و هستند زنانی که تن به هر خفتی می

 مادرند؟

 چون حامی ندارند؟ چون درآمد ندارند؟

 اما تا کِی؟



توان تحمل کرد که یک مرد به دلیل این که تا چه زمان می

کشد، هربالیی که نسبت شوهر بودن، همسر بودن را به یدک می

 بر سرش بیاورد؟!خواهد دلش می

 هرکسی گنجایشی دارد، ظرفیتی دارد.

 ی صبرش لبریز شود.و وای بر روزی که کاسه

 شود من!وقت میآن

 منِ از کوره در رفته و به دل بیابان زده!

 من به پایش ماندم.

کردم عشقی بین هایش را به جان خریدم چون فکر میتندخویی

 ماست.

 است!عشقی که نفس کشیدن بدون آن محال 

 داند، شاید هم یک تلنگر بود شنیدن آن جمالت!خدا می

این که پتکی بر سرم بخورد و به خودم بیایم و بفهمم این حس 

 عشق نیست.

دهد، بال و پر گفت، عشق بال و پر میترالن راست می

 چیند!نمی

 کند!کند، حقیر نمیبزرگ می

 حقیر شده بودم!



 به شعورم توهین شده بود.

 توهین شده بود.بد هم 

 این که وقتی من زنش بودم، با مانا بوده...

توانستم بیش از این فکر کنم، تصور کنم! من از تصور این نه نمی

که مانا در حصار آغوش او پیچ و تاب خورده و لمس شده، 

 وحشت داشتم.

طور توانسته بود چنین بازی کثیفی را با زندگی پا عمران چه

 مان بکند؟نگرفته

 و و االنصاف که نامردی را در حقم تمام کرده بود. الحق

هایم فراری شده بود و تمام این لعنت به این خوابی که از چشم

افکار درست شبیه به موریانه مغزم را تمام مدت تا رسیدن به 

 آپارتمان لوکس او، جویدند.

ا جماشین را که در پارکینگ پارک کرد، به البی رفتیم و از آن

 رهاسمت آسانسو

 هشت_و_نود_و_صد_پارت#

تر به بخت سیاهم فکر سکوت کرده بود و اجازه داده بود بیش

 کنم.



تر در عدم غرق شوم و در خأل نفس تر به هیچ برسم و بیشبیش

 بکشم!

 سنگینی نگاهش اما، آزاردهنده بود.

 ی دهم ایستاد، بر خودم لرزیدم.آسانسور که در طبقه

اش خواستم وارد خانهحاال میمگر چندبار دیده بودمش که 

 شوم؟

های یک دست تعداد دفعات دیدارمان، کمتر از تعداد انگشت

 بود.

 با یک دستش در را باز نگه داشت و کنار ایستاد.

 تعللم را که دید دست زیر بازویم انداخت.

 های فیزیکی؟چه معنی داشت این تماس

 می کشید.ام را جمع کردم اما پا پس نکشید و دستم را کشانه

بیا بانوی زیبا، وقتی با من تماس گرفتی یعنی بهم اعتماد _

 کنم!کردی، این دودلی رو درک نمی

 اعتماد کرده بودم؟

 کردم که به بنی بشری اعتماد کنم!من دیگر غلط می

ای را زیر انگشتم لمس منِ گیج و مات مانده، نفهمیدم چه شماره

 کردم که صدای او در گوشم پیچیده بود.



 پس و پیشی برایم نمانده بود؟! چه کاری بود که کرده بودم و راه

 ام را از دیوار اتاقک فلزی جدا کردم و بیرون رفتم.تن خسته

 کنارم ایستاد و دست در جیبش فرو برد.

 کلید را بیرون آورد و قفل در را باز کرد.

 ها، خانه را نیمه روشن کرده بود.نور زرد رنگ دیوارکوب

 ها وارد شدم و او پشت سرم داخل آمد.ن کفشمن با هما

همان اولین قدم که برداشتم کافی بود تا صدای پارس سگش، 

 شب زیبایم را تکمیل کند.

ناگهان جیغ کشیدم و دست روی دهانم گذاشتم و پشت او پناه  

 گرفتم.

 اش کوبید و گفت.به آرامی بر پیشانی

 دی ازش داری!ی بخوام حواسم نبود که چه خاطرهمعذرت می_

 قلبم روی دور تند رفته بود و کم مانده بود زیر گریه بزنم.

هایش را برهم کوبید و چندقدم نزدیکمان دوید که رادمهر دست

 جلوتر رفت.

روی زانوهایش نشست و سگش خود را در آغوش او انداخت و 

 من تا جایی که امکان داشت کمرم را به دیوار فشردم.

 دست بر سرش کشید.



ترسه، تا سی برو توی اتاقت، یغما دوست ماست ولی ازت میجِ_

 بهت نگفتم بیرون نیا، باشه پسر؟

 دور پای رامین رادمهر چرخید و سمت راست سالن رفت.

 جا بود.های خانه آنحتما اتاق

 با رفتنش نفسم آزاد شد و عضالتم را منبسط کردم.

 خیره نگاهم کرد و لبخندی که

 بودنش را حس کنم به رویم پاشید.توانستم دریده می

 ای؟گرسنه_

 هایم دیگر توان تحمل نداشتند.هم گرسنه بودم و هم کلیه

 پرسیدم.

 دستشویی کجاست؟_

 ای به همان مسیر سمت راست سالن کرد و گفت.اشاره

 جااون_

 سرجایم ایستادم که گفت.

 جسی از اتاقش بیرون نمیاد، برو._

 نامطمئن سمت دستشویی رفتم.

 

 خواست جیغ بزنم.کشید و دلم میهایم تیر میو کلیه مثانه



چند مشت آب به صورتم پاشیدم و یک برگ از دستمال کاغذی 

 رولی بزرگ جدا کردم و به صورتم کشیدم.

 اش زیادی تمیز و شیک بود.همه جای خانه

 بیرون رفتم و نگاهم به پیانوی کنار سالن افتاد.

 پس نوازنده هم بود!

ای عوض کرده بود که ش را با یک دست گرمکن سورمههایلباس

 داد.تر نشان میاش را بیشالغری و بلند قدی

 دست به سینه به کانتر تکیه داده بود و گفت.

تونی بری توی اتاقم و برات روی کاناپه لباس گذاشتم، می _

 بپوشیشون.

جا، چند دست لباس هم های مادرمن، گاهی میاد اینلباس

 اگر شب موند، راحت باشه. گذاشته که

 جا بانو.تشریف بیار این بعد هم

 در سکوت نگاهش کردم و زیر لب گفتم.

 ممنونم، ولی من راحتم._

 اخمی ظریف میان ابروهایش نشست.

 تونی استراحت کنی.ها که نمیبا این لباس_



های راحتی اش کم بود، همین مانده بود که لباسآمدنم به خانه

 بپوشم.هم مقابلش 

 لب زدم.

 چمدونم، توی ماشینم هست._

 سرش را تکان داد.

 دونستم.اکی نمی_

 رم میارمش.بیا یه چیزی بخور، می

 سمت آشپزخانه رفتم.

ی کوچک در کاسه خالی کرد و کنسرو نودل را از داخل قابلمه

 ماهی را با انبر از آبجوش بیرون آورد.

ها را از داخل ناندرش را باز کرد و آن را هم بشقاب ریخت و 

 تستر برداشت و در سبد چوبی گذاشت.

کاسه و بشقاب و قاشق و نان را روی کانتر گذاشت و یک لیوان 

 از کابینت بیرون آورد و کنار پارچ آب گذاشت.

 به صندلی پایه بلند پشت کانتر اشاره کرد.

بشین، تعارف هم نکن، ببخشید تنها چیزهایی که زود آماده _

 بود. شدن همینامی

 هایم دادم.انحنایی به لب



 ممنون._

 سرش را تکان داد و گفت.

رم یکم با جسی بازی کنم، لطفا خوام معذب باشی، مینمی_

 غذات رو بخور.

ای کوچک از تن ماهی و نان را داخل دهانم گذاشتم که لقمه

 اشتهایم تحریک شد و شروع به خوردن کردم.

 ادم.ام رفع شد و به صندلی تکیه دگرسنگی

 یگوشی را از جیب شلوارم بیرون کشیدم و دستم را روی دکمه

 اش فشردم.کناری

 به محض روشن شدنش در دستم لرزید.

 لب گزیدم.

 خواستم برگردم!نه، من نمی

 نه_و_نود_و_صد_پارت#

اش ماندم و مردد بودم بین جواب دادن و قدر خیره به صفحهآن

 خان قطع شد.ندادن که تماس کیومرث

 هایم تکیه دادم و نالیدم.ام را به کف دستپیشانی

 کار کنم؟چی_

 باز هم تماس گرفت.



 تر از این نگرانشان کنم.بار نتوانستم، دلم نیامد بیشاین

تماس را وصل کردم و گوشی را به گوشم چسباندم و با صدایی 

 چاه بیرون میامد لب زدم.که انگار از قعر 

 الو_

 مرد بیچاره.

 شنیدم که نفسش را آزاد کرد و گفت.به وضوح 

 کجایی باباجان؟_

هایم فشردم که طعم خون را در قدر محکم میان دندانلبم را آن

 دهانم حس کردم.

 دوباره پرسید.

 دخترم بگو کجایی بیام دنبالت._

 لبم را آزاد کردم و گفتم.

جوری بگم، خوام که، یعنی چهخوام برگردم، میمن، من نمی_

 یه مدت تنها باشم. اجازه بدید

 تر از خودم متنفر شدم.زد و بیشعجز در صدایش موج می

 ترسی؟از درمان می_

 باور کن که چیزی نیست یغماجان، ما کنارتیم.

 برمت بهترین کشورا.می



 صدایم در گلو شکست و هق زدم.

 ترسم.نه نمی_

 مشکوک پرسید.

 چی شده باباجان؟ چی شده که گذاشتی و رفتی؟_

 ث کرد و پرسید.کمی مک

 عِمران؟_

 تر ضجه نزنم.مقابل دهانم را با کف دست نگه داشتم تا بیش

 رد باریک و کوچک خون لبم کف دستم برجای ماند.

 حالم را فهمید که عصبی غرید.

کنم، باز چی کار کرده این تو برگرد یغما، خودم آدمش می_

 ی بی چشم و رو؟پسره

تر خرد که خودم بیشگفتم چه دسته گلی به آب داده می

 شدم.می

 هایم کف دستم را خراش داد و گفتم.ناخن

 خوردیم.گفتید، ما به درد هم نمیهی، هیچی، شما راست می_

خوام یکم فکر کنم، فکر کنم تا ما آدمِ هم نبودیم، من فقط می

 خودم رو پیدا کنم، همین!



کالفه نچی کرد و قبل از این که چیزی بگوید صدای ضعیف و 

 جون آمد.ناالن مهین

 کنم.خدا دارم دق میکیومرث کجاست؟ به_

 لبم افتادم. به جان پوست

 های من، یا نه، تمام زندگی من برای همه دردسر بود.بی فکری

 خان جوابش را داد.کیومرث

 استراحت کن خانومم، حالش خوبه.-

 نگران پرسیدم.

 چیزی شده؟_

 زد.ناراحتی در صدایش موج می

ری، همه ذاری و میخبر میشده؟ آره باباجان، وقتی بیچیزی _

 ریزه.هم میچیز به

 بچه که نیستی.

 جایعقل که بهی بیاین کارا چیه؟ تنت خورده به تن اون پسره

 ری؟ذاری و میتوضیح و تصمیم عاقالنه می

 هیچ جوابی نداشتم، فقط پرسیدم.

 جون خوبن؟مهین_

 کالفه نفسش را رها کرد.



 ترم، خوب نیست، هیچنه دخ_

 کدوممون خوب نیستیم.

فشار مهین از همون صحن که بیدار شده و دیده تو نیستی، 

افتاده، چندسری از حال رفته، منم قلبم گرفته باباجان، لجبازی 

 نکن، بگو کجایی بیام دنبالت.

 حالِ ما مهم نیست، نگران تو ایم.

 ترالن. رم دنبال کارات، بری پیش هما وهمین فردا هم می

 بهتره.  جا برای درمانت هماون

 خوایش؟مگه حرفت این نیست که عمران رو نمی

 این از همون چندماه قبل مثل روز برام روشن بود.

 کار کرد و به کجا رسیدی؟پرسم چرا؟ چیاالن هم نمی

تر از اینی که خوام تکرارش برات عذاب بشه و من شرمندهنمی

 هستم بشم.

 پذیرم.چون و چرا خواستت رو میپشتتم، بیبهت گفته بودم 

 فقط نذار دق کنم یغما.

پسر نامرد من باعث شده پا به فرار بذاری، خودم یه کاری 

کنم گورش رو گم کنه و بره جایی که دیگه نبینیش، اما تو می

 برگرد.



 سخت بود مقاوت کردن.

گذاشت و سخت بود در برابر اوی ریش سفید که ریش گرو می

 کرد، نه گفتن.میخواهش 

 اما لب زدم.

 من خوبم، باور کنید خوبم._

 ی یکی از دوستامم.االن هم خونه

 ام را رویش کشیدم.اشکم روی کانتر چکید و انگشت اشاره

چه بیچاره شده بودم که رامین رادمهر را دوست خطاب 

 کردم.می

 کالفه نفسش را بیرون داد.

 کار کنم با شماها؟من چی_

هایش را در ذهنم باال و پایین کردم، ی حرفهمه بار دیگریک

 حالجی کردم.

 سکوتم طوالنی شد و پرسید.

 بار دیگه ازت خواهش کنمیک_

 میان حرفش پریدم و گفتم.

 که عمران بفهمه!خوام برم، بدون اینمی_

 سکوت کرد و بعد پرسید.



 مطمئنی؟_

مم ی دومطمئن نبودم، من چه زمانی مطمئن بودم که این دفعه

 باشد؟

 من آدم تصمیمات آنی بودم.

گرفت و بعد درست شبیه فکر که در لحظه تصمیم میآدمی بی

 کرد.به همان چهارپای گوش مخملی در گِل گیر می

 اما لب زدم.

 رم.کنید، برای درمان میگفتید کارهام رو درست می_

 ببخشید اما شرط دارم.

 کمی آرامش به صدایش برگشته بود.

 ن.بگو باباجا_

 چیزی.چیزی نباید بفهمه، هیچعمران هیچ_

 که کجاام.نه از بیماریم، نه از این

 هق زدم.

گم، اگر کالمی از بودنم پیششون به عمران بگن، هاام میبه بچه_

به ارواح خاک سهراب و عمو عنایتم، به روح مامانم و به جان 

 شم که دست احدی بهم نرسه.دفعه جوری ناپدید میترالن، این

 زد.بهت در سکوتش موج می



 عمران داغ گذاشته بود روی دلم.

 خواستم آتش بگیرد.می

 طور که من را سوزانده بود.بسوزد همان

ترین اهمیتی هرچند شک داشتم که بود و نبودم برایش کوچک

 داشته باشد.

طور که من را در حجم انبوهی از چراها رها کرده بود، اما همان

ین مات و مبهوت ماندن و به دنبال جواب خواستم کمی طعم امی

 سؤاالتش گشتن را بچشد.

 کمی دور خودش بچرخد و بپرسد چه شد که یغما ناپدید شد؟

 دویست_پارت#

ای بنشینم تا شاید که گوشهداد به اینعمر کوتاهم قد نمی 

 پیدایم کند.

همین چندماه هم که سایه و اسمش، که انگار فقط هم در زندگی 

 شد کافی بود.ه و اسم بود و بس، دور میمن یک سای

 صدایم زد.

 یغما_

 بغض کرده جواب دادم.

 جانم._



تونم قول بدم که عمران نفهمه ها میاز جانب خودم و بچه_

تابی کجایی، اما مهین، مادره، خودت هم دیدی که طاقت بی

 عمران رو نداره، اگر عمران پاپیچش بشه، ممکنه بهش بگه.

  زدم.در ذهنم پوزخند 

 تابی؟هه! کدام بی

اش بیرون رود و ماناجانش را او از خدایش بود که پایم از زندگی

عقد کند و شاید هفت هشت ماه دیگر، کودکش را در آغوش 

 بگیرد.

 هایم تمام صورتم را خیس کرده بود.باز هم اشک

 کودکش؟!

 مان باشد، ولی نبود.ی زندگیتوانست ثمرهای که میبچه

 هایم را در کاسه چرخاندم و جواب دادم.ککالفه مردم

 باید مطمئنم کنید،_

دم، اگر عمران حتی یک درصد هم بفهمه که کجاام، ترجیح می

  برنگردم.

 رسید که عصبی شده.به نظر می 

  باشه دخترم خاطرت جمع._

 جان کندن بود، اما بریده بریده لب زدم.پرسیدنش درست شبیه



کشه تا کارام، درست بشه؟ برای میچندروز، چندروز طول _

 رفتن!

 چیز رو ردیف کنم.ترین زمان ممکن همهکنم در کمسعی می_

 یک هفته بهم زمان بده.

 چندبار تا سر زبانم آمد که بپرسم.

 عمران نیامده؟ سراغم را نگرفته؟

 هایم کردم مبادا درموردش بپرسم.اما زبانم را بند دندان

بود پستوهای ذهنم را بخواند که  خان انگار توانستهکیومرث

 گفت.

 چندبار زنگ زده که خب تماسش رو جواب ندادم._

 ولی خیالت راحت باشه.

دم کاری حتی اگر از رفتنت مطلع هم بشه، بهش اجازه نمی

 تونه.بکنه، یعنی درواقع نمی

های فرضی ی لبم را داخل دهانم کشیدم و با انگشتم خطگوشه

 کشیدم.اطراف بشقاب پیش رویم 

 ادامه داد.

حالم که قبول کردید هاتون، خوشعقلیی این بیمیون همه_

 عقد دائم نکنید.



تونه ادعا کنه که مانع خروجت از که االن عمران نمیحداقل این

 شه.کشور می

 بودنش خوب بود، خیلی هم خوب بود.

 تر پدر من بود تا عمران.ای محکم، بیشپشتوانه

تم به او تکیه کنم، اما کمرم شکسته توانسدرست است که می

 بود.

ی اش تا آخرین لحظهعمران کاری با من کرده بود که فراموشی

 عمرم هم امکان نداشت.

تری هق هق کردم و از ته تماس را که قطع کردم، با شدت بیش

 دل ناله زدم.

 چیز تمام شده بود.همه

 یک رابطه مُرد، درست به همین راحتی!

ای که به سمتم دراز شد، سر بلند ل کاغذیی دستمابا جعبه

 کردم و نگاهم در نگاه سبزش نشست.

 سرش را تکان داد و پلک روی هم فشرد.

 یک برگ دستمال بیرون کشیدم.

 سمت دیگر رفت و صندلی پایه بلند مقابلم را بیرون کشید.

 هایش را در هم قالب کرد و روی کانتر گذاشت.دست



داد و من سر پایین انداختم و کمرش را به صندلی تکیه 

 هایم را به دستبندش دوختم.چشم

 گفت.

 خوای حرف بزنی؟می_

 نگاهش خیره بود و مستقیم.

های تواند سلولکردم حتی میکردم میقدر نافذ که فکر میآن

 زیر پوست صورتم را هم ببیند.

 سر باال گرفتم.

 لبخند زد.

 بشی. ترالبته اگر دوست داری، ممکنه کمی سبک_

گفت، نیاز به حرف زدن خند زدم، راست میهایم تلخمیان اشک

 داشتم.

 درد بدی بود پس زده شدن.

 اش را حفظ کرد.دست به سینه نشست و نگاه خیره

 دستمال را میان انگشتانم تکه تکه کردم و گفتم.

 ما زود رسیدیم به تهش._

 زود تموم شد.

 کردم.میخیلی زودتر از اون چیزی که حتی فکرش رو 



های ام کلی فضای خالی داره برای عکسی گوشیهنوز حافظه

 شن.وقت توش ثبت نمیای که هیچدونفره

 تونستیم دونفری ازش رد بشیم.هنوز کلی جاده هست که می

 های نرفتمون.مسافرت

 ما زندگی نکردیم، ما توی این مدت کوتاه فقط و فقط جنگیدیم.

 .حالم بده، حالم خرابه، داغونم

که من رو نخواست، زود رسید به آخرش که پس زده شدن، این

 کنه.نخواستنم بود، دیوونم می

 دونستم چرا!کاش می

 اون که دلش باهام نبود، چرا این کار رو باهام کرد؟

 ریختم.مهابا اشک میبی

 ترسم، ولیاز رفتن می_

 خودش را جلو کشید و گفت.

 خب نرو!_

 کردم. ای به صورتش نگاهبرای لحظه

 خوام بازم احمق بشم.خوام ببینمش، نمیدیگه نمی_

 چیز باید تموم بشه، من باید برم.همه

 داد وقتی گفت.لبخندش یک بویی می



 دم.شی، بهت قول میجا درمان مینرو، بمون، همین_

 شانه باال انداختم.

 زنده موندن یا نموندن دیگه برام اهنیتی نداره وقتی_

 گذاشت.اش دست روی بینی

قدری پیشرفت هــــــــیش! این حرف رو نزن، علم اون_

 شی!گم خوب میکرده که با اطمینان می

 شانه باال انداختم.

 چیزی مهم نیست.تحمل غربت برام سخته، اما دیگه هیچ_

 تحمل خیلی چیزها برام سخت بوده و بهش عادت کردم.

 اینم مثل بقیه.

 ام را برید و گفت.ناگهان جمله

  گر بمونی، من کنارتم!ا_
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 یغـــــــما#

ی صبح زد و پلک نشسته بود، درست تا همان موقعی که سپیده

 روی هم نگذاشته بودم، کنارم نشسته بود.

 سکوت کرده بود.



 غریبه بود اما کنارم ماند تا تنهایی مثل خوره جانم را نخورد.

به خیال خودم کشته  من آن شب عزادار بودم، عزادار عشقی که

 بودمش!

شاهرگش را زدم تا خونریزی کند، تا جانش تمام شود، بمیرد و 

 ام بردارد.ی شومش را از زندگیسایه

 نگاهش هنوز هم خاص بود.

 یک مدل عجیب و خیره.

 انگار قصد کنکاش در صورتم را داشت.

 ی کاناپه درخودم جمع شدم.گوشه

 انداختم.ی چشمانش نگاهی به سفیدی سرخ شده

 بارید.اش میخوابی از چهرهبی

 با خجالت لب گزیدم.

 آقای رادمهر شما برید بخوابید، من حالم خوبه._

 ای کرد و سرتکان داد.خندهتک

 تونم بیدار بمونم.دیگه واقعاً نمی_

 شما خوبی بانوی زیبا؟ به چیزی احتیاج نداری؟

 های منفیحس گفت، ناخواستهاین دو حرفیِ بانوی زیبا را که می

 شد.تر میکنج دلم پررنگ



 معذب تشکر کردم.

 نه، ممنونم._

 وقتی رفت نفسم را آزاد کردم و دستم سمت گوشی رفت.

 روشنش کردم.

 چندین تماس از دسته رفته از جانب عمران!

 قلبم ضربان گرفت.

 هایم لرزید.دست

 هایش زیاد بود.تعداد پیامک

  اولی را خواندم،

 کجایی یغما؟-

 پوزخند زدم، مهم بود؟

  دومی،

 چرا گوشیت خاموشه؟ روشن کردی زنگ بزن.-

 زمزمه کردم

 ی وقیح!پسره-

 سومی،

 خوای باهام حرف بزنی؟ده بهت یا خودت نمیبابا گوشی رو نمی-

 هه!



 چهارمی،

معرفت تو اومدی تو ساختمون قهر نکن یغما دلتنگتم، بی- 

 خونه؟ماشینتو برداشتی و رفتی، ولی نیومدی 

دانست چه خواستم بروم، خداحاظی کنم، نمیهق زدم، می

 شنیدم؟

  پنجمی،

 دِ المصب بگم غلط کردم کوتاه میای؟-

 بار دیگر کوتاه آمدنی در کار نبود.غلط را که کرده بود، اما این

  ششمی،

 بشکنه دستم که روت بلند شد، لج نکن.-

بار حرف ا ایناش بود، املج کرده بودم، کتک زدن که کار دائمی

 های پشت سرش را ویران کرده بود.از خیانت بود، خیانت! پل

  هفتمی،

 شما!دارم عصبی می-

 ی که عصبی شدنت عجیب باشد؟اچه زمانی آرام و منطقی بوده

 هشتمی،

میام عمارت حاضر باش که برگردیم خونه، دیگه نبودنتو طاقت -

 نمیارم!



 کار؟خواهی چهمن را می

 ات را مانا پر کرده!گیجای جای زند

 نهمی،

 اتو!صاحاب موندهروشن کن اون گوشی بی_

 عصبی دندان روی هم ساییدم.

داد که به عمرات رفته و متوجه نبودنم دهمین پیامش نشان می

 شده.

 کجا رفتی یغما؟_

 برگرد، فقط برگرد، دستم بهت برسه، وای به حالته!

 ای گذاشتی رفتی؟شدهکدوم خراب

 ازیا چیه؟باین بچه

نصفه شبه و من االن باید بفهمم که زنم معلوم نیست کدوم 

 گوریه!

 هایش رنگ و بوی توهین گرفته بود.دیگر پیام

 اش را بخوانم.خواستم بقیهنمی

 به جهنم که تهدید کرده.

 نگران نبود، برایش مهم نبودم.

 کرد.نقش بازی می



 مریض روانی!

 لیست سیاه، بالک و تمام!دست روی نامش گذاشتم، افزودن به 

 بغض کردم.

 کردم.ام محوش میکم کم از تمام زندگی

وقت نیامده، انگار که وقت نبوده، انگار که هیچانگار که هیچ

 وقت باهم نبودیم.هیچ

 بروند به درک تمام آن روزهای کوفتی.

 ترسیده بودم.

 درمانده بودم.

 شد؟حاال چه می

 به من برسد. خواستم دستشگریخته بودم و نمی

 داد.ی رادمهر عذابم میحس مزاحمت در خانه

تصمیم گرفتم اول صبح، بار و بندیلم را جمع کنم و این 

کشد تا کارهایم خان گفته بود طول میچندروزی را که کیومرث

 راست و ریس شود را، به هتل بروم.

 ام را تسلیم خواب کردم.پلک روی هم گذاشتم و ذهن آشفته
**** 



 امزدهتر خجالتی مفصلی تدارک دیده بود و این بیشهصبحان

 کرد.می

 ی کره و مربا را مقابلم گرفت.لقمه

 آرام گفتم.

 ممنون اشتها ندارم._

 اخمی ظریف کرد.

 بخور که باید بریم بیمارستان._

 ابروهایم باال پرید و گفتم.

 خوام بیام!نه، نه من نمیام، نمی_

 بستری بشم، عمرانیعنی، یعنی خب چیزه، اگر من 

 کمی مکث کردم.

 دم که برم.تونه پیدام کنه! ترجیح میاون، خیلی راحت می_

 ام شد.ای از چای داغش را سر کشید و خیرهجرعه

الم ی شتر سر پایین انداختم و دستم بند لبهلب گزیدم و بیش

 شد.

 سکوت را شکست.

از رفتن کنی که اگر بری آلمان، خانوادش چیزی واقعاً فکر می_

 گن؟تو بهش نمی



 مطمئن نبودم اما شانه باال انداختم.

ی قابل اطمینانی داره، اگر ازشون برخالف خودش، خانواده_

 گن.بخوام، نه نمی

هایش را در فنجان را روی کانتر کنار سبد نان گذاشت و دست

 اش را به آن تکیه داد.هم قالب کرد و چانه

چیز تموم و گی همهکنه، میترسی؟ حتی پیدات هم باز چی می_

 ره دنبال زندگی خودش!هرکسی می

 زهرخندم درد داشت.

خوام قدری ازش متنفر شدم که دیگه نمیترسم، فقط اوننمی_

 ببینمش!

 ام را گرفت.گفتن این جمله عجیب انرژی

 انگار جان از تنم رفت.

 مشکوک نگاهم کرد.

 مطمئنی که ازش متنفری؟_

 اد!بیچاره بودم، خیلی زی

 سکوت پاسخم بود.

 صدای پارس سگش، من را از جا پراند.

 جرأت چرخیدن نداشتم.



 بشکنی زد و گفت.

 جاست از اتاقت بیرون نیا؟هی جسی، مگه نگفتم تا یغما این-

 دوباره پارس کرد.

 آب دهانم را فرو دادم و به صندلی چسبیدم.

که طور داگی بیرون آورد، همانرادمهر سمت یخچال رفت و هات

 نایلونش را با سر چاقو باز

 کرد لب زد.می

 ی پدری من، توی شیراز، خالیه!خونه_

 جا؟خوای بریم اونمی

قدری ناگهانی این را گفت که همان یک جرعه چایی که سر آن

 کشیدم در گلویم پرید.

 داگ را روی زمین گذاشت و گفت.سمت جسی رفت و هات 

 دیگه هم بیرون نیا. جا بخورش،جسی ببرش توی اتاق و اون_

 پرسؤال نگاهش کردم که شانه باال انداخت.

های حاذقی توی اون شهر های مجهز و پزشکبیمارستان_

 هستن.

 بهت گفتم که اگر بمونی من کنارتم، امتحانش ضرری نداره.



 زنه بانویهات موج مینامطمئنی بین رفتن و نرفتن، توی چشم

 زیبا.

 گفت دراو دیگر چه می

 گیر و واگیر؟آن ها 

و  رفتمرفتیم؟من و رادمهر؟ به شیراز؟ میرفتم؟ سفر میسفر می

 شدم؟بستری می

 فکر بودم و آدم تصمیمات آنی!من بی

 ترسیدم.از عاقبت رفتن و نرفتنم، می

 دو_و_دویست_پارت#

 

 نه، ماندنم جایز نبود.

 رفتم.من باید می

یک شهر چه فکری درموردم کرده بود که پیشنهاد رفتن به 

 داد؟دیگر را می

 اش بودم، درست.من در خانه

 خواست که بمانم؟اما چرا او باید از من می

 که بمانم و او کنارم باشد!

 ظرفیت و کشش تحلیل رفتارهایش را نداشتم.



جا دانستم کممنونش بودم که در بدترین شرایط، زمانی که نه می

 .هستم و نه پای رفتن داشتم، به دادم رسیده بود

 اما کافی بود دیگر.

اش سمت اتاقی رفتم که ای گفتم و زیر نگاه خیرهزیرلب با اجازه

 جا گذاشته بود.چمدانم را در آن

 مانتوی مشکی را روی شومیز پوشیدم و شالم را مرتب کردم.

ی چمدان را در دست گوشی و شارژرم را برداشتم و دسته

 گرفتم.

باز زد و من سرجایم در نیمهاولین قدم را برداشتم که چندتقه به 

 ایستادم.

 در را کامل باز کرد و لب زد.

 اجازه هست؟_

 سر تکان دادم.

 سینه، به دیوار کنار در تکیه داد.بهداخل آمد و دست

 آب دهانم را فرو داد.

 لبخند زد.

 کجا؟_

 جواب دادم.



 رم هتل.رم، میمی_

 خوام.می دونم که مزاحمتون شدم، واقعاً معذرتشرمنده، من می

 لطف بزرگی بهم کردید که

تای ابرویش را باال داده بود و لبخند برلب داشت، که یکدرحالی

 داری گفت.کش "خبِ"میان حرفم پرید و 

نفره نشست و ساعدهای چندقدم جلوتر آمد و روی تخت یک

هردو دستش را روی زانوهایش قرار داد و انگشتان الغر و 

 کرد.اش را در هم قالب کشیده

 نگاهش خیره بود.

 کمی عقب رفتم.

 گفت.

 شی؟جا اذیت میاین_

 کنی؟حضور من معذبت می

تونم چندروز یا اگر مسئله جِسیه که خب مشکلی نیست، می

 هام.بسپرمش به یکی از دوست

 که چیزی بگویم گفت.سر تکان دادم و قبل از این



 کنه، کلید خونه تحویل خودت تااگر بودن من معذبت می_

تونم این مدت رو برم هرچندروز که خواستی بمون، من می

 ی مادرم.خونه

 متعجب نگاهش کردم.

 نه، نه آقای رادمهر، این چه حرفیه._

 موشکافانه نگاهم کرد.

 خوای بری؟خب پس، مشکل چیه؟ چرا می_

ذهنم رسید را به زبان   بدون معطلی، اولین جوابی را که به

 راندم.

جا باشم، ولی خب عث شدم االن ایندونم که خودم بامی_

راستش، این محبت شما، یکم برام غیرقابل درکه، یعنی 

 جوری بگم؟چه

ی دیگر ای به گوشهای کرد و با دست اشارهی مردانهتک خنده

 تخت کرد.

 میای بشینی لطفا؟-

 ی چمدان را رها کردم و جلو رفتم.دسته

 سمت دیگر تخت نشستم.

 چرخید رو به من و گفت.



 خب بذار ابهامات ذهنت رو برطرف کنم.-

شاید با خودت فکر کرده باشی که ممکنه حس خاصی بهت 

 داشته باشم، خب باید بگم که آره، من یه حس خاص بهت دارم.

 جا خوردم که خندید و گفت.

 اما نه اون چیزی که االن توی ذهنت اومد.-

 منتظر نگاهش کردم.

ش ابریشم زیر پایش دست به سینه نشست و نگاهش را به فر

 دوخت.

 اش خارج شد.آهی عمیق از سینه

 شبیه خواهرمی، رویا._

 رخ الغرش نگاه کردم.کنجکاو به نیم

تر از همیشه به از همون روز اولی که دیدمت، من رو بیش_

 یادش انداختی.

 نگاهم کرد.

 یبار وقتی دیدمت که کنار دریا بودی، از پشت پنجرهاولین_

 اتاقم.

نقدر محوت شده بودم که جِسی از غفلتم استفاده کرد و از اصالً ا

 گیره.ویال اومد بیرون و تا به خودم بجنبم دیدم داره گازت می



 لب زدم.

 خب، خواهرتون_

 تلخ گفت.

 مُرد، یعنی، خودکشی کرد._

 هین آرامی کشیدم و دست روی دهانم گذاشتم.

 متأسفم._

 بارش جگرسوز بود.سر تکان داد و آه این

 ها و پوستشدونی شاید تنها تفاوتش با تو، توی رنگ چشممی_

 بود.

 های سبز.رویا پوست روشنی داشت و چشم

محسوس هایش افتاد و لبخندی نیمهچین کوچکی کنار چشم

 روی لبانش نشست.

 عاشقش بودیم، هممون._

 من، بابا و مامان.

 ی خونمون بود.تغاری و عزیزدردونهته

 زد.صداش میبابا بانوی زیبا 

 برد.هاش دل میزبونیبا شیرین

 شاگرد اول مدرسه بود.



 چندتا اختراع کوچیک توی دوران دبیرستانش ثبت کرد.

 مغز فیزیک و شیمی و ریاضی بود.

کلی رتبه و مقام و مدال افتخار از المپیادهای منطقه و استان 

 گرفته بود.

 

 اش.مشتاق شده بودم برای شنیدن ادامه

 رفت.دبیرستان بود، کالس کنکور میسال آخر _

کردیم که اون دختر شر و شور و وقت فکرش هم نمیهیچ

جوری عاشق بشه، دچار بشه به یک عشق اشتباهی باهوش، این

 و مریض.

گاه بدنش هایش را از دوطرف روی تخت گذاشت و تکیهدست

 کرد.

 سرش را کمی باال گرفت و آب دهانش را فرو داد.

 هایش را فرو دهد.ت بغضخواسانگار می

 یه آقایی استاد ریاضی اون آموزشگاه بود._

 سالش بود.چهل و پنج

 تر بود، فقط پنج سال!سال از پدرمون کوچیکفقط پنج

  زن و بچه داشت، سنی ازش گذشته بود دیگه.



 صدایش خش برداشت.

 رویا بهش دل باخت._

 د.وقتی فهمیدیم که کار از کار گذشته بود، دیر شده بو

شرفم ازش ی اون مرتیکه شده بود، اون بیرویا وابسته

 سواستفاده کرد و

هایش که رسید، من لب گزیدم و او سکوت کرد جای حرفبه این

 و دست بر صورتش کشید.

تونم زندگی گفت دوستش دارم، عاشقشم، بدون اون نمیمی_

 کنم.

 زندگی اون مردکم بهم ریخته بود.

دل یه دختربچه داده بود، بیچاره خودش عوضی بود که دل به 

 خانوادش!

ره که زن بدبختش رو مجبور کرده بود که با وقت یادم نمیهیچ

 اشک چشم بیاد خواستگاری برای شوهرش،
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 که مثال به ما بگه همسرم مشکلی با ازدواج مجددم نداره.



 ی من خامش شده بود، تا جایی که خودش روخواهر هجده ساله

 دو دستی تقدیم اون مردک کرد.

های سفت و سخت بابا رو دید، کاری که نباید ولی وقتی مخالفت

 کرد رو کرد.می

 های یک مرو دردناک بود.قدر دیدن اشکچه

 گفت.اشک در چشمانش حلقه زده بود وقتی که می

یه روز صبح، در اتاقش رو که باز کردیم، طناب دور گردنش بود _

 طرفی افتاده بود.جونش یکبیو صورت کبود و 

 پاهاش آویزون بود و صندلی زیر پاش پرت شده بود.

 انگشتانش را بین موهایش فرو برد.

 رویا رفت._

 وقتی هجده سالش بود، وقتی چندروز بعدش کنکور داشت.

 تونست جز نفرات اول باشه، ولی نشد!می

اون ی دونم سر و کلههای موفق بشه، ولی نمیتونست از زنمی

 اتفاق شوم چرا توی زندگیمون پیدا شد.

 ما ویران شدیم.

 تغاری و شیطون خونمون، رفت.امون، تهعزیزدردونه

 کهقبل از این



 چهلمش برسه، بابا ، دق کرد و مُرد.

 مامان افسرده شد، داغون شد.

 من با بدبختی سرپا موندم.

 خاطر مامان.به

 دلتنگ و مبهوت بودم.

 ناگهانی شد که گیج بودم.چیز انقدر همه

 خواهر کوچولوم رفت، بابام دق کرد، مامانم سکته کرد.

 بدترین روزها رو گذروندم.

 دونم.خودم رو توی مرگ رویا خیلی مقصر می

 شاید اگر بهتر راهنماییش کرده بودیم

 مکث کرد و شانه باال انداخت.

وجدان و دلتنگی مثل بختک سایه هاست که عذابسال_

 ام.روی زندگی انداختن

 ای.نظرت مسخره باشه، شاید درک نکنی یا هرچیز دیگهشاید به

ولی از وقتی دیدمت انگار خدا یه رویای دیگه گذاشته توی 

 زندگیم.

دونم چرا ولی در برابرش احساس مسئولیت یه رویایی که نمی

 کنم.می



 باور کن فقط و فقط همین.

 من قصد و نیت بدی ندارم.

 کنم.خوام کمکت می

 خاطر خودم.گم بهخاطر تو، میگم بهنمی

 خاطر آروم شدن وجدان خودم.به

 خوای همسرت بفهمه کجایی؟مگه نگفتی که نمی

کشه تا کارهای رفتنت هفته طول میمگه نگفتی حداکثر یک

 درست بشه؟

 جا بمونی.خوام که این یک هفته رو اینمن فقط می

ی من ترجیح و به خونهکه هتل رحقیقتش بهم برخورد از این

 دادی.

 زد.صداقت در صدا و چشمانش موج می

 پروا را بفهمم.های خیره و بیتوانستم دلیل آن نگاهحاال می

 هایش کثیف نبوده.نگاه

 گشته.او فقط در من به دنبال رویا می

 سرم را پایین انداختم.

جا درست بابت خواهرتون واقعاً متأسفم ولی خب بودن من این_

 ست.نی



 اش گذاشت.دست روی بینی

 هیش!_

 ریم.من و جسی می

 جا بمونی.تونی اینتو هم تا هروقت که خواستی می

 چشمکی ریز زد.

 ده که بری هتل.ام اجازه نمیغیرت برادرانه_

 ولی_

 ایستاد.

 ولی و اما و اگر نداره._

 راستی گفتی قراره بری آلمان؟

 بله._

سفر کاری به آلمان دارم، عالیه، من هم برای ماه بعد یه _

 تونم بیام به دیدنت.می

 خند زدم.تلخ

درمانی کم اگر با وجود این سرطان پیشرفته، دربرابر شیمی_

 نیارم و

 حرفم را قطع کرد.

 ای هستیتو دختر قوی_



 ام حرفش را قطع کرد.صدای زنگ گوشی

که اوست، تماس خان روی صفحه بود و به خیال ایننام کیومرث

برقرار کردم و چسباندن موبایل به گوشم همان و صدای فریاد را 

 همانا! "بگو کجایی پدرسگ؟"عمران که پیچید 

 هایم گشاد شد اما خودم را نباختم.ترسیده مردمک

 به تو، هیچ ربطی نداره!_

 از موضعش کوتاه نیامد و داد کشید.

تا یغما تموم کن این مسخره بازی رو، تموم کن این اداهارو، من _

خرخره رفتم تو بدبختی، تو دیگه با رفتنت، با نبودنت آتیش نزن 

 به دلم المصب.

 پوزخند زدم.

 هه! کدام بدبختی؟

 هایش بود.گذرانیکه دائم پی خوش  او

 خان بلند شد که توپید.صدای کیومرث

ی این بود آروم حرف زدنت؟ گوشی رو از من قاپیدی که پاچه_

 اون دختر معصوم رو بگیری؟

 خان دور شد.دای کیومرثص

 تر گفت.عمران کمی آرام



 خانومم بگو کجایی تا بیام دنبالت._

 شم.به جون خودت دارم دیوونه می

 داد.گفت و فریب میهایم روان شد، چه راحت دروغ میاشک

 ی قهاری بود.چه هنرپیشه

 خورد.چه سخاوتمندانه جان من را به دروغ قسم می

 کالفه نچی کرد.

 عور.شکه نیستی، حداقل یه چی بگو صداتو بشنوم بی خب الل_

 این هم که از حرف زدنش!

 انگیز بود!نفرت

 که قطع کنم صدای آرامش در گوشم پیچید.قبل از این

میرما! لج نکن من که صدبار بیا خونه خوشگلم، بدون تو می_

 گفتم غلط کردم، گفتم دستم بشکنه

 ردم و هق زدم.گوشی را پایین آوردم و تماس را قطع ک

 خط!ازت بیزارم دروغگوی هفت_

 دست روی صورتم گذاشتم و زار زدم.

 وار روی شالم نشست.شدست رادمهر بود که نواز

 و من گفتم.



خوام حتی صداش رو وقت نمیازش متنفرم، متنفر! دیگه هیچ-

 بشنوم.

 هایم گوش داد تا آرام شوم.هق زدم و او در سکوت به گریه

که گاهی، مهر را زود قضاوت کرده بودم در صورتیمن رامین راد

ی بعضی بندگانش که در مسیر خدا دست نوازشش را به واسطه

 کشد.دهد، بر سرمان میمان قرار میزندگی
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 اش بودم.هشتمین روز بود که در خانه

جِسی را همان روز از خانه بیرون برده بود و ترس من هم رفته 

 بود.

 ترین خطایی از او سر نزده بود.مام آن هشت روز، کوچکدر ت

است در  کردم که چشمانش هیز و دریدهچرا دفعات اول فکر می

 که نگاهش محبت داشت؟صورتی

کمی   دلتنگ بودم و انگار این چندروز را خدا خواسته بود تا

ی رامین رادمهر پر ام به واسطههای زندگیجای خالی حامی

 شود.

خان، عزیزانی بودند خان، سهراب، هامون و کیومرثاهللعنایت

 کردم.که باید برای داشتنشان شکر می



 همیشه حامی بودند.

دانم خوب بود یا بد، شاید زیادی ضعیف بودم که در تمام نمی

ام فکر کرده بودم بدون یک پشتیبان، بدون حضور طول زندگی

دنش جمع باشد، محال یک مرد، که حامی باشد، که خیالم از بو

 ممکن است موفق شوم.

 ام را جمع کنم.محال است بتوانم خودم و زندگی

بعد از سهراب، درست زمانی که یک مشت ادعا بودم و پا به 

ها گذاشتم به قصد انتقامی که از بیخ و بن اشتباه بود، شرکت آن

تنها همان زمان توانستم ادای محکم بودن را در بیاورم و باز هم 

 ضور هامون دل گرمم کرد.ح

 ام.گاه خوبی نبودهوقت تکیهبینم هیچکنم میخوب که نگاه می

 اهللتوانستم شرکت را اداره کنم، اما به اتکای عنایتشاید می

 خان و سهراب.

توانستم مراقب ترالن باشم، اما بازهم نیاز داشتم کسی شاید می

 کنارم باشد.

 اشتباه من همین بود.

 خودم برای حال خوبم تالش نکرده بودم.همین که 

 کردم یک مرد باید باشد تا آرامش هم باشد.همین که فکر می



حاال نسبتش فرق نداشت، عمو باشد یا پسرعمو، برادر باشد یا 

کردم حضور جنس مذکر دوست، پدر باشد یا همسر، من فکر می

تر میها را قویست، چرا که به اشتباه، آندر کنارم ضروری

 دانستم.

 دادم.که باید خودم را در اولویت قرار میدرصورتی

تواند حس خوشبختی را درک کند که قبل از یک زن زمانی می

 هرکسی خودش را دوست بدارد.

باور کند که خودش توانایی خوشبخت کردن خودش را دارد و 

 صرفاً حضور یک مرد الزم نیست.

چک خیار پوست که با کارد کواز خودم عصبی شدم و در حالی

 را بین انگشتانم فشردم.  کندم، آنمی

حالی یغما؟ تو که پس چرا االن از بودن رامین رادمهر خوش"

تونی روی پای خودت بایستی، بازهم که تکیه معتقدی می

 "کردی!

کالفه از جدال بین منطق و احساسم، سرم را تکان دا و حواسم 

 را به سوزش روی انگشت شستم دادم.

 دستی را روی عسلی گذاشتم.رها کردم و پیش کارد را



ی چشم رادمهر صدای تلویزیون را کمی باالتر برد و با گوشه

 نگاهم کرد.

 چیزی شده؟-

 نفسم را صدادار بیرون راندم.

شاید مدت زیادی از عمرم باقی نمونده باشه، اما همین چندماه -

 خوام فقط خودم رو در اولویت قرار بدم.می

 رو باور کنم. خوام خودممی

 الزمه تنها باشم تا کامل از ذهنم پاکش کنم.

ی پنج حرفی، رسه به یه کلمهاش میسرم پر از فکره و ته همه

 عمران!

 ام کرد.سینه نشسته بود و با آوردن نامش بغض خفهدست به

 اخمی میان ابروهایش نشست.

هضمش سخته، قبول دارم، اما با این همه فکر و خیال، فقط و _

 کنی!قط خودت رو نابود میف

 پوزخندی ناخواسته کنج لبم نشست.

 قدر از عمرم باقی مونده؟نابود؟ مگه چه_

 من همین االن هم



گوشی ویبره رفت و آن روزها هرلحظه منتظر بودم نام 

 اش نقش ببندد.خان روی صفحهکیومرث

 خودش بود که گفت تمام کارهایم انجام شده.

هماهنگ کرده و از تک تکشان قول گرفته چیز را با هامون همه

 که عمران بویی از رفتنم نبرد.

 اولین بلیت را رزرو کرده و من پانزده ساعت بعد پرواز دارم.

 دلم هُری پایین ریخته بود.

چندبار دهان باز کردم که بپرسم کجاست؟ دیگر سراغی از من 

 نگرفته؟

 اما زبان به کام گرفتم.

اش، فهمیده دوبار وساطت و پادرمیانیجون هم بعد از یکی مهین

بار قصد پیاده شدن از خرشیطان را ندارم و کوتاه بود که من این

 آمده بود.

 چیز تمام شده بود.دیگر همه

تر از یک ماهش باقی مان که آن هم کمماند مهلت صیغهفقط می

 مانده بود.

 گوشی را که قطع کردم سمت اتاق رفتم و آماده شدم.

 پرسید.



 ری برسونمتجایی می -

 دانستم مقصدم کجاست.نمی

های خوام برای روز آخر یکم توی خیابوننه ممنون، فقط می -

 تهران چرخ بزنم.

 با دلی گرفته ادامه دادم.

 وقت برنگشتم.شاید، شاید دیگه هیچ -

 کرد.اش میهایم کالفهحرف

 شییغما من مطمئنم که خوب می -

 اما خودم که مطمئن نبودم!

 

ها و قصد من بیرون رفتن و کمی باال و پایین کردن خیابان

 ها بود.پاساژ

زمانی پاهایم مقابل آن فروشگاه لوازم اصالً نفهمیده بودم چه

 آرایشی توقف کرد.

 فروشنده که گفت.

 تونم راهنماییتون کنم؟خوش اومدید می_



های عطر و ادکلن چه جوابی داده بودم که دختر جوان شیشه

را ردیف مقابلم روی میز چیده بود و یک به یک  مردانه

 بوییدمشان؟می

 دست روی کدامشان گذاشته بودم؟

ی عطر را به ای نشسته بودم و شیشهبه خودم که آمدم، گوشه

 ریختم.ام چسبانده بودم و آرام اشک میبینی

 چرا عطر خریدم؟

 چرا عطر مردانه؟

 چرا میان آن همه عطر مردانه این عطر را؟

 چرا آن ترکیب خاص و لعنتی را؟

 حماقت تا کِی؟

 اما یک چیزی را خوب فهمیده بودم.

 کرد.شعور در وجودم زندگی میاین که یک یغمای بی
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شعور بود. وگرنه من که چشم دیدن ها کار همان یغمای بیاین

 خواستم بزنم بر فرق سرم؟عمران را هم نداشتم، عطرش را می

 سم آزاد شده بود و ایستادم و راه افتادم.نف



**** 
 تمام وسایلم جمع شده بود و زیپ چمدان را بستم.

خان ساعت پیش بود که در برابر اصرارهای کیومرثهمین نیم

 برای آمدنش به فرودگاه مقاومت کرده بودم.

 در آخر کوتاه آمد و گفت.

 .نیمتخواستیم ببیدلمون برات تنگ شده بود باباجان، می -

 من هم دل تنگشان بودم اما گفتم.

خوام ممکنه که عمران متوجه بشه و من اصالً و ابداً دیگه نمی -

 نگاهم به نگاهش بیفته.

 این را که گفته بودم دیگر قانع شده بود.

خواهی نگاهت در کشید، نمیاما صدایی در سرم جیغ می

 ای؟ای عطرش را خریدهنگاهش بیفتد و رفته

 هم ساییدم. دندان روی

 "ندازمش توی سطل آشغال، گند بزنن اون بوش رو!رم میمی "

 من دروغگوی قهاری شده بودم.

 گفتم، حتی به خودم.به همه دروغ می

ها یک بدبختانه کنج قلبم هنوز هم امید داشت که تمام این

 شوم، در آغوش عمران باشم.کابوس باشد و بیدار که می



 از سر سوزنی عمل کردن.دادم و دریغ فقط شعار می

 ساعت دوازده شب بود و من چهار صبح پرواز داشتم.

 ی چمدان را در دست گرفتم و بیرون رفتم.دسته

 رامین نگاهم کرد و دستش را جلو آورد.

 دست در دستش گذاشتم و زمزمه کردم.

 ی مردها مثل هم نیستن.مرسی که بهم ثابت کردی همه_

 که به دستم وارد کرد.جوابش تنها فشار خفیفی بود 

ی کنسلی آژانس تونم برم پایین و هزینهمی هنوز هم دیر نشده_

 تره.طوری خیال من هم راحترو بدم و خودم برسونمت، این

 لبخند زدم.

 شه.جا خداحافظی برام سخت میرم، اونتنها می_

 دستش را بین موهای بلندش فرو برد و بازدمش را بیرون راند.

 رای همون سفرکاری که بهت گفتم میام آلمان.ماه دیگه ب_

ی درمانت عالی باشه و اون روز یه یغمای امیدوارم که نتیجه

 و پرانرژی رو ببینم. سرحال

 تونی غول سرطان رو شکست بدی.دونم که میمی

ی خدا در مشکم های همیشهترسیدم حرف بزنم و اشکمی

 بجوشند و تنها لب زدم.



 م.چیز ممنونبابت همه_

شد. به آرامی پلک ی کوچک اشک در چشمانش دیده میحلقه

 زدم و پاسخمم را با لبخند داد.

 

 در را بستم و راننده پرسید.

 برید؟کجا تشریف می_

 سرم را به شیشه تکیه دادم.

 فرودگاه -
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 گاهی باید رفت.

 از این نابود نشوی.باید بروی تا بیش

ها ی فرسنگکشد و هریک قدم به اندازهمیات صالبهراه به

 کند.ات میخسته

اما وقتی جان ماندن نباشد، وقتی نای تحمل نمانده باشد، وقتی 

سبوی صبرت شکسته باشد و تمام وجودت درست شبیه به یک 

 ، باید خودت را نجات دهی.چینی بند زده باشد

 چیز را بگذاری و بروی.همه



 .بروی تا خودت را پیدا کنی

 بروی تا عزت نفست نابود نشود.

تو یک زن هستی، اگر قوی نبودی که رسالت مادر شدن بر 

 هایت نبود.شانه

 کرد.اگر نبودی که هستی معنا پیدا نمی

 پس قبل از هرچیزی، خودت را دریاب.

 حتی اگر سخت بود، تالشت را بکن.

 ها را با خودم مرور کردم.هزار بار این

 کرد.اما تمام جانم درد می

 ماشین که توقف کرد، پیاده شدم.

 راننده به کمکم آمد و دو چمدانم را از صندوق عقب بیرون آورد.

ام بارم روی شانهکردم و خودم را هم همراه کوله  کرایه را حساب

 انداختم و راه افتادم.

 چشمم به بوفه افتاد.

راه کج کردم سمتش و رو به مردی که سرش هم شلوغ بود لب 

 زدم.

 خواستم.نخ سیگار می یه_

 نگاهی به صورتم انداخت و سیگار را به دستم داد.



 اسکناس را مقابلش گرفتم.

 پرسیدم.

 فندک دارید؟_

هایم گذاشتم و فندک را مقابلم گرفت و سیگار را میان لب

 آتشش زدم.

 ای ایستادم و پلک بستم.گوشه

 کام اول را عمیق و با لذت گرفتم.

 اش کردم.ام را آلودهو تمام ریه دودش را فرو دادم

 به درک که ضرر داشت!

ی یک اپسیلون، آرامم آن کوفتی کمی، فقط کمی، شاید به اندازه

 کرد.می

هاهم روی مغز من چندان اثری بخشترین آرامهرچند که قوی

 نداشتند.

 سوخت و دهانم تلخ شده بود.گلویم می

 فرو دادم.اما با لجاجت تمام دودش را تا انتها 

 اش را در سطل زباله انداختم و پوزخندی زدم.ماندهته

 کردم.هایم داشتم خودم را هم دود میمن با حماقت

 خوب شد که به خودم آمدم.چه



 خواستم دل بکنم.خوب شد که میچه

 خم شدم و زیپ جلویی چمدان را باز کردم.

 ی کذایی عطر را برداشتم و راست ایستادم.آن شیشه

دراز کردم سمت سطل زباله تا پرتابش کنم کنار همان دست 

 سیگار.ته

 و پرتابش کردم!

 هایم را در دست گرفتم و چندقدم دور شدم.های چمدان دسته

تقریباً بلندی گفتم که  "اَهِ"اما کالفه پا روی زمین کوباندم و 

 چند چشم سمتم چرخید.

له و توجه مسیر آمده را برگشتم و خم شدم در سطل زبابی

 دست دراز کردم و برداشتمش.

 .کردلعنت به او و تمام چیزهایی که خاطرات نکبتش را زنده می

 

 خواست.شلوغ بود و دلم خلوت و سکوت می

هایشان تر کسی مثل من تنها بود و اکثراً در کنار خانوادهکم

 بودند.

 حال بود.ها خوشها ناراحت و بعضیچهره بعضی

 تکلیف من چه بود؟



 خواستم اشک بریزم.ر نمیدیگ

 گریه برای چه؟

 کافی بود هرچه اشک ریختم و هیچ اتفاقی نیفتاد.

توانستم تا دوروز هم وقفه میگیر بودم که بیقدری دلوگرنه آن

 ببارم!

 پیام دریافتی از هامون را باز کردم.

 عزیزدلم، ساعت حدودی رسیدنت رو بگو که بیام فرودگاه.-

 شست.هایم نلبخند روی لب

ی پرواز را که اعالم کردند و مسافرین را فراخواندند، دلم شماره

 ام گره خورد.هری ریخت و نفس در سینه

ی هواپیما که روی صندلی کنار شیشهساعت بعد، درحالییک

 نشسته بودم و زل زده بودم به باند فرودگاه، هواپیما بلند شد،

 پرواز به مقصد آلمان، 

 روزهای ایران تمام! 

  رفتم،

 شاید آخرین بار بود!

 پایان!شاید یک 
**** 



خوابی در حال آتش گرفتن هایم از شدت بیخسته بودم و چشم

 بود.

نگاهم را دورتادور سالن فرودگاه   هایم را تحویل گرفتم وچمدان

 چرخاندم.

 چیز غریب بود.قدر همهچه

 ی دوساله بغض کنم،که باز شبیه به یک دختر بچهقبل از این

ام نشسته بود شناختم و صدای گرمای دستانش را که سرشانه

 سرتاسر مهرش را که گفت.

 ریزه.دورت بگردم خاله_

چرخیدم و در کسری از ثانیه دستانم را دور گردنش حلقه کردم 

 های او دور کمرم پیچید.و دست

 با شوق نامش را صدا زدم.

 هامون._

 کرد و جواب داد.داد میصدایش غم بیتهِ 

 دلم.جان_

 فاصله گرفتم که دست جلو آورد و صورتم را نوازش کرد.

د زنِی چشمانش موج میای که در نِیغم صدایش در برابر نگرانی

 چیزی نبود.



 نفسش را شبیه به یک آه بیرون داد.

 خیلی نامردم نه؟ -

 لبخند زدم.

 نه! -

 معرفتم!زیادی بی -

 نیستی! -

 طوری شد یغما؟شد که اینچی -

 شانه باال انداختم.

 هرچی که بود تموم شد! -

 شاید اگر من بودم -

 میان حرفش پریدم.

ها باید دندون لق رو باید کند و انداخت دور، زودتر از این -

 کردم. پس ربطی به نبودن تو نداره.کاررو میاین

هم با تمام احترامی که برات قائلم اما دیگه جان االنهامون

 ش حرف بزنم.دوست ندارم درمورد

 سرش را تکان داد و کمی مِن و مِن کرد.

 گم که، بریم خونه، یکم استراحت کن، بعدش، بعدشمی -



ام برایش سخت بود و خودم کارش را زدن از بیماریانگار حرف

 راحت کردم.

ام، بریم خونه یکم بخوابم که معلوم نیست چندوقت آره خسته -

 اسیر بیمارستان باشم.

 چشمکی زدم.

 ها دوست دارما.تر از بقیه میوهفقط من کمپوت آناناس رو بیش -

 جا کرد.غمگین خندید و سوییچ را در دستش جابه

تو فقط قول بده که زود خوب بشی، هرچی که بخوای روی  -

 هام.جفت چشم
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 تصمیم گرفته بودم قوی باشم.

اطر کسانی که خ، بهتوانستم که تظاهر کنمقوی نبودم اما می

 زدم.دوستشان داشتم باید لبخند می

 کشیدم!ام را نفس میهای زندگیحتی اگر آخرین روز

دانستم بعد از گریه نکردن و خودداری، این قدم دوم بود و می

 توانستم.توانم، باید میکه می

 



 در ماشین جای گرفتیم و هامون راه افتاد.

 پرسیدم.

 اوضاع خوبه؟ -

 سمتم انداخت.نگاهی نیم

اگر منظورت شرکته، که آره خداروشکر، کارها افتاده روی  -

 غلتک، چندتا قرارداد خوب بستیم.

 یه مناقصه هم در پیش داریم.

 لبخند زدم.

جا، کارها توی شرکت ایران یکم پیچیده عالیه، اما برعکس این -

 هم!به

 متعجب نگاهم کرد.

 شانه باال انداختم.

نزدنه و باید عرض کنم که گویا برادر سنگ بزرگ عالمت  -

 کنه.های بزرگ زایمان میگرامیت داره زیر بار لقمه

 اش گرفت.خنده

 حالی؟خوش -

 تای ابرویم را باال دادم.یک

 بابت؟_



 زایمان عمران! -

 خندیدم.

 سوزه.خان مینه، دلم برای حاصل زحمات کیومرث -

 ترسم اون به بادش بده.می

 ند.کنار لبش را خارا

 اون؟ -

 کالفه شده بودم.

 گم!داداشت رو می -

 سرعتش را باالتر برد.

 نترس، بابا حواسش هست. -

ی بحث کردن درمورد کار را نداشتم و من قصد دیگر حوصله

 داشتم از هر حرفی که درمورد عمران بود، فرار کنم.

 پرسیدم.

 طوره؟اوضاع خونه چه -

 بدک نیست! -

 چی؟ یعنی -

 جا هم وضعیت خیلی گل و بلبل نیست.یعنی این -

 بار ترالن دچار حمله شدهتوی این مدت دو سه



 ام چنگ.هایم گشاد شد و دستم روی سینهمردمک

 چی؟ -

اش کمی نگران نشو، به شدت قبل نبود ولی خب، اوضاع روحی -

 هم ریخته.به

 لَختی سکوت کرد و ادامه داد.

راه فهمید، زیاد روبهاز وقتی هم که موضوع مریضی تورو  -

 نیست.

  بمیرم برای دل کوچکش.

 پرسیدم.

 هما چی؟ -

 آه کشید.

ی عملش کنار بیاد، تا آخر عمر اون هم هنوز نتونسته با نتیجه -

 داره.روی اون صندلی چرخ

البته همین که چشم باز کرده، روزی هزاربار باید شاکر باشیم 

 ولی حق داره که ناراحت باشه.

دنشان پر کشیده بود و تازه به یاد آوردم که به دلم برای دی

خان و رامین رادمهر قول داده بودم به محض رسیدنم کیومرث

 خبرشان کنم.



خواستم هامون متوجه رامین شود و به یک پیام بسنده نمی

 خان تماس گرفتم و خیالش را راحت کردم.کردم و با کیومرث

 عجیب بود که خبری از عمران نبود.

 نبودنم کنار آمده. حتما با

 هایشتر از پیش به گندکاریاز خدایش بوده بروم تا هرروز بیش

 ادامه دهد.

 برود بمیرد، مردشورش را ببرند!

 "خدانکند!"شعور وجودم جیغ کشید زبان گزیدم و یغمای بی
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 خواهد.دوست داشتن دلیل نمی

ام نی وسط زندگیدلم به دل خواهری گره خورده بود که ناگها

 پیدا شده بود.

تر به قدر دوست داشتم بیشجانم به جانش بسته بود و چه

 خودم فشارش دهم و ببویمش.

های آبی زیبایش سرازیر شده بود و چون یک دلتنگی از چشم

هایش که کنار گوشم شُره تر بود، اشکسر و گردن از من بلند

 کرد را حس کردم.



بودم که سد لبخند را مقابل بغضم به قرارم با خودم پایبند 

 گذاشتم و اشک نریختم.

 اش شدم.فاصله گرفتم و خیره

دست روی صورتش کشیدم و او دست روی دستم گذاشت و با 

 لرزید گفت.صدایی که می

 کار کنه اونالهی بمیرم برات، خدا بگم چی -

هایش اش سُر دادم و روی لبسر انگشتانم را از روی گونه

 گذاشتم.

 منظورم را فهمید.

که چه کردند و درمورد اینشان درک میچه خوب بود که همه

 پرسیدند.شده سؤال نمی

ها هستم و چرا خاتمه چه شد که حاال من بدون عمران کنار آن

 دادم به آن رابطه.

 ممنون درک باالیشان بودم.

 بعد از ترالن نوبت هما و صدرا بود.

دیم و صدرا برای تغییر خوب که دیدمشان و رفع دلتنگی کر

دادن جو شروع کرد به شوخی و با صدای بلند خندیدن، سمت 



ی هامون و ترالن برایم درنظر گرفته اتاقی رفتم که در خانه

 بودند.

حمامی داخلش بود که ترجیح دادم قبل از هرچیزی تنم را به 

 ام کم شود.آب بسپارم تا شاید کمی از خستگی

 داخلش فرو رفتم.وان را پر از آب کردم و 

 حس خوبش لذت ببرم.  تر ازهایم را بستم تا بیشچشم

 نیاز شدیدی به استراحت داشتم.

قرار بود چندساعت دیگر به بیمارستان بروم و باید خودم را 

 کردم.آماده می
**** 

 که از حمام آمدم، چندساعت خوابیده بودم.دانم بعد از ایننمی

ها حس یک دل سیر خوابیدن دتاما چشم که باز کردم، پس از م

 را داشتم.

 زیپ چمدان را باز کردم و روغن موهایم را بیرون آوردم.

 الیشان فرو بردم.به دستم زدم و البه

 ام کشیدم و کم کم صاف شدند.برس را روی موهای وز شده

اش را بافتم و با با یک کش محکم از باال جمعشان کردم و دنباله

 هم بستم.کش دیگری انتهایش را 



شلوار   ی سبز و سفیدم کشیدم ودستی به شومیز چهارخانه

 جین آبی روشن هم به پا کردم.

در را باز کردم و بیرون رفتم که به محض خروجم صدرا در 

 زد با دهان پر گفت.که گاز بزرگی به سیب در دستش میحالی

 تف تو روت یغما -

 چپ چپ نگاهش کردم که گفت.

ندگی و شرکت و هر کوفتی که داشتیم هان چیه؟ کار و ز -

خوای بیای روز کنسل کردیم، چپیدیم تو خونه که مثال تو می

 اولی دور هم باشیم.

 وقت خانوم سر جمع یه ربع پیش ما نبود.اون 

 خیلی ریلکس رفت تو اتاق خوابید.

 ام گرفته بود.خنده

 گفت.راست هم می

 بود.کرد و حواسش به ما ترالن ساالد درست می

اش سمت من آمد و خندید و خطاب به صدرا هما با ویلچر برقی

 گفت.

 کارش داری؟ خسته بوده خب.چیه چی -

 هامون با دست آرام پشت سر صدرا زد.



 گیا.حواست باشه به این نون زیر کباب ما چی می -

  لبخند کنج لبم جا خوش کرد و

 قدر جای یک نفر خالی بود.چه

دن به او را داشتم اما تا این حد با کاش هنوز هم حسرت رسی

دانستم اگر نفرتش را در چمدانم دلم بالتکلیف نبودم که نمی

ام و کوچ کردم، پس عطرش ام و بار و بندیل جمع کردهگذاشته

 کند؟!همراهم چه می

پس این زیر و رو شدن دلم از نبودنش در این جمع پنج نفره چه 

 بود دیگر؟هما مقابلم رسید.

 م و نشستم.زانو زد

وار روی صورتم شروی پاهایش گذاشتم که دستش نواز سرم را

 نشست.

 آه کشید.

 پرسیدم.

 خوبی؟ -

 لبخند زد.

 ، آره.صدرا که باشه -

 حال شدم.خوش



 خداروشکر. -

 دستش را روی موهایم کشید.

 چی گذشت بهت؟ -

 خند زدم.تلخ

 گی، گذشت!خیلی چیزا، اما خودت هم داری می -

 هم نیست.دیگه م

 ام گذاشت.دست زیر چانه

 سرم را بلند کردم و به صورت ناراحتش نگاه کردم.

 لب زد.

 ها خرابه؟ی پلهمه -

 عمق گرفت.  خندمتلخ

 داغون، ویرون، افتضاح. -

، جاییجایی، که حاال تنها ایندونم بریدی که حاال اینیغما می -

 اما فقط یه سؤال؟

 پرسید.نگاع منتظرم را که دید 

 اتون بکنی و نکردی؟تونستی کاری برای رابطهمی -

 فکر کردم.

 توانستم؟می



 دیگر چه اهمیتی داشت؟

 خیانت که قابل بخشش نبود!

 گفتم به او؟چه می

 ها کجا؟ در بطن مانا!گفتم برادرت توله پس انداخته، آنمی

 دیگر امکان ندارد تا دنیا دنیاست بخواهم ببخشمش. 

ها، تنها نگاه دزدیدم و سر تکان دادم و ی اینمهجای هاما به

 سمت آشپزخانه رفتم.

ای دستم را از پشت سر دور گردن ترالن حلقه کردم و بوسه

 اش نشاندم.روی گونه

ی خیار را روی ظرف ساالد گذاشت و لبخند زد و آخرین تکه

ی پوستش جلب توجهم به گودی زیر چشمانش و رنگ پریده

 شد.

 و مقابلش ایستادم.رهایش کردم 

 خوبی؟ -

 اش کشید.پشت دستش را روی پیشانی عرق کرده

 خوبم، فقط یکم سرم گیج رفت. -

هامون نگران سمتش آمد و ترالن را مجبور کرد تا بنشیند و 

 گفت.



 چته ترالن جان؟ -

، ناراحت یغما بودی، که خداروشکر دو روزه لب به غذا نزدی

 جاست.صحیح و سالم این

 ره بیمارستان برای تشکیل پرونده.صبح زود می فردا هم

 جایی برای نگرانی وجود نداره.

شکالتی از داخل ظرف روی میز برداشت و باز کرد و نزدیک 

 دهان ترالن برد.

  هشت_و_دویست_پارت#

 

ای کوچک داخل دهانش گذاشت و ترالن از دست او گرفت و تکه

 اش جمع شد.چهره

 مان نگرانش شده بودیم.همه

 شکالت را قورت داد و گفت.

 خوره یکم آب بهم بده.هم میهامون حالم داره به -

 تاب شد.قبل از هامون لیوان آب را به دستش دادم و قلبم بی

 هامون نگاهم کرد و کالفه نچی گفت.

 تو چرا زرد شدی؟ کدومتون رو آروم کنم؟ -

 باور کن هیچیش نیست.



 اشاین ضعف و رنگ پریدگیهاش رفته باالتر، احتماالً دوز قرص

 هم از اثرات اون باشه.

 صدرا خندید.

 بابا جمع کنید خودتونو، مهمون دعوت کردید خب من گشنمه. -

 رید؟چرا هی غش و ضعف می

 هما پر عشق نگاهش کرد.

 نظیر بود.حس بینشان بی

 ی تجربه کردنش را نداشتیم!چیزی که ما عرضه
**** 

خودشان که یک خیابان با  یشب قبل هما و صدرا به خانه

 ی هامون و ترالن فاصله داشت رفته بودند.خانه

نتوانستیم حریف ترالن بشویم و صبح زود همراه من و هامون 

 شد و هرسه راهی بیمارستان شدیم.  حاضر

روی صندلی عقب نشستم و به تصویر خودم در آیینه خیره 

 شدم.

صافشان کرده من با موهایی که به ضرب و زور روغن و اسپری 

 بودم و از پشت سر بافته بودمشان.



شاید برای مدتی طوالنی و شاید برای همیشه، دیگر چنین 

 توانستم ببینم.تصویری از خودم را نمی

به ساک کوچکی از لوازم ضروری که برداشته بودم و کنارم بود 

 خیره شدم.

 اش را لمس کردم.ی عطر لعنتیدست درش فرو بردم و شیشه

 چیز را؟کردم همهام نمیچرا تم

 ام.کردم که دندان لق را کشیده و دور انداختهادعا می

 اما فقط ادعا!

ام بیرون جای دندان لق، قلب احمق را از سینهکاش به

 کردم.کشیدم و زیر پاهایم له میمی

حالی ترالن دوتا نبود و حاال بیام یکیهای ذهن خستهدرگیری

 بود.ها اضافه شده هم به آن
**** 

 بار دیگر تکرار شد.ها، طی چند ساعت یکتمام آزمایش

هامون و ترالن هنوز هم امید داشتند که نتایج چیزی برحالف 

 چه در ایران گفته شده بود باشد.آن

دانستم این تنها، یک آرزو و خیبال اما من که خودم می

 ست.واهی



زی لثه و ریهای روی کمر و بازوهایم و خوندر آن مدت کبودی

 تر شده بود.ام بیشبینی

ی تر سایهسرعت درحال پیشرفت بود و هرلحظه بیشسرطان به

 کردم.مرگ را حوالی خودم حس می

، قدِ موای بود با سر بیدکتر هریس، مرد حدوداً چهل پنجاه ساله

 بلند و اندامی درشت.

هایش فیکس کرد و انگلیسی صحبت کرد عینکش را روی چشم

 و گفت.

نظر من، حتی زودتر باید روند درمان شروع بشه و به  هرچه -

 همین االن هم دیره.

 بیمار شما باید بستری بشه.

رنگ ترالن بیش از پیش پرید و هامون محکم ایستاده بود برای 

 بارید.که کنار ما باشد اما کالفگی از سر و رویش میاین

 به دستور پزشک بستری شدم.

هایم، سوزن د و بعد از تعویض لباسپرستاری به کمکم آم

 آنژیوکت را به دستم زد و سرم را وصل کرد و گفتم.

من   ممنونم، امکانش هست یک قیچی و ماشین اصالح به -

 بدید.



 فکرم را خواند.

 لبخند زد.

گم، شما دختر قوی و شجاعی هستید، البته، تبریک می -

 خواد.گذشتن از این موها جرأت می

اش را زیادی نمکین هایی بود که چهرهکک و مکدختر سفید با 

 کرده بود.

 ترالن نزدیکم آمد و دستش را روی موهای لغزاند و لب گزید.

 لبخند زدم.

 شم عزیزدلم.خوب می -

 موهای طالیی پریشانش را پشت گوشش زد.

 قول بده. -

 دم.قول می -

 پرستار که با قیچی و ماشین اصالح به اتاق به اتاق آمد گفت.

 من کمکتون کنم؟ -

 ای به ترالن کردم و از دست او گرفتم.اشاره 

 نه ممنونم خواهرم هست. -

و   من از روی تخت پایبن آمدم  هایش را جلو آورد وترالن دست

 ی اتاق رفتم.سمت حمام گوشه



 ترالن به دنبالم آمد و مستأصل گفت.

 شه من نزنم؟شه، میآجی، می -

 م.دستم را در هوا تکان داد

 بیا لوس نشو ترالن. -

طور ایستاده وسط حمام و ترالن پشت سرم، خیره به من همان

 رویمان بودم.تصویرمان در آیینه قدی رو به

 ریخت و بغض در حال خفه کردن من بود.صدا اشک میترالن بی

 هایش چسباند.ام را در دست گرفت و به لبشدهموهای بافته

 دندان روی هم ساییدم.

 ن نمردم که، فقط قراره موهام رو بزنی.ترال -

 قیچی را باال گرفت.

و از انتها، درست همان قسمتی که موهایم را بسته بودم، قیچی 

 را باز و بسته کرد.

 شان را کوتاه کرد.بار و باالخره همهبار، دوبار، سهیک

 بافت بلند را به دستم داد و پوزخند زدم.

 گفتم.

 حاال موهام رو از ته بزن.ست، پریز برق اون گوشه -



هایش فشرد و کاری را که گفته بودم انجام لبش را میان دندان

ی بعد، من با سری بدون حتی یک تار مو، خیره داد و چند دقیقه

به یک دسته موی بافته شده با یک پاپیون در انتهایش و 

دادم و ترالن موهایی که کف حمام ریخته بود، بغض فرو می

را کنترل کند که هق زد و از حمام بیرون رفت  نتوانست خودش

دوباره در "و من دستی به پوست سرم کشیدم و لبخند زدم 

 "میاد

ام را در یک بازی آمد وقتی تمام زندگیاصالً مو به چه کارم می

 کثیف باخته بودم؟!

 نه_و_دویست_پارت#

 

  یغما#

 

 از حمام بیرون آمدم و ترالن را دیدم که یک دست روی سرش

 گذاشته و دست دیگرش را بند به دیوار کرده.

که خودم را به او برسانم پخش زمین شد و از حال قبل از این

رفت و جیغ کوتاه من باعث شد تا هامون در را باز کند و خودش 

 را به اتاق برساند.



**** 
همه بدبختی و خبرهای بد، حاال چیزی شنیده بودیم که وسط آن

 ریختیم.هایمان اشک میو میان خندهخندیدیم میان گریه می

 اشک شوق همین بود دیگر.

وقتی دکتر جواب آزمایش خون را نگاه کرده بود و رو به هامون 

ابتدا شوکه به هم نگاه کردیم و  "همسر شما بارداره"گفته که 

صدا بعد ترالن را دیدیم که دست روی دهانش گذاشته و بی

 ریزد.اشک می

دانستم چگونه خدا را نبود و من نمی هامون روی پاهایش بند

 شاکر باشم.

 معجزه برایم معنا شده بود.

توانست باردار شود، حداقل به ی پزشکش، دیگر نمیطبق گفته

ها ممکن نبود و حاال، این چیزی به جز همان معجزه این زودی

 نبود.

 مان نیاز داشتیم.حالیبه کمی حال خوب در آن آشفته

 کرده بود.خدا ما را فراموش ن

ترالن دچار افت فشار شده بود و دومین سرم بود که به دستش 

 شد.وصل می



کنارش نشسته بودم که یکی از پرستارها در زد و رو به من 

 ای را به زبان آلمانی گفت.جمله

 به انگلیسی جوابش را دادم.

 شم.من آلمانی متوجه نمی -

 او هم انگلیسی گفت.

 خوام.اوه من معذرت می -

ی شیمی درمانی ما باید تا نیم ساعت دیگه برای اولین جلسهش

 آماده بشید.

 نگران به ترالن نگاه کردم و گفتم.

 سرمت که تموم شد برو خونه، باشه؟ -

 سرش را تکان داد.

 کنم تا باهم بریم.صبر می -

 برو لطفا ترالن، منم بعد تموم شدنش میام. -

ر نیست بستری دکتر گفت اگر مشکل خاصی پیش نیاد، قرا

 بشم.

 پرستار موشکافانه نگاهم کرد و کنجکاو پرسید.

 مشکل خواهرتون چیه؟ -

 لبخند زدم.



 بارداره. -

 تای ابرویش را باال داد و خندید.یک

 تونه خیلی خوب باشه.گم، این میتبریک می -

 حتی برای شما!

 نگاه پرسشگر ما را که دید گفت.

تونه به درمان شما بند نافش میخب بعد از زایمان خواهرتون،  -

 ای بکنه!کمک اساسی

 تلخ خندیدم.

 کردم تا نه ماه دیگر دوام بیاورم که امیدی داشته باشم.فکر نمی

 خیز شد و با ذوق تکانم داد.برخالف من ترالن نیم

های وای آجی آره! منم شنیدم که درمان از طریق سلول -

 ده.بنیادی خیلی بهتر جواب می

اش را ذوقش را کور کنم و لبخند زدم و پیشانی نخواستم

 وار روی شکمش کشیدم.بوسیدم و دستم را نوازش

خواد قربونت خودت و این فسقلت برم که هنوز نیومده می -

 اش.بشه ناجی خاله



زد و که چشمانش برق میهامون وارد اتاق شد و درحالی

ت سم لبخندی وسیع تمام صورتش را دربرگرفته بود، گوشی را

 ترالن گرفت.

 مامان و بابا پشت خطن. -

جون و شوقی که های مهینصدای قربان صدقه رفتن

 شد.خان داشت، به راحتی شنیده میکیومرث

 که به ترالن تبریک گفتند ترالن گفت.بعد از این

 جاست، از من خداحافظ گوشی با یغما.چرا این -

 دم.قدر دلتنگشان بوگوشی را از دستش گرفتم و چه

خوای خاله سالم مادر دورت بگردم، چشمت روشن که می -

 بشی.

 خندیدم.

 جونم، چشم شما هم روشن!سالم مهین -

 خودت خوبی مادر؟ -

 نگرانتیم.جا حسابی دلتنگ و دلما که این

 جون.من خوبم مهین -

 آهی که کشید جگر من را هم سوزاند.

 گممادر می -



 هایم را بستم.چشم

 نگوید. کاش از عمران

 اما گفت.

 شه.ست، داره دیوونه میعمران آشفته -

 دربدر افتاده دنبالت.

 گفت تا پیدات نکنه آروم نمیشه.

 نه خواب داره نه خوراک!

 کاش بذاری بهش بگیم

 میان حرفش گفتم.

 جون، ندونه بهتره.نه مهین -

دونم طاقت دیدن ناراحتیش دونم ازم رنجیدید، میپسرتونه، می

ی ندارید، البته اگر واقعاً ناراحت باشه و این هم مثل بقیهرو 

خوام بدونه که رفتاراش نمایشی نباشه، من رو ببخشید، اما نمی

 کجاام!

 من رو با دنیایی از سؤال رها کرد، حاال این کالفگی حقشه!

 تونستم بکنم!ترین کاری بود که در جواب رفتارهاش میکم

 بازهم آه کشید.

 برابر اویی که مادر بود مقاومت کردن.سخت بود در 



 گذاشتم.اما برای شنیدن صدای عقلم، باید پا روی دلم می

 خان، که گفت.بعد از کمی صحبت با کیومرث

 اصالً فکر خودت رو درگیرش نکن. -

 ات رو باال ببر.فقط به درمانت فکر کن و روحیه

 ایه.تر از هرچیز دیگهسالمتی تو مهم

 راه افتادم. به دنبال پرستار
**** 

 درمانی، غیر عادی نبود.ی شیمیواکنش بدنم به اولین جلسه

ام داشتم و نداشتم را تهوع امانم را بریده بود و هرچه در معده

 باال آورده بودم.

حال شده بودم و فقط دوست داشتم چندین ساعت طوالنی را بی

 بخوابم.

از  باشم تادکتر تشخیص داد بهتر است در بیمارستان بستری 

 العمل بدنم در برابر داروها مطمئن شود.عکس

 ترالن با لجاجت گفت.

 مونم پیشت، حالم خوبه.یغما من می -

 هامون کالفه گفت.

 گردم پیش یغما.ی همااینا، خودم برمیبرمت خونهمی -



 حال گفتم.هایم گذاشتم و بیساعدم را روی چشم

 گم، فقط نه نگید!یه چیزی می -

 ای نداره.جا هیچ فایدهبودنتون این

 دم تنها باشم.لطفاً هردوتون برید چون ترجیح می

قدری درخواستم را محکم بیان کرده بودم که از سنگینی آن

 اند.ام را پذیرفتهسکوتشان فهمیدم خواسته

 جون و کیومرثمهین

خان و هما و صدرا برای چندمین بار تماس گرفته بودند تا از 

د، دااخبر بشوند و من از این توجه زیادی که بوی ترحم میحالم ب

 متنفر بودم.

 خواستم.این محبت افراطی را نمی

ام بودم و شاید هم دلتنگ همانی که ادعا من دلتنگ تنهایی

 خواهم ببینمش!کردم تا آخر عمرم نمیمی

 دل بود دیگر!

 شناسد.شعور و عقل و منطق را نمی

 !ای گند بزنند این دل را

 ترالن و هامون رفتند و من را با خودم تنها گذاشتند.



نهایت، با حس نزدیک در آن اتاق، با تهوع شدید، با دلتنگی بی

 ی مرگ، تنها ماندم.شدن سایه

 ها بودم!ـباری از حسرتمن کوله

اش یک گفت بیدار شو! همهداد و میکاش کسی تکانم می

 کابوس بود!

 زد.به صورتم سیلی می ام،اما حقیقت دردناک زندگی

 ده_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 

 حالم چندان تعریفی نداشت.

 رمق.حال و بیدر خانه بودم اما بی

 از طرفی ترالن هم دچار افت فشار و سرگیجه بود.

 ام.کردم سربارشان شدهحس می

 داد.و این احساس عذابم می

ی از نظر جسمانی ضعیف شده بودم و بعد از دومین جلسه

 ها و ابروهایم هم دچار ریزش شد.درمانی، کم کم مژهشیمی



ام در آن روزها، آمدن رامین رادمهر به آلمان حالیتنها خوش

 بود.

جاست، هامون خواست تا به وقتی تماس گرفت و گفت که آن

 شان دعوتش کنم.خانه

اش با هامون و صدرا کمی بار که به خانه آمد، رابطهبعد از یک

 صمیمی شد.

های همان شهر اقامت داشت و چندبار دیگر هم در یکی از هتل

وقتی هربار به مدت چندروز در بیمارستان بستری بودم به 

 مالقاتم آمد.

با تردید و دودلی پرسیده بود که خبری از عمران دارم یا نه و 

 جواب من سکوت بود و این سکوتم را که دید خودش گفت.

، کسی ا جایی که خبر دارمعمران سراغ منم اومد، یعنی ت -

نمونده که سراغش نرفته باشه، ولی عمران دیگه اون عمران 

 نیست.

 خواسته بودم ادامه ندهد.

 چیز نگوید.هیچ

 ترین اعتراف دنیا پیش خودم نکند.من را مجبور به احمقانه

 ی خودم نکند.من را شرمنده



 ی خودم بودم که هنوز هم دوستش داشتم.شرمنده

 دوستش داشتم.ته دلم 

 خیانت دیده بودم و دوستش داشتم.

 تحقیر شده بودم و دوستش داشتم.

ام و اما دل نبریده بودم و دوستش کردم دل بریدهادعا می

 داشتم و لعنت به این دوست داشتنش.

 لعنت به بودن او و دل باختن من.

 ای که دیدمش و خواستمش.لعنت به لحظه

 بود.لعنت به ساعتی که مرا بوسیده 

 لعنت به آغوشی که اعتیاد آورده بود و من خواهانش بودم.

 سار بودم.خودم در مقابل خودم شرم

خودم تا ته دنیا پیش خودم با گردنی فرو افتاده، سرشکسته 

 بودم.

خودم باعث ننگ خودم بودم و باز هم دوصد لعنت به تمام 

 روزهای نکبت باهم بودنمان.

کردند و اشکشان شُره می ترالن و هما هربار طوری نگاهم

 اند.کرد که انگار در همان لحظه خبر مرگم را شنیدهمی

 عذاب حال بدشان هم به تمام دردهایم اضافه شده بود.



بار تخلیه کردم و گلویم از ام را برای چندمینمحتویات معده

 ام سوخت.تیزی اسید معده

 چندمشت آب به صورتم پاشیدم و سیفون را کشیدم.

 چکید خیره شدم.ایستادم و به صورتم که آب از آن میراست 

ای از کبودی با سری بدون مو، چشمانی بدون مژه که حلقه

 دورشان را احاطه کرده بود و صورتی بدون ابرو.

زد و در های روی دیوار طعنه میرنگ پوستم به سفیدی کاشی

 ام پایین چکید.همان حال چندقطره خون از بینی

 وشویی را باال دادم و دستم را زیرش گرفتم.اهرم شیر آب ر

ر ام تا زیمشتم را پر از آب کردم و به آیینه پاشیدم و خون بینی

 ام راه گرفت.چانه

 هق زدم.

 تموم شو لعنتی، تموم شو یغما. -

بِبُر از این زندگی، دل بکن بذار بند بیاد این نفست که داره بند 

 میاره نفس عزیزاتو.

 ون.ی عذابششدی مایه

 نای ایستادن نداشتم.

 درپوش توالت فرنگی را بستم و رویش نشستم.



 ترین فاکتور برای درمان را نداشتم.ضعیف بودم و مهم

 ام را باخته بودم.من روحیه

 ای نداشتم.امید و انگیزه

 زود جا زده بودم.

گذشت، اولین بار بود که ها که از قولم با خودم میپس از مدت

 م.کردکمی گریه می

هایم را پاک کردم و با دردی که هرلحظه در تمام جانم اشک

شد، از دستشویی بیرون آمدم ودستم را به دیوار تر میبیش

 گرفتم.

زدند و دیدم که با دستمال کاغذی هما و ترالن آرام حرف می

اش کنند و سعی دارند از من مخفیهایشان را پاک میاشک

 کنند.

 حال بودم.بی

 ه آن حال نزارم اضافه شد.هم ب کالفگی

خم شده راه رفتم سمتشان و با صدایی که از شدت درد 

 شد توپیدم.لرزید و انگار از قعر چاه خارج میمی

 ها!امهنوز زنده -

 نمردم که.



 هروقت مردم بیاید ضجه موره راه بندازید.

 ترالن دست مقابل صورتش گذاشت.

 نات.میرم برای درد کشیدنا و دم نزددارم می -

 ای به شکمش کردم.اشاره

سره داری حرص اون فسقل خالش چه گناهی کرده که تو یک -

 خوری؟می

 تر ببارد.دزدید تا راحتهما نگاه می

 ها را دیگر نتوانستم تاب بیاورم.چندقدم فاصله تا رسیدن به آن

 دیدم که نگران سمتم آمدند.

 نفهمیدم چه شد.

 انگار تمام دنیا سیاه شد.

هوشی چندین ساعته قدر به یک بیگنگ شد و من چه صداها

 نیاز داشتم.
**** 

  یازده_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 



 چشم باز کردم.

 اما خسته بودم.

 تر نیاز داشتم.من به خوابی عمیق

 خیلی عمیق، مثال برای همیشه!

 تاب بودم.بی

ام و نظرش این بود که هوش بودهگفت دوازده ساعت بیدکتر می

 به تغییر در دوز داروها و روند درمان است.نیاز 

از هامون خواسته بودم که وسایلم را در ساک کوچکم بگذارد و 

 به بیمارستان بیاورد.

های همان ساک هم در یکی از زیپ ی عطر کذاییآن شیشه

 گذاشته بودم.

 به چیزی نیاز نداشتم جز همان.

 کرد.ام را آرام میقراریشاید کمی بی

ا که برایم آورد، قبل از هرچیزی آن شیشه را زیر وسایلم ر

 بالشتم پنهان کردم.

های دنیا، گره از رفت از نامالیمتیهایی که نفسم میبرای زمان

 کرد.دم و بازدمم باز می

 شد.دیگر حتی یک رگ سالم هم در بدنم پیدا نمی



 کردند.های سَرَم و یا کنار قوزک پایم وصل میآنژیوکت را به رگ

خورد و های ترالن و هما در گوشم زنگ میصدای گریه

 های سرخ رامین و هامون و صدرا، خار چشمانم شده بود.چشم

آمد، این بود که به سقف خیره شوم تنها کاری که از دستم برمی

 و روزها را بشمارم.

 روزهایی که حسابشان از دستم در رفته بود.

 یک ماه؟ دوماه؟ شاید هم سه ماه!

 ت بود که در بیمارستان بستری بودم؟چند وق

 چه مدت گذشته بود که شکم ترالن کمی برآمده شده بود؟

 جا مانده بود.خوب بود که کار رامین به طول انجامیده بود و آن

 شان را ببینم.توانستم همهخوب که در ساعات مالقات می

 ؟!"او"شدند اما کدامشان برای من می

 کرد.جانم طلبش مینیمه معرفتی که تمام جاناوی بی

راحتی و برای همیشه چشم توانستم بهدیدمش، میشاید اگر می

 فرو ببندم.

کرد نفس کشیدن شاید پایان این چشم انتظاری تمام می

 دردناکم را.



و حاال، درست همین امروز، که روزهاست در این چهار دیواری 

یدم و ی عطرش را لمس کرده و بویام و شیشهمنفور اسیر شده

ترین راه ممکن بود فکر کردم و مرور کردم و فهمیدم فرار اشتباه

 کنم.ها را انتخاب میترینو من اشتباه

دانم اما شاید یک روز طول کشید تا تمام این درست نمی

 سال و نیم را دوره کنم.یک

ام، درست از ام و مرور کردهچیز را به یاد آوردهحاال که همه

ی کوچک را تا به االن که مان به آن خانهشیکهمان روز اسباب

ام و ساعات طوالنی را در خواب هاست اسیر این تخت شدهمدت

شود، انگار کنم و بدنم هرروز ضعیف تر از روز قبل میسپری می

ی عطر از اندک توانم به یغما رفته و بدنم شُل شده که شیشه

، افتد و صدای شکستنش و پخش شدن بوی خاصشدستم می

شنوم هایم و صداهایی که میشود با فرو بستن چشمزمان میهم

دادیم، بد می باید زودتر از اینا به عمران خبر"گویند که می

 "کاری کردیم

 هوشی به سراغم آمده.بازهم بی

 هایم توهم و خواب و رویا نباشد تا او بیاید.کاش شنیده



عنوان دوستی  فقط بیاید، نه به عنوان مردی که خیانت کرد، به

چید و ظهرهای جمعه مخفیانه که در کودکی برایم سیب می

 بردم.برایش غذا می

 ی تخس و لجباز.بیاید به عنوان همان پسر بچه

 و بعد من چشم ببندم برای همیشه.

 

 اولفصلپایان#

**** 
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 دومآغازفصل#

 

هوش بودم، چندروزه که بیی پیش، در این تا همین چنددقیقه

 شنیدم.صداها را کم و بیش می

کشد و من هستم و راهی اما االن، چیزی در گوشم سوت می

 ی پر پیچ و خم.شبیه به یک تونل، یا شاید هم یک سرسره



 جا سفید است.همه

بینم و صدای سوت ممتد قدر سفید و پرنور، که درست نمیآن

 شود.بلندتر می

 "بیا بیا"گویدخندد و با لحنی شیرین میانگار کودکی می

کنم و خودم را رها ذوق زده از این حس سبکی دستانم را باز می

 کنم.می

 شود.خورم و هرلحظه نفسم آزادتر میسُر می

 چیزی نمانده که از آن سفید پر پیچ و خم خارج شوم.

یا حسین برش "کشد آید که انگار فریاد میصدایی آشنا می

 "گردون

 "یا حسین غلط کردم"کند ار میتکر

 "یا حسین یغمای منو برگردون"

 شود.حرکتم کندتر می

 شود.صدای سوت قطع می

گیرد و حاال صدایی نا آشنا که ام را از پشت میانگار کسی یقه

 گوید.می

 برات زمان خریدن، نرو، برگرد! -

 چرخانم.زده چشم میوحشت



 کسی نیست!

 گوید.تنها صدا است که می

 برگرد یغما! -

 و صدای آشنای فریاد.

 خدایا، خدایا با من این کارو نکن! -

چرخانم، چندین دکتر و بار که چشم میشود و ایننور کم می

 ریزد و بهسال را که عرق میبینم و دکتر هریِ میانپرستار را می

 گوید.انگلیسی می

  خدای من، اون برگشت! -

هایم گذارد و درد در تمام دندهمیکسی دستگاه شوک را کنار 

 پیچد.می

ام هستند که تنفس را برایم هایی باریک در دهان و بینیلوله

 سخت کرده.

کنند و دکتر پرستارها به خواست دکتر اطرافم را خلوت می

 کند.وضعیتم را بررسی می

 ام.ام و حاال احیا شدهبار رفتهیک



چرخد و به در می یگیرهبینم که دستی چشم میاز گوشه

دوزم که شاید یکی از پرستارها برگشته، نگاه به در میخیال این

 و...

 نه!

 امکان ندارد!

 ام!من مرده

 بینم!ام فقط دارم خواب میاگر زنده

 ی در ایستاده!جا در آستانههمان

 افتد!رعشه به تنم می

 گوید.رسد و میگیرد به او میدکتر هری رد نگاهم را که می

 ذارم.تنهاتون می -

 رود.او می

 تنهایمان گذاشته.

 کنم!فرصت کنکاش پیدا می

 ام!ها و عقلم شک کردهبه سالمت چشم

 خودش است؟

 باور کنم؟



ی پیش قلبم دوباره به حرکت در آمد، بدون شک اگر پنج دقیقه

 ایستد!بار کامالً میاین

 نگاهش، چشمانش، خودش است.

 اند.چشمانش خیس

لرزم، ها با دیدنش میآمده که شبیه به دیوانه چه بر سرم

ریزم، داغ شوم، اشک میحال میکنم، خوشوحشت می

 شوم!شوم، سرد میمی

 خودش است!

 قدر الغر شده!چه

 قدر شکسته شده؟چرا آن

های سیاه و چرا صورتش را در میان حجم انبوهی از ریش

 پرپشتش پنهان کرده؟

 به این تخت لعنتی چسبیده.توان نشستن را ندارم، بدنم 

 تواند روی پاهایش بایستد.انگار او هم دیگر نمی

 نگاهش مات است.

 لرزد،هایش میاندازد و شانهسر که پایین می

 ای مقابلش هستم.آیدکه با چه چهرهتازه یادم می



ی ریزم و ملحفهاختیار چشمانم دست خودم نیست اشک می

 کشم.سفید را روی سرم می

 شود.زنم و قفل زبانم باز میضجه می

 برو عِمران!_

 شود.شنوم که نزدیک میهایش را میصدای قدم

وار در خودم جمع تر جنینفهمم که کنارم ایستاده و من بیشمی

 شوم.می

 زند.گیرد و آن را از روی سرم کنار میی ملحفه را میگوشه

 ی خون است.اش دو کاسههای گود افتادهچشم

 شوم.تر از خودم متنفر مید و بیشلرزدلم می

 شوم که هنوز هم حاضرم برایش بمیرم!متنفر می

 د.کشکند و عمیق نفس میی باالیی پیراهنش را باز میدو دکمه

آورد تا راه دانم اگر چاره داشت پیراهنش را کامل در میمی

 نفسش باز شود.

 ایم.دیگر زل زدهفقط به یک

کند و با صدای بم و انش تر میاش را با زبهای خشکیدهلب

 زند.دارش لب میخش

 یغما، فقط بگو چرا؟_



مویم چکد و از کنار گوشم روی سر بیاشکم روی صورتم می

 خورد.غلت می

  ریزد وصدا اشک میپا به پایم بی

 هایش.سخت است دیدن اشک

 بندم که نبینم.چشم می

 طاقتش را ندارم و من یک احمقم!

 ند.زتر لب میآرام

 تر بودم نه؟از این مرتیکه رادمهر کم_

 "نه عِمران"نالم،زنم.در دل میهق می

 زند.فریاد می

 خواستمت لعنتیمی_

 نشینمکنم و به جانش میشوم و لب باز میشوم، زهر میتلخ می

 زنم.و آتشش می

 ات توی شکم مانا بود؟!خواستی و بچهمن رو می_
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ام را برای نگاه دزدیدن از مردی که کنارم ایستاده، و تمام سعی

ام، زمین تا آسمان با عمرانی که آخرین بار آن به کار گرفته

 دیدم، تفاوت دارد.

هایش پنهان شده و اندام و صورتی الغر شده که زیر ریش

 چشمانی خسته.

 گویم.بار دیگر مییک

 جا بروًاز این -

 کشد.ش میانگشتانش را به گلوی

خواهد بغضش را پایین بفرستد و بعد با صدایی که از انگار می

 گوید.تر است و حاال خش برداشته میداشتنیهمیشه دوست

 ترین حقمه که بدونم چرا یغما!کم -

 زنم.پوزخند می

ی قبل مرگ را دور زده و درست است که همین چنددقیقه

 نیشش بزنم!شود که نخواهم ام، اما دلیل نمیبرگشته

 جاست، چرا نگویم؟االن که او این

 ی کافی دنبال پاسخش گشته.اندازهبه

 ایم.حاال مساوی شده



خاطر آن نفرتی که از او در دلم خانه کنم، نه بهمن نگاهش نمی

 کرده، نه!

خاطر آن عشق مریضی که در همسایگی آن نفرت زندگی به

 ا!هچربد به کینهدانم زورش میکند و میمی

که کنم و بدون اینترسم که نگاهش نمیمن از سُریدن دلم می

 گویم.دیگر بخواهم مقابل او اشک بریزم می

 دلیلش رو که خودت باید بهتر بدونی! -

ی شنوم و با گوشههایش روی هم را میصدای سایش دندان

 شود.بینم که دستش مشت میچشم می

 جا نبودم.دونستم االن ایندونم، اگه مینه نمی -

 وقاحت را به حد اعال رسانده.

زنم و با نهایت حرصم ام، صاف در چشمانش زل میعصبی شده

 گویم.می

 تر بگم.خب بذاردواضح -

 خان، چتدوقت دیگه باقی مونده؟گم عمرانتبریک می

 گوید.شود و میرود و چشمانش تنگ میابروهایش در هم می

حرفی هست رک و راست با تیکه و کنایه باهام حرف نزن،  -

 بگو.



 رود.هایم باالتر میی سمت چپ لبگوشه

اتون عجب! خب بنده عرض کردم چندوقت دیگه مونده تا بچه -

 دنیا بیاد؟به

کنم که حاال هایم میبار التماس چشمشود و ایننفسم تنگ می

 نه!

 دهم.ادامه می

 دختره یا پسر؟ -

 کند.مبهوت نگاهم می

 گی؟چی داری می -

 گویم.کنم و میانگشتانم را مشت می

 بسه! بسه عمران! -

 خودت خسته نشدی از این همه کثافت بودن؟

خواهم مظلومیت و بهت نگاهش را باور کنم شوم و میاحمق می

 "دیدی؟ دیدی اشتباه کردی؟"و به خودم دلداری دهم و بگوی 

 شود اشتباه شده باشد؟اما مگر می

 !های خودم شنیدممن با گوش

 آید.تر میجلو

 فهمم!نمی -



 کنم!بندم و جان میپلک می

ی تو داره توی شکم مانا رشد شی، بچهتو داری پدر می -

 کنه!می

 این چیزیه که نامفهوم باشه؟!

های قرار و لبکنم، یک جفت چشم بیچشمانم را که باز می

بینم و سری که به چپ و راست تکان باز و خشک شده مینیمه

 دهد.می

 کار کردی با زندگیمون یغما!تو، تو چی -

جان در تنم نمانده، من زیادی مریضم اما تا جایی که توان دارم 

 برم.صدایم را باال می

خور نیستم که فقط سکوت کنم و اشک دیگر آن یغمای توسری

 بریزم.

 زنم.هایم را میبار حرفاین

 تا حداقل کمی سبک شوم.

 کردم یا تو؟کار من؟ من چی -

تویی که سرت تو یه آخور دیگه گرم بود غلط کردی پای من رو 

 به اون زندگی لجنت باز کردی!



 ات بوده،های مجردیت کاری نداشتم چون گذشتهکاریبا کثافت

که من و تو زن و شوهر بودیم و مانا از تو حامله بود، اما بحث این

 خان!جداست عمران

مال بده اگه جای من و تو برعکس درصد احتتو فکر کن فقط یک

 کردی؟کار میبود چی

 کشتی!دَر دَم من رو می

 سفیدی چشمانش سرخ شده.

 شود تنها واکنشش!لبخند تلخش می

 انتظار هر حرکت و رفتاری را داشتم به جز این!

 دزدم.آورم و چشم میتاب نمی

  برو عمران، از اولش هم این رابطه اشتباه بود و -

ی گذارد و انگشت اشارهبه آرامی روی دهانم می کف دستش را

 گذارد.اش میدست دیگر را مقابل بینی

 هیش! -

 گفتی! حاال صبر کن جوابت رو بشنو.

 دوست دارم برود.

 گوید.رود و میاما نمی

 خیلی احمقی یغما، خیلی! -



 توپم.می

 حماقت بهتر از وقاحته! -

 دهد.توجه ادامه میبی

ومدی و بعدش دیدم ماشینت نیست، همون همون روزی که ا -

ی من بود، تو اون روز یه ی هرجایی تو خونهروز که اون دختره

 چیزایی شنیدی!

خاطر دوتا جمله انقدر زود قضاوت کاش بهاما کاش، فقط ای

 کردی!نمی

 کشم و قلبم ضربان گرفته.تند نفس می

 چیز روشنه، جایی برای قضاوت باقی نمونده!همه-

کشد و بعد پنجه بین موهای نامرتبش هایش میروی ریشدست 

 گوید.کند و میفرو می

ی من، داد و شرف مست بود، پاشده بود اومده بود خونهاون بی -

هوار راه انداخته بود، من گردن شکسته فقط خواستم آروم بشه 

 و صداشو نبره تا همه خبردار نشن.

 ام.کالفه شده

بکش، داری صاف صاف تو تمومش کن عمران، خجالت  -

 گی؟کنی و دروغ میهای من نگاه میچشم



 های دوساله!های مسخره مثل بچهاونم دروغ

تو اگه ریگی به کفشت نبود که در جواب اون انقدر ریلکس 

 کردی!برخورد نمی

شود که های آن عمران چندماه پیش در او پدیدار میکم کم رگه

 رود.دارد از کوره در می

ی مست کرده بود، با یه جواب آزمایش اومده بود خونهگم می -

 کشید.من، عربده می

 معلوم نیست تخم حروم کدوم بی همه چیزیو حامله بود.

اش را در هوا تکان داد و عجز در صدایش بود انگشت اشاره

 گفت.وقتی می

 خدای احد و واحد، خدا شاهده، که من بعد از تویغما به -
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 دختری نخورده.انگشتمم به هیچ

 گم.جون خودت دروغ نمیبه

 قانع نشده بودم.

طور خوری، اونم قسم دروغ، چهجونی ندادم که بهش قسم می -

 تونی انقدر پست باشی؟می



 ی مانا چی؟ی عکست تو خونهقضیه

 خوای توجیه کنی؟!جوری میاون رو چه

 هه! البد اون هم تو نبودی و شبیهت بوده!

کشد زند و کالفه چندبار دست روی صورت و گردنش میقدم می

 گوید.و می

 ی آشغال.خدا لعنتت کنه مانا، بمیری دختره -

 منتظرم تا جوابم را دهد.

 گوید.ایستد و میمی

سازی و کلی مدرک علبه شرکت جور کرده بود، پرونده -

 هزارمدل دسیسه.

 اون منو کشید خونش.

 و بهت بدم.گفت بیا خونم تا مدارک

 باور کن فقط همین بود.

 من اصالً نفهمیدم کی عکس گرفت.

 ام.عاجز شده

 من رو خر فرض کردی؟ -

 جوری؟ چرا باید اون کار رو بکنه؟!همین



در قبال دادن اون مدارک هیچی نخواد و فقط بخواد که تو بری 

 اش؟خونه

 زند.ایستد کنار تختم و مشتی به آن میمی

 خواست شرکت ما نابود بشه!میچرا؟ چون اون  -

 دهد.بیند که ادامه میهای بزرگ در چشمانم را میعالمت سؤال

ها و اسناد خواسته بود تا کاری کنم در قبال دادن اون برگه -

 ساله رو لغو کنیم!ی بعدی رو ببازیم و اون قرارداد سهمناقصه

 ماند.دهانم باز می

 خواست که شرکتچرا؟ چرا مانا می -

 گوید.لرزد و میستانش مید

 برسر من که نفهمیدم با نقشه پا گذاشت به زندگیم.ای خاک -

 ام.گیج شده

 ی مخبریه.مانا، خواهرزاده -

 دهد.امکان ندارد که چشمانم گشادتر از این بشوند و او ادامه می

 مخبری؟

 مانا؟

اون مرتیکه شیکم گنده مخبری، محمودی رو برای نابود کردن  -

 شما انداخته بوده جلو و بعدم کشتتش! اموال



بعد شرکت شماهم نوبت ما بوده که زمینمون بزنه تا نبض 

صادرات و واردات و انحصار پخش لوازم آرایشش بهداشتی رو 

 بگیره توی دستش!

 دهد.ام و سر تکان میدست مقابل دهانم گذاشته

 چی!یغما گ*وه زدی به همه -

یه عکس و دوتا جمله ول  خاطرپرسیدی! نباید بهباید می

ی بی معرفتمم کردی و این خانوادهکردی و چندماه روانیم میمی

  چیزی بهم نگن!

 بد کردید باهام!

 اتون!همه

 ام!زدههنوز هم شوک

 آیم.کمی به خودم می

حاملگی مانا یک دلیل برای اومدنم بود، من ازت بریدم عمران،  -

 کم تحقیرم نکردی!

 زند.نشیند و لب میدستش روی دستم می

 غلط کردم! -
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خواسته بودم که تنهایم بگذارد، حاال چندساعتی گذشته و 

 اصرار کرده که داخل بیاید.

 پرستار مخالفت کرده اما دکتر اجازه داد.

 گردانم.شود و من کالفه رو برمیعمران وارد می

 توانم دروغ بگویم.به خودم که نمی

 شود.ته دلم از آمدنش قند آب می

 ام.هایش را بارها مرور کردهحرف

اگر راست گفته باشد، اگر واقعا رابطه و خیانتی در کار نبوده 

 باشد چه؟

شعور وجودم اصرار به باور دارد و عقلم همان یغمای معروف و بی

 هایش.زند برای نپذیرفتن حرفاست که دائم نهیب می

 بینم که دستشی چشم میو من با گوشه ی تختلبه  نشیندمی

 آید.باال می

نشیند، در خودم جمع انگشتانش که روی پوست سرم می

 شوم.می

 گوید.می



قبول دارم، زیاد گند زدم، ولی تو هم قبول کن با قضاوت  -

 اشتباهت

 گویم.چرخانم و در چشمانش زل زده میمیان حرفش سر می

ضاوتم اشتباه بوده، این دلیل خان، فرضاً، فرضاً که قعمران -

شه که با یه معذرت خواهی و چهار قطره اشک تمساح باز نمی

 خر بشم!

 شد مُرد!خاطر تو الل میاون یغمایی که به

 ی کافی وجود داره برای جدایی.هنوز هم دلیل به اندازه

 کالفه شده اما سعی در خودداری دارد.

 کند.ره خالی میباکند و به یکهایش را پر از هوا میلپ

 باشه قبول، باور کن با این چندماه رفتنت نابود شدم. -

 داغون شدم.

 ی کافی تنبیه شدم.به اندازه

 تمومش کن بیا از نو بسازیم.

 لبخندم درد دارد.

  از نو؟ چی رو؟ -

 چیزی از من باقی مونده؟

 عمران من آدم امروز و فرداام.



 بدنم دیگه کم آورده.

 ده.درمانی جواب نمیدر برابر شیمی 

 هات،همین چندساعت پیش جلوی چشم

گذارد و دست دیگرش روی هایش میکف دستش را روی لب

اش های تند شدهنشیند که از روی پیراهن هم تپشقلبی می

 گوید.مشخص است و با صدایی لرزان می

 ام.نگو دردت به جونم، نگو زندگی -

 دیگه اون لحظه رو مرور نکن.

 ر، هزار بار مردم تا نفست برگشت!یادم نیا

 چرا باید مِهر اوی بد را انقدر پررنگ در سینه و دلم داشته باشم؟

 آدم قحط بود مگر؟

کردم، عمران و ترالن و رامین در لحظاتی که مرگ را تجربه می

 در بیمارستان بودند.

همین یک ساعت قبل ترالن برایم تعریف کرد که دسته گل 

 ی عمران چه بوده!ی به آب دادهتازه

 مند بودم.از آن بابت هم گله

 گویم.آورم و میآید و اخمی میان ابروهایم مییادم می

 کار کردی؟با رامین چی -



 کند وابتدا خیره و سپس متعجب و کمی بعد عصبی نگاهم می

 پرسد.می

 چی؟ چی گفتی یغما؟ -

انقدر باهاش صمیمی شدی که حاال به اسم کوچیک صداش 

 کنی؟می

 خیره نگاهش کردم.

 زند.ناباور پوزخند می

 جواب منو بده، چی شده که زنِ من -

 گویم.دهم و میآورم و در هوا تکان میدستم را کمی باال می

 زنت؟ مگه ما زن و شوهریم؟ -

 امکان ندارد چشمانش بیش از این گرد شوند.

تو، زن گی؟ حالت خوبه یغما؟ نیستیم؟ ما، من و چی داری می -

 و شوهر نیستیم؟

 این دوئل به راه افتاده را دوست دارم.

من از این بازی با کلمات و جمالتی که او را بر هم ریخته و کالفه 

 برم.کرده لذت می

 معلومه که نیستیم. -



درسته حالم خوش نیست، اما عقلم که زایل نشده، مدت صیغه 

 ناممون تموم شده.

 پس ما زن و شوهر نیستیم.

 دونی؟چیزیه که تو نمیاین 

 کند.مبهوت نگاهم می

گفتم که این عمران زمین تا آسمان با عمران چندماه قبل تفاوت 

 دارد.

 گوید.خفه می

 کنیم!با اعصابم بازی نکن. دائمش می -

 گویم.تر عصبی کردنش میبرای بیش

 نگفتی، چه بالیی سر رامین آوردی؟ -

و دستانش مشت و نگاهم به شود اش باز و بسته میهای بینیپره

 شود.اش میخکوب میخالکوبی

 گوید.می

 پوکوندم!صاحابشو میجای دماغش، اون مغز بیباید به -

این مرتیکه باالی سر زن من بوده و من چندماه دربدر دنبالت 

 گشتم!

 اصالً نکنه این زیر پات نشست و



 کند.خواهد مزخرف بگوید که سکوت میفهمد که میخودش می

 زند.های پیشانی و گردنش بیرون میصورتش سرخ شده و رگ

دستانش لرزشی خفیف دارند و او بطری کوچک آب معدنی را از 

 کشد.دارد و کمی سر میی اتاق برمییخچال گوشه

 آورد.کند و سیگار و فندک را در میدست در جیبش می

 ام.متعجب به او خیره

 در بیمارستان و کنار بیمار سیگار؟

کند و در سطل زباله ا پرحرص آن را در دستش مچاله میام

 اندازد.می

 ایستد.پشت به من و رو به پنجره می

 طور بهتر است.این

ر سکه نگران باشم نگاهم را بخواند، از پشتتوانم بدون اینمی

ی قد و خوب نگاهش کنم و دلم ضعف برود و قربان صدقه

 باالیش بروم.

که کمرش کمی خمیده و به صافی و اغراق نیست اگر بگویم 

 محکمی همان چندماه قبلِ کذایی نیست!

 کند.های شلوارش فرو میهردو دستش را در جیب

 گوید.می



 وفایی، اما خانوادم از تو هم نامردترن.، تو بیتو نامردی -

 همشون!

مامان، بابا، هامون، هما، اون صدرای نارفیق، ترالنم که کالً 

 ومه!تکلیفش با من معل

 چرخید سمتم و سر تکان داد.

 بد تا کردی باهام دورت بگردم. -

 چرا ازشون خواستی که بهم نگن؟

 بدجوری دلم گرفت!

دونی هر روز و دونی بدون تو چی کشیدم؟ میدِ المصب می

هرشب هزارتا فکر ناجور اومد تو سرم و دیوونم کرد و دستم به 

 جایی بند نبود؟

خورد، کجا خوابید، چی پوشید، حالش چیکه زنم کجاست، این

 خوبه؟
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 چرا رفت! نکنه اجبارش کردن به رفتن!

 چرا یغما؟ چرا نپرسیدی؟

 چرا ولم کردی؟

 توپم.می

زنی انگار که خیلی آدم جوری حرف میبس کن عمران، یه -

 ای هستی!منطقی

درست هم باقی  مطمئنی رفتارت جایی برای پرسش و پاسخ

 گذاشته بود؟

 چندبار حرف اولی به دوم نرسیده سیلی و تو دهنی خوردم ازت؟

 دزدد.نگاه می

چندبار بگم غلط کردم؟ چندبار بگم گ*وه خوردم تا راضی  -

 بشی؟

 برد.هردو دستش را در موهایش فرو می

 اصالً من مریضم. -

خدا یغما دست خودم نیست، تو اوج آرامش یهو عصبی به

 شم.شم، سگ میمی

 کند.آید و نگاهم میجلو می

 خوام.یغما من ازت فرصت می -



 خوام، امکانش نیست.، که البته نمیحتی اگر من هم بخوام -

 دست ازسر من بردار و برو دنبال زندگی خودت.

 رود.صدایش باال می

گم همه زندگی من خود تویی؟ االنم اومدم فهمی میچرا نمی -

 ام.دنبال زندگی

دم منم پا به پات باهاتم، تو خوب شو، به جون خودت قول می

 برم دکتر.

 شم.منم درمان می

 ذارم کنار.سگی رو می  این اخالق

 یغما من بدون تو هیچی نیستم.

 گیرد.دیگر کم کم بغض تمام گلویم را می

 گیرد.ام را با دستانش قاب میصورت الغر و رنگ پریده

 چرخاند.اجزای صورتم مینگاهش را میان تک تک 

 اشتباه کردم، عمدی نبودا! -

 من فقط بلد نبودمت.

 مونی!کردم همیشه دارمت، همیشه میدونی، فکر مییعنی می

 اما با رفتنت آتیشم زدی.

 دفعه یه فرصت بهم بدهیغمایی، این



 هایش را جدا کند.دهم تا دستصورتم را تکان می

 ترسم.من از لمس تنم توسط او می

تر بشوم و تمام بدبختی هایی را ترسم سستسست که بودم، می

 که بر سرم نازل کرده بود را از یاد ببرم.

 دهم.کند و با بدجنسی پاسخ میمنتظر نگاهم می

جدا از این که من مریضم و فرصتی ندارم، تو واقعاً فکر کردم  -

 تونم به اعتبار چهارتا غلط کردم گفتنت ببخشمت؟من می

آقاعمران، من چرا باید باور کنم که با اون دختره رابطه خیر نه

 نداشتی؟

اش را به کند و پیشانیکند و سر خم میعاجز نگاهم می

 دهد.ام تکیه میپیشانی

 تمومش کن.-

 شود.هایش میهایم مماس لبزنم، لبلب که می

 خان!تازه شروع شده عمران -

خوانم ک سر میهایم و دستش را خورد روی لبنگاهش سر می

 کند.ماند و پرحسرت نگاهم میچرخانم و ناکام میمی

 کنم که به کی تعلق داری!به زودی بهت ثابت می -

 گویم.می



 من مسواک تو نیستم! -

 جوری از مالکیت حرف نزن.پس این

 زند.حال چشمک میخراب و کالفه است اما با این

انقد تکرار بکن تا ، ولی زنمی، زنم، زنم، اینو مسواک که نه -

 ی ذهنت!قشنگ بره تو مغزت! بشه ملکه

دوستش دارم اما افسوس که راهی وجود ندارد و زندگی من رو 

 های پشت سرمان خراب!به پایان است و پل

 ست!زندگی ما در کنار هم، نشدنی
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 ام ببینمش.شش روز است که نخواسته

 تابم.دیدنش بی شش روز است که برای

 فایده بود.اصرارهایش بی

باری را که اند و یکچندباری هامون و هما تماس گرفته

جون به مالقاتم آمده و با دیدنم بر صورتش کوبیده وخون مهین



گریه کرده، وساطت کرده تا با آمدن عمران موافقت کنم و با 

 شان نه گفتم.پررویی به همه

تر شده و ام کمجسمانی دکتر هریس متعجب است که ضعف

ام بهتر شده و این اندکی بهتر شدن حالم، معتقد است که روحیه

ست که شاید از حضور او نشأت ایی بهبود روحیهنتیجه

 گیرد.می

 دانم، گیج و منگم.خودم هم نمی

ام کرده و حاال طبق مشورت با بودن در بیمارستان خسته

 ا به خانه برگردم.پزشک، قرار بر این شده که چند روزی ر

که چند تکه از وسایلم را در ام و در حالیبا هامون تماس گرفته

 دهد.گذارم جواب میکیفم می

 سالم عزیزدلم، خوبی؟ -

 زنم.داند اما لب میخوب که نیستم، این را خودش هم می

 جان، مرسی خوبم.سالم هامون -

 ای یا شرکت؟خونه

 دهد.جواب می

 طور؟چهشرکتم فدات شم،  -

 تونی بیای دنبالم؟خوام چندروز برگردم خونه، میمی -



 دهد.فوراً جواب می

افتم بیام کارهای ترخیصت رو دکتر موافقت کرد؟ االن راه می -

 انجام بدم.

 قدر خوب است که او هست.چه

روم و چند مشت آب ایستم و سمت دستشویی میبه سختی می

 پاشم.به صورتم می

ام متورم شده و کبودی در اکثر نقاط الغر شدههای دستان رگ

 زند.بدنم در ذوق می

های روی سر بی مویم هم به دلیل وصل شدن آنژیوکت حتی رگ

 و سرم برآمده شده.

 انگیز است.ام رقتچهره

 قصد دارم با خودم اتمام حجت کنم.

 زنم.در آینه خیره شده زل می

 ات بها بدی.لعنتیحق نداری، یغما حق نداری که به اون دل  -

که خاطر اینهاش، نه بهخاطر بداخالقینه برای خطاهاش، نه به

توی اون چندماه کوفتی زندگی رو برات جهنم کرد، نه برای 

ها و دالیلش در رابطه با مانا شک داری، که هنوز هم به حرفاین



 کنی وکه تو داری با مرگ دست و پنجه نرم میخاطر اینفقط به

 دخواهیه که بخوای این مدت کوتاه رو با اون باشی.نهایت خو

 زنم.گفتنش برایم سخت است اما در صورت خودم فریاد می

اش، دلش به چه چیز تو بذار بره دنبال زندگیدرگیرش نکن، -

 باید خوش باشه؟

کشم و تماس تصویری را با آیم و روی تخت دراز میبیرون می

 کنم.برگشت برقرار میرامین که دوروز پیش به ایران 

دانم بخندم یا بینم، نمیشود و صورتش را میتماس که وصل می

 اش باشم.شرمنده

هایش نگاهم او با بینی گچ گرفته شده و کبودی زیر چشم

 خندد.خواند که میکند و دستم را میمی

 آره یغما خانوم بخند. -

 بین این همه میوه گشتی شلغم پیدا کردی.

تمدن، نذاشت حرف از دهنم دربیاد مشت بود که عمرانِ غیر م

 کوبید توی صورتم.

 هارا گفته بود.چندبار دیگر هم این

 هایم را در کاسه چرخاندم.کالفه مردمک

 خوام.دونم، من معذرت میبله می -



 حاال بهتر شدی؟

آورد متعجبم ای را که به زبان میدهد و جملهسر تکان می

 کند.می

بده، مطمئنم که عاشقته، عشقش به تو توی  یغما، بهش فرصت -

تک به تک رفتارهاش معلومه، اما راهِ درستِ ابرازش رو بلد 

 نیست.

 باره چیزی بگوید.خواهم کسی در ایننمی

به حد کافی در حال مردن برای او که نزدیک است و از هر 

 تر، هستم!ای ممنوعهتر است و از هرممنوعهحرامی حرام

 تابش نشوم.تر بیگوید تا بیشکاش کسی چیزی ن

 بار دیگر طعم آغوشش را به گور نبرم.تا حسرت یک

بس است هرچه خودم را با خاطراتش سرپا نگه داشتم و حاال 

حضورش و آمدنش قصد به جنون کشیدن این قلب سرکش و 

 عاصی را دارد.

 کشانم.طور ولی بحث را به سویی دیگر میدانم چهنمی

 صدا در گوشم فریاد بکشند.اند یککرده اما انگار همه قصد

 گفتند عمران را رها کنم؟هایی نبودند که میها، هماناین

 حاال چه شده؟



 گوید.خواباند و میهامون صندلی را برایم می

 شناس؟دونی رفته پیش روانمی -

 ترین شکل ممکن خودمبه احمقانه

 زرشکی یزنم و دستی روی کاله بافته شدهرا به حماقت می 

 کشم.روی سرم می

 کی؟ -

 کند.ی چشم نگاهم میبا گوشه

 کنم؟به نظرت دارم درمورد کی صحبت می -

 اندازم.شانه باال می

 زنی، من از کجا بدونم؟مقدمه حرف میوقتی بی -

 دهد.سرش را تکان می

 عمران. -

تفاوتی را بر که تمام جانم گوش شده، نقاب مزخرف بیدرحالی

 زنم.یام مچهره

 خب؟ به من چه ربطی داره؟ -

شه، که برادرشوهر خواهرم داره روانکاوی میچرا فکر کردی این

 تونه برام مهم باشه؟می

 دهانش نیمه باز است.



 برادرشوهرت خواهرت؟ -

 ای وجود نداره؟نسبت دیگه

 کنه.خاطر تو داره این کار رو میبه

راضی نشد بره دونی چندساله که ما خودمون رو کشتیم و می

 پیش یه روانشناس یا روانپزشک؟

 هربار گفت من دیوونه نیستم!

 ها نیاز به مشاوره ندارن!قبول نکرد که فقط دیوونه

 اما حاال پذیرفته که عدم تعادل روانی داره.

 خاطر تو پذیرفته.فهمی یغما، این رو بهمی

بره، اما مطمئنم اگر تو کنارش باشی، حالش خوب زمان می

 شه.می

 اون تورو دوست داره!

 زنم.پوزخند می

 های من نپوسیده؟مطمئنی تا عمران درمان بشه، استخون -

 کند.بار عصبی نگاهم میاین

ی امسالش به نام من شود که قرعهبار عصبی میکالً سالی یک

 افتاده!
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 آید.ست که به صورتش نمیتنها حالتی

 پد.تومی

 شید، هردوتون.شی، خوب میزبونت رو گاز بگیر، خوب می -

های بنیادی بند ناف بچه به تو دکتر خیلی برای پیوند سلول

 امیدواره!

 گذارم.هایم را روی هم میپلک

 امید واهیه! -

 گویم.، میکه فرصت دهم تا چیزی بگویدبعد بدون این

 ی شماست؟خونه -

 دهد.جواب می

 آره. -

 شه بهش بگی بره؟می -

 کالفه شده.



 ام بره؟به برادرم بگم از خونه -

 گویم.می

آزارم  ی هما! بودنش جایی که من هستمپس من رو ببر خونه -

 دهمی

 کند.نچی می

ترسی که نتونی اختیار ترسی، میشی، فقط میتو اذیت نمی -

 قلبت رو داشته باشی.

 ترسی که زود در برابرش کوتاه بیای!می

کردم که چرا انقدر دست دلم برای همه رو بود و من فکر می

 توانم نقشم را بازی کنم؟خوب می
**** 

آیند و جون و ترالن به استقبالم میشوم، مهینوارد خانه که می

 کنند.ام میغرق در بوسه

دانم جنسیتش پسر کنم و میی ترالن را نوازش میشکم برآمده

اش ش را تصور کنم و قربان صدقهی تخستوانم چهرهاست و می

 بروم.

 آید.او اما آرام جلو می

 هنوز ریش دارد.



توانم قسم بخورم که با همان نیم نگاه یواشکی بدون اغراق می

 است.هم متوجه شدم که حتی الغرتر از شش روز قبل شده

کنم که خیره به دهان من ه بقیه را حس میکند و نگاسالم می

 زنم.که نگاهش کنم لب میدون اینمانده و ناگزیر، ب

 سالم. -

 کنم.رود و رو به ترالن میسرم گیج می

 خوام بخوابم.می -

 گوید.می

برو توی اتاق آجی، موقع ناهار که هما ووصدراهم بیان،  -

 کنم.بیدارت می

چرخد، دومین قدم را دارم، خانه میاولین قدم را برمی

دارم و ومین قدم را که برمیآیند، سدارم، دیوارها جلو میبرمی

مانم و چشم باز خواهم فرود بیایم میان زمین و هوا معلق میمی

 .گویدبینم که میکنم و یک جفت چشم آشنای نگران را میمی

 حالت خوبه خانومم؟ -

 کنم.شوم و تندی میتلخ می

 رم.کمرم رو ول کن، خوبم، خودم می -



تماس فیزیکی نداشته لطفاً دیگه تحت هیچ شرایطی با من 

  باش.

 و در ضمن من رو خانومم صدام نکن.

 چون نسبتی باهم نداریم.

 نه تنها نگاهش، که کل صورتش را بهت فرا گرفته.

 ی این نزدیکی را ندارم.من جنبه

 کاش رهایم کند.

اش بگذارم و عمیق ببویمش و وگرنه االن است که سر بر سینه

 وجودش را به کام بکشم.

 و من را مست از ممنوعه بودنش نکند. کاش برود

 ای کوتاه بیایم!محال است که به خودم اجازه دهم ذره

رسانم، کالفه از این کند و خودم را که به اتاق میکمرم را رها می

ام ها و پرزهای بینیبوی تنش که بر تنم نشسته، بر لباس

جانم را روی های کمگذارم و مشتچسبیده، سر بر بالشت می

 کنم.کوبم و ناله میشک تخت میت

 خدایا چرا دوستش دارم؟ -
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 ام.ست که به خود پیچیدهچندساعتی

 ام.ام و کسالت را بهانه کردهبرای صرف ناهار هم بیرون نرفته

 میلی هم به خوردن غذا ندارم.

غ ام برود به درک، روانم پریشان شده و شبیه به مرحال جسمی

 زنم.سرکنده بال بال می

 زند.تب و تاب خودش را به هر آب و آتشی میدلم بی

 تا بروم.

بروم و خودم را در آغوشش رها کنم و تمام این چندماه دوری را 

 هق بزنم و ببویمش.

ببوسمش و حتی اگر فقط یک روز دیگر زنده هستم، با حسرت 

 لمس تنش نمیرم.

ام، انوهایم را بغل گرفتهام و نشیته زی تخت کز کردهگوشه

شود که کنم خودم را به خواب بزنم، نمیهرچه سعی می

 شود.نمی

توانم بگویم قدر تیز شده که به جرأت میام آنهای لعنتیگوش

 ست.شنوایی  ترین حس بدنم،حاضر، قویدرحال



 خورد.رسد، تکان میهایم با صداهایی که به گوش میشاخک

 گوید.میترالن است که 

 تر اذیتش نکن.هم ریخته هست، لطفاً بیشقدر کافی بهبه -

 دهد.عمران جواب می

ی کنید انگار من دیوونهجوری رفتار میچرا همتون یه -

 خوام باهاش حرف بزنم.ام، فقط میزنجیری

 دهد.هامون جواب می

جان، داداشم، این یغما، دیگه اون یغمای چندماه قبل عمران -

 ه تو هرچی بگی سکوت کنه.نیست ک

 تر از ظرفیتش تحمل کرده، دیگه گنجایش تحمل نداره.بیش

 رود.صدایش باال می

خوام باهاش حرف گم فقط میفهمید مید المصبا چرا نمی -

 بزنم؟

 دوستش دارم.

 کنم.فهمید دارم دق میچرا نمی

 کشم.بینمش، درد میدارم تو این حال می

 خوامش.زنمه می

 کوتاه نمیام. از حقمم



 رود.درست مثل او صدای ترالن هم باال می

دار بوده که خداروشکر تموم زنته؟ مطمئنی؟ یه صیغه،ی،مدت -

جوری شده و رفته؟ چه حقی؟ مگه خواهر من مسواکته که این

 زنی؟درموردش حرف می

 این حس مزخرف تملکت از کجا میاد؟

 کالفگی در صدایش پیداست.

 هش چیزی بگم، پس بگو دخالت نکنه.خوام بهامون نمی -

 کند.جون وساطت میمهین

 جونِ مادر.آروم باش دردت به -

 ترالن حرص نخور عزیزم برای خودت و بچه خطر داره!

 نالد.عمران می

 شم که یغما باشه.وقتی آروم می -

 کنی؟اش میمامان تو نگفتی راضی

 یاد؟خوای کوتاه بخاطر من هرجور شده ازش مینگفتی به

 گوید.می

گم به گم دیگه طاقت دیدن آب شدنتو ندارم، می، میگممی - 

 منِ مادر ببخشه، ولی صبر کن، االن حالش خوب نیست.

 کالفه شده.



شم، به چه می شه، دارم روانیاز هیچ کدومتون آبی گرم نمی -

 زبونی بگم؟

هایی را که سمت اتاق توانم صدای قدمشود و میسکوت می

 آیند را بشنوم.می

تر کاله بافته شده هنوز روی سرم است و با دست کمی پایین

 کشمش.می

 ام.خیره با چشمانی وق زده به در مانده

 اعتباری به من نیست.

 قرارترم!کنم که بیقرار است و من اقرار میکند بیاو ادعا می

 خواهد و من صدایش را!او صحبت می

 امش را!خواهد و من تماو آرامش می

کشد و چشمان ی در را پایین میگیرهکه در بزند، دستبدون این

 کاود.گرسنه و حریصم جزء به جزءاش را می

رنگش، الغرتر کوتاه مشکی و شلوار اسلش همشرت آستینتی

 دهد.چه که شده نشانش میاز آن

 ایستد.جا میبندد و هماندر را می

 خورند.هایش تکان میلب

 یغما! -



 گویم.اراده است که متعاقباً آرام میبی

  عمران! -

 آید.جلو می

 لرز خفیفی بر تنم نشسته.

تر ام، بیشطور که کز کردهنشیند و من هم همانروی تخت می

 کنم.خودم را جمع می

 اندازم.سر پایین می

دانم که دانم، شاید هم میطاقت نگاه کردن به او را ندارم یا نمی

 از چشمانمخواندن دلتنگی 

 ترسم ببیند و مچ دلم را بگیرد.ست که میبرای او کار راحتی 

 آورد.دست جلو می

شوند و تلخ برم و انگشتانش در هوا خشک میسر عقب می

 خندد.می

 دار است و خسته.صدایش خس

 گوید.می

ذاری لمست کنم بی انصاف؟ لعنت به من که داشتمت و نمی -

 قدرتو ندونستم!

 ی ماناباور کن. قضیهحرفامو 



 دوم.که نگاهش کنم در حرفش میبدون این

 به مانا کاری ندارم. -

 قبالً هم گفتم، دالیل زیادی دارم برای نبخشیدن!

 گوید.برد و میپنجه در موهایش فرو می

 گی!قبول، من که گفتم حق با توئه، من که گفتم تو راست می -

ها، نه به جون خودت، نه به نخوامتیغما من اذیتت کردم، نه که 

 جون مهین.

 منِ احمق بلد نبودمت!

 خریت کردم.

 جوری همیشه دارمت!کردم اینفکر می

 دم؟ات میدونستم که فراریچه می

 کنم.تند نگاهش می

 دونستی؟نمی -

شه؟ هه! کتک بزنی، فحاشی کنی، دیر بیای خونه، مگه می

اپسی پر پر بزنم، هزار محدودیت ایجاد کنی، بذاری توی دلو

ها مدل مختلف توهین کنی، بعد فکر کنی با این دیوونه بازی

 شم؟همیشگی می

 است. نگاهش شرمنده



 نخواسته بودم، تالش نکرده بودم که خوب بشم. -

 به خودم کمک نکرده بودم.

 دم درمان بشم.اما حاال بهت قول می

حتماً برای  این روانشناس گفت اگر مشکلم با مشاوره حل نشه،

 ده بهایم که کنترلی روش ندارم، ارجاعم میهای لحظهعصبانیت

 روانپزشک.

 میرم.یغما من بدون تو می

گونه دیدنش ندارم و از هر دو چشمم یک قطره عادت به این

 هایم.خورد روی گونهاشک سُر می

 عمران من، من مریضم -

 دیگهمعلوم نیست، امروز، فردا، یه هفته دیگه، یه ماه 

 گوید.گذارد و میکف دستش را آرام روی دهانم می

 هیش! هیچی نگو یغما! -

 نوزده_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

  
 تو باید خوب بشی، کنارتم، توام کنارم باش.



دونم چه مرگمه، اختالل دوقطبی، عدم تعادل روانی، نمی

 ای!ثباتی عاطفی، یا هر کوفت دیگهسندروم بی

 شم!می اما اگه تو باشی خوب

 اش نبض گرفته.صورتش سرخ شده و رگ کنار پیشانی

دارد و پشت انگشتانش را دستش را از روی دهانم برمی

 کشد.ام میوار روی گونهنوازش

 ها کوتاه بیایم.نه، نباید به این آسانی

حتی اگر قرار باشد تنها یک روز دیگر زنده باشم، باید سفت و 

 سخت مقابلش بایستم.

 گویم.می

 بار اونم به یه شرط.عمران، فقط یه فرصت، فقط همین -

تر آتش به کند و این نگاهش بیشزده نگاهم میمتعجب و ذوق

 گویم.زند و میجانم می

 حق طالق با من باشه! -

 دهد.آب دهانش را فرو می

 کند.مکث می کمی

 آخه -

 این شرط منه! -



 دهد.نفسش را بیرون می

 قبوله! -

 کشد.میخودش را جلو 

 گویم.رود که میدستش سمت کاله می

 نکن، زشت شدم! -

 دهد.جواب می

 جوره دیوونتم!همه -

 کاود.دارد و با دقت تمام صورتم را میکاله را برمی

 تنگیم.قدر هردو دلداند که چهو فقط خدا می

 گیرد.با دستانش دو طرف صورتم را قاب می

 گزم.لب می

هایم سر ام، روی لبی بینیتیغهنگاهش از چشمانم و سپس 

 زند.خورد و آرام لب میمی

 گیری؟گاز نگیر، مگه صاحب نداره که تو گاز می -

 کنم.گیرد و لبم را رها میام میخنده

 شود.دهد و سیب آدمش باال و پایین میآب دهانش را فرو می

 سوزاند و حرارت بدن من هم باال رفته.هایش پوستم را مینفس

 گویم.آید میکه جلو میسرش 



 نامحرمیم! -

 شود.میخ چشمانم می

 نیستیم! -

 هستیم عمران، یادت که نرفته مهلت صیغه تموم شده! -

 کند.اخم می

 از کی تاحاال تو انقدر مقیدی؟ -

 شم.اصالً لعنت به صیغه، اسمشو جلوم نیار که سگ می

وقت نخواستی و اوی همسر برای خروج میاگه عقد بودیم اجازه

 افتادم دنبالت!من گردن شکسته وِیلون و سِیلون، دربدر نمی

  هرحال االنبه -

 زند.چشمکی می

 بار فقط دائم، اونم به زودی، ظرف همین چندروزاین -

 خندد.که چیزی بگویم میقبل از این

 اینم شیطونی قبل عروسی صرفاً جهت دق نکردن دوماد. -

 خدا هالکم از دلتنگی.به

هایم آید و لبنشیند سرش جلوتر میهایم میکه روی لبخنده 

 نشیند و عمران!هایم روی صورت او میشود، اشککه داغ می

 ریزد؟!بوسد و اشک میعمران است که می



هایش صورت من را به بازی اوست که چشم بسته و اشک

 اند؟گرفته

های من پشت گردنش قالب پیچد و دستدستش دور تنم می

 کنم.اش میمراهیشده و ه

اش را به کند، پیشانیهایش را که جدا میزنیم و لبهردو هق می

 گوید.دهد و آرام میام تکیه میپیشانی

 وقت تنهام نذار، دوستت دارم یغما.وقت، هیچدیگه نرو، هیچ -

 کشم.هایش میدست روی ریش

 منم دوستت دارم. -

 بیست_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 

 گوید.برد و میگودی گردنم فرو میسرش را در 

 بوت رو دوست دارم. -

 گیرم.دستش که روی رانم نشسته را در دستم می

ا به اش رکند و سر بلند کرده بینیفشاری به انگشتانم وارد می

 ساید.ام میبینی



 جونم؟ -

 دوزم.نگاهم را در چشمانش می

 دی؟بهم قول می -

 بوسد.هایم را میلب

 اشه.هرچی که ب -

 اگه نبودم، خوشبخت شو! -

 کند.اخم می

 ام رو هنوز دارما!گریخوی وحشی -

 مواظب حرف زدنت باش توله.

 کنم.هایم را گرد میچشم

 باز توهین کردی؟ -

دهد و روی تخت که دراز ام فشار میی سینهدستش را به قفسه

گذارد و دست کشم، یک دستش را سمت دیگر بدنم میمی

 نار سرم.را ک  دیگرش

 ام.هایش زندانی شدهعمالً در حصار دست

 کند.خوب نگاهم می

 کشد.هایش میی لبنگاهش پر معناست، شستش را به گوشه



قط کنم، فحیف که حالت خوب نیست، حیف که فعالً، تأکید می -

 کنم، وگرنه کهفعالً دارم مراعات می

 

 اش مشتیخندم و به سینهمی

 زنم.جان میبی 

 کنار.برو  -

دارد و روی همان تخت یک نفره، کنارم دراز دستش را برمی

 گوید.کشد و پرخنده میمی

اینو قبول کن که توله فحش نیست، ابراز محبته. اینو برای  -

 خودت جا بنداز جوجه.

 کنم.چپ چپ نگاهش می

 شم.تر میکنی، دیوونهجوری که نگاهم میاون -

 دزدم.اه میکشم و نگهایم را به دندان میلب

 تپد.بینم که صورتش سرخ شده و قلبش تند میمی

شرتش را از تنش شود و تیبا یک حرکت از روی تخت بلند می

اندازد و نگاه حریص من یک به یک ای میکند و گوشهخارج می

 کاود.نقاط تنش را می

 کند.رود و بازش میسمت پنجره می



 زد.لب می

 ی لعنتی!هداشتنی، خوشمزشکالت دوست  -

رود برای این حاالتش. برای این طغیان امیالی که دلم ضعف می

 سعی دارد کنترلشان کند.

 کنم.پر از عشق نگاهش می

دل سیر دید زدنش را به من پشتش به من است و فرصت یک

 داده.

 آورد.برد و یک سیگار بیرون میدست در جیبش فرو می

باشد، در دستش که روشنش کرده چندثانیه بعد بدون این

 کند.اش میمچاله

 شود.خورد صدای هامون بلند میچند تقه به در می

 هابچه -

 زند.عمران لب می

 بیا تو. -

 چرخد.نشینم و در روی پاشنه میمی

 زند.آید و لب میهامون داخل می

 شما -



شود و اول نگاهش روی عمران که سمت او چرخیده ثابت می

 کند.با خنده نگاهش میمتعجب و مبهوت و بعد 

 شود.چشمانش مشکوک بینمان جابجا می

 این مدل شیطنت کالم و ادبیات از او بعید است.

 کند.هایش را جمع میخندد و لباما نگاهش می

 گوید.بعد می

گم یعنی خب معلومه که آشتی کردید، به آشتی کردید؟ می -

 کنون رسیدید؟جاهای خوب آشتی

به صورتم را   ی خونبارهاندازم و هجوم یکمیسرم را پایین 

 کنم.حس می

 ام.گر گرفته

 چه فکری ممکن است بکند؟

 خندد.عمران می

 زهرمار! -

 زند.هامون قهقهه می

قربون دوتاتون برم آخه شما که انقدر همو دوست دارید چرا  -

 کنید؟مثل دو تا انسان متمدن باهم رفتار نمی

 صدایش را باال برد.



 خود نگران بودید.مامان، ترالن، بیاید ببینید بی -

کند غر حالی که به تن میزند و درشرتش را چنگ میعمران تی

 زند.می

 شعور!فضول بی -

لبخند هامون عمق گرفته و عمران دست در موهایش فرو 

 کند.می

 کنند.شوند و نگاهمان میجون وارد اتاق میترالن و مهین

رود و بینند، ترالن وا میلبخندم را که میآورم و سر باال می

 اندازد.آید دست در گردنم میجون جلو میمهین

 آخ مادر فدات بشم. -

ممنونم که به عمران فرصت دادی تا خودشو بهت ثابت کنه، 

 ام داغون شد این مدت.بچه

 بوسم.صوتش را می

 ترالن قصد کوتاه آمدن از موضعش را ندارد.

 گوید.کند و خطاب به عمران میاریک میاش را بچشمان آبی

 وقتتر بهش بگی، اونبار از گل نازکولی اگر این -

 کند.عمران حرفش را قطع می

 ی تهدیدآمیز ترالن زیادی عجیب است.جوابش در برابر جمله



 زند.کند و لب میاما نگاهم می

 بار که ولم کرد برای تمام عمرم بسه.ام؟ یهمگه دیوونه -

 خوام از دستش بدم.نمی

 کند.قدر خوب عاشقی میچه

 قدر خوب قصد تالفی و جبران دارد.چه

 قدر خوب بماند؟چیز همینشود همهیعنی می
**** 

 کند.خان متعجب نگاهمان میکیومرث

 زند.آورد و لب میسرش را جلوتر می

 واقعاً یغما؟ -

 چرخاند.تاب را سمت خودش میعمران لب

 ناراحت شدی دیگه نه؟االن شما  -

 دهد.خان جواب میکیومرث

بار مقابل خودش و خواهرش شرمنده شدم، حاال اگه باز یک -

 اذیتش کنی

 عمران جواب داد.

 شم.کنم، به جون خودش آدم مینمی -

 دهد.خان کالفه نفسش را بیرون میکیومرث



 گوید.عمران می

 جا؟میای اینخوایم به زودی عقد کنیم، شما بابا ما می -

 دهد.سر تکان می

 شه، دست تنهاام.نمی -

ای برای گم، عجلهشما تا پایان مداوای یغما بمونید، اما بازهم می

 عقد نیست.

 کند.سرمان سر خم میهامون از پشت

 ای هم داره؟نظرتون این همه اصرار فایدهبابا به -

 دوتاوقتی این 

 زند.یکند و لب مگردد نگاهش میعمران برمی

 ها!زنم تو سرتهامون می -

 خندد.هامون آرام می

 شه جز شرم و حیا!تو وجود تو یکی همه چی پیدا می -

ی عمران ی برهنهتنهطوری چندساعت پیش و نیمخواهد یکمی

 مان کند.را یادآوری

 یک_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

  یغما#



شرکت چندان جالب هایشان حول محور کار و اوضاع نهحرف

جون تاب را به دست مهینلب  چرخد و بعداز خداحافظیمی

 دهیم تا کمی رفع دلتنگی کند.می

اندازد و سرش را نزدیک گوشم ام میعمران دست دور شانه

 آورد.می

 بریم اتاق؟ -

 کند.ی چشم نگاهش میبا گوشه

 نه! خودتم از روی تن من جمع کن درد دارم! -

د و کنها را باال و پایین میو شبکه گیردکنترل را در دستش می

 گوید.آرام می

 ای نامرد! -

که جوابش را بدهم، صدای لرزان و آمیخته با جیغ قبل از این

آمیزد با صدای شکستن لیوان چای ترالن که ایستاده، درهم می

 افتاد.که از دستش رها شده و روی زمین می

 کشد.جیغ می

 هامون -

رساند لرزد میبه او که تمام قد می زده خودش راهامون وحشت

 گوید.و می



 جانم، جانم چی شده ترالن؟ -

اندازد و به پاهایش نگاه ترالن با رنگی پریده سر پایین می

 کند.می

 خون! -

شود و خیز میکوبد و عمران نیمجون بر صورتش می مهین

 گوید.می

 به چی زل زدی؟ باید بریم بیمارستان، هامون -

توانم نگاه مبهوتم را از رد باریک خون که پیراهن نمی من اما

چکد و و روی پاهای سفیدش می  سبزِ تا زیر زانویش را رد کرده

 های سفید را سرخ کرده، جدا کنم.قسمتی از پارکت

 کند.بوی گند مرور خاطرات مشابه مشامم را پر می

ی آب شکست و زمین و پاهای او غرق در شب هم شیشهآن

 ود.خون ب

 آن شب هم رنگش سفید بود.

 هم وحشت کرده بودیم.آن شب

 حاال زود است برای این اتفاق، جنینش تازه پنج ماهه است!

 ی آن روزها؟!نکند تکرار شود همه

 لرزم.وحشت کرده می



جون و هامون از خانه خواهد همراه ترالن و مهینعمران می

 خارج شود.

 ، فشار خوتم نزول کرده.خوردمیهایم برهم لرزم! دنداندارم می

 لرزم!بدجوری می

 ام.یخ زده

 ام.ترسیده

 گوید.ی آخر میدر لحظه

 مونم.پیش یغما می -

 به ما خبر بدید.

 زند انداخته.جون دست زیر کتف ترالنی که هق میمهین

 ام یغما خیلی ترسیده.مواظب باش بچه -

 شوند.دارد و از در خارج میهامون سوییچ را برمی

خوری را در که قاشق چایرود و درحالیعمران به آشپزخانه می

 آید.چرخاند بیرون میلیوان آب قند می

 چسباند.نشنید و لیوان را به دهانم میکنارم می

 زنم.بازویش را چنگ می

 عمران -

 چسباند.اش میسرم را به سینه



 شه.نگران نباش، چیزی نمی -

 زنم.هق می

 ت.خونریزی داش -

 بوسد.سرم را می

 آروم باش خانومم. -

توانم آرام باشم وقتی معلوم نیست قرار است چه توانم، نمینمی

 بالیی به سر خواهرم و جنینش بیاید.

 خدایا رحم کن.
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 یغما#

 

 ام.جا روی کاناپه در آغوشش جمع شدههمان

 کند.رهایم نمی

 فشارد.را به تنش میام که من داند ترسیدهمی

 آورم.سرم را باال می

 میرم.زنگ بزن عمران دارم از نگرانی می -



کند و گوشی را از روی میز مقابلمان دست آزادش را دراز می

 گوید.دارد و میبرمی

 ده.تازه زدم یغما، جواب نمی -

 گویم.ملتمسانه می

 بار دیگه بزن.یه -

 گوید.ثانیه بعد میچسباند و چند گوشی را به گوشش می

 شد؟الو هامون، چی -

 دوزم.نشینم و چشم به دهانش میراست می

 کند.نفسش را آزاد می

 شه.خب پس درست می -

 بستری شد؟

 گوید.کند میتماس را که قطع می

 دیدی گفتم نگران نباش؟ -

 دکترش گفته باید استراحت مطلق باشه.

 دنیا بیارن.بهولی احتماالً بچه رو زودتر از موعد 

 گیرم.هایم میسرم را بین دست

 خاطر زودرس بودناش به، اگه بچهوای خدایا -

 زند.حرفم را قطع کرده، تشر می



 نفوس بد نزن. -

 کند.من و من می

 گوید.بیند مینگاه منتظرم را که می

 دنیا بیاد که بهتره.حاال زودتر به -

 کنم.متعجب نگاهش می

 نشاند.میای روی سرم بوسه

 گم.برای پیوند مغزاستخوان می -

 کنم.بغض می

 خطر بیفته اما من عمل بشم؟ای جون اون بچه به واقعاً راضی -

 کشد.هایش میدستی روی ریش

حاضر جون تو برام راضی به خطر افتادنش نیستم ولی درحال -

 تر از هرچیزیه.مهم

 گوید.می ایستد وکه فرصت کنم چیزی بگویم میقبل از این

 هامو بزنم.رم ریشمی -

 کنم.طور نگاهش میهمان

 گردد.مسیر رفته را برمی

 پرسد.کند و مینگاهم می

 ساعت داروهات نیست؟ -



 دهم.سر تکان می

 چرا، هست. -

ی رود و لیوان آب را به همراه کیسهسمت آشپزخانه می

 آورد.هایم میقرص

 آورد.یرون مینشیند و از هرکدام یک عدد بکنارم می

 ام.طور تمام حرکاتش را زیر نظر گرفتههمان

دلم برای ابروهای پرپشتی که دیگر زیرشان را تمیز نکرده 

 رود.می

 طور.ای که میانشان نشسته هم همینبرای اخم ناخواسته

 این مدت دوری او را عوض کرده.

 اش کامالً مشهود است.تغییرات رفتاری

 اتش را روی او گذاشته.چندجلسه مشاوره هم تاثیر

 چرا زودتر این کار را نکرده بود؟

ی مان شد و رابطهدیگر قطع میحتماً باید نخ اتصالمان به یک

 ماند که بفهمیم راه درست چیست؟!دیگر به یک مو هم بند نمی

مان کم است، نفسم به پوست کشم و چون فاصلهآهی می

 خورد.صورتش می



آورد و چشم داشته و آرام سر باال میها را کف دستش نگه قرص

 بندد.می

 کشد.عمیق نفس می

 جوری باهام!نکن این -

 کنم.خیره و متعجب نگاهش می

 وا عمران! من که کاری نکردم. -

 گزد.بلعد، لب میآب دهانش را می

 نفست که روی پوستم پخش شد! -

 خندم.می

 چه سست عنصر! -

 اش گرفته.خودش هم خنده

 م؟حق ندار -

 اندازم.شانه باال می

 خواهی!زیاده -

 برد.تای ابرویش را باال مییک

 خواه بودم که توی همون دوراناگه زیاده -

 شوم.سرخ می

 دهد.پروا ادامه میاما او بی



 ای!قبول کن زیاده خواه نبودم که تو هنوز باکره -

آمیزمان، خشونتهای اندازم و با یادآوری رابطهسرم را پایین می

ریزد را کنترل قطره اشکی را که از چشمم فرو میتوانم یکنمی

 کنم.

 زنم.لب می

 ام، ولی، ولی هزار مدل وحشیانه باهام رفتار کردی.آره باکره -

 آورد.گذارد و سرم را باال میام میدست زیر چانه

 کند.داد میپشیمانی در چشمانش بی

 کنی؟!اد میبخشی مگه نه؟ بهم اعتممی -

 گویم.دهم و با بغض میسر تکان می

سخته! دوستت دارم ولی اعتماد سخته! اما اگر خوب بشم،  -

 آره!

 کند.اخم می

 غلط کردی خوب نشی، اصالً جرأت خوب نشدن داری؟ -

 اش را ترک نکرده.تغییر هم که کرده باشد، اما خوی اصلی

 زنم.با بغض زیر خنده می

 ای عمران!دیوونهخدا خیلی به -

 آورد.ها را سمت دهانم میقرص



 آ کن عمویی.-

 کنم.خندم و دهان باز میمی

 گوید.جدی می

ی توام که دنیا ام، دیوونهام، بدم دیوونهقبول دارم که دیوونه -

 بدون تو برام جهنم شد.

 حاال بمیرم، دیگر هیچ آرزویی ندارم.اگر همین

 گوید.ایستد و میمی

 مون زیادی بدهکاریم.به خود -

  روزایی که گند خورد بهش.

 زند.شود و کنار گوشم لب میخم می

 ه.شترالن که بیمارستانه، با غصه خوردن تو چیزی درست نمی -

 بریم بیرون؟

 حوصله ندارم، جانش را هم ندارم.

حال اند تا من را کرخت و بیسرگیجه و تهوع دست به هم داده

 کنند.

 چینم.لب ورمی

 آخه -

 گوید.خندد و با شیطنت میایستد، میراست می



 اتو کج و کوله نکن.قیافه -

 بریم بیرون بلکه این فکرای خاک برسری از سرم بپره! 

 زنم.ای به رانش میضربه

 ادب.بی -

 زند.قهقهه می

 بَده که باهات روراستم؟ -

 ام را نادیده بگیرم.کنم سرگیجهایستم و سعی میمی

 روراست بودنتم بچه پررو! هالک این -

که وارد شوم، ناغافل دستم را رسم و قبل از اینکنار در اتاق می

 ترسم.گیرد که میاز پشت می

 چسباند.چرخاند و کمرم را به در میمن را می

 زند.لب می

 کوچولو باهام راه میای؟یه -

 راهی برای گریز ندارم.

 راه بیایم! خواهم، بایدحتی اگر نخواهم، که البته می

یک دستش روی بازویم نشسته و یک دستش را کنار سرم 

 گذاشته.

 تمام تنش هم که کامالً مماس تنم است.



 زنم.لب می

 عمران -

 کند.هایم صدایم را خفه میهایش روی لبحرکت لب
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خواهم خودم را کنند و میروی میهایش روی تنم پیشدست

 هایمان،لب  یمش کنم اما با خیس شدن پشتتسل

ام خیره کند و به خون جاری شده از بینیسرش را جدا می 

د برطور که دستم را گرفته و سمت دستشویی میماند و همانمی

 زند.لب می

 بمیرم الهی برات -

 خورم.رود و تلو تلو میچشمانم سیاهی می

ازد و در آغوشم اندفوراً خم شده و دست زیر زانوهایم می

 گیرد.می

 هایش هستم.مثل یک کودک روی دست



کشد و شیر آب ی در دستشویی را پایین میگیرهبا آرنج دست

 کند.روشویی را باز می

 شوم.به صورتم در آیینه خیره می

 توانم دروغ بگویم.به خودم که نمی

مو و چشمانی بدون مژه و صورتی بدون ابرو، من با سری بی

هایی که زیرشان گود شده و به سیاهی نشسته، لبچشمانی 

رنگ و خشک شده و حاال خونی که تا زیر گلو و اطراف بی

توانم برای او داشته ام را آغشته کرده، چه جذابیتی میبینی

 باشم؟

 بینم.برق اشک را در چشمانش می

دهد و با همان یک دستش که زیر کمرم را به دیوار تکیه می

کند و چند برگ دستمال جدا کرده کنترلم میزانوهایم است، 

 کشد.ها میروی خون

 شوید.کند و صورتم را میبعد مشتش را پر از آب می

 ام.خجالت زده

 گویم.دزدم و مینگاه می

 پشت لب خودتم خونیه! -

 دهد.جواب می



 فدای سرت. -

 دهم.اش تکیه میام و سرم را به سینهحال شدهبی

 گذاردم.رام روی تخت میرویم و آبیرون می

گیرد و به هایم را در دست مینشیند و دستکنارم می

های سرم است و هم به های رویشان که هم جای سوزنکبودی

 شود.مردگی در سطح پوستم، خیره میدلیل خون

 بوسدشان.آیند و میهایش روی دستانم به حرکت در میلب

 زنم.هق می

 ام نباش.وابسته -

 کند.نگاهم می

شه، تو خوب چیز درست میتونم نباشم، همههستم، نمی -

چی سر و سامون کنیم، کنارهم به هنهشی، زندگی میمی

 شیم.دار میدیم، بچهمی

 ست.ها امید واهیی اینداند که همهخودش هم می

هایش را شانه شود و لرزشکند و از اتاق خارج میپشت می

 بینم.می

 شوم. خواهم خوبحاال می

 خاطر او!خاطر خودم، فقط بهبه نه



 خدایا، کمکم کن.
﴾﷽﴿  
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 این روزها دوست دارم نگاهش کنم.

 یک دل سیر، زیاد، عمیق، طوالنی!

چه بود در دو چشم سیاه و معمولی اش که جانم را، قلبم را به 

 صالبه کشید؟

آنقدر خیره اش می مانم که زیر دست زیر چانه ام می زنم و 

 خنده می زند.

 چته باز؟ چرا این جوری نگام می کنی؟ -

 به خدا می ترسم، نکنه باز غلطی کردم و خودم خبر ندارم.

 در آغوشش می خزم.

 پاسخم می شود سکوت و عمیق بوییدن تنش.

می خواهم بوی تنش را، فارغ از بوی عطر عجیبش، فقط و فقط 

 امم ذخیره کنم.بوی او را، در مش



 ترسو شده ام.

می ترسم مبادا سایه ی شوم و لعنتی جدایی، باز روی زندگی 

 مان سایه بیندازد!

هردو مار گزیده ای شده ایم که از ریسمان سیاه و سفید هم 

 وحشت داریم.

 هردو پشیمانیم از نگفتن آن چه که باید در وقت نیاز می گفتیم.

 یدآمیز گفته ام و هم او.حاال هم من از تمام پیام های تهد

 مخفی کاری ای که باعث شده بود هردو به هم بدبین شویم.

 دیر به نتیجه رسیده ایم.

 اما معتقدم هرجا که جلوی ضرر را بگیریم، منفعت است.

 دیگر مطمئن بودیم تمام آشوب ها زیر سر مخبری و مانا بوده.

ا شرکت در این مدت ضررهای مالی زیادی متحمل شده بود ام

من آن قدری درگیر بیماری خودم و حال ترالن و طفلش هستم 

 که نخواهم خیلی وارد این مسائل شوم.

همان شب مهین جون و هامون به خانه برگشتند و ترالن در 

 بیمارستان و تحت مراقبت مانده بود.

خونریزی اش کنترل شده بود اما به دلیل عدم توانایی رحم در 

 ان سقط وجود داشت.نگهداری جنین، هرلحظه امک



 هامون کالفه و کم حرف شده

 حق هم دارد.

 حال همه مان خراب است.

گاهی فکر می کنم شاید اگر ما دو خواهر وارد زندگی آن ها 

 نشده بودیم، حاال آرامش بیش تری داشتند!

 تعارف که نداریم، دست سرنوشت با ما خوب تا نمی کند.

بود که بر سرمان نازل  تا کمی صدای خنده هایمان بلند شد، بال

 کرد.

دروغ چرا، من دیگر همان قدر از خوشی ها هراس دارم که از 

 ناخوشی ها!

ترسمان از این است که نکند بچه از دست برود و حالت های 

 عصبی ترالن این بار با شدت بیش تری شروع شوند.

 چاره ای نداریم جز صبر.

چند روز، در  مهین جون به خانه ی هما رفته و طبق معمول این

 این ساعت من و عمران در خانه تنها هستیم.

 امروز نوبت جلسه ی شیمی درمانی دارم.

بی حال تر از هر روز دیگری، بی حوصله بافت کرمی یقه اسکی 

 ام را از کمد بیرون می کشم و به تن می کنم.



می خواهم شلوار جین آبی روشنم را به پا کنم که به محض خم 

 گیرم. شدنم، سرگیجه می

نمی توانم تعادلم را حفظ کنم و برخورد ساق پایم با لبه ی تخت، 

صدای بلندی ایجاد می کند و متعاقب آن ناله ی آخ گفتن من در 

 اتاق می پیچد.

 عمران سراسیمه خودش را به اتاق می رساند.

هم سرگیجه و هم درد در ناحیه ی ساق پایم دارم، اما این ها 

 کنم بدون شلوار مقابلش ایستاده ام. باعث نمی شود که فراموش

 نه این که تا به حال جای جای بدنم را ندیده باشد، نه!

اما مدت هاست رابطه ای نداشته ایم و این باعث می شود معذب 

شوم و لباسم را پایین بکشم و با همان چهره ی از درد جمع 

 شده ام بنالم.

 برو بیرون عمران هیچی نیست. -

 عصبی جلو می آید.

 مگه من مردم که صدام نمی کنی بیام کمکت لعنتی؟ -

بافتم را بیش تر کش می آورم اما نهایتا می تواند کمی تا باالی 

 ران هایم را بپوشاند.

 خوبم عزیزم برو حاضر می شم میام. -



 زیر بازویم را می گیرد و چپ چپ نگاه به صورتم می کند.

 سمت تخت می کشاندم و مجبورم می کند بنشینم.

 می غرد.

 خوب نیستی المصب، خوب نیستی! -

 من از موقعیت پیش آمده خجالت زده ام.

مقابل پاهای برهنه ام روی دو زانو نشسته و من به جان پوست 

 لب هایم افتاده ام.

شلوار را از روی زمین چنگ می زند و در حالی که ساق پای چپم 

 را گرفته و در پاچه فرو می برد پوزخند می زند.

 ی خواد سرخ و سفید بشی.نم -

 زیرچشمی و جذاب کمی سرش را باال می گیرد.

 می خواد خوب صورتم را کنکاش کند و می گوید.

 چی رو از من قایم می کنی یغما؟ -

چرا یه جوری برخورد می کنی که انگار تا حاال انگشتمم بهت 

 نخورده؟

 خنده ام می گیرد.



از کمی مکث با پشت پای چپم را که در شلوار فرو می کند، پس 

دستش آرام از میانه ی رانم تا سر انگشتان پای راستم را لمس 

 می کند.

 نفس در سینه حبس کرده، درست مثل من!

او دندان روی هم می ساید و من تند تند بزاق دهانم را فرو می 

 دهم.

این بار آرام از سر انگشتانم باال می آید و روی ساق پایم مکث 

 می کند.

تی که به کناره ی تخت برخورد کرده و کمی ورم دارد همان قسم

 و به کبودی می زند.

سر جلو می آورد و لب هایش را که به آن قسمت می چسباند 

 لب می گزم.

فاصله می گیرد و بدون این که نگاهم کند شلوار را در پایم فرو 

 می برد.

 همان طور ثابت نشسته ام.

 سر باال می گیرد و می خندد.

 ی یه تکونی به ماتحتت بدی که شلوارو بکشم باال؟می خوا -



می خندم و دست روی دست های او که لبه ی شلوار را گرفته 

 می گذارم.

خوبم دیگه سرم گیج نمیره برو می کشم باال. چه اصراریه حاال  -

 عمران؟

 نگاهم می کند و یک تای ابرویش را باال می دهد.

هایم می گذارد و  نیم خیز می شود و دست هایش را سر شانه

 من را روی تخت می خواباند و خودش کامل شلوار را
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  باال می کشد و دکمه و زیپش را می بندد. 

راست می ایستد و دستی به صورت صاف و بدون ریشش می 

 کشد.

 هوم، خب توله، دیدی نخوردمت؟ -

 می نشینم و با خنده می گویم.

 ممنونم.آره  -

 دست بین موهایش فرد می کند.



 البته این حجم از خوددار بودن خیلی برام سخته -

 چشمکی چاشنی کالمش می کند.

 عیب نداره فعال صبر می کنم. -

 در دلم قربان صدقه اش می روم.

گفته بود صبر می کند تا از نظر روحی توانایی پذیرش شروع 

 رابطه را داشته باشم.

ادامه می دهد و تاثیرش را کامال حس می جلسات مشاوره را 

 کنم.

شلوارک و رکابی اش را از تنش در می آورد و در حالی که سمت 

حمام می رود، اوست و یک شورت پادار کوتاه تا همان باالی 

 رانش.

 چشمانم نمی خواهند از مغزم اطاعت کنند.

و وای بر من که دریده و بی حیا شده ام و با نگاهم عضالت در 

 تنیده اش را می بلعم.هم 

 هرچند بسیار الغر شده اما فرم بدنش را زیاد از دست نداده.

 در یک حرکت می چرخد و نگاهم را غافلگیر می کند.

 شرایط بدی ست.

 هول شده ام و می خواهم روی برگردانم.



اما مچ نگاهم را گرفته که با صدای بلند قهقهه می زند و انگشت 

 در هوا تکان می دهد.

ای دختره ی هیز، االن قشنگ مصداق بارز کافر همه را به  ای -

 کیش خود پندارد شدی!

هجوم خون با صورتم را حس می کنم و خم می شوم تا دمپایی 

رو فرشی ام را بردارم و سمتش پرتاب کنم که خودش را در 

 از داخل حمام می گوید.  حمام می اندازد و

 حاال عیب نداره، خجالت نکش. -

 خواستی به خودم بگو دیگه یواشکی دید زدنت چیه.اگه چیزی 

  جیغ می کشم

 عمران خیلی بی ادبی -

 صدای خنده اش در صدای آبی که از دوش روان شده می پیچد.
**** 
سومین دفعه است که در فاصله ی بیمارستان تا برگشت به خانه 

 ماشین را کنار می زند و من باال می آورم.

ع و بدن دردها و بی حالی های بعد از هیچ چبزی به اندازه ی تهو

 شیمی درمانی آزارم نمی دهد.



زیر کتفم را می گیرد و می خواهد کمکم کند تا سوار ماشین 

 شوم.

 دستش را می گیرم و لب می زنم.

 نه عمران، یکم راه بریم. -

 هوا بخوره به سرم.

 شاید بهتر بشم.

 سر تکان می دهد.

 می دهم.انگشتانم را میان انگشتانش جای 

یک ربعی که پیاده روی می کنیم، معده ی خالی ام از گرسنگی 

 مالش می رود.

مشامم برای بوی قهوه و کیک شکالتی تازه ای که از کافه ی 

 کناری می آید تیز می شود.

 نگاهم را دنبال می کند و دستم را می کشد.

 اما قبلش می پرسد.

 قهوه برات بد نیست؟ -

 شانه باال می اندازم.

نمی دونم مهم نیست، من فقط االن هم گرسنه ام هم دلم  -

 قهوه و کیک می خواد.



با خنده نگاهم می کند و با انگشت اشاره اش سر بینی ام ضربه 

 می زند.

 باشه جوجه. -

 

و من با لذت آخرین تکه ی کیک با مغز شکالت آب شده و 

جومش کارامل را که به چنگال زده ام در دهانم فرو می برم و می 

 و جرعه ای از قهوه ام را می نوشم.

از کافه که بیرون می آییم مسیرمان تا ماشین به نظرم زیادی 

 دور می رسد که آرام پا بر زمین می کوبم.

وای نمی تونم انقدر راه بیام، بشینم این جا تا ماشین رو  -

 بیاری؟

 ابرو باال می اندازد.

 نچ-

من را شبیه به یک پر  و قبل از این که فرصت کنم جوابی دهم،

 کاه روی شانه اش انداخته و سمت ماشین می رود.

 می گویم.

 من رو بذار زمین! -

 دستوری می گوید.



 هیس! حرف نباشه! جات خوبه فسقل. -

  راست می گفت،

 مگر در آغوش او امکان داشت که جایم بد باشد؟

 حالم بد بود، اما جایم نه.
﴾﷽﴿  
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 سه روز پیش دیده بودمش.

 در اواسط هفتمین ماه حاملگی شکمش کامال برآمده شده.

 پیشانی اش را می بوسم.

 دست روی صورتم می کشد.

 لب می زنم.

 الهی برات بمیرم، خسته شدی دوماه توی بیمارستان. -

سرتکان می دهد و پرعشق به شکمش خیره می ماند و لب می 

 زند.



ن همه ی این دلتنگی ها رو راضی ام تحمل خدانکنه آجی، م -

 کنم، فقط سالم به دنیا بیاد.

به سر بی مویم خیره می شود و می بینم که بغضش را کنترل می 

 کند.

 خودت خوبی؟ -

 همه ی این ها را همین سه روز پیش پرسیده بود.

 اما می دانم که می خواهد خیالش راحت شود.

 می خندم.

 رم.من خوبم، یعنی یکم بهت -

 عمرانم خوبه.

خیلی آروم تر شده، مراقبمه، هوام رو داره، نه که عصبی نشه ها، 

 نه!

 با یادآوری رفتارهایش لبخند روی لب هایم می نشیند.

 کم تر سیگار می شه، خیلی فرق کرده ترالن. -

 نگران رابطه ی ما نباش.

 دست روی بازویم می کشد.

 مطمئنی؟ -

 شکمش را نوازش می کنم.



 مطمئنم، فکر و خیال نکن برای فسقل خاله خوب نیست.آره  -

 هیراد کوچولومون ناراحت می شه.

 اسمی بود که چندروز قبل با هامون انتخاب کرده بودند.

 چه قدر برای دیدن جسم کوچکش بی قرار بودم.

 گفتم.

 راستی قراره نزدیک دو سه هفته ی دیگه عقد کنیم. -

 نمی تواند بغضش را کنترل کند.

 دستم را از روی شکمش برمی دارد و به لب هایش می چسباند.

 خوش حالم برای حال خوبت. -

 صورت زیبایش را می بوسم.

چه قدر خدارو برای حضورت توی زندگیم شکر کنم دورت  -

 بگردم؟

 اشک هایش را با پشت دست پاک می کند.

 زندگیم قبل تو خیلی بد بود! -

 یاد بیارمش. اون قدر بد و سخت که نمی خوام به

 دختر یه زن معتاد و هرزه بودن اصال چیز خوبی نیست.

 چه قدر خوشبختم که االن خونواده دارم، یه خونواده ی واقعی!

 آه می کشد و تمام جانم گوش شده برای شنیدن حرف هایش.



من با سهراب خوشبخت بودم، فکر نمی کردم یه روزی بدون  -

 اون حتی بتونم نفس بکشم.

 لب هایش می نشیند. لبخند روی

 ولی خدا خیلی دوستم داشت که هامون رو بهم داد. -

 چشم می بندم و عمیق نفس می کشم.

 او خوشبخت است و خوشبختی اش در صدر آرزوهایم قرار دارد.
**** 

 دست هایم را بغل کرده ام و کنارش راه می روم.

 دندان هایم بر هم می خورد کالهم را کمی پایین تر می کشم.

عمران همان طور که دو دستش را در جیب های شلوارش فرو 

 برده، نگاهم می کند

 ابروهایش را با تعجب باال می دهد.

 سردته؟ -

 سر تکان می دهم.

 دستام یخ کرده، سویشرتم جیب نداره. -

بدون این که نگاهم کند، در همان حاشیه ی خیابان کنار بادجه 

 ی تلفن عمومی می ایستد.

 ابلم می گیرد.دستانش را مق



 دستاتو بده من. -

 می خندم و دست هایم را کف دست هایش می گذارم.

 نگاهی به چشمانم می کند و لبخند روی لب هایش می نشیند.

انگشتانم را نزدیک لب هایش می برد و نفسش را رویشان ها می 

 کند.

گردن کج می کنگ و به او که با جدیت می خواخد دستانم را 

 ی شوم و لب می زنم.گرم کند خیره م

 نکن این کارا رو، نمی گی یهو می میرم برات! -

 نگاهی گذرا به صورتم می اندازد.

 غلط کردی بمیری، مگه دست خودته؟ -

 بلند می خندم.

 عمر دست خداست عمران خان. -

 انگشتانم را به لب هایش می چسباند.

کفره ولی حتی الزم باشه به خاطر تو با خود خدا هم می  -

 نگم.ج

 لب می زنم.

 عمران -

 چشم هایش به خون می نشیند.



 انگار می خواهد فریاد بزند و خوب شدنم را از خدا بخواهد.

 پشت سرهم می کشد.  اما سکوت می کند و چند نفس عمیق و

من مدت هاست که کشته و مرده ی آن صدای خس دار و 

 جذابش شده ام.

 خصوصا وقتی آرام صحبت می کند.

 بدون چشمات جون میدم.یه روز  -

 نباشی نیستم، بفهم اینو!

می داند که در دلم کیلو کیلو قند آب می شود با این مدل حرف 

 زدنش؟

سر انگشتانم را آرام بین لب هایم می گیرد و با زبان خیسشان 

 می کند.

 می خندد.

 خوشمزه -

چپ چپ نگاهش می کنم و دستانم از میان دستانش بیرو می 

 کشم.

 گه گرم شدم.مرسی دی -

 یک تای ابرویش را باال می دهد.

 نامرد خواستم یکم مزه ات کنم. -



 دست را دور بازویش حلقه می کنم.

 زیادی ات می شه سر دلت می مونه، پررو نشو. -

 چشمانش را تنگ می کند و با شیطنت جواب می دهد.

کارت ساخته ست، حاال هی ناز کن، هی طاقچه باال بذار،  -

 سرتق خانوم!

 لبخند دندان نمایم حرصی اش می کند.

چشمانم جواهرفروشی سمت دیگر خیابان را نشانه می گیرد که 

 عمران لب می زند.

 بریم ببینم خانومم دلش چی می خواد. -

پشت ویترین می ایستم و چشم هایم از روی تمام جواهرات زیبا 

 و ظریف سر می خورد روی دو رینگ سفید و ساده.

 سر تکان می دهد.

 هوم، موافقم. -

 می خندم.

 از نگاهم همه چیزو می خونی؟ -

 چانه ام را می گیرد و صورتم را ثابت نگه می دارد.

 در چشمانم خیره می شود.

 آره چشمات همه چیزو داد می زنن. -



 ذوق زدی که می شی برق می زنن.

 مگه می شه نفهمم؟

 انگشت اشاره اش را تکان می دهد.

 این چشما فقط برا خودمه ها.البته این نگاه و  -

 فقطم من باید بتونم بخونمش.

 حله؟ ملتفت شد؟

 چهره ام را متفکر نشان می دهم.

 خب مثال بچه امون چی؟ -

 تیز نگاهم می کند.

 بچه که حاال حاالها حرفشم نزن. -

 لب ورمی چینم.

 خب باالخره منظورم اینه این نگاه ذوق زده ها سهم -
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 بچه امون هم می شه.



 اخم می کند و جدی می گوید.

 آقا اصال من بچه نمی خوام. -

 حرفشو نزن جلوم.

 خنده ام گرفته و بدم نمیاد سر به سرش بگذارم.

 من می خوام. -

 پوزخندی معنادار می زند.

 حاال بخوای و نخوای که فعال خودت هیچ جوره کوتاه نمیای! -

 که گرده افشانی کنم.منم گیاه نیستم 

 مشتی آرام به بازویش می زنم.

 بی تربیت مگه من االن رو گفتم. -

 شانه باال انداخت.

کلی خواستم در جریان باشی که باید برای بچه دار شدن  -

 مراحل الزم رو طی کرد.

 می خندم.

 خیلی پررویی. -

 جواب می دهد.

 آره می دونم. -

 کمی سکوت می کند و بعد می گوید.



من واقعا نمی تونم تورو با کسی شریک بشم یغما. فکر این که  -

یه توله نیم وجبی بخواد هوش و حواس تو رو برای خودش بکنه 

 روانی ام می کنه.

 چشمانم را گرد می کنم.

 عمران بچه شدی؟ این حرفا چیه؟ -

 هرکسی جایگاه خودشو داره.

 دستش را در هوا تکان می دهد.

 با جایگاهش. غلط کرده یه الف بچه -

 چپ چپ نگاهش می کنم.

 سرش را تکان می دهد.

 هوم چیه؟ من باید بخوام تا بشه دیگه، که نمی خوام. -

 توام حضرت مریم نیستی!

 چشماتو برام چپکی نکن.

 آه می کشد.

فعال تو مرحله ی خرید حلقه گیر کردیم ببین اسکولمون  -

 کردی داریم از چی حرف می زنیم!

 .راست هم می گوید



اما چرا انقدر این حسادت شیرین و حس تملک قلدارانه اش را 

 دوست دارم؟

آن قدر چهره اش شیرین و تخس شده که طاقت نیاورم و همان 

 جا پاهایم را بلند کنم و گونه اش را ببوسم.

 می خندد.

 جون بابا، خلق و خوی این اروپایی ها روت تاثیر گذاشته ها! -

 با خنده نگاهش می کنم.

 خیلی دوستت دارم. -

 چشمک می زند.

 چاکرخواتیم! -

 

رینگ را که به دستش می کند، دلم برای تضاد رنگ سفیدش که 

 روی انگشت مردانه ی با پوست برنزه اش نشسته می رود.

فروشنده هردو را برایمان در جعبه ای می گذارد و با کلی حس 

 خوب راهی خانه ی هامون می شویم.
**** 

 ین جلسه ی شیمی درمانی باقی مانده.هنوز تا پایان ا

 تازه نیم ساعته گذاشته که می فهمم حالم خوش نیست.



 درواقع زیادی بد است.

در زمان کوتاهی خون بینی ام تمام تخت را آلوده می کند و عق 

 می زنم و باال می آورم.

پسر جوانی که روی تخت کناری ست زنگ پرستاری را می 

 فشرد.

 نای باز نگه داشتن چشمانم را ندارم. نمی دانم چه شده اما

 رعشه به بدنم افتاده.

 انگار جان می خواهد از بدنم بیرون بزند.

آخرین چیزی که می بینم تصویر پرستاری ست که شتاب زده به 

 اتاق می آید و بعد دلم یک خواب عمیق می خواهد.

هرچند که چشمانم بسته شده اما مغزم به طور کامل به خواب 

 نرفته.

آن قدری که می توانم صدای دکتر انگلیسی زبان را بشنوم که 

 به پرستار می گوید.

 بدنش دیگه به شیمی درمانی جواب نمی ده. -

باید با دکتر اشمیل صحبت کنم تا اگر امکانش هست زایمان 

 خواهرش رو جلو بندازه.

 به بندناف نیاز داریم.



کرده، هرچند که در چنین شرایطی که سرطان خیلی پیشرفت 

 پیوند مغزاسنخوان هم ریسک باالیی رو می طلبه.

آن ها هنوز در حال صحبت و تزریق داروهای مختلف به من 

 هستند.

 کاش کامال بی هوش شده بودم.

 کاش نمی شنیدم.

 کاش همین االن گوش هایم کر شود.

 اصال خودم بروم به درک!

 کاش کسی این ها را به عمرانم نگوید.
﴾﷽﴿  
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 همه چیز شبیه یک خواب است.

 این با سرعت پیش رفتن همه چیز، باور نکردنی ست.

 چندمین بار است که معجزه را با چشم های خودم می بینم؟

راضی نبودم که به خاطر عمل من، هامون و ترالن در معذوریت  

 ودتر از موعد متولد شود.قرار بگیرند و بپذیرند که کودکشان ز

اما انگار هیراد کوچولویمان زیادی برای دیدن این دنیا عجله 

 داشت.

قبل از این که پزشک معالج من، قضیه ی جلو انداختن زایمان را 

 با دکتر اشمیل در جریان بگذارد، کیسه آب ترالن پاره شد!

 قبل تر هم آزمایش های الزم از بند ناف گرفته شده بود و حاال

زمانی که هیراد در طبقه ی پایین همین بیمارستان متولد شده، 

در این طبقه، ترتیب عمل اورژانسی را برای عمل پیوند من می 

 دهند.

دکتر بی قراری های عمران را که دیده بود، اجازه ی مالقات قبل 

 از عمل را داده.

 حاال عمران با یک دست لباس آبی استریل کنارم ایستاده.

 ر دستش فشار می دهد.دستم را د



برعکس همیشه که تنش یک کوره آتش است، حاال سردِ سرد 

 است.

 سرش را خم می کند و کنار گوشم آرام می گوید.

 خوب شو خانومم باشه؟ -

 پلک روی هم می گذارم.

 قول می دم، ترالن و هیراد خوبن؟ -

 لبخند می زند.

نوزادان، توی آره هردوشون سالمن، بچه رو فعال بردن بخش  -

 دستگاهه.

 دلم برای دیدنش مالش می رود.

 نگاهم به چشمانم سرخ عمران گره می خورد.

 دستش را از دستم جدا می کند و صورتم را قاب می گیرد.

نگاهش را می خوانم که چشم می بندم و خودم را تسلیمش می 

 کنم.

با تمام بی حال بودنم، با تمام دردهایم، عشقی که از لب هایش 

 به لب هایم سرازیر می شود را تمام و کمال به کام می کشم.

 نفس می گیرد.

 یادت نره، قول دادی یغما. -



 دست کبود شده ام را باال می آورم و به صورتش می کشم.

 دوستت دارم عمرانم. -

کف دستم را به لب هایش می چسباند و در حالی که چشم بسته 

 می بوسدش.

 رون.همین جا هستم تا بیای بی -

 صدایم می لرزد.

 عمران هیچ چیز قطعی نیست این امیدواری زیادت ممکنه -

یک بار دیگر با بوسه ی نرم و مرطوبی که روی لب هایم می 

 نشاند، مُهر سکوت به زبانم می زند.

 دو پرستار وارد اتاق می شوند و عمران راست می ایستد.

 وید.یکی شان با لبخند و مهربانی به زبان انگلیسی می گ

 خب زوج جوان، اجازه هست؟ -

عمران دست روی سرم می کشد و می توانم متورم شدن گلویش 

 را ببینم.

 سخت نفس می کشد.

 درست مثل من.

ی قبل از ورودم به اتاق دهند و تا آخرین لحظهتختم را هول می

 عمل، دستم در دست عمران است.



فضای اتاق عمل ماند و من همراه دو پرستار وارد او پشت در می

 شوم.می

کنند با ام و سعی میشان را شناختهدر این چندماه همه

 هایشان استرسم را کاهش دهند.شوخی

 های عمران و نگاه نگرانش گیر کرده.اما دل من در میان دست

یک از لحظات امروز را در ذهنم خواهم چشم ببندم تا هیچمی

 ثبت نکنم.

 مان بازکه در این مدتی که رابطه ای فکر کنمخواهم به آیندهمی

 از سر گرفته شده، بارها با عمران درموردش حرف زدیم.

کنم که سالم متولد شده و هرچند کوچک است به هیراد فکر می

 ترین ناجی من شود.ی بندنافش توانسته بزرگاما به واسطه

 باید خوب شوم. 

 خاطر عمران و ترالن.به

 اقی ماندند.خاطر عزیزانی که برایم ببه

 خان رفت.اهللسهراب رفت، عنایت

 اما کم انگیزه برای ماندن ندارم.

خواهم حاال که کمی قلبم آرام گرفته از وجودش، از بودنش، نمی

 از لمس حضورش، بروم.



 زنم تا کمکم کند.از ته دل خدا را صدا می
**** 

 زند.با قاطعیت لب می

 بله قرنطینه! -

 زم.دوچشم به دهان دکتر می

های سفید و انگار قرار است حاال حاالها مهمان این تخت و اتاق

 دلگیر باشم.

 لرزد.ام میچانه

 چرخانم.سر می

شود همین یعنی دو ماه تمام، تنها راه ارتباطی من و عمران می

 ی مربع کوچک سی در سی؟پنجره

 دکتر قبل از من با او صحبت کرده.

 فشارد.هم می بینم که پلک رویاز همین فاصله می

 هزار معنی پشت آن لبخند خسته و پلک بر هم فشردنش است.

مانم، حتی دوماه، تنها جا میگوید: غصه نخور، همیننگاهش می

 ام.ام، سرش هم ماندهمانی! قول دادهنمی

 کند.اما بغض رهایم نمی



آورد و انگشتان شستش را از پایین به هم دستانش را باال می

اش از باال برایم طرح ی خم شدهبا انگشتان اشارهچسباند و می

 کند.قلب درست می

 کنم.خندم و زیر لب زمزمه میحالی میبا بی

 دیوونه! -

 کند.گوید و او یادداشت میدکتر چیزهایی را به پرستار می

گذارد و عینکش را ام میقبل از بیرون رفتنش دست روی شانه

 کند.جا میروی چشمش جابه

بار هم از پسش برمیای، ای هستی، اینیغما، تو دختر قوی -

شی، چون در علم تونم بهت قول بدم که قطع درمان مینمی

 چیزی صددرصد نیست.پزشکی هیچ

گم که اگر پیوند جواب بده، حالت روز به روز، اما این رو بهت می

 بهتر خواهد شد.

 مانمو من میروند کنم و او به همراه پرستار بیرون میتشکر می

ی و یک اتاق ایزوله با یک پنجره و صورت و چشمان خسته

 گیرد.عمران که نگاه از من نمی

 بغضم قصد خفه کردنم را دارد.

 اما نه!



 گذرد.می

 ها بدون او گذراندم.ها را ماهتر از اینسخت

 روزهایی که مرگ را لمس کردم.

 ست!پس حاال هم شدنی

 باید بشود!

فرستم و با لودگی دست دراز ای روی هوا میهبرای عمران بوس

 چسباند.اش میام را به گونهی فرضیکرده و بوسه

 نه_و_بیست_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 

های بنیادی هم انجام چهارمین روز از تزریق زیرجلدی سلول

 شد.

 پیوند مغز استخوان به همین صورت است.

برند و در یک مل میدر ابتدا تصورم این بود که من را به اتاق ع

طور نبود. پس از توضیحات دکتر شود، اما اینروز پیوند انجام می

های بنیادی متوجه شدم که در طی چهار روز پیاپی تزریق سلول

 شود.انجام می



با چیزی شبیه به دستگاه دیالیز، اما من رگ سالمی در بدن 

 ندارم و به همین دلیل از قسمت لگنم استفاده شد.

 کند.داد میی بدنم بینقطه به نقطه درد در

خواهم فغان کنم اما یک جفت چشم نگران چند متر می

است تا آخ بگویم و خونین تر دهان من را هدف قرار دادهطرفآن

 شود.

ه ها بحاال و در این یک هفته که از پیوند گذشته، شیمی درمانی

 های قبل شده است.تر از دورهمراتب و بسیار سنگین

سانت از موهایم به تازگی رشد کرده بود که مجدد دچار یک

 ریزش شده.

 تر!درد امانم را بریده، تنهایی بیش

 .نشینممی تماشا به را عمران که ستایشیشه همان من امید 

 زند.خوابی دو دو میچشمان او هم از بی

 ی هامون رفته.دوباری را برای استحمام به خانهفقط یکی

گرفت، حاال روزها با یک تر از روزی دوبار دوش نمیاویی که کم

 گذارد.ها را پشت سر مینقطه، ساعتدست لباس در یک

جون و هما و صدرا و ترالن و هامون هم از پشت همان مهین

 اند.شیشه به دیدنم آمده



 ی مالقات ندارند.اما دیگر اجازه

 عمران آن یک تکه جا را صاحب شده.

 برم.کشم و یا در خواب به سر مییا درد میاغلب ساعات روز را 

 زنم.شوم، با عمران حرف میزمانی هم که کمی بهتر می

 شویم.ای میخوانی حرفهکم کم داریم در لب

خواهد هایم برای اداهایش که میگاهی هم در میان درد کشیدن

 روم.چیزی را به من تفهیم کند، غش و ریسه می

ست که به خانه نداشته و دوروزی هیراد کوچولویمان هم مشکلی

 رفته.

 ست.دکتر از روند درمان من راضی

گوید روحیه خیلی مهم است و یکی از فاکتورهای مهم در می

های جدید، همین بهبود بیماری و پاسخ مثبت بدن به سلول

 ست.امیدواری

 امیدوارم.

 حضور عمران، شده نیروی زندگی.

 شده اکسیر جاودانگی.

 های بینمان برطرف شد.دورتخوب که کچه

 شاید اگر او پیدایم نکرده بود، حاال زیر خروارها خاک بودم.



 ای برای نفس کشیدن نداشتم.اگر او نبود امید و انگیره

 هایش تنگ شده .دلم برای لمس دست

 جگرم خون است.

 گذارد.طور ایستاده پلک بر هم میچندباری دیده بودم که همان

 عمران خسته است.

 تر از من.حتی خسته

 گذرد.ی چندین دقیقه میهرثانیه برایم به اندازه

 فرساست.طور گذراندن زندگی برایمان سخت و طاقتاین

 خطچوب ذهنم از ایگوشه  جای دیوار،ها بهشبیه به زندانی

 .کشممی

 حاال چشمم به دهان دکتر است و نگاهم ملتمس.

 گویم.به انگلیسی می

 کنم، فقط چند دقیقه.دکتر خواهش می -

چرخاند و خیره به عمران سر تکان او هم مثل من سر می

 دهد.می

باشه فقط لطفا تماس فیزیکی نداشته باشید، چون ورود  -

ترین میکروبی به بدن شما، به دلیل ضعف شدید در کوچک

 تونه خطرساز باشه.سیستم ایمنی می



 .گویدچرخد و میقبل از خروجش از اتاق سمتم می

 درمورد لیلی و مجنون از یکی از دوستانم شنیدم. -

 دهد.زند و ادامه میلبخند می

 با دیدن شما مطمئن شدم که اون داستان واقعیه. -

 واکنشم تنها لبخندی مبهوت است.

قدری دلتنگش هستم که حتی از تصور شنیدن صدایش تا به

 ی دیگر ذوق زده شوم و اشک بریزم.چند دقیقه

گذارم تا این لحظات زود بگذرند و عمران به این میچشم بر هم 

 اتاق ممنوعه پا بگذارد.

 کنم.هایش چشم باز میبا صدای قدم

 های مخصوص وارد اتاق شده.با کاله و لباس

گیرم و تمام تن دردناکم را ناخواسته لب زیرینم را به دندان می

 گیرد.یک حس شیرینِ تلخ، در برمی

 کند.جلو بیاید اما مکث می خواهد یک قدم دیگرمی

 مانم.ی مان خیره میبه فاصله

 حدوداً پنج شش قدم دور تر از من ایستاده.

 ریزم.زنم اشک میپلک که می

 ی خدا به خدمت من.های همیشهاشک



 لرزد.کند و دستانش کمی مینگاهم می

 شود.هرروز الغرتر از روز قبل می

 م.ایدیگر شدهی یکبا حسرت تنها خیره

، بلکه تنها باعث رفع دلتنگی نشدوجود آمده نهشرایط به

 ترمان کرده.تر و کالفهحریص

 خواهد جو را عوض کند.می

 شود.اما موفق نمی

 زند.مصنوعی بودن لبخندش بدجوری در ذوق می

 ی زشت.دلم برات تنگ شده توله -

 شوم از این مدل حرف زدنش.دیگر ناراحت نمی

 فشرم تا هق نزنم.هایم میدندانملحفه را میان 

 ای دورتر از این امکان ندارد.نزدیکی

 طاقت شده.بی

اش به برد عمق کالفگیطور دست در موهایش فرو میوقتی این

 آید.دستم می

 ایستد.آید و پایین تختم میچند قدم جلو می

 نشیند.دستانش روی انگشتان پاهایم می

 گیرم.نش آتش میبندد و من از گرمای دستاچشم می



 گوید.دار میخس

 شه داخل بدنت، میشه؟میکروب که از کف پات منتقل نمی -

 کنم.سکوت می

 .گویمکشد و من با بغض میوار روی پاهایم میدستانش را نوازش

 دلم برات تنگ شده عمران. -

 جا.خسته شدم این

 دوست دارم بریم، بریم خونه، برگردیم به زندگی عادی.

 کشد.نوازش پاهایم نمیدست از 

ی چشمانم اش خیرهداستنیبا چشمان سیاه و معمولی دوست

 شده.

 سی_و_دویست_پارت#
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 گذره.شه عروسکم، میتموم می -

 شی.مهم اینه که تو داری خوب می

 گیر.ی نق نقوی لوس و بهانهام، یک بچهبچه شده

 زنم.هق می



 خوام.من بغل می -

 کند.لبخند یغماکُش نگاهم می با اخمی شیرین و

تر از بغل، عالمه چیز بیشخواد، هم یهمنم هم دلم بغل می -

 منتها فعالً ممنوعه.

 خوبه منم بگم؟

 گیرم.هایم را میخندم و با پشت دست نم اشکمی

 زنم.لب می

 عمران. -

کند و جواب با همان لحن خودم و به لودگی صدایش را نازک می

 دهد.می

 جونم؟ -

دونم اصالً هرچی، برام حرف بزن، قصه بگو، الالیی بخون، نمی -

 خوام صداتو بشنوم.فقط می

 کند.ساق پایم را نوازش می

 گوید.بندم و میچشم می

دونم شایدم یکی بود که اون یکی از یکی بود، یکی نبود، نمی -

 اولم کنارش بود.

 .یی موفرفریه پسر شر و تخس بود و یه دختر ریزه میزه



جا بود، گرم بود، پرمحبت بود، هوای دختره همیشه بود، همه

 پسر شره رو داشت.

شد، اما همون پسر بده که توی فامیل و دوست و آشنا طرد می

 دختره انگاری از ته دل دوستش داشت.

 کنم.مان را تصور میگوید و من کودکیاو می

 زند.خنده در صدایش موج می

اش، توله یک چشمایی داشت قد آخ نگم از چشمای لعنتی -

 نعلبکی.

 ی زشت، با اون چشمای گرد و موهای فر.سوختهسیاه

 پسره دوستش داشت، مواظبش بود.

 جوره پاش بود.همه

 شود.تن صدایش آرام می

روزا گذشت، بزرگ شدن، قد کشیدن، رفتن کوه، رفتن  -

 ی هم زدن.مهمونی، دنبال هم کردن، بازی کردن، توی سر و کله

خوادش، تو اوج شیطنتای جوونیش پسره تازه فهمیده بود می

 بود اما دلش، گیر کرده بود.

 ها عاشقش بوده.فهمیده بود تمام این سال

 ها قطع شد.چی از بین رفت، نابود شد، رابطهاما یهو همه



ای که به پسره ربطی نداشت، سر یه خواستگاری، خواستگاری

 نداشت.ی سهراب هم به پسره ربطی سکته

 اما این وسط سوخت، آتیش گرفت.

سهمش شد دید زدنای یواشکی، اما نتونست تحمل کنه، داشت 

رفت جلو اما کرد و میشد، کاش غرور نکبتشو له میروانی می

 جاش یه کار احمقانه کرد.به

اش، بلکه هوش و هزار مدل دختر رنگارنگ آورد توی زندگی

 فری بپره.معرفتِ مو فرحواسش از اون دختر بی

 .شودگوید و قلب من میان کلماتش به صالبه کشیده میاو می

 صدایش هم ناراحت است.

شد شیش سال، شیش سال که ندیده بودش، اما یهو درست  -

 کرد دیدش.موقعی که همون پسر شره داشت فراموشش می

 دونی کجا؟می

 جلوی در آسانسور شرکت.

 کنم تا صورتش را ببینم.چشم باز می

 گوید.ی نامعلوم خیره شده و مییک نقطهبه 

پاهای پسر شره چسبید به زمین، نفسش قطع شد، برید، مات  -

 موند اما به روی خودش نیاورد.



 خبره.خواست دختره بفهمه تو دل بی صاحابش چهنمی

خواست معرفتی کرده بود، پسره بدجوری ناراحت بود. میبی

 سال لعنتی. ی تمام اون شیشتالفی کنه، به اندازه

 ام.اش ماندههای روی پیشانیخیره به عرق

 .گویدمی که ایلحظه آن  انگار مرورش برایش دردآور است

کرد دختره عاشق دونی پسره اون موقعی که فکر میمی -

 داداشش شده هزار بار آرزوی مرگ کرد؟

 دهد.گزم و او آب دهان فرو میلب می

نی، کنار شومینه، گفت خالصه، بهش گفت، تو یه شب بارو -

میرم برات، گفت بمون باهام، قول داد، خوام، گفت میخاطرتو می

 قول داد بمونه.

اما پسره، ای تف به ذاتش، تف به ذاتش که انقدر مو فرفری قصه 

 اش داد.رو اذیت کرد تا فراری

 مو فرفری رفت.

 پسره موند هاج و واج!

 در دنبالش، آخ نگم که چی کشید!دربه

 ریزم.مهابا اشک میبی حاال

 بینم زیر چشمانش نم دارد.افتد مینگاهم که به صورت او می



 دهد.اما ادامه می

 انقدر گشت تا مو فرفری رو پیدا کرد. -

ات دیگه مو نداره، گفت به پیداش کرد و بهش گفتن مو فرفری

شه، اشم، گفتن حالش بده، گفت خوب میجوره روانیدرک همه

اذیتش نکردی، گفت غلط کردم من فقط زنمو گفتن برو کم 

 کنم.خوام جبران میمی

 تر شدم.اومدم یغما، دیدمت، خراب بودی، خراب بودم خراب

 خوب بشو که خوب بشم.

 بمون تا بمونم.

 گوید.شود و میخم می

 شه؟نگفتی، ویروس و میکروب که از پا وارد بدنت نمی -

بوسد هایم را میو کف شودکه چیزی بگویم خم میو قبل از این

 زنم.و ضجه می

 خوامت.خدا که من تا ته دنیا میعمرانم، به -

 چسباند.اش را به پاهایم میگونه

 یغما، عاشقتم. -

 دور است اما نزدیک، نزدیک است اما دور!

 گر بودن را خوب یاد گرفته.ایم اما دل ما قناعتمعلق مانده



 کند.ایم به رضای اویی که معجزه میراضی

 یک_و_سی_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 

زند و های آزمایش را ورق میبار دیگر و با تعجب برگهدکتر یک

گوید که دست و پا شکسته چیزی به آلمانی به پرستارها می

  شوم.متوجه می

کنم و پریدن قدری زیاد است که وحشت میبهت در صورتش آن

 کنم.رنگ از رخم را حس می

 پرسم.میبه انگلیسی 

 دکتر من که خوبم، باز هم اتفاقی افتاده؟ -

 زند.با ناباوری لبخند می

 بار دیگه تکرار بشه.ها باید یکبله، آزمایش -

 رود.های قلبم باال میتپش

 دهد.ادامه می

 این سرعت از بهبودی برام عجیبه، باید مطمئن بشم. -

 گذارم.دست مقابل دهانم می



 دهد.می خندد و سرش را تکانمی

 ای هستی.دونستم که دختر قویمی -

 کند.ی مربع میای به پنجرهاشاره

 جا تکون نخورده.هم تو و هم اون پسری که پنجاه روزه از اون -

 کنم.ام و به عمران نگاه میبغض کرده

او هم فهمیده اتفاقی افتاده که نگرانی رنگ پاشیده به 

 چشمانش.

 گویم.ناباور می

 ونم برم خونه؟تیعنی می -

 اندازد.دکتر شانه باال می

 شی.البته که قطع درمان نمی -

 چون سرطانت خیلی پیشرفته بوده.

شی. های مجدد همین باشه، ترخیص میی آزمایشاما اگر نتیجه

 روند درمان همچنان ادامه داره.

 دی، من مطمئنم.تو غول سرطان رو شکست می

 ست.باور نکردنی

 نم.بیانگار خواب می

 گیرم.نیشگونی از ران پایم می



 شود؟در خواب درد حس می

 شود!شود! نه درد که در خواب حس نمیحس نمی

 ام.من اما االن درد را حس کرده

 من بیدارم! بیدارِ بیدار!
**** 

ایم و های پشتی در ماشین هامون نشستهحاال که روی صندلی

 کنم.ک میی عمران است، مفهوم زندگی را درسرم روی شانه

 نشاند.ای روی سرم میپیچم و او بوسهدستم را دور بازویش می

 کند.هامون با خوشحالی از آیینه نگاهمان می

 حاال خودتو کنترل کن برادر من. -

 گوید.شود و در جواب هامون میعمران خیره به من می

 عمراً بتونی حتی یه لحظه درک کنی چی به سرم اومد. -

 دهم.اش فشار میبه سینهتر سرم را بیش

 او تمامِ من است.

 انگار روزهای سختی ما رو به زوال است.

شوند، درست است که وقت تمام نمیهرچند که مشکالت هیچ

ام که حاضر نیستم سرطان در من زنده است، اما دیگر فهمیده



چیزی در این دنیا عوض کنم، حتی اگر فقط این آغوش را با هیچ

 ندگی کنم، بدون عمران محال است.یک روز بخواهم ز

 چسباند.هایش را به گوشم میکند و لبسرش را خم می

 کارهای عقدمون رو انجام دادم یغمایی. -

 شوم.گیرم و میخکوب چشمان پرنورش میناباور سر باال می

 کنی؟داری، باهام، شو، شوخی، می -

 دهد.هایش سر تکان میبا لبخندی جذاب کنج لب

 نه! -

 نشیند.به چشمانم می اشک

 زنم.لب می

 ای بود؟عجلهشه، حاال، حاال چهباورم نمی -

 بابات تا رفتیممی ایران، برگردیم دیگه ماه یک تا قراره که ما 

 .باشه هم

 آید.کند، حساب کار دستم میچپ چپی که نگاهم می

گیرد و سر پایین ام میبا وجود همان اشک شوق، خنده

 اندازد.می

 گیرد.کند و تنم را در بر میرا از پشت گردنم رد میدستش 

 کند.داد میحیایی در کالمش بیشیطنت و بی



هایش قدر آرام که فقط من بشنوم و نفسزند، آنآرام پچ می

 گوشم را به آتش بکشد.

عجله؟ کدوم عجله؟ بس نیست این همه صبر، دِ خب آخه  -

ی که کشیدیم رو ی ما و عذهبایالمصب مگه من ایوبم؟ رابطه

زنی تو باید توی تاریخ ثبت کنن، حاال حرف از کدوم عجله می

 جوجه؟

 همین االنش هم بدجوری خودمو کنترل کردم که نخورمت.

 ام.ی به آب رسیدهیغما من تشنه

 گوید.اش میی جملهخندد و در ادامهمی

 نگران توام خوشگله! -

 گیرم.گُر میکشم و نه شوم، نه خجالت مینه ناراحت می

کنم که هامون با خندم و صورتش را نوازش میاز ته دل می

 گوید.خنده می

 جااما.اِهِم، چیزه، من این -

 خواید صبر کنید بریم خونه؟می

 روم.گذارم و از خنده ریسه میدست روی صورتم می

 کوبد.شود و پشت گردن هامون میعمران خم می

 ببند هامون. -



 آید.یلبخند هامون کش م

اید؟ االن دیگه از دیگهحالم که با همقدر خوشدونید چهمی -

 خواستم رو بهم داد.خوام چون هرچی که میخدا هیچی نمی

 ، مثل همیشه.مهربان است

 خندم.می

بابا که بودی، حاال دیگه خیلی باباتر شدی، حرف زدنتم که  -

 هاست.مثل پدربزرگ

 گوید.با ذوق می

 اید ببینیش فسقلی رو.آخ یغما فقط ب -

 دل همه رو برده.

 خندد.عمران می

وجبی شش برابر هیکلش صدا داره، مبارکتون سگ نیمتوله -

 دار شم.باشه ولی بچه دردسره، من که عمراً بخوام یه روزی بچه

 کند.ی چشم نگاهم میبا گوشه

 گیره.یغما رو ازم می -

 دهد.هامون سر تکان می

 خواهیم دید! -

 هیراد کوچولویمان، دل من را هم ندیده برده.



 شد که دوست نداشت؟ی وجود هامون و ترالن را مگر میثمره

 

 اندازد.عمران دست زیر بازویم می

 به من تکیه بده. -

 کنم.نگاهش می

عمران من خوبم، باور کن خوبم.حداقل حفظ تعادل دارم،  -

 نترس.

رود استفاده میاز غفلت هامون که از پارکینگ سمت البی 

گیرد و پشت ستون بزرگ میان پارکینگ کند و دستم را میمی

 کشاند.می

گیرد و کنارم روی ستون هایش میمچ هردو دستم را در دست

 گوید.کند و تند و با عجله میچفتشان می

 مطمئنی خوبی؟ -

 دهم.متعجب سر تکان می

  طور مگه؟ چیزیآره چه -

 هایم را بر هملبشود که ام تمام نمیجمله
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 دوزد.می

 زند.چشمانم گشاد شده و او با چشمانش قهقهه می

 کشم.های خیس و دردناکم میگیرد و دست روی لبفاصله می

 ای مگه؟این دیگه چه مدلش بود عمران، جارو برقی -

 زند.نما میدهد و لبخندی دندانمچم را فشار می

 اش رو تست کنیم، این شروعش بود.جورهقراره همهحاال  -

 بعدم یهو دلم خواست به تو چه.

 ای به اطراف کردم.اشاره

 جا؟ توی پارکینگ؟آخه این -

 دست پشت کمرم گذاشت.

برو فسقل. تو فکر کردی اون باال تو یه ذره خونه من کجا  -

 تونم تنها گیرت بیارم.می

 خندم.گزم و میلب می

 پررو.بچه -

 تای ابرویش را باال داد.یک

 هابچه پررویی نشونت بدم که تا مدت -



 مشتی به بازویش زدم.

 ادب.من رو نترسون بی -

 قهقهه زد.

 نترس بابا، ترس نداره که. -

 قراره خوش بگذره.

هامون دست به سینه مقابل آسانسور ایستاده و نگاهی پر معنا 

 کند.میاندازد و در را باز به ما می

 تشریف بیارید تو -

 شوم و هامون و عمران هم پشت سرم.من وارد می

تب و شود، دلم بیی دوازدهم متوقف میآسانسور که در طبقه

 تپد.تاب می

شود و ترالن را با کنم و وقتی در باز میسمت در پرواز می

فهمم صورتم چه زمانی خیس بینم، نمیکودکی در آغوش می

 شود.می

 آید.جون جلو میریزیم و مهینرالن هردو اشک میمن و ت

 اندازد.دست بر گردنم می

 هایش.پر مهر، مر محبت، با تمام مادرانه

 حاال چشمان او هم خیس شده.



دونی دونی چی به ما گذشت، نمیمادر الهی فدات شم که نمی -

 قدر جات خالی بود و دلتنگت بودیم.چه

 بوسم.صورتش را می

 زند.وش ترالن زیر گریه میهیراد در آغ

 کند.مهین جون دست دراز می

 بده مادر جاشو کثیف کرده. -

دیگر را در گذارد و یکجون میترالن هیراد را در آغوش مهین

 کشیم.آغوش می

ای از دلتنگی این دو ماه را قدر محکم که شاید بتوانیم ذرهآن

 رفع کنیم.

 بویمش.می

 .کنمصورتش را غرق در بوسه می

 شود.قدر که تعدادش از دستم خارج میبار، آنبار، دوبار، سهیک

هایم دو طرف صورتش را قاب گیرم و با دستکمی فاصله می

 گیرم.می

 آید.این توپول شدن به او می

ای که از سر شوق است بویمش و میان گریهبار دیگر مییک

 خندم.می



 ترالن.دورت بگردم مامانی، بوی مامانارو گرفتی  -

 زند.او هق می

 آجی خیلی دوستت دارم. -

چسباند و هایش میلبدارد و بهدستم را از روی صورتش برمی

 چکند.هایش پایین میاشک

 تو.دیگه برنگردن روزای بی -

 چرخانم.با صدای صدرا سر می

آید و آغوش به کند و جلو میچشمانش سرخ شده اما لودگی می

 کند.رویم باز می

 بسه دیگه فیلم هندی راه انداختید، یغما بیا بغل عمو!اه  -

 روم.خندم و در آغوشش میمی

 گوید.بوسد و میام را میبرادرانه پیشانی

 حالم که حالت خوبه.خوش

شوم و دست بر گردن هما که روی گیرم و خم میاز او فاصله می

 اندازم.ویلچر نشسته می

 هما -

 گوید.صدایی لرزان میکند و با کمرم را نوازش می -

 دقمون دادی دختر. -



 هایشان تمامی ندارد.محبت

ترینم بابت گویند و من خوشبختهر کدام یک چیزی می

 داشتنشان.

 دارد.عمران چشم از من برنمی

 دائم با نگاهش در تعقیبم است.

آورد و دل من قنج جون هیراد را به سالن پذیرایی میمهین

کوچکی که در لباس سرهمی سفیدش رود برای دست و پای می

 دهد.تکان می

 آید.مقابلم می

 اش.بگیرش خاله -

 کنم و یک نگاه به هیراد.جون مییک نگاه به صورت مهین

 ترسم.قدری کوچک است که از در آغوش گرفتنش میآن

 خندد.جون میمهین

 بگیر بغلت مادر، نترس. -

ماند تا زمانی که نشنید و خیره به من میترم میعمران نزدیک

 گیرم.هیراد را در آغوش می

 کند.ساکت و با چشمانی باز نگاهم می



ام پوست دوست دارم محکم ببوسمش اما تنها با انگشت اشاره

 کنم.لطیف پشت دستش را نوازش می

 زنم.لب می

 خاله فدات بشه عسلم. -

اش و چشمان پشت طالییهای کمنگاهی به موها و ابروها و مژه

اندازم و باقی ترکیب صورتش که شبیه هامون اش میو آبی گرد

 گویم.است و می

 اشم به باباش.هاش که به ترالن رفت، بقیهخوشگلی -

 گذارد.هامون لیوان آب را روی میز می

 ای بی انصاف. -

 خندد.هما می

 امون شکل عمشه.خیر بچهنه -

 کشد.عمران خودش را جلو می

هام که های منه. عکسسقل کپ بچگیچرت نگید بابا این ف -

 هست.

 خندم.می

 اشه.دعوا نکنید شکل خاله -

 زند.عمران آرام به پهلویم می



ای هیچ کسم نباید شکلت دونهاوهوی، حواست باشه تو یه -

 باشه.

 گویم.زیر لب می

 چه زورگو. -

 گذارد.ی مبل پشت سرم میدهد و دستش را لبهتکیه می

 خوای هم باید بخوای.خوای بخوا، نمییهمینه که هست، م -

مکد و دلم برای کند و میهیراد انگشتانش را در دهانش فرو می

 شود.واین حرکتش زیر و رو می

آید و در آغوشش زند و ترالن جلو میناگهان زیر گریه می

 گوید.گیرد و با خنده میمی

 یدگه من شکل مامانمم جمع کنکنه میپسرم داره اعتراض می -

 خوتونو.

 زند.خندد و پشت دست خودش میهما می

 بینی توروخدا؟ عروسم عروسای قدیم.می -

 خندد.ترالن می

 کنیم.خواهرشوهر بازی در بیاری با یغما دوتایی موهاتو می -

 قدر تغییر کرده و پخته شده.قدر عوض شده، چهچه

 گوید.هامون می



 جان.کنم ترالنبده من آرومش می -
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 دهد.رود و جواب میترالن سمت اتاق می

 رم شیرش بدم عزیزم.نه می -

 چیز خوب است.همه

 زیادی هم خوب است.

 مان را تکمیل کرده.حضور هیراد خوشبختی

 

وار روی دستم سر میز شام هستیم که عمران دستش را نوازش

 کشد.می

 جام دادم.راستی کارهای عقدمون رو ان -

 ریم سفارت برای عقد.همین چندروز آینده می

 کنند.حالی و ذوق نگاهمان میهمه با خوش

جون هم که بدتر از من، دائم اشک گویند و مهینتبریک می

 گوید.ریزد میمی



چیز ختم الهی که خوشبخت بشید مادر، خداروشکر همه -

 خیر شد، جای بابات خالی.به

 کند.گاه میهما چپ چپ به عمران ن

گفتی که زادی نیست برادرِ من، زودتر میهیچ کاریت آدمی -

 آماده بشیم.

 دهد.اش را فرو میعمران لقمه

ست دیگه، بعدشم یه شام توی چه آماده شدنی؟ یه عقد ساده -

 رستوران مهمون من.

 مراسم عروسی باشه برای ایران.

 گویم.گذارم و میقاشق را در بشقاب می

 امون به حد کافی مفصل بود.امزدیمراسم ن -

 دیگه جشن عروسی الزم نیست.

 گوید.عمران می

 نه آخه باید -

 زنم.میان حرفش لبخند می

 ی عقد خوبه عمرانم.همین مراسم ساده -

 دهد.سرتکان می

 شه.هرطور تو بخوای همون می -



آورند و شادی در اند اما به روی خودشان نمیهمه متعجب مانده

جون با تمام عشق شود. مهینتک تکشان دیده می یچهره

 رود.مان میکند و زیر لب قربان صدقهاش نگاهمان میمادرانه

 

جون هم به دنبالشان کنند، مهینهما و صدرا که عزم رفتن می

 رود.می

 گوید.زند و میهای ترالن موج میخوابی در چشمبی

 خوش.رم بخوابم شبتا هیراد خوابه من می -

دارد و ی آب را از یخچال برمیبه دنبال او هامون هم شیشه

 شود.ی اتاق میروانه

ها، پتو و بالشت توی کمد هست من خیلی بخیر بچهشب -

 ام.خودتون راحت باشید.خسته

رود و در را پشت دهیم و او هم به اتاقشان میپاسخش را می

 بندد.سرش می

 آید.ابلم میکند و مقعمران تلویزیون را خاموش می

 ام.آلود شدهمن هم بر اثر مصرف داروها، گیج و خواب

 کند.اندازد و من را بغل میدست زیر زانوهایم می

 گوید.کنم و میدستانم را دور گردنش حلقه می



 بریم خانوم خوشگلمو بخوابونم. -

 گذارد.شویم و من را روی تخت میوارد اتاق می

 گاهش کنم.ها در سکوت ندوست دارم ساعت

 کشد.دست روی پوست سرم می

 گوید.خیره به من می

 جا؟بخوابم این -

 نشینم.شوم و میخیز مینیم

 خوام برم دوش بگیرم.هرطور راحتی ولی من اول می -

گیرد و با یک حرکت از تنش شرتش را از پشت میی تییقه

 کند.خارج می

 خوام برم.اتفاقاً منم می -

 کنم.میچپ چپ نگاهش 

 خب؟ -

 اندازد.شانه باال می

 خوام برم دوش بگیرم. خب یعنی چی؟، میهیچی دیگه -

 کند.چشمانش را تنگ می

 دی که باهات بیام؟داری توی لفافه بهم پیشنهاد می -

 کوبانم.اش میی سینهمشتی آرام به قفسه



رم شادب. من مثل تو بیدی بیتو داری توی لفافه پیشنهاد می -

 ستم.نی

 دهد.تای ابرویش را باال مییک

تونم من که چنین حرفی نزدم ولی خب تو اگه دوست داری می -

 ات کنم.همراهی

 زنم.اش میای به نوک بینیایستم و ضربهمی

چیز رو که رعایت نکردیم، اما خداروشکر به لطف شما، هیچ -

 دیگهو هرچی باشه، محرمی گفتن نامحرمی گفتن عمران خان.

 شوم روی پاهایش.گیرد و پرت میتم را میدس

ساله که از ی تخس و سهکند، شبیه به یک پسربچهنگاهم می

 مادرش درخواستی دارد.

 نیام یغما؟ -

 کنم.جدی نگاهش می

نظر من امشب توی یه اتاق خوابیدن هم آخر معلومه که نه، به -

 و عاقبت خوبی نداره.

 اش را کنترل کند.تواند خندهنمی

 آره خدایی موافقم، مصداق بارز پنبه و آتیشیم. -

 آورد.خندم و سرش را جلو میمی



 بوس که مجازه؟ -

روم خورم و سمت حمام میدر یک حرکت از زیر دستش سُر می

 گویم.و با خنده می

 شه، فعالً دیگه منع شدی!چیز از همین یه بوس شروع می همه -

 درخشانی نداری.ی خصوصاً که هم نامحرمی و هم سابقه

 زند.ای به در حمام میضربه

 مونی.جا نمیتوله تا ابد که اون -

 خندم، از ته دل، با صدای بلند.می

 یک خوش،حالی عمیق سرتاسر جانم روان شده.

ست یا باید ی شکر برای سپاسگزاری از خدا کافیسجده

 دورکعت نماز به جا بیاورم؟

 هات.خوبیی خاطر همهخدایا ممنون به

 چهار_و_سی_و_دویست_پارت#
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 برد.عمران صدایش را باال می



 یدار دخترانهاندازم و کاله نقابفوراً نگاهی در آینه به خودم می

ی آستین بلندم را روی سرم رنگ پیراهن چهارخانهقرمزِ هم

 گذارم.می

 رود.ام گیر کرده و باال نمیزیپ شلوار جین مشکی

 شود.بلند میصدای عمران 

 قدر کار داشتی؟خوای بیای؟ مگه چهنمی -

 گویم.روم میطور که با زیپ کلنجار میهمان

 میام، االن میام، خب آخه این گیر کرده. -

 گذارم.ام میترسم و دست روی سینهبا ورودش به اتاق می

 ترسیدم، چرا یهویی میای؟ -

 .کند تا نخنددهایش را جمع میآید و لبجلو می

 بکشم باال. -

 خیر.نه -

 خندم.رود و میزیپ باال می

 خب، بریم، خودم تونستم. -

 کند.ایستد و کمی مکث میمی

 خیره به صورتم مانده.

 کارد.ام میای روی گونهشود و بوسهخم می



 باورم بشه که فردا این ساعت همه چی تموم شده؟ -

 بوسم.میکنم و مثل خودش صورتش را پاهایم را بلند می

 آره باور کن. -

 کند.اشاره می

 بریم. -

جون و ترالن در تالش برای ساکت کردن رویم و مهینبیرون می

ها خانه را برند و بعد از خداحافظی از آندرد هیراد به سر میدل

 کنیم.ترک می

های این شهر را باال و پایین قدری در این مدت خیابانآن

توانیم لباسی ر کدام فروشگاه میایم که حاال بدانیم دکرده

 مناسب برای یک مراسم عقد ساده پیدا کنیم.

ایستم و با دست به پیراهن ساده و بلند گلبهی مقابل ویترین می

 کنم.رنگ اشاره می

مان از ی تلخ و مزخرف خرید لباس نامزدیای خاطرهبرای لحظه

 دهم.کند و سر تکان میذهنم عبور می

ام ایکند و آشفتگیِ لحظهه همان روز فکر میانگار عمران هم ب

 ند.کشود که انگشتانم را میان انگشتانش قالب میرا متوجه می

 زند.خیره به همان لباس و خطاب به من لب می



 ام نکن یغما.شرمنده -

 خواهم مسیر بحث را منحرف کنم.می

 به نظرم همین خوبه عمران. -

 زند.دلنشین لبخند می

 شش.بریم بپو -

 اندازم.کنم و نگاهی به مدل ماهی دامنش میلباس را تنم می

 زیباست و ساده.

 خوب بر تنم نشسته.

 زند.عمران چند تقه به در اتاق پرو می

 خندد.کند و میکنم و از باال تا پایین براندازم میدر را باز می

 باربیِ من! -

 پرسم.می

 خوبه؟ -

 هوم، آره بهت میاد. -

های کالسیکی که در ردیف ام را سمت کالهانگشت اشاره

 گیرم.اند میهای باال چیده شدهقفسه

 شه پیدا کرد؟بین اونا یه کاله ست همین لباس می -

 کند.اخم می



 ی گل بذاری روی سرت.قرار شد یه حلقه -

 اندازم.گزم و در آیینه نگاهی به خودم میلب می

 جوری؟آخه این -

 توپد.می

 مگه؟جوریه چه -

 شوم.معترض می

 بدون مو! -

 خیلی هم خوبه. -

 دهم.قاطع جواب می

 ترم.عمران من با کاله راحت -

ی بعد با یک کاله گرد و زیبای گلبهی و ردیف و چند دقیقه

اند و هایی که به زیبایی یک طرفش را تزئین کردهشکوفه

ی لباسی که در جعبه قرار گرفته از فروشگاه خارج بسته

 م.شویمی

خریم و ی پاشنه بلند هم میسر راهمان یک جفت کفش ساده

تر، یک دسته گل از رزهای هلندی سفید و گلبهی طرفکمی آن

 دهیم.سفارش می



شود کت شلوار و پیراهن مشکی و کراواتی خرید عمران هم می

 گلبهی.

ست، که زبانم حالی باورنکردنیحالیم و این خوشقدری خوشآن

 است.در بیانش قاصر 

درست است که درد دارم و هنوز هم اثرات داروها و عوارض 

ترین حسِ حالی حاال پررنگکند، اما این خوشپیوند اذیتم می

 درون جان من است.

های شب توانم پلک روی هم بگذارم و نیمهتمام شب را نمی

 شود.عمران وارد اتاق می

 گوید.شوم که با صدایی آرام میخیز مینیم

 بیداری؟چرا  -

 خندم.ریز می

 به همون دلیلی که تو بیداری. -

 نشیند.کنارم روی تخت می

 دهم.شیطنت نگاهش را در همان تاریکی تشخیص می

 زند.آرام لب می

ترسم یهو کار جاهم که باشم میبره، اینبدون تو خوابم نمی -

 بدم دستمون.



 زنم.خندم و مشتی به پهلویش میمی

 ن.پس پاشو برو بیرو -

 ایستد.بی چون و چرا می

 رم فقط چون به خودم اطمینان ندارم.باشه می -

مانم و پتو را روی بندد میرود و در را میناباور خیره به او که می

بندم و زمزمه کشم و با خنده از این حرکتش چشم میتنم می

 کنممی

 پس چرا اومدی؟ -
**** 

کردیم و گوشی را هم خان برقرار تماس تصویری را با کیومرث

ی عقدمان در سفارت است ی سادهای که روی خنچهکنار آیینه

 ایم.گذاشته

که هیراد جون درحالیصدرا کنار ویلچر هما ایستاده و مهین

 غرق در خواب را در آغوش گرفته، کنار ترالن و هامون نشسته.

ام ها هم مثل من و عمران هنوز باور ندارند که تمی آنانگار همه

 ست.ها واقعیاین اتفاق

 گذارند.رویم و یک دفتر بزرگ و سند ازدواج را مقابلمان میمی

 گویم.زنیم که میامضاها را می



 شرط ضمن عقد قید شده؟ -

ای مبهوت نگاهم اندازد و عمران لحظهمرد نگاهی به عمران می

 کند.می

 یغما هنوز باورم نداری؟ -

 دهم.سر تکان می

 ولی این تنها شرط من بود، یادت که نرفته؟ باورت دارم -

 گوید.دهد و میهایش را بر هم فشار میلب

 لطفاً قید کنید که حق طالق با ایشون باشه. -

 شود.تر میمیخم را محکم کوباندم و خیالم جمع

شوند دوشاهد عقدمان و حاال که کارها انجام هامون و صدرا می

 گردیمشده، برمی
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 نشینیم.و روی دو صندلی

 بینم که بقیه هم لبخندهایشان آمیخته به بغض است.می

 .داردبرمی رحل روی از را قرآن و شودمی خم عمران 



رویمان نگاهی به صورتم که آرایشش تنها کمی ی روبهدر آیینه

 اندازم.رژگونه و رژلب است می

آید و من با مقابلمان میاش، هامون با دوربین کوچک عکاسی

های یک دست کالهی گرد وپیراهن گلبهی، و عمران درلباس

زنیم، عکسمان در دوربین ثبت مشکی، در حالی که لبخند می

خان را هم توانیم برق چشمان کیومرثشود و حتی میمی

 ببینیم.

بعد از این که متوجه تغییر رفتارهای عمران شده بود، مخالفت را 

 .کنار گذاشت

 کسی باالی سرمان توری

 شیرینی را وجودمان تمام اما سایدنمی قند هم کسی و نگرفته 

 .گرفته فرا وصلت این

ی الرحمن ی اول سورهکنم و آیهبندم و قرآن را باز میچشم می

 آید.مقابل چشمانم می

 دارم.قرآن را میان خودم و عمران نگه می

 زنم.آرام لب می

 حیماهلل الرحمن الربسم -

 کند.و عمران زمزمه می



 الرحمن علم القرآن -

 خواند.آید و میمردی با کت و شلوار می

ی محترمه، سرکار خانوم یغما نیکزاد، آیا بنده وکیلم دوشیزه -

تا شما را به عقد دائم جناب آقای عِمران حکمت، با صداق و 

 ی معلوم، در بیاورم؟ وکیلم؟مهریه

 .بوسمبندم و میقرآن را می

 دهم.مانم و جواب میمنتظر بار دوم و سوم و زیرلفظی هم نمی

 ی عزیزم، بله.ی خانوادهبا توکل بر خدا و با اجازه -

زنند مان آرام دست میگیرد و خانوادهوکالت را از عمران هم می

 گوید.کند و در انتها میی عقد را جاری میو حاال عاقد صیغه

 گم.میبه میمنت و مبارکی، تبریک  -

کند و مقابلمان ها را از کیفش خارج میی حلقهترالن دو جعبه

 آید.می

ای که ترالن سمتش گیرد و حلقهعمران دستم را در دستش می

 بوسد.اندازد و نرم روی انگشتم را میدراز کرده در دستم می

 بمون برام جوجه. -

 چکد.یک قطره اشک پایین می

 مونم.می -



 اندازم.را به دستش می ی اوحاال من حلقه

تر از آن عسلی که عمران به دهانم و مگر عسلی شیرین

 ام؟حال خوردهگذارد تابهمی

هایش قدر امروز نگاهشود و چهنگاهش از صورتم جدا نمی

 تر از همیشه شده.سوزاننده

 شود.ی عقدمان تمام میمراسم ساده

ن کمی بوسند و هاموتک به تک اعضای خانواده، ما را می

من و سپس عمران مُهر  اش را روی پیشانیتر از بقیه بوسهعمیق

 کند.می

 دیگه باشید.مواظب هم -

گیریم و دقایقی بعد در ماشین چند عکس دسته جمعی می

ای که عمران همه را دعوت ایم و سمت رستوران ایرانینشسته

 رویم.به ناهار کرده می

ها به حلقه و دارم ساعتمیل به غذا خوردن ندارم و دوست 

سر هم جای ام که هردو در یک انگشت و پشتانگشتر نامزدی

ی این اتفاقات یک اند خیره شوم تا باورم شود همهگرفته

 ست.حقیقت دوست داشتنی



بلعم و چندتکه از جوجه کباب را به ضرب و زور عمران می

 کنیم.شود، عزم رفتن میها که خالی میبشقاب

 گیرد.ران، هامون کلید خانه را سمت عمران میمقابل رستو

 .کندعمران متعجب نگاهش می

 کلید برای چی؟ -

 گوید.خندد و هامون میصدرا می

 ی دامادجان.ریم خونهما دوروز می -

 برید شما راحت باشید.

 گیرم.گُر می

 دوزم.های زیر پاهایم مینگاهم را به سنگ فرش

اند طرف تر ایستادهترالن آن خوب است که مهین جون و هما و

ی ی گشادش را چه کنم و البتهاما این صدرای لوده با آن خنده

 ی هامون را؟نگاه خیره

 خندد.تر میکند که صدرا بیشعمران مکث می

جون رو کنی؟ برید خیالت راحت ما مهینداداش استخاره می -

 ذاریم بیاد مادرشوهر بازی دربیاره.داریم نمینگه می

 تر از این سرم را خم کنم.امکان ندارد که بتوانم بیش

 کند.ام را لمس میام جناغ سینهچانه



بینم و زیرلب به صدرا حرکت دست عمران میان موهایش را می

 گوید.می

 لهت نکنم صدرا! -

 دهد.هامون کلید را تکان می

 عمران -

 کند.عمران با جوابش من را هم شوکه می

 تون.ی خودبرید خونه -

 من برای سه روز هتل رزرو کردم.

 چسبد!پاهایم به زمین می

 .آورمشگیرم و تا جایی که امکان دارد پایین میی کاله را میلبه

 کند.ی هامون و صدرا من را از خجالت آب میشلیک خنده

 زند.صدرا قهقهه می

 گفتم این عوضیه، تو گوش ندادی. -

 بینی کرده بودم.جان خودم پیشبه

 زند.کند و به بازوی او میعمران با خنده دستش را مشت می

شنوم که رود و میجون و هما و ترالن میصدرا کنار مهین

 گوید.می



خوان کجا برن، فکر کنم بریم اینا نمیان معلوم نیست می -

 هتلی، جایی!

برد و از این تر حرارت تنم را باال میهایشان بیشخنده و شوخی

 ام.ران در بهت ماندهریلکس بودن عم

 زنم.با آرنجم آرام به پهلویش می

 حیایی عمران.خیلی بی -

 کند.ی چشم نگاهم میبا گوشه

 کردم.کار باید میچی -

 دونم ولی حداقل االن یکم خجالت بکش.نمی -

 خندد.در گلو می

 از چی خجالت بکشم یغما؟ خب خجالتم نمیاد! -

 تاحاال باهم نبودیم! ما انگار کنیمی رفتار جورییه 

 ام.کالفه شده

 ها بروند.دوست دارم زودتر خداحافظی کنم و آن

 گوید.گیرمشان و عمران میبار دیگر در آغوش مییک

هامون من یه چمدون کوچیک گذاشتم توی صندوق عقب  -

 ماشینت، میاریش بیرون؟

 گزم.لب می



 او چه زمانی چمدان بسته که من نفهمیدم؟!
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ی چمدان را در دست روند، عمران هم دستهها که میآن

 دهد.کند و آدرس هتل را میگیرد و یک تاکسی کرایه میمی

رود برای قد و کنم و دلم قنج میبه قامتش در آن لباس نگاه می

 باالیش.

 ایم.هر دو روی صندلی عقب ماشین نشسته

 اندازد.گذارم و او دست دور کمرم میمیاش سر روی شانه

 گویممی

 بندی، هتل رزرو میکنی!زرنگ شدی، چمدون می -

 دهد.تای ابرویش را باال مییک

 کردم.ما اینیم دیگه، زرنگ نبودم که تو رو تور نمی -

 شود.قلب من ماالمال از خوشیِ این تملک، زیر و رو می

رداخت کرایه پیاده ایستد و بعد از پماشین مقابل هتل می

 شویم.می



 کارهای پذیرش از قبل انجام شده.

 کنیم.گیریم و سمت آسانسور حرکت میکلید را تحویل می

 من حتی این هوای گرفته و ابری را هم دوست دارم.

 ای زیباست.چیز به شکل باورنکردنیامروز همه

 کند.رویم و عمران در را باز میمقابل اتاق صد و سی و یک می

 رود تا اول من وارد شوم.کنار می

اتاقی با یک تخت دونفره و یک دست مبل و تلویزیون و یخچال 

 کوچک.

 روی در و حمام و دستشویی در راهرویی باریک.ای روبهپنجره

 همه چیز برای سه روز اقامت مهیاست.

 بندد.آید و در را پشت سرش میداخل می

کند و تنش خارج میگذارد و کت را از چمدان را پشت در می

 اندازد.روی تخت می

 آورد.هایش را از پا درمیکند و کفشکرواتش را شُل می

طور کرواتش را شُل قدر وقتی اینکنم که چهبه این فکر می

 شود.تر از همیشه میکند جذابمی

ی پوستش با پیراهن و من هزار بار برای تضاد رنگ برنزه

 دهم.سفیدش جان می



 دارد.رود و بطری آبی برمیمیسمت یخچال 

 کند.نگاهم می

 جا وایسی؟خوای همونمی -

 روم.قدمی جلو می

 نه. -

 گذارد.کشد، بطری را در یخچال میآب را که سر می

 گذارد.آید و دست زیر زانوها و پشت کمرم میمی

 گذاردم.در آغوشم گرفته و روی تخت می

 زند.مقابل پاهایم زانو می

ام که در سکوت نگاهش ی حرکاتش شدهشیفتهقدری آن

 کنم.می

 آورد.هایم را از پاهایم در مییک به یک کفش

دارد و کند و کاله را هم از روی سرم برمیدست دراز می

 گذارد.ای میگوشه

 کند.خیره نگاهم می

 دهد.نفس داغش را بیرون می

 گوید.می



 بندازی پایین،قرمز بشی، خجالت بکشی، نگاه بدزدی، سرتو  -

 دونم و تو!من می

 خندم.می

 زند.نشیند و لب میآید و کنارم روی تخت میمی

 چی کار کردی باهام؟ -

اش ی سینهام طرحی فرضی روی قفسهبا سر انگشت اشاره

 کشم.می

 هیچی! -

 کند.ام را نوازش میبا پشت دستش آرام روی گونه

 دِ چرا، هیچی که نشد جواب! -

 دی که االن دلم نمیاد بهت دست بزنم.یه کاری کر

مبادا  ترسه با بهترین عروسکش بازی کنهای که میمثل اون بچه

خوادش، هم دوست داره از دور نگاهش خراب بشه، هم دلش می

 کنه.

 دونم چمه یغما.االن نمی

خوام حاال که یه کنه و ازطرفی میتمام وجودم داره تورو تمنا می

 ات کنم.روم آروم مزهفرصت دوباره دارم، آ

 گذارم.اش میخندم و سرم را روی سینهمی



 پس بیا بخوابیم من دیشب درست نخوابیدم.

 کشد.کند و آه مینگاهم می

  باشه بخوابیم، -

 زند.چشمک می

 کنم.ات میآروم آروم مزه -
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عمران است با بینم کنم، اولین چیزی که میچشم که باز می

 صورتی غرق در خواب.

اش را باز ی باالییبا همان پیراهن مشکی خوابیده و دو دکمه

 گذاشته.

 کند.هایش را باز میخورم که بین یکی از چشمتکانی می

 آلود شده و موهایش ژولیده.صدایش گرفته و خواب

 زند.برم که لب میدستم را میان موهایش فرو می

 خوب خوابیدی؟ -



 کنم.صورتش را لمس می

 جا باشی و بد بخوابم؟شه تو اینمگه می -

اندازد بوسد و یک پایش را روی پایم میام را عمیق میپیشانی

 .پیچدمی کمرم دور ترمحکم را دستش  و

 اندازم.نگاهی به ساعت و هوای تاریک آن طرف پنجره می

 ایم.هفت شب است و این یعنی ما چند ساعت خواب بوده

کند و عمیق نفس تر باز میاش را بیشعمران چشمان پف کرده

 کشد.می

 سیر خواب شدی؟ -

 کشد.هایم میخندد و انگشت شستش را روی لبدر گلو می

 دیگه خسته نیستی؟ -

 خوانم.تا انتهای منظورش را می

 گیرم.لب به دندان می

 خندم.می

 ، خسته نیستم.نه -

ی گوش و سپس پوست ه اللههایم بحرکت دستانش از روی لب

 رسد.گردنم می

 کند.نوازش می



 تر هایش خبری نیست.دیگر از آن خشونت ترسناک قبل

کند و حاال از باال نگاهم یک دستش را تکیه گاه سرش می

 کند.می

 دهم.آب دهانم را فرو می

 زند.و عمران لب می

 یه شب قشنگ بسازیم؟ -

 نمانده.جایی برای خجالت کشیدن باقی 

چسبانم و تحت تأثیر حرکت اش میی سینهسرم را به قفسه

 دهم.دستانش و لحن شیرینش، آرام جواب می

 من تسلیم توأم عمران. -

 نشیند.دارد و میپایش را از روی پایم بر می

های پیراهنش است کند، باز کردن تمام دکمهاولین کاری که می

 و انداختنش روی زمین.

 نشاند روی پاهایش.رد و من را میگیدستم را می

 گیرد.گیرد و نوازش کردنم را از سر میهایم را به بازی میلب

غرق در کلمات پر محبت و حرکت سر انگشتانش، با چشمانی 

 کنم.اش میمخمور همراهی



رسد، کمی مکث ام میدستش که به زیپ لباس چروک شده

 کند.می

یقی بعد، کلید برق باالی بیند و دقااطمینان را در چشمانم می

 رود.کند و اتاق در تاریکی فرو میتخت را لمس می

 مانم و تاریکی و او.من می

هایش در هایم که به اسارت مردانگینجواهای عاشقانه و دخترانه

 کند.آیند و حاال عمران تمام و کمال من را تصاحب میمی

ملحفه پیچد و قطرات کوچک خونی که ودردی که زیر شکمم می

را آغشته کرده، این تصاحب و تملک صد در صد او را تأیید 

کشد و کند و برق چشمان عمران را در تاریکی به رخم میمی

 این روشنایی، نهایت رضایت من و اوست.

اندازد و خودش نشسته ی ملحفه را روی تن عریانم میگوشه

 بلعم.کند و من حریصانه عضالتش را با نگاهم مینگاهم می

 گوید.ی رضایت باال رفته و میی لبش به نشانهگوشه

 رم وان رو آب کنم.می -

 بار منزنم و اینخیز شود، بازویش را چنگ میکه نیمقبل از این

 شوم.برای بوسیدنش پیش قدم می

 دوستت دارم عمرانم. -



 شود.زند و دلم برایش زیر و رو میچشمکی شیرین می

 تر عیال.ما بیش -

 اندازد.آید و دست زیر تنم میبیرون می از حمام

پیچد و نگران نگاهم تری در شکمم میدرد با شدت بیش

 کند.می

 خوبی خانومم؟ -

 رود.چشمانم سیاهی می

 فکر کنم، فکر کنم، فشارم، افتاده. -

 رود.گذاردم و سمت یخچال میترسیده دوباره روی تخت می

ها کند که کمی از آنمیگردد و مجبورم با آبمیوه و شکالت برمی

 بخورم.

 کشد.شوم شبیه به یک کودک در آغوشم میبهتر که می

 بوسد.ی گوشم را میالله

 بریم تمیزت کنم؟ -

 شویم.دهم و وارد حمام میبا لبخند سر تکان می

 خوابند.من را در وان پر شده از آب ولرم می

رون شود و عمران زودتر بیتر میگذرد، درد کمکمی که می

 رود.می



پوش سفیدم را به دست دارد و خودش طبق عادت ی تنحوله

 را به کمرش بسته. همیشگی، یک حوله

 کند.حوله را هم تنم می

 خندم.می

ها. دیگه حوله رو کنیعمران جان، من خوبم، داری لوسم می -

 تونم بپوشم!که می

 زند.ام ضربه میاش به بینیبا انگشت اشاره

قدرم که لوس بشی و ناز هایی که کردم، هرچهخریتبه جبران  -

 کنی، خودم هم چاکرتم هم نازکش.

 گیرد.بعد دوطرف صورتم را با دستانش قاب می

 گوید.رقصد وقتی که میدر چشمانش چیزی فراتر از نور می

دونی من االن حسی رو تجربه کردم که تا به حال تجربه می -

  نکرده بودم؟

 ای این بِکر بودنت بمیرم.یغما دوست دارم بر

کار کردی و چه حس نابی رو شاید خودت ندونی که باهام چی

 بهم دادی ولی من

اش ای روی گونهکنم و بوسهمیان حرفش پاهایم را بلند می

 نشانم.می



عمران ممنونم که پیدام کردی، مرسی که دوباره اومدی به  -

 زندگیم.

 دهد.سرش را به چپ و راست تکان می

 من از تو ممنونم. -

 زند و دستدیر قدرتو دونستم، تاوان سنگینی دادم. پوزخند می

 کشد.روی صورتم می

 دستم بشکنه اگه روزی بخواد بازم روت بلند بشه. -

 امچهره ناگهان خوشبختی، حس و  میان ذوق از این همه محبت

 حس پایم ساق سپس و ران روی را خون داغی و شودمی هم در

 .کنممی

 کشم.می "هینی  "گذارم و دست مقابل دهانم می

اش را باز رود و زیپ کوچک جلوییعمران سمت چمدان می

 کند.می

ایستد و یک لباس زیر و پشتش به من است اما وقتی راست می

 یبسته

بینم، مات و متحیر از این مجهز پد بهداشتی را در دستش می

ام، ناگهانی ریزیآور خونبودنش، میان درد و حس چندش

 خندم.می



 خندد.خودش هم بلند می

 ، مگه بده که عاقبت اندیش بودم؟چیه -

کشم و نگاهش به ساق پایم و بار واقعاً کمی خجالت میاین

 دهد.افتد و سر تکان میی سفیدِ سرخ شده میحوله

 کنم بری دستشویی.کمکت می -

کند و میهایم را تنم کند و بعد خودش هم لباسکمکم می

 گذارد.جوش را روی کمر و شکمم میی آبکیسه

خواهد که شام را به اتاقمان بیاورند و حتی گیرد و میتماس می

 گذارد.غذا را هم خودش به دهانم می

بختی زیاد بختم و این خوشو من کنار او چه عجیب و زیاد خوش

ترسم که نکند چشم ترسم، میاندازد! من میرعشه به تنم می

 حسود دنیا، نه نه، نباید بترسم!

 ها برای من آخر و عاقبت خوبی نداشته!این ترسیدن

گذارد و لیوان آب را به عمران قرص مسکن را در دهانم می

 چسباند.هایم میلب

کند دراز بکشم و دستانش که شکمم را به آرامی مجبورم می

ازوان شوم و در حصار بکند که آرام میدهد، معجزه میماساژ می

 او، تسلیم خواب.
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 اش کارساز واقع شده.روزههای یکمراقبت

 ام به حداقل رسیده.ریزیدرد و خون

 گویم.آییم، میاز رستوران هتل که بیرون می

 بریم یه دوری بزنیم؟ -

 کند.ای پرحرف نگاهم میبا شیطنت و خنده

 راه بری؟ تونیخوبی؟ درد نداری؟ می -

 خندم.گزم و میلبم را می

 خان.بله به لطف و مرحمت شما خوبم عمران -

 نشاند.ام میای روی پیشانیبوسه

 باشه پس اگه مشکلی نداری، بریم خانومم. -

 خندد.کشد و میدارم را پایین میبه شوخی کاله نقاب

 م.یافتگذارم و به راه میبرم، دستم را دستش میکاله را باال می

 چیز را بیش از پیش دوست دارم.من با او همه

 کنم.انگار در اوج پرواز می



تواند حال خوب ما را تکمیل تر از اینی که هست چه چیزی می

 بکند؟

این نم نم و بوی بارانی که آمیخته با بوی عطر و تن عمران شده، 

های روشن و جریان داشتن زندگی و گرمی شهری با چراغ

 ی من است.خواسته دستانش، نهایت

 شود؟ام جاری میدیگر چه اهمیتی دارد که خون از بینی

 این چیزها برای من طبیعی شده.

جوان، با ویولونی در دستش، مقابل ی پسریکه روبهدرحالی

ود شایم و نواختن پرسوز او میفروشی بزرگ خیابان ایستادهگل

ت در ایستد و دسمان، عمران مقابلم میموسیقی عاشقانه

 برد.جیبش فرو می

 ام.مات به او و حرکاتش مانده

 ست.ی این لحظات واقعیشود که همههنوز هم باورم نمی

 از کرده شُره خون دقت با و  آورددستمال را از جیبش بیرون می

 .کندمی پاک را امبینی

 چشمانش رنگ نگرانی گرفته.

مجنون او کنم و رود و دستم را بند بازویش میسرم گیج می

 خندم.ام که میشده



 کند.اخم می

 خندی دختر؟به چی می -

 .گذاردام میاندازم و او یک دستمال دیگر زیر بینیشانه باال می

 قدر خوشبختم.عمران من چه -

 بینم.قدر حالم خوبه، انگار دارم رویا میچه

 زند.کند و حاال او هم لبخند میچشمانش را تنگ می

ات، های یهوییدونی من با این حرفات، با این خندهیغما تو می -

 شم؟تر میات، هر دیقه دیوونهبا این چشمای لعنتی

 خندم.بلند می

 ترت چیه؟دیوونه که بودی، دیگه دیوونه -

کند و کند و نفسش را در صورتم رها میتر خم میسرش را بیش

 شود.تمام تنم مور مور می

 جا نشونت بدم؟تونم ایننمی که شدنمو تردیوونه  -

 خندم.می

 دی مثال؟کجا نشون می -

طرفی اش یکحیایی ذاتیایستد و با همان بیراست می

 زند.خندد و لب میمی

 ات بشم، بعدشتوی تخت، خیلی که دیوونه -



 کنم.چپ چپ نگاهش می

 خواد توضیح بدی.خب، فهمیدم! نمی -

 زند.چشمکی می

 تر موافقم تا طئوری!بیشآره خودمم با عملی  -

 گردیم.ام بند آمده و حاال راه آمده را به هتل برمیخون بینی
**** 

کنم و با شلوار جین و یک لباس زیر بلوزم را از تنم خارج می

روم تا ام است، سمت چمدان میصورتی که تنها پوشش باال تنه

لم ام را پیدا کنم اما قبل از آن، عمران مقابهای راحتیلباس

 گوید.دهد روی تنم میکه نگاهش را سُر میایستد و در حالیمی

چندتا لباس توی این هست به نظر من اون زرده از همه  -

جایی که در این زمینه نظر تو مهم نیست پس تره و از اونقشنگ

 همون زرده رو بپوش.

دهد و خودش سیگار و فندکش را پاکت را به دست من می

 رود.نجره میدارد و سمت پبرمی

کنم و به چند دست لباس خوابی که متعجب در پاکت را باز می

 کنم.داخلش گذاشته نگاه می

 زنم.کنم و ناباور صدایش میپاکت را روی تخت خالی می



 عمران -

 خندد.کند و میگردد و دود سیگارش را در هوا رها میبرمی

 هان؟ گفتم که نظر خودم مهمه. -

های توری را کنم و یکی از لباسجمع می هایم را یک طرفیلب

 زنم.چنگ می

 کی رفتی اینارو خریدی؟ -

 ، و البته، خوش اشتها!ام هستیهوم، خوش سلیقه

 زند.قهقهه می

دونم، خوش اشتهاام که همش دوست دارم بخورمت، آره می -

ی چپت کنم! البته خب از حق نگذریم تو هم یه لقمه

 ای!خوشمزه

 کند.گیرد و اشاره میسیگارش میکام دیگری از 

 مشکیه رو بذار زمین، گفتم زرده. -

شان یک روبدوشامبر ساتن دارند بینم همهکنم میدقت که می

به جز همان زرد رنگی که هم از بقیه باز تر است و هم 

 ربدوشامبر ندارد.



کند و ایستد و سیگارش را دود میپشت به من رو به پنجره می

کنم و در نهایت بدجنسی برق را تعویض می من هم لباسم را

 خندم.خزم و ریز میکنم و زیر پتو میخاموش می

زند و حاال در تاریک و آید و کلید آباژور را میسمت تخت می

 .کشدشرتش را از تنش بیرون میبینمش که تیروشن اتاق می

 کشد.خندد و پتو را از رویم کنار میمی

م که نفهمم هنوز حالت خوب نشده، نترس من انقدر خر نیست -

 خواستم توی تنت ببینمش.فقط می

و حاال از این نگاه گستاخِ در سکوتش و لبختد رضایت کنج 

گیرم و هول شده ی پتو را در دستم میام و گوشهلبش، گر گرفته

 گویم.می

 خب بخوابیم دیگه. -

 کشد.آید و دراز میکنارم می

 ی درمانیته.فردا نوبت شیم بخواب جوجه -

بندم گذارم و چشم میاش میی ستبر و برهنهسرم را روی سینه

گیرد و هرو دو به خواب چرخد به سمتم و در آغوشم میو می

 رویم.می
**** 



حالیِ شدیدتر به ی شیمی درمانی با تهوع شدید و بیجلسه

 رسد.پایان می

ایم که تمام ایم و آمدهایم، رفتهقدری در این بیمارستان ماندهآن

 کادر و پرسنلش هم

 شناسند و هم عمران را.من را می

 گوید.خندد و به انگلیسی میپوست میپرستار سیاه

 گم بیاد کنارت.همسرت پشت در هست یغما، االن می -

فهمد در این لحظه فقط به بودن قدر خوب است که میچه

 عمران نیاز دارم.

بعد، عمران وارد اتاق  ایدقیقه و کنممی تشکر چشمانم با 

 شود.می

 دهانم مقابل دست  شود کهقدر تهوع شدید میای آندر لحظه

 .کنممی اشاره امکناری سطل به و گذارممی

 گوید.دود و زیر لب میفوراً می

 یا خدا -

کنم و عمران ام را در سطل خالی میو من تمام محتویات معده

 دهد.کمرم را ماساژ می



زنم و گلویم آید و بعد از آن تنها عق خشک میمیزرداب بیرون 

 کنم.سوزد و طعم گس و تلخ خون را حس میمی

کشم و عمران با دستمال مرطوب حال روی تخت دراز میبی

 کند.صورتم را تمیز می

کشم و زیر گریه شوم و ملحفه را روی سرم میشرمنده می

 زنم.می

 ببخشید. -

 توپد.می

 خب مبارکه به سالمتی!خل شدی دوباره؟  -

 گیرد.ام اوج میگریه

 کنم.آخه همش جلوت کثیف کاری می -

 زند.ای آرام میبه بازویم ضربه

 ای به خدا، مگه من حرفی زدم؟دیوانه -

 زنم.هق می

 نه، ولی خب کی از استفراغ خوشش میاد؟ -

 زند.ملحفه را از روی سرم کنار می

 کند.اش خودنمایی میرهتر از هر حسی، عصبانیت در چهبیش

 .دهداش را به حالت تهدید مقابل صورتم تکان میانگشت اشاره



 یغما، خوب گوش کن. -

کنم، بار من تا ته همه چی باهاتم، پس بار آخرت بود، تأکید می

 آخرت بود که از این مزخرفات گفتی.

ات هم فقط شی، در ضمن از این دوره شیمی درمانیتو خوب می

 اقی مونده.دو جلسه ب

 گردیم ایران.ی آزمایش ها اکی باشه، برمیبعدش نتیجه

 دیگه گریه نکن فسقل، باشه؟

 دهم.سرم را تکان می

 نشنیدم صداتو. -

 خب -

 کند.شیرین اخم می

 خب نه بچه بگو چشم. -

 زنم.کند و لب میهایم را پاک میاشک

 چشم جناب -
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 کند.ام را زیر و رو میپزشکی دکتر مدارک

 دارد.زند و عینکش را برمیلبخند می

 ایم.من و عمران مقابلش نشسته

 کند به انگلیسی حرف زدن.شروع می

 درمانی جواب داد.این دوره شیمی -

کنم رو مصرف حاال فقط الزمه داروهایی که برات تجویز می

 بکنی.

 گوید.اندازد و میشانه باال می

های دخترجون، تو از معدود استثناهایی بودی که در تمام سال -

 ام دیدم.کاری

 تونستی سرطان رو شکست بدی.

کامالً نه، ولی بدون تعارف بگم که وقتی توی این بیمارستان 

بینی کرد نهایتاً دوماه زنده پزشکی پیشبستری شدی، تیم

 زده کردی.ی مارو شگفت، اما تو همهمونیمی

های الزم را دهد و دکتر توصیهم دستم را فشار میعمران گر

 کند.می

ایست که در این بیمارستان حضور شود آخرین دفعهباورم نمی

 .گردیمتر از بیست و چهار ساعت دیگر به ایران برمیداریم و کم



اش صدایم ی آلمانیقبل از خروج از اتاق پزشک، با همان لهجه

 زند.می

 یغما -

 م.گردیهردو برمی

 زند.لبخند می

 یک چیزی رو فراموش کردم بگم زوج جوان. -

 دهد.نگاه منتظرمان را پاسخ می

دار بشید، لطفاً مراقب تا چهارسال، نباید بچه شما به مدت سه -

 باشید.

ها در بدن بیمار باقی اثرات داروهای شیمی درمانی تا مدت

 مونه و این برای جنین خطر آفرینه.می

 زند.عمران لب می

 کی بچه خواست حاال؟ گور باباش توله سگ زشت! -

 گوید.دهد و متعجب میدکتر یک تای ابرویش را باال می

 شم.من فارسی متوجه نمی -

 عمران خندید و جواب داد.

 دار شدن نداریم.ما قصد بچه -

 نگاهش را سمتم روانه کرد.



 حاضر نیستم یغما رو با کسی شریک بشم. -

 سرش را تکان داد.دکتر با لبخند 

 کنم.براتون آرزوی خوشبختی می -
**** 

دهد و هیراد در آغوش ترالن دست و پای کوچکش را تکان می

کشد و با های خودش میترالن دستمال کاغذی را به چشم

 گوید.لرزد میصدایی که می

ات شبیه یه کابوس ترسناک بود، درسته که این مدت مریضی -

 ن روزها برگرده.خوام اودرسته که نمی

 میرم.تنگی میولی تو بری من از دل

هایمان رود تا لباسکنم و عمران سمت کمد میچمدان را رها می

 را بردارد.

 روم.ایستم و کنار ترالن میمی

 گریه نکن فدای چشمات بشم. -

 گذارم.دست پشت کمرش می

 بیا بریم بشینیم. -

هیراد را در آغوشم آید و ترالن جون هم کنارمان میمهین

 کند.جون حلقه میگذارد و دست دور گردن مهبنمی



این زن انقدر مهربان است که محبتش به هردوی ما، درست مثل 

 مهرش به هما بوده.

 کند.او هم کمر ترالن را نوازش می

بار میام بهتون سر گریه نکن مادر، خدا بخواد هرچندماه یک -

 زنم.می

 هم اشک ریخت.خودش 

 ی او گذاشت.الن سرش را روی شانهتر

 طوری ازتون تشکر کنم.دونم چهنمی -

 این مدت تمام زحمتا روی دوش شما بود.

تونستم از پس هیراد بر طور میدونم اگر نبودید چهواقعا نمی

 بیام.

 خیلی دوستتون دارم.

زنند و من خیره به صورت معصوم هیراد که ها حرف میآن

 گویم.زنم و کنار گوشش می، بوسه میکندصدا نگاهم میبی

 دونی تو قهرمانی خوشگلِ خاله؟می -

 مرسی که با اومدنت جونم رو نجات دادی.

 نشیند.هایش میلبخندی کوچک و شیرین روی لب

 بوسم.آورم و زیر گلویش را میطاقت نمی



روم تا به عمران دهم و سمت اتاق میهیراد را به مهین جون می

 وسایلمان کمک کنم.در جمع کردن 

کنم تا نامش را صدا بزنم اما همان کنار در اتاق به او دهان باز می

شوم و که چهارزانو و پشت به من روی زمین نشسته، خیره می

 ماسد.حرف در دهانم می

 متوجه حضور من نشده.

هایم روم و لب زیرینم را میان دندانچند قدم جلو تر می

 کشم.می

ی بلند من که قیچی شده ن موی بافته شدهکه آعمران درحالی

بود و یک پاپیون قرمز در انتهایش داشت را به دست گرفته و به 

 اش چسبانده.بینی

 شود.ام چنگ میدستم سمت چپ سینه

 طور ناراحت ببینمش.خواهم اینتحت هیچ شرایطی نمی

ی پایینی تخت خواهم از اتاق بیرون بروم که پایم به لبهمی

 چرخد.کند و عمران سمتمم میخورد میچوبی بر

 ایستد.کند و میآن گیس بلند بافته شده را روی زمین رها می

ام گذرد که نکند این چهرهاندازم و از ذهنم میسرم را پایین می

 را دوست ندارد؟



 گذارد.ام میدست زیر چانه

اش سرخ شده و غم رقصان در نگاهش قلبم را به درد پیشانی

 آورد.می

، فقط کمی شاید کمتر از دستش را روی سرم که به تازگی کمی

 کشد.یک سانت، مو درآورده می

 جوره دوستت دارم.من همه -

 فقط با دیدن اون موها، یهویی دلم براشون تنگ شد.

 کردم توش.برای اون وقتایی که سرمو فرو می

 زند.ای روی سرم میبوسه

 ولی دوباره داره در میاد. -

 گیرد.هایم را به بازی مید و لبشوخم می

 گویم.گیرم و میفاصله می

 خیلی زشت شدم؟ -

 کند.اخم می

 'نه، ولی انگار خل شدی -

 کند.ای به موهای روی زمین میاشاره

 برو اصالً بردار و بندازش توی سطل آشغال. -

 چسبانم.اش میسرم را به سینه



 گیرد.ی گوشم میگاز کوچکی از الله

 گویم.کنم و میتر میدستانم را دور گرونش محکمی حلقه

 جوره کنارمی!ممنونم که همه -
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 ی لعنتی خداحافظی!و باز هم این لحظه

 هایم سخت است.دوری از عزیزترین

 شان را بوسیدم و در آغوش گرفتم.همه

 شود.اما دلم به رفتن راضی نمی

 پروازمان را اعالم کردند، باید برویم.ی و حاال که شماره

 جون هم دست کمی از من ندارد.مهین

تا آخرین لحظه سفارشات الزم را برای نگهداری از هیراد به 

ریزد در آغوش کند و هما را که بی مهابا اشک میترالن می

 گیرد.می

 و  ایستدکه هیراد را در آغوش دارد، مقابلم میهامون در حالی

 گوید.زند و آرام میام میوی پیشانیر ایبوسه



خداروشکر عمران خیلی تغییر کرده، ولی یغما، هرزمانی که  -

کمک خواستی، من پشتتم. الزم بود بهم بگو تا خودم گوشش رو 

 بپیچونم.

 کنم.نگاهش می

 ممنونم ازت هامون. -

 دونم چی بگم.لطفت انقدر زیاد بوده که نمی

 دارم. تونم بگم خیلی دوستتفقط می

گوید و صدرا محکم پشت عمران چیزی کنار گوش صدرا می

 کوبد.گردن او می

 زنند.هردو قهقهه می

 گذارد.ی هامون میآید و دست روی شانهعمران جلو می

کردی ولی خب گه داشتی غیبت منو مییه حسی بهم می -

 عیب نداره.

 دهد.خندد و سر تکان میهامون می

 گوید.عمران می

 داداش، خیلی زحمت دادیم. چاکر -

 خندد.کند و میرو به ترالن می

 ات.خاطر صبوریدونم تحمل کردنم سخت بود، مرسی بهمی -



 افتد..ترالن به خنده می

 دیوونه، تو با یغما خوب باش، من که باهات خصومت ندارم. -

 بوسدش.گیرد و برادرانه میعمران هما را در آغوش می

 چکد.تری پایین میبیشهای هما با شدت اشک

 کند.ایستد و دستش را سمت هامون دراز میعمران راست می

 بدش من این کره بز خوشگلو. -

 رود.ترالن چشم غره می

 یکمم روی حرف زدنت کار کن. -

 کند.عمران صورتش را جمع می

 باز من رو دادم بهت؟ -

 کشد.مهین جون دست روی موهای طالیی ترالن می

 عمران، درست صحبت کن.آی آقا  -

 های من تو بگه.کسی حق نداره به عروس

 گوید.گیرد و میعمران هیراد را کمی باال می

 خان.توپول شدیا خوشگل -

 .کندمی بغض ترسیده هیراد 

 گوید.آوردش و کامالً جدی میعمران پایین می

 اوی مرتیکه، مردی مثالً، بغض نکن. -



 مکد.یهیراد با بغض انگشت شستش را م

 کشم.ی سفیدش را آرام میگونه

 فسقلی فقط چهار ماهشه، مرد شده؟ -

 گوید.بوسد و میهایش را میعمران دست

 دوست دارم بخورمش عوضی رو. -

گوید، هیراد در این شلوارک کوچک جین آبی با راست هم می

آید و آن شرت زرد رنگی که زیادی به پوست سفیدش میتی

 خوردنی هم شده.های کوچک، پاپوش

 گوید.شود و میبه چشمان آبی هیراد خیره می

 این کپل از اولش مرد بود. -

 مرد بود که جون زن منو نجات داد.

کنم درست زند و فکر میهیراد دستش را روی صورت عمران می

است که راهمان دور است و دوری و دلتنگی بسیار، اما همین که 

و طعمش را بچشیم، برایمان توانستیم خوشبختی را لمس کنیم 

 ست.کافی

 های هیراد است؟بختی چیزی به جز دست و پا زدنمگر خوش

 این یعنی جریان زندگی.



ایستد و یک عکس سلفی قبل از رفتنمان، عمران جلوتر می

 کند.اش ثبت میدسته جمعی را در گوشی

جون و که بغض من هم آب شود، به همراه مهینقبل از این

 شویم.هی میعمران، را
**** 

 در تمام طول پرواز که حال خوبی ندارم، هوایم را دارد.

 گیرد.به محض تکان خوردنم نگاه هردوشان رنگ نگرانی می

 چهارساعت باقی مانده را بخوابم.دهم سهترجیح می

 بندم.گذارم و چشم میی عمران میسر روی شانه

 

ویل ساعت از یک شب گذشته وقتی که بارهایمان را تح

 گیریم.می

 رویم.ها را در دست دارد و سمت پله برقی میعمران چمدان

بینیم که پشت شیشه ایستاده و خان را میجا کیومرثاز همان

 دهد.برایمان دست تکان می

 گوید.جون میعمران رو به مهین

 تیم.گرفخوشگله چرا به بابا گفتی بیاد؟ خب تاکسی میمهین -

 خندد.جون میمهین



 دلم طاقت نیاورد مادر. -

ای که سعی در کنترلش دارد چرخد و با خندهعمران سمتم می

 گوید.می

 مامان منم آره ها! -

 دلش تنگ شده برا بابا.

 ها چندماهه از هم دور بودن.خب معلومه. طفلی -

رساند و خان میجون زودتر از ما خودش را به کیومرثمهین

شوند، از حس خوبشان وقتی خالصانه در آغوش هم حل می

گیرد و عمران کنار من ایستاده دستش را در هوا ام میگریه

 دهد.تکان می

جوری نگاه نکن، بدم اومد از این حرکتشون، اون اه چیه یغما -

چه معنی داره تصورات بچه رو خراب کنن. یعنی مامان باباهاام 

 آره؟

 دهد.سرش را تکان می

 اه چه چندش! -

 زنم.کنم و بعد زیر خنده مینگاهش میاول متعجب 

 کند.ای به پدر و مادرش میبا همان صورت جمع شده اشاره



نچ نچ نچ، نگاه کن توروخدا از منِ بچه که چشم و گوشم باز  -

کشن، کشن، از این همه آدم خجالت نمیشه خجالت نمیمی

 الاقل از سن و سالشون خجالت بکشن.

 کنه.ه رو بوس میخان داره مهین خوشگلکیومرث

 زنم.به پهلویش می

 اش رو بوسید، به تو چه اصالً عمران؟پیشونی -

 اش گرفته.خودش هم خنده

کردم لک لک ها بچه مشمئز شدم یغما، من تاحاال فکر می -

جوری سفت و میارن برای پدر مادرا، االن هیچ خوشم نیومد این

 دیگه رو بغل کردن.سخت هم

 ارد.هایش تمامی ندلودگی

 هایم روان شده.ام که اشک از چشمقدر خندیدهآن

 گیردخان، من را در آغوش میکیومرث
. 

 حد دلتنگش بودم.فهمم تا چهحاال که کنارش هستم می

 بینمت دخترگلم.حالم که سالم میخوش -

دهم و بعد فقط مردانه با عمران دست محبتش را پاسخ می

 دهند.می



خان با عمران و دل عمران با کیومرث خانکه دل کیومرثدر این

 صاف نشده، شکی نیست.

خواهند کدام نمیاما دلتنگی در نگاهشان پیداست و هیچ

 غرورشان را زیر پا بگذارند.

 گیرد.ها را در دست میی یکی از چمدانخان دستهکیومرث

 اید.ها راه بیفتید زودتر بریم خونه که معلومه خیلی خستهبچه -

 گوید.عمران می

 ریم خونه.گیریم میشما با مهین برید، من و یغما تاکسی می -

 کند.خان اخم میکیومرث

 مگه نمیاید عمارت؟ -

 کنم تا عمران پاسخ دهد.سکوت می

 ریم خونه.ایم، مینه بابا خیلی خسته -

جون چندقدمی جلوتر از کند و با مهینخان سکوت میکیومرث

 کنند.ما حرکت می

 گویم.میبه عمران 

 بابات ناراحت شد. -

 خندد.عمران با شیطنت می



حالم شد که ها، بابام بعد چندماه زنشو دیده خوشایساده -

 سرخر بره خونه.بی

 کنم.هایم را گرد میچشم

 جون به جونت کنن کالً فکرت منحرفه! -

 خندد.بار بلند میاین

 م تنها باشم.خوام با خانومخیال، من خودم میاصالً اونارو بی -

 گوید.کند و با تحکم میگزم و سرش را خم میلب می

 گاز نگیر یغما، گاز نگیر،این هزار بار! -

 به مال مردم ناخنک نزن.

 شود.خندم و دلم ماالمال از خوشی میمی

ست تا ابد در بند او او مرا تصاحب کرده و چه اسارت شیرینی

 بودن...
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ی نازکی که حائل بین ایم، ملحفهبه نفس نفس افتاده هردو

 کند.زند و جایمان را عوض میهایمان شده را کنار میبدن



 زند.اندازد و خودش روی تنم خیمه میمن را روی تخت می

کرده،  مان را کمی آمیخته به خشونتبار رابطهاین که این

 کنم.اش میناخوشایندم نیست و حتی خودم همراهی

نشیند و سر انگشتانم کمرش را چنگ هایش روی گردنم میلب

 زند.می

 کند.خمار و پر از نیاز نگاهم می

شه یه نفر انقدر خواستنی و خوشمزه المصب، آخه مگه می -

 باشه؟

 کشم.دستم را زیر گلویش می

 دهد.بندد و آب دهانش را فرو میچشم می

 گیرد.میهایش قرار بازی لب جای جای تنم مورد لطف

 زند.کنار گوشم لب می

شه ی خود آدم نمیجا خونهگن هیچاالن به این حرف که می -

 ایمان آوردم.

 گیرد.ی گوشم را به دندان میالله

 موافقی؟ -

هایش را دوست ریشقدر این زبری تهبوسم و چهصورتش را می

 دارم.



 آره موافقم. -

قدر عالی گیرد و آنمیچیز را تحت مدیریتش قدر خوب همهآن

ی شیرین فرو ببرد، که تمام تواند من را به یک خلسهمی

خاطرات تلخی که روی همین تخت برایم رقم زده را فراموش 

 کنم.

 کند.کند و الحق که به قولش وفاداری میگفته بود جبران می

کشد و دست زیر گردنم ی بعد، کنارم دراز میچنددقیقه

 اندازد.می

 چسبانم.اش مینهسر به سی

 گوید.قطرات درشت عرق روی صورتش نشسته و می

 یکم بخوابیم؟ -

 کند.هایم به سمت پایین انحنا پیدا میلب

 من گشنمه -

خندد و نگاهش را طرفی میدهد و یکتای ابرویش را باال مییک

 دوزد.به گردنم می

 ، یغما خوردم.من که سیرم -

 روم.پیچم و سمت آیینه میمی با این حرفش ملحفه را دور تنم



ی عمران در کنم و شلیک خندهمن مات به تصویر خودم نگاه می

 پیچد.اتاق می

مرده هایم، خونهای گردن و زیر گلو و سرشانهگوشه لب و کناره

 شده.

 کنم.چپ نگاهش میچپ

  ایستد وپشیمان از خوابیدن می

 گوید.رود و میسمت حمام می

 ی کنی جریمه داری.جورچشماتو اون -

 دهم.نفسم را بیرون می

ایستد و گردد و پشت سرم میمسیر رفته تا حمام را برمی

 کند.دستانش را دور شکمم حلقه می

اش کند و چانهدهم و او سر خم میاش تکیه میسرم را به شانه

 گذارد.ام میرا روی شانه

 خندد.کند و میای به ملحفه میاشاره

 چی اینو جلوی من پیچیدی به خودت؟االن یعنی  -

 خندم.می

 آخه -

 کند.صورتش را جمع می



 شه کهده دقیقه نمی -

هایم زنم و او پارچه را از سر شانهبا آرنجم آرام به شکمش می

اندازد و در کسری از ثانیه درست کشد و روی زمین میپایین می

مانند یک پر کاه روی دستانش هستم و قدم به سمت حمام 

 دارد.برمی
**** 

ی غذاهایی که سفارش بار مصرف و خالی شدههای یکظرف

 داده بود، روی میز است.

خواهم در سطل زباله بیندازمشان و سر و سامانی به می

 کند.هایش اسیر میآشپزخانه بدهم که مچ دستم را میان پنجه

مونه، تو بغلم باش که بیا دیگه چشمام از خستگی باز نمی -

 خوابم.راحت ب

توانسته؟ خودش است؟ این همان عمران است؟ بلد بوده؟ می

جای آن دستور و تحکم در طور عشق بورزد بهتوانسته اینمی

 کرده؟کلماتش و دریغ می

 و یا شاید هم حق داشته.



افتاد و جلسات مشاوره و شاید اگر به فکر درمان روحش نمی

چیزی فرق نکرده رفت، اش را طی چندماه مرتب نمیروانکاوی

 بود.

 کشد.صدایش از فکر بیرونم می

 کلی کار داریم. -

 پرسم.رویم و میسمت اتاق می

 کار داریم؟چی -

 ریم شرکت؟مگه نگفتی از فردا می

 گوید.چرخد سمتم و میمی

 رم.ریم؟ نه خانومم، میمی -

 رم.من می

 پرسم.زده میبهت

 من خونه بمونم؟ یعنی چی خب؟ -

 کشد.خوابد و دستم را میمی روی تخت

هایش نشینم و به او که ساعدش را روی چشمکنارش می

 توپم.گذاشته می

 عمران بلند شو جواب من رو بده. -

 یعنی چی؟ باز شروع کردی به سرخود تصمیم گرفتن؟



 من آدم نیستم؟

 نظر من مهم نیست؟

 دارد.هایش برمیدستش را از روی چشم

  خبره یغما؟چه -

 کنم.پ و پر از حرص نگاهش میچپ چ

 کنم توی خونه.خب من تنهایی دق می -

 دهد.ام فشار میی سینهدستش را به قفسه

 کنی، بخواب!دق نمی -

 اندازم.نشینم و سر باال میبا لجبازی می

 خوام.نمی -

 کشد.پتو را روی تنش می

 گفتم بخواب، استراحت کن کار داریم. -

 پرسم.عصبی می

  داریم؟ کارچی -

 کند.هایش بلند میدوباره کمی دستش را از روی چشم

ای که احتیاج داری ریم پایین، هر وسیلهقبل از هرچیزی می -

 ی خودمون.جا، خونهداری و میاری اینرو برمی

 م.دیکنیم بره، یا خونه رو مبله اجاره میی وسایلم یا رد میبقیه



 زنم.آن خانه را دوست دارم و لب می

 آخه چرا؟ -

 دهد.کالفه شده جواب می

جاست و من حوصله ندارم تا به خانوم بگم ی ما اینچون خونه -

 جا.باالی چشمت ابرو، بدوئه بره اون

 سره قلبم تو مشتم باشه.خوام یکنمی

 گیرد.ام میخنده

 رم دیوونه.نمی -

 آلود شده.صدایش خواب

البته که غلط کردی ری آفرین، جایزه داری، کنی نمیخوب می -

 روزی بخوای بدون من جایی بری.

 ادب نباش.بی -

 خب -

خوابم و آورم و کنارش میهایم را پایین تخت از پا در میصندل

 گویم.می

 باید خرید هم بریم، خونه خالیه. -

 دهد.انقدر خسته بود که میان خواب و بیداری جواب می

 باشه باشه، فعالً -
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 توانسته حرفش را به کرسی بنشاند.

توانسته که حاال من تنها روی تخت از پهلوی چپ به پهلوی 

 زنم و باز کالفه از پهلوی راست به پهلوی چپ.راست غلت می

 حوصله.ام و هم بیتنگ شدههم دل

 .زنمام زل میبوسم و به حلقهدومین انگشت دست چپم را می

هایم را ببندم و کنم چشمکنم و سعی میبالشت او را بغل می

هایم را از بوی مختص خودش پر کنم و دوباره بخوابم بلکه ریه

 این روز زودتر طی شود.

بدون شک اگر دوروز دوام بیاورم، سومین روز دیوانه خواهم 

 شد.

من به حد کافی روزهای متوالی را ساکن روی تخت بیمارستان 

 ام.ام و چشم به سقف و دیوار دوختهخوابیده

خواهم کمی بیرون از ام و حاال میهایم را کردهاستراحت

 چهاردیواری باشم.



 دهم.شوم و فوراً جواب میخیز میرود، نیمام که ویبره میگوشی

 عمرانم -

 خیر خوشگله.صبحت به -

 کشم.هایم میدستی به چشم

 م نکردی؟بدون صبحونه رفتی شرکت؟ چرا بیدار -

 خندد.می

کردم که دنبالم اومدم شرکت یه چیزی خوردم، تورو بیدار می -

 افتادی.راه می

 توپم.می

 شم.خب تو خونه خل می -

 شی.نترس خل نمی -

 قدر خوابالوئه تنبل.صدات چه

 تا االن توی تخت بودی؟

 دهم.حوصله جواب میبی

 اوهوم -

 کند.نچی می

ی خالی که داروهات گذشته، با معدهپاشو نیم ساعت از تایم  -

 شه بخوری.نمی



 پرسد.که من جواب بدهم میو فوراً پیش از این

 خواب تنته؟هنوز لباس -

 اندازم.نگاهی به روبدوشامبر بنفشم می

 طور؟آره چه -

 خب پاشو لباساتو عوض کن شاید یکی بیاد خونه. -

 دهم.تفاوت جواب میبی

 فکر نکنم کسی بیاد. -

 جون حرف زدم که چیزی نگفت.دیشب تلفنی با مهین

 کند.تکرار می

 حاال تو پاشو عوض کن -

 زنم صبحونه و قرصاتو خورده باشی.ساعت دیگه زنگ مینیم

 من باید برای این حجم از محبتش بمیرم.

دهیم و کارهایی را که گفته مثل یک به تماسمان خاتمه می

 گیرد.ام میدهم و خندهدختر خوب گوش می

 آید.ام که زنگ در به صدا در میمشغول خوردن صبحانه

 پرد.ام باال میابروهای تازه تیجک زده

گذارم و سمت آیفون ی کوچک کره و عسل را روی میز میلقمه

 روم.می



 مردی با کاله کاسکت است.

 دارم.را برمی گوشی

 بله بفرمایید؟ -

 دهد.جواب می

شه در رو باز کنید؟ براتون ام. مینوابیسالم خانوم حکمت،  -

 بسته آوردم.

 رود.دلم برای این خانوم حکمت خطاب شدنم، از خوشی قنج می

 نوابی پیکِ شرکت است.

 کنم.در را باز می

 دارم.روم و مانتو و شالم را برمیسمت اتاق می

رسانم تا زودتر به این حس کنجکاوی خودم را فوراً به در می

 خاتمه دهم.

 شود.کنم، در آسانسور هم باز میزمان که در را باز میهم

 برم.سرم را کمی بیرون می

 آید.گیرد و جلو مینوابی کارتونی را در دست می

 سالم خانوم. -

 ان؟سالم آقای نوابی اینا چی -



گذارد و روم و او کارتون را داخل خانه همان کنار در میکنار می

 دهد.رود جواب میانسور میکه دوباره سمت آسدر حالی

 آقای حکمت فرستادن خانوم. -

 دونم.اون کارتون رو که نمی

 ان.ولی اینا وسایل نقاشی

کشد تا بفهمم چه گفته و بعد مبهوت مانده، فقط کمی طول می

 دوست دارم جیغ بکشم.

 و گذاردمی کارتون کنار هم را هابوم و پایه زمانی چه فهممنمی 

 .رودمی

زنم و در کارتون را باز ه و پرشتاب روی زمین زانو میزدذوق

 کنم.می

 شانیک همهبههای متنوع و انواع قلموها، پالت و تینر، یکرنگ

 آورم.را بیرون می

 ها و بوی خاصشان هستم.داشتنیی این دوستمن دیوانه

 گذرد.هاست از آخرین کارم میام و مدتمن عاشق این حرفه

 کنم.میبا ذوق نگاهشان 

 چکد.اشک چشمم از خوشی می

 خورد.ام زنگ میگوشی



که بتوانم چیزی بگویم کنم و پیش از اینتماس را برقرار می

 پیچد.اش در گوشی میصدای پرخنده

 خوشت اومد؟ -

 کنم.بغض می

 کار کردی عمران؟ مرسی مرسی عزیزم.چی -

 قابلتو نداشت. -

 شی!نترس خل نمیحاال دیگه توی خونه سرگرمی، گفتم که 

 خندم.می

 هات.خاطر خوبیممنونم به -

 لپت رو بچسبون به گوشی.

 شود.صدایش غرق در شیطنت می

 خوای بوس کنی من لبامو بچسبونم!اگه می -

 زنم.قهقهه می

 هات رو بچسبون.باشه لب -

داری که به گوشم نشیند و جون کشام روی گوشی میبوسه

 کند.می ام را بلندترمیرسد، خنده

 ای بود.مرسی عشقم بازم ممنون، سورپرایز عالی -

 زند.و لب می



 کنی.حاال خیلی خودتو اذیت نکن، شب جبران می -

 گوید.کنم که مینثارش می "حیاییبی"

واد خخری باشم؟ کی میحیا نباشم برا کدوم کرهبرا خانومم بی -

 جبران این سورپرایز قشنگه رو بکنه؟

 کردم.اش میارم بود تا غرق در بوسهدوست داشتم کن

 گوید.می

 راستی یغما -

 جونم؟ -

 شب مهمون داریم، من خودم زودتر میام خونه کمکت. -

 پرسم.متعجب می

 اینا؟کی؟ مامانت -

 دهد.جواب می

 بینیش، دیگه هم نپرس فعال.نه، اونا نیستن، میاد می -

 شود.کند و فکر من مشغول میقطع می

 است؟ دیگر چه کسیمهمانمان 

ً 
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 پرسم.بار دیگر مصرانه مییک

 خواد بیاد دیگه!خب بگو کی می -

ی جواهرات ی کوچک طرح پاپیونم را از داخل جعبهگوشواره

 اندازد،که کنارم ایستاده و آن را به گوشم میدارد و درحالیبرمی

 کند.چپ چپ نگاهم می

 بینیش.خوردی یغما. میاد میمخمو  -

 اندازم.هایم در آینه مینگاهی به لباس

 رنگ.ایِ کمی فیروزهیک دست کت و شلوار ساده

ام سانتیاندازم و به موهای یکشال و روسری روی سرم نمی

ای به رنگ لباسم را روی سرم شوم و یک هدبند پارچهخیره می

 گذارم.می

 ام.حاال بهتر شده

 نشاند.ای روی سرم میهعمران بوس

 خب برم یه دوش بگیرم.دیگه االناست که بیاد. -

 روم.سمت سالن پذیرایی می



ای که همیشه برای تمیز کردن خانه وقتی با خانم نظافتچی

آمد، تماس گرفتیم و گفت جای دیگری مشغول است، عمران می

 زد.کار شد و حاال تمام خانه برق میخودش دست به

 دارم.ه قدم برمیسمت آشپزخان

 بوی قورمه سبزی تمام خانه را برداشته.

 اندازم.نگاهی به غذاها می

 ست.چیز آمادههمه

ها پخته و برنج را دم قورمه سبزی تقریباً جا افتاده و مرغ

 ام.کرده

اش را خاموش کنم و شعلهخامه را به سوپ شیر اضافه می

 کنم.می

 ام.و در یخچال گذاشته روی ظرف ساالد و ژله را سلفون کشیده

برخالف اصرار عمران که سعی داشت متقاعدم کند و از 

رستوران غذا سفارش دهد، دوست داشتم برای اولین مهمان 

 ناخوانده و مجهولمان، خودم آشپزی کنم.

رنگش، در حالی ای همشرت سورمهعمران با شلوار اسلش و تی

 آید وگیرد میی کوچک سفید رنگ میکه نم موهایش را با حوله

 گوید.می



 چه بویی راه انداختی زشتو. -

 زنم.کنم و لب میاش پرعشق نگاهش میتوجه به جملهبی

 ای خیلی بهت میاد؟گفته بودم سورمه -

 اندازد.نگاهی به خودش می

 گوید.دهد و میتای ابرویش را باال مییک

 نگفتی بودی که سیاه سوخته! واقعاً؟ -

 شی.ر میاوهوم خیلی جیگ -

تر چرخد به طوری که بیشکند و ناگهان کمی مینگاهم می

 ی شلوارش را پایین کشید.پشتش به من است، گوشه

 زند.کنم که کامالً با جدیت لب میمتعجب نگاهش می

 ایه!خب حاال که دوست داری، شورتمم سورمه -

 روم.زنم و سمتش میقهقهه می

 گوید.کشد و میشلوارش را باال می

 اما اگه نظری چیزی بهم داری فعالً وقتش نیست. -

برم و گازی از که هنوز خنده به لب دارم، سرم را جلو میدرحالی

 گیرم.بازوی سفتش می

پیچم و برای نگاه کردن مسقیم در دستانم را دور کمرش می

 گیرم.چشمانش سرم را باال می



 اوی آقاهه، کافر همه را به کیش خود پندارد. -

 کند.نش را تنگ میچشما

 خوای بگی که تو به من نظر نداری؟یعنی می -

 کنم.خندم و در سکوت نگاهش میمی

کند و به تبعیت از این حرکتش، کمر من هم رو سرش را خم می

 گیرد.ی عمران روی بدنم قرار میشود و تنهبه عقب خم می

نوازش هایش پوست صورتم را قدر آرام که نفسآن کندنجوا می

 کند.می

 ولی من به تو نظر دارم، بد هم نظر دارم. -

هیزا، از اونا که با لباسم که برسریا، از اون چشماز اون نظر خاک

 تونم لخت تصورت کنم!باشی تو صدم ثانیه می

ام تحت تأثیر های زنانهبوسد و حسزیر گردنم را مرطوب می

یرینش، ی شتماس فیزیکی و صدای آرام و جمالت و بوسه

هایش سوق شوند و من را به سمت بوسیدن لبسرکش می

 دهند.می

کنیم که قرار است مهمان بیاید و قول خودش فراموش میبه

اندازد و من خودم را در آغوشش هایم میعمران دست زیر ران

 اندازم.می



هایمان قصد جدا شدن کنم و لبپاهایم را دور کمرش قالب می

 ندارند.

رود و پیش از آن که وارد اتاق شویم، در خواب میسمت اتاق 

 آید.همین لحظه، زنگ، به صدا در می

کنیم و نگاه عمران شبیه سردارِ لشکر دیگر را مات نگاه مییک

 شود.شکست خورده می

افتیم و من را روی زمین ای بعد هردو به خنده میلحظه

 گذارد.می

رود که من ن میکشد و طوری سمت آیفوهایش میدستی به لب

 نتوانم تصویر مهمانمان را ببینم.

 گوید.زیر لب می

ساعت دیرتر مردی نیممحل، میای تف تو روت خروس بی -

 بیای؟

که کنارش برسم او در را باز کرده و ناگزیر صبر قبل از این

 ام ارضا شود.کنم تا با دیدنش حس کنجکاویمی

 کند.را باز می ی دررویم و عمران گوشههردو سمت در می

ی شود و قبل از هرچیزی، یک درختچهدر آسانسور باز می

 بینم.کوچک و زیبا را در گلدان مقابل صورتش می



ست قدمی به جلو بردارد تا نگاهم در سبزهایش قفل شود کافی

 و پاهایم به زمین بچسبد.

دوزم باز مانده و نگاه ناباورم را به چشمان عمران میدهانم نیمه

 خندد.میکه 

قدری شوکه حاال رامین رادمهر درست مقابل ما ایستاده و آن

 دهم.ام که حتی جواب سالمش را نمیشده

 گوید.می

 خوای بری کنار؟معرفت نمییغما خانوم بی -

ی شیرینی را گیرد رادمهر جعبهعمران گلدان را از دست او می

 کند.جا میدر دستش جابه

 کنند.پرسی میحوالدهند و ابا عمران دست می

 خندد.عمران می

 ها!گفتم دماغت خوشگل شده -

 زند.ی عمران میروی شانه

 به لطف شما یه عمل زیبایی هم روش پیاده شد. -

 دهد.ی شیرینی را هم به دست عمران میجعبه

 زحمت کشیدی. -

 خان نفرمایید چه زحمتی.ناقابله عمران -



 ست.هایشان زیادی عجیب ااین مدل شوخی

 سه_و_چهل_و_دویست_پارت#
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 زنم.چرخد که لب میسمت من می

 رامین! -

راستم را در دستش گرفته و عمیق نگاهم  حاال گرم دست

 کند.می

 خوبی بانوی زیبا؟ -

 معرفتم.گوید که بیراست می

 ام.تنگش بودهمعرفت چه عجیب و زیاد دلاما منِ بی

 موهایش هنوز هم بلند است.

 د.آیشیرینی و گلدان را روی کانتر گذاشته و سمتمان می عمران

ی ماست و رفتارش با عمران، یا هنوز باورم نشده که او در خانه

 بهتر است بگویم رفتار عمران با او، معقول است.

ست و انگار در من به دنبال طور عجیبینگاهش هنوز هم یک

 رفع کند. هایش راتنگیخواهد دلگردد و شاید میخواهرش می



دانم! اما هرچه که هست حاال دیگر معنی نگاهش را به نمی

 کنم.اشتباه تعبیر نمی

 سبزهای او مهربان است و نه گستاخ و دریده.

 چکد.اشکم می

 خوش اومدی -

خواهد و عمران که پلک روی هم با چشمانش از عمران اجازه می

 نشاند.میام ای آرام روی پیشانیگذارد او خم شده و بوسهمی

 گیرد.هایش میبازوهایم را به آرامی در دست

حالم که از پسش بر حالم که حالت خوبه، خیلی خوشخوش -

 اومدی.

 زنم.لبخند می

 شه.جا، اصالً باورم نمیحالم که اومدی اینمنم خوش -

 گذارد.عمران دست روی کمر رامین می

 بیا بشین وقت برای صحبت زیاده. -

رویم و عمران ی راست سالن پذیرایی میوشههای گسمت مبل

 رود.به آشپزخانه می

 پرسم.خطاب به هردوشان می

 مگه شما دوتا؟ -



آید و رامین حرفم را چای از آشپزخانه بیرون میعمران با سینی

 کند.قطع می

 شه که باهم در ارتباطیم!ما چندماهی می -

 پرد.ابروهایم باال می

 واقعا؟!ً -

نشیند و پا گذارد و کنار میچای را روی میز میعمران سینی 

 اندازد.روی پا می

ام پناه داده رو شناختم اون کسی که به زنِ فراریمن باید می -

 یا نه؟

 خندد.خوردم و رامین مییکه می

 چیز خبر دارهنترس عمران از همه -

 کند.ایستد و کتش را از تن خارج میمی

 برد.و به اتاق میگیرد عمران کت را از او می

 های امشب تمامی ندارد.گویا تعجب

 ش، شما دوتا باهم، باهم در ارتباط بودید و من خبر نداشتم؟ -

 کند.هایش نزدیک میرامین فنجان چای را به لب

 بله بانوی زیبا، مارو دست کم گرفتی؟ -

 آید.عمران از اتاق بیرون می



 حاال که فعالً خفتش کردیم رامینو. -

 خندد.رامین می

 قراره که توی شرکت سهام بخرم. -

 خبر است؟جا چهاین

 اند؟دیگر صمیمی شدهاین دومرد چه زمانی بایک
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 ایم.شب خوبی را گذرانده

که عمران مشتش را فهمم بعد از اینهایشان میالی حرفاز البه

خودش صورتش را ترکانده ک وسط صورت او کوبانده و به قول 

رامین رادمهر با بینی گچ گرفته به ایران بازگشته، عمران طاقت 

ها و تلفن او را از هامون گرفته و بعد از صحبت نیاورده و شماره

 تر شده.شان بیشتوضیحات رادمهر، قانع و رابطه

اش را هم تا جایی که رامین ماجرای چندروز ماندن من در خانه

های کند که حرفگفته و حاال عمران حتی اعتراف میبه عمران 



ی همان روانکاو در روند کنترل خشمش رامین به اندازه

 تأثیرگذار بوده.

رود، قبل از هرکاری سمت اتاق کند و میاو که خداحافظی می

 هایم را با لباس راحتی تعویض کنم.روم تا لباسخواب می

 شود.وارد اتاق می ام که عمرانهای کت را باز کردهدکمه

 اش.نگاهش، امان از نگاه لعنتی

 داغ است و سوزاننده.

قدر به دست این گیرد و چَم و خم بدن من، آنتمام تنم آتش می

 ام کند.تواند دیوانهمرد آمده که حتی با نگاهش هم می

 دستی کنم و خودم جلو بروم.قدر مجنون که پیشآن

 کاود.مسیر دستانم را میکند و حاال دیگر گردنش را کج می

تا  گیردهایش را باال میبرم و او دستشرتش را باال میپایین تی

 کارم را راحت کند.

 .کشمشرت را از بدنش بیرون میایستم و تیی پا میروی پنجه

آورم، من اش به حرکت در میی سینهانگشتانم را روی قفسه

 دارد.از حدی به این قسمت دانم او حساسیت بیشمی

چیزی بینمان نبود و او با هایی که هیچزماندرست مثل همان

 شد.اش دیوانه میی سینهبرخورد نفس من با قفسه



های قلبش از حالت فهمم که تپشها، میمثل همان موقع

 شود.ریتمیک خارج می

 گویم.گیرم و میبا لوندی لبم را به دندان می

 تموم داشتیم!کار نیمه -

 زند.کند و پچ میمیسرش را خم 

 کنیم!تمومش می -

 از مکان و زمان حساب زند،می را بوسه اولین که عمران 

 .شودمی خارج دستمان

جا درست وسط آییم که هردو همانوقتی به خودمان می

های آماج بوسهایم و تمام تنمان مورد خوابمان ایستادهاتاق

 دیگر قرار گرفته.یک

 گذاردم.اندازد و روی تخت میتنم می طاقت دست دورعمران بی

که روی تنم خیمه زده، دست سمت کشوی عسلی کنار درحالی

ی جلوگیری از بارداری را بیرون ی وسیلهبرد و جعبهتخت می

 آورد.می

ای میان ابروهایش خط انداخته، عرق از با عصبانیتی که در لحظه

اهش کند و من پر استرس نگاش شُره میی پیشانیگوشه

 کنم.می



 ساید.دندان روی هم می

 خالیه که! -

 کنم.دهم و زمزمه میهایم خراش مینرم کمرش را با ناخن

 عمران -

 شود.تر نزدیکم میاندازد و بیشی خالی را روی زمین میجعبه

 گیرد.ی لبم را گاز میگوشه

 جونِ عمران. -

 به درک که تموم شده، خودم مراقبم.

است و من به او اطمینان دارم و حاال مثل  مراقب گویدمی 

 شوم.همیشه تمام و کمال تسلیمش می
**** 

 کنم.باز میزنم و چشمانم را نیمهغلت می

 زند.مقابل میز توالت ایستاده و موهایش را شانه می

 کند.از داخل آینه نگاهم می

 برد.خندد اما وحشتناک دل میمعمولی می

 خیر خوشگله.صبحت به -

 کشم.ام میهای پف کردهدستم را به پلک پشت

 ری شرکت؟خیر عزیزم، داری میصبح به -



ی پاهایم که از زیر نشیند و دست به ساق برهنهی تخت میلبه

 کشد.پتو بیرون آمده می

 کند.جورابش را به پا می

 آره، من صبحونه خوردم پاشو برو توام بخور باید دارو بخوری. -

ته بود که امروز بری چکاب و زودتر دکترتم پیغام گذاش

 اشو براش بفرستی.نتیجه

 شوم.نیم خیز می

 خورم.اول باید برم حموم، بعدش می -

 گیرد.هایم میسر جلو آورده و کام عمیقی از لب

 گیرد.ایستد و کیفش را به دست میمی

 کاری باهام نداری؟ -

 دهم.با لبخند جواب می

 نه برو به سالمت. -

 شوم.های سالن پذیرایی رفته و من وارد حمام میتا نیمه

 گردد.که در را ببندم برمیقبل از این

 چیزی جا گذاشتی؟ -

 کشد.الی موهایش میپنجه البه

 خوای برم از این قرصای اورژانسی بگیرم؟گم مییغما می -



 ام گرفته.خنده

 نه برای چی؟ -

 اندازد.شانه باال می

 محض احتیاط! -

 دهم.میسر تکان 

ترسم هورمونام خواد خب اتفاق خاصی نیفتاد که! مینه نمی -

 هم بریزه، ولش کن.به

 زند.لب می

 باشه پس من رفتم. -
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 روزها حالم خوب است.این

ست، همین ها راضیی آزمایشهمین که پزشک معالجم از نتیجه

ام شش تابلو بکشم خیلی تههفته توانسکه حاال و در مدت سه

 خوب است.

 با ترالن و هما هم در ارتباطیم.



 شود.تر میروز با نمکهیراد روزبه

 ها هم خوب است.ی آنحال همه

 های هما زیاد شده.اما دلتنگی

ای را به ایران گوید ممکن است چند هفتهقدری که صدرا میآن

 بیایند.

 ام.سی سپردهچه خوب است که ترالن را به دست خوب ک

 ست.حالشان باهم عالی

 هایم در حال رشد هستند.موهای سر و ابرو و مژه

 کنیم.حاال ما مثل زن و شوهرهای معمولی زندگی می

 عمران از صبح تا عصر در شرکت است.

روی بیرون ها برای پیادهکنم، شبمن ناهار و شام حاضر می

 گیریم.فاصله میمان رویم و گاهی یکی دوخیابان از خانهمی

 دویم.گاهی هم در پارک دنبال هم می

پاشی که عمران به سرش زده و از حتی با دو تفنگ آب

کنیم.فیلم دیگر را خیس میبازی فروشی خریده، یکاسباب

بینیم و باهم چیپس و پفک و پاپ کرن و لواشک سینمایی می

 خوریم.می



میان رویم و یخ ای یکی دوبار هم به عمارت میهفته

 خان و عمران در حال آب شدن است.کیومرث

 کنیم اما دیگر نه مثل گذشته.کنیم، قهر میبحث می

ست که حرف اول به دوم نرسیده قهر دیگر نه عمران آن عمرانی

کند و کتک بزند و خودش را گم و گور کند، نه من آن یغمای 

 ای کز کنم.حقیری هستم که فقط اشک بریزم و گوشه

 ایم.ایم، عاقل شدهگ شدهانگار بزر

نواختی ها را، این یکمن این معمولی بودن را، این روزمرگی

 مان را حتی، خیلی دوست دارم.زندگی

دانیم که جهنم را از ی این آرامش را مایی میبه لحظه قدر لحظه

 ایم.سرگذرانده

ها در بیمارستان، دانم که ماهقدر نفسِ آرام کشیدن را منی می

 ام.اش را جان دادم و مرگ را دور زده و برگشتهقههر دقی

 خوشبختی زیر دندانم مزه کرده.

 بختی زیر دندانمان مزه کرده.یا بهتر است بگویم خوش

گیرم و رو به آسمان ام و سر باال میحاال در بالکن ایستاده

 کنم.می

 خدایا شکرت. -



 شود.ی داغ وارد میعمران با دو ماگ نسکافه

 کنم.را جمع میهایم لب

 عمران؟ -

هایش ی از میان لب"هوم"پیچد و دستش را دور کمرم می

 شود.خارج می

 .دهممی تکیه بازویش به را سرم 

 خواد.من دلم یه چیز خنک می -

 زند.سیگاری آتش می

 دهد.پک عمیقی زده و دودش را بیرون می

 بستنی داریم توی فریزر -

هایی که از ما های روشن خانهنشینم و به چراغروی صندلی می

 زنم.دور اند زل می

 خواد.دلم بستنی قیفی می -

 دانم خسته است.می

 زنند.هایش را این را فریاد میچشم

 اندازدی بالکن میی کوچک گوشهته سیگارش را در سطل زباله

 کند.و اشاره می



های خوبی پاشو حاضرشو بریم این چهارراه باالییه بستنی -

 داره.

 کوبم.زده دست به هم میذوق

 شم.باشه االن حاضر می -

 ریم طولش نده.یه چیزی زود بپوش با ماشین می -

یک ربع بعد عمران با دو بستنی قیفی بیست سانتی وارد ماشین 

 شود.می

 .کنمگیرم و با ولع شروع به خوردن میبستنی را از دستش می

ام وجود حس کنم و اش را با تمبندم تا خنکیهایم را میچشم

 اش را مزه کنم.طعم شیر تازه

 یابم.اش را درمیهای زیرچشمینگاه

 دهم.سرم را تکان می

 چیه عمران؟ -

 خندد.می

 خوری؟جوری میچرا این -

 زنم.اندازم و گازی به نان بستنی میتوجه شانه باال میبی

 خورم مگه؟جوری میچه -



رداشته و به اطراف دهانم ای از روی داشبورد بدستمال کاغذی

 کشد.می

 جوری، انگار که دنبالت کردن.این -

 ست.آخه خیلی خیلی خوشمزه -

 دهد.متعجب سر تکان می

باشه بخور نوش جونت ولی تاحاال نگفته بودی انقدر بستنی  -

 قیفی دوست داری.

بستنی من تمام شده و جای تعجب دارد که عمران فقط نصف 

 اش را خورده.بستنی

 دهم.کنم و آب دهانم را قورت میبا حسرت نگاهش می

 زنم.لب می

 خوام.می -

زند و زبانش که روی بستنی نشسته را در دهانش خشکش می

 برد.فرو می

 کند.با همان نگاه متعجب دستش را سمتم دراز می

 بیا بگیر -

 گوید.بعد فوراً می

 برم یکی دیگه برات بخرم؟ -



 اندازم.سر باال می

 رو باهم بخوریم، یه لیس من یه لیس تو.نه، همین -

 زند.قهقهه می

 باشه بخوریم. -

زند و دست عمران که ی شیرین بستنی دلم را میکم کم مزه

 رود.زنم و صورتم در هم میآید را پس میسمتم می

 ری یه بطری آب بگیری؟خورم دیگه، مینمی -

 شود.دهد و از ماشین پیاده میسر تکان می

ست که در هاییترینبدون شک این بستنی یکی از خوشمزه

 ام.تمام عمر خورده

دانم شاید هم من زیادی دوستش داشتم و طعمش خیلی یا نمی

 هم خاص نبوده.
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جون تماس گرفت و خواست برای شام به عمارت وقتی مهین

روم و بعد از شرکت یبرویم، به عمران خبر دادم که من زودتر م

 جا بیاید.به آن

 رسد.ساعت هشت و نیم شده که عمران از راه می

 روم.جلوی در به استقبالش می

کند و کیف و های روفرشی عوض میهایش را با صندلکفش

 گیرم.کتش را از دستش می

 خسته نباشی عزیزم. -

چرخاند و از نبودن بقیه که مطمئن نگاهش را به اطراف می

 بوسد.هایم را کوتاه میکند و لبشود سر خم میمی

 گویم.دهم و با خنده میبه عقب هولش می

 جا خونمون نیستا!این -

 کشد.با شیطنت دستش را از گردن تا شکمم روی بدنم می

شناسه، بعدم قبول داری یواشکی خب دلتنگی که مکان نمی -

 ده؟تر مزه میبیش

 گیریم.ه از هم فاصله میجون هردو هول شدبا صدای مهین

جون رو به عمران کنم و مهینام را به سختی کنترل میخنده

 گوید.می



خوش اومدی مادر برو یه آبی به دست و صورتت بزن شام  -

 حاضره.

 اندازد.جون میعمران جلو رفته و دست دور گردن مهین

 دیما.خوشگله، ما خیلی زحمت میچاکر مهین -

 افتد.های مهربانش خط میی چشمکناره خندد وجون میمهین

 شیم.لوس نشو پسر، شما نیاید که ما دیوونه می -

 یمجله با ستدوساعتی یکی  خان کهعمران سمت کیومرث

 پرسیاحوال و سالم و رودمی است مشغول دستش در جدول

 .کنندمی کوتاهی

 ام.رود و کنار عمران نشستهدلم از گرسنگی ضعف می

 کند.شده از برنج را در بشقابم خالی می گیر پرکف

 ریزم.یک قاشق از خورشت فسنجان را روی برنجم می

ی پیش ولع خوردنش را داشتم، منی که تا همین چندثانیه

د پیچافتد که ناگهان انگار دلم در هم میدانم چه اتفاقی مینمی

 کند.و تصور طعمش حالم را بد می

گذارم و پا به سمت دهانم میقدری بد که دست مقابل آن

 کنم.شویی تند میدست



روز قبل هم این حالت موقع خوردن صبحانه و با دیدن پنیر 

  ین شدت!برایم اتفاق افتاد اما نه به ا

بینم که عمران قاشقی که سمت دهانش برده را در بشقاب می

 آید.اندازد و پشت سرم میمی

 پرسد.هول شده می

 ؟یغما یغما چی شدی -

 کنم.شوم و در را از پشت قفل میشویی میوارد دست

 کنم.ام را خالی میزنم و محتویات معدهعق می

 سوزد.گلویم از طعم تلخ اسید معده می

 کنم.زنم و احساس سرگیجه میچند مشت آب به صورتم می

 زند.عمران پشت سر هم به در می

 خوبی خانومم؟ باز کن یغما، باز کن بیام تو. -

 شد یهو؟ چت

جون هم خان و مهینزنم که صدای کیومرثدوباره عق می

 آید.می

 یغما دخترم خوبی؟ -

 مادر چی شده؟ نکنه مسموم شدی؟ -

 رمقی برایم نمانده.



رود و محکم به در های عمران به سمت خشونت مینگرانیدل

 کوبد.می

 توکنی این در گوه شده رو یا نه یغما؟ سرخود که داروهاباز می -

 کم و زیاد نکردی؟ هان؟ کردی یا نه؟!

 نشینم.بندم و رویش میدر توالت فرنگی را می

توانم دست سمت قفل ببرم و نای ایستادن ندارم و فقط می

 بازش کنم.

 ایستد.جا کنار در میعمران همان

 پاشو بیا ببینم چت شد؟ -

 گیرم.سرم را باال می

 هیچی خوبم. -

 گوید.زیرلب می

 ات.ارواح عمهآره  -

 ایستم.گذارم و میدستم را در دستش می

 آید.جون جلو میمهین

 کنی بیا بریم شامتو بخور.بیا عزیزم االن ضعف می

 جانم پیچیده.دست عمران دور بدنِ نیمه



تر از من توانم قسم بخورم که رنگ صورت او حتی بیشمی

 پریده.

 است. نگاهش کالفه

شود و لرز خفیفی بر تنم شم میاز تصور خورشت فسنجان چند

 نشیند.می

 نه میل ندارم، شما بفرمایید. -

 گوید.نگران حالم هستند و عمران می

 رم وسایلتو بیارم بریم دکتر.می -

 روم.آرام به سمت کاناپه می

 باور کنید چیزی نبود، فقط یه حالت تهوع که بار اولم نیست. -

 م.خورشما برید شام بخورید من بعداً می

 ها هم کور شده.انگار اشتهای آن

 کنم تهوعم را نادیده بگیرم.کشم و سعی میروی کاناپه دراز می

 گوید.عمران می

 شید؟گم ناراحت نمیشه ما بریم خونه؟ یعنیی میمامان می -

 دهد.خان جواب میجون کیومرثجای مهینبه

 برید باباجان ولی خونه نه، ببرش دکتر. -

 زند.کارها را صدا میاز خدمتجون یکی مهین



 رن خونشون.ها رو بریز توی ظرف میعزیزم غذای بچه -

 دهد؟کنم انگار این کاناپه بو میچرا حس می

 ها باالبینم که به سرعت از پلهنشینم و عمران را میکالفه می

 رود.می

 گردد.با کیف و مانتو و شالم برمی

اندازم و را روی سرم میپوشم و شال ام را میمانتوی عبایی

 گیرد.کیفم را خودش به دست می

های غذا را که در نایلون بزدگی قرار دارند به جون ظرفمهین

 دهد.دست عمران می

 کند.عمران رو سمتم می

 بیا بغلم یغما -

 شوم.مقابل پدر و مادرش کمی معذب می

  نه عزیزم خوبم -

 کنند.مان میهردو تا کنار در همراهی

 بارد.نم میان نمبار

 موقعی.و چه باران بی

های باغچه و اما همین که این بوی نم نشسته روی خاک

 کند، خیلی خوب است.ها حالم را بهتر میریزهسنگ



 ساید.بینم که عمران دندان روی هم میمی

 ترینبینم که پررنگشویم میخواهیم سوار ماشین حاال که می

 عصبانیت است!حسی که در صورتش هویداست، 

 کند.اشاره می

 سوار شو. -

شوم و سکوت میانمان حس بدی را به تمام جانم القا سوار می

 کند.می

 هفت_و_چهل_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 

 کشد.عمران پنجه در موهایش می

 زند.آید و باز پسش میانگار حرفی تاوسر زبانش می

 زند.لب می

 تو چته یغما؟ -

 چرخانم سمتش.سر می

خدا، من داروهام رو طبق دستور دکتر مصرف دونم بهنمی -

 کنم.می



هایش کمی تند شود، نفستر میهایش دور فرمان محکمدست

 شده و نگاهش به مقابل است.

 یغما امروز چندمه؟ -

 آورم.به ذهنم فشار می

 طور مگه؟هشتم، چه -

 کند.عصبی نگاهم می

 شدی؟مگه نباید سوم پریود می -

 فهمم!را میمنظورش 

ایم به فهمیم و خودمان را زدهما هردو خوب منظور هم را می

 چپ!ی معروف علیهمان کوچه

 اش را انکار کنم.خواهم معنی جملهمی

 گویم.ام اما میتقریباً وا رفته

 طور؟آره فکر کنم، چه -

 کند.هایش را گرد میچشم

 برد.صدایش را باال می

گم پنج روزه پریودت عقب میگم؟ میفهمی چییغما می -

 افتاده!

 خواهم بشنوم.نمی



ام اما تظاهر به چرخانم. هول شدهصورتم را سمت مخالفش می

 کنمآرامش می

پس جای  عمران، خب ما، ما که، یعنی تو خودت گفتی مراقبی -

 نگرانی نیست.

زند آرام نیست و ام میای که سر انگشتانش به گونهضربه

گردم که شود و ناباور سمتش برمیدرهم جمع میام از درد چهره

 کند.فریادش میخکوبم می

ی کوفتی رابطه داشتیم، یادت یغما ما دوبار بدون اون وسیله -

 که نرفته؟!

 ام.نه فراموش نکرده

 کند.های تیزش را در گلویم فرو میکم کم بغض چنگال

 خب -

 کوبد.روی فرمان می

یدم دادم بهت رو خوردی یا بار دوم اون قرصی که صبح خر -

 نه؟

 آورم.چه قرصی؟ به مغزم فشار می

کنم، انگار یک چیزی میان خواب و بیداری و در حالتی فکر می

 آورم.ام. چیز مبهمی را به یاد میگنگ و گیجی شنیده



شود، فریاد عمران است که از جا سکوتم که طوالنی می

 پراندم.می

 اینو بهم بگو!اون قرصو خوردی یا نه؟ فقط  -

 کنم.مبهوت نگاهش می

 آورم.حاال به یاد می

خواب بودم و عمران پیش از رفتن به شرکت صدایم کرد و یک 

ورق قرصی که شامل دوعدد بود را در دستم گذاشت و تأکید 

 کرد حتما آن را بخورم.

 قرص را چه کار کرده بودم؟

و  شاید، شاید خوابم برده و از دستم جایی میان تشک تخت

 تخت افتاده باشد!های کناریدیواره

 کم مانده تا سکته کنم.

بار روی شود و ایندست عمران دوباره سمت صورتم دراز می

 آید.هایم فرود میلب

 ام.هاست چنین رفتارهایی را از او ندیدهمدت

 اش.ی قبلیآرام زده، برخالف ضربه

 گوید.زمان میام اما وقتی همدردی حس نکرده

 ب یه زِری بزن! خوردی یا نه؟خ -



 زنم.زند و هق میبغضم من را زمین می

 یادم رفت! -

کند که از ته دلم جیغ نگاهش ناباور است و چنان ترمزی می

 کشم.می

کند اما جلوی ماشین به گاردریل به سختی ماشین را کنترل می

 خورد.می

 ایم فقط کمی جلوضربه محکم نیست و چون هردو کمربند بسته

 کنند.های هوا فوراً عمل میرویم و کیسهمی

 در این که قطعاً سپر جلویی خسارت باالیی دیده شکی نیست.

 اما حاال مشکلی به بزرگی کل دنیا پیش چشم ماست.

 گیرد.چرخد و بازویم را در دستش میعمران سمتم می

 زند.عاجز شده و صدایم می

 یغما -

 چکد.هایم روی مانتو میاشک

 لطی کردی؟چه غ -

 گویم.میان گریه می

 خودت چه غلطی کردی احمق؟ -

 دستم شکست ولم کن.



 کند.تر میهایش را بیشفشار پنجه

 وای خدایا، یغما یغمای گیج! -

 کشم.پشت دستم را روی صورتم می

 اصالً چیزی معلوم نیست که! -

 ست که حالش قابل توصیف باشد.تر از چیزیعصبی

 افتد.دهد و راه میفشار میمایش را روی گاز 

 من از خدامه که خبری نباشه اما اگر اگر -

 دهد.حرفش را قورت می

 ترسیم صراحتاً از آن حرف بزنیم.ما حتی می

 لرزم.ایستد و من به خودم میی شبانه روزی میمقابل داروخانه

 رعشه به جانم افتاده.

لب  زیر را هستم بلد  دقایقی بعد که هرچه ذکر و صلوات

ی کوچک بیبی چک را به همراه یک لیوان خوانم، جعبهمی

 اندازد.بار مصرف، روی پایم میکیک

 خورد.خون خونش را می

 کداممان نیست.دل در دل هیچ

کند و جلوتر از من وارد شده و کلید را روی میز در را باز می

 کوبد.غذاخوری می



 وشد.ننفس میدارد و یکبطری آب را از یخچال برمی

 کند.ام نگاه میبه من که وسط هال ایستاده

 دِ بیا برو دیگه تورو دین و مصبت اون تستو بزن. -

 گزم.ایستم و لب میجا میحرکت همانبی

 اگر مثبت باشد چه؟!

نشنید و پایین ی شلوارم میهایش که روی دکمهدست

شوم به همراه اویی که بازویم را در دست کشدش، ناگزیر میمی

 رفته سمت توالت بروم.گ

 زند.تست را از دست من چنگ می

 ای؟!بده ببینم اینو، مگه مجسمه -

 دهد.بازش کرده و به دستم می

 دست به سینه مقابل در ایستاده.

 دهم.بار مصرف را در دستم فشار میلیوان یک

 خواهم در را ببندم.شوم و میوارد می

 توپد.می

 نبند -

 نالم.می

 لطفاً -



قطره از ادرار را از داخل لیوان  ام و حاال یکرا بستهدر 

 ریزم.دارم و روی محل مورد نظر میبرمی

ی چند ساعتِ چرخد و آن چند ثانیه به اندازهدنیا دور سرم می

 شود.آور سپری میعذاب

 این امکان ندارد!

 چک خشک شده.ی بِیبینگاه من به دو خط قرمز شده

شویم کنم و خودن را میآب را باز می اندازمش ودر روشویی می

 .ایستممی بعد  و

 خورد.هایم بر هم میدندان

 زند.عمران به در می -
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 یغما بیا، منفیه مگه نه؟ -

 ام.ام در آینه زُل زدهبه صورت رنگ پریده

ق ام و دو چشم واند و حاال فقط من ماندههایم متوقف شدهاشک

 زده!



 گوید.شود و عمران میی در باال و پایین میگیرهدست

 یغما ببینمت -

ی آن نکبت چه منظورش از ببینمت این است که بگو نتیجه

 شده؟

هایم را دوطرف ر گذارم و بعد دستچک را در دستش میبیبی

 کنم تا مانع سقوطم شود.وشویی ستون تنم می

رود و به دیوار مقابل بینم که عمران عقب میچرخم و میمی

اش خورد و با دست بر پیشانیدهد و سُر میتوالت تکیه می

 کوبد.می

 بار، ده بار!بار، دوبار، سهیک

 ی قبل!تر از دفعههربار محکم

 پیچد!زند و دردش در سر من میاو می

 کند.زمزمه می

 خدایا این چه گوهی بود من خوردم؟! -

گیرد و نگاهش شبیه به یک میهایش موهایش را میان پنجه

 ی خطاکار شده.سالهی سهپسربچه

 انگار بغض دارد!

 یغما ما چه غلطی کردیم! -



ام و هیچ درکی از رویش ایستادهآیم و من هم روبهبیرون می

 شرایط ندارم.

 ام.گیج شده

 ایستد.می

 دهد.گیرد و تکانم میهایم را میسرشانه

 اام.جنترس عزیزم، ببین من این -

 دم.گندی بوده که خودم باال آوردم، خودمم ترتیبشو می

تر است که از آن عصبانیت، ناگهان حال او حتی از من هم خراب

 به این لحن رسیده.

 خورد.اش چرخ میی سینهنگاهم حوالی قفسه

 زند.او یک ریز حرف می

 ریم مطبببین شرایط تو اکی نیست، فردا صبح اول وقت می -

 دکترت.

مطمئنم که خودش با سقط موافقه، اصالً ناراحت نباش، غصه  من

 نخوریا

شنوم، انگار زیر آبم و صدای او از کیلومترها دورتر به گوشم نمی

 رسد.می



جایی که نگاه تارم ها وقتی هماناصالً چه اهمیتی دارد تمام این

 هوش شدن؟نشسته، بهترین جاست برای بی

شود و سرِ سنگین ل تر میرود، تنم شُهایم سیاهی میچشم

هایش دور بدنم چفت افتاد و دستاش میام روی سینهشده

 کشد.شنوم که هول شده تقریباً داد میی آخر میشده و لحظه

 یغما، یغما غلط کردم، غلط کردم عشقم چشماتو باز کن
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قندِ بد آبکنم و طعم سردی قطرات آب را روی صورتم حس می

 کند.، حالم را بد میهمراه با نمک

 کشد.دست روی صورتم می

 کشی توله.پاشو دردت به جونم، تو آخر منو می -

 زنم.جان میلبخندی بی

چیز را به یادم اش همهزدهکنم و نگاه غمهایم را باز میالی پلک

 لرزد.ام میآورد و چانهمی

 گذارم.دستم را روی شکمم می



 من!خدای 

 شود که یک موجود زنده در بطن من نبض گرفته.باورم نمی

 شود.نگاه عمران سمت دستم کشیده می

 کند.داد میغم در چشمانش بی

دارش و با گذارد و از روی شکمم برمیدست روی دستم می

 زند.جدیت در صورتم لب می

 بهش فکر نکن، اون نهایتاً چهار پنج هفتشه. -

 شیم.می گفتم که از شرش خالص

 چکد.ریزد و اشکم میام فرو میخوردهبغض ترک

 نه عمران! -

 اش را برای فرو نشاندن خشمش به کار گرفته.تمام سعی

 ساید.کشد و دندان میتند نفس می

  زنیم، االن پاشو یه چیزی بخورخیلی خب، فردا حرف می -

 کند.ای به شکمم میاشاره

 حالت بد بشه. تا این مزاحم دوباره باعث نشده -

 دهم سکوت کنم.نشینم و ترجیح میروی مبل می

که پدرِ موجودِ کوچکِ درونم، انقدر دوستش گیرد از ایندلم می

 ندارد!



 رود.سمت آشپزخانه می

 چی بیارم برات؟ -

زند، نودل ام و تنها چیزی که تصورش حالم را برهم نمیگرسنه

 دهم.است و جواب می

 نودل داریم. -

 کنم، کجاست؟االن درست می باشه -

 توی کابینت کنار هود. -

خورم و عمران با بشقابی پرشده از برنج و غذایم را با ولع می

 بندم.نشیند که چشم میفسنجان مقابلم می

 جاننعمرا -

 گذارد.اولین قاشق را در دهانش می

 جانم؟ -

 شه غذات رو ببری آشپزخونه؟می -

نگاهی سمت بشقابش که نیمکند و بعد بدون اینمکث می

 کنم.هایم را باز میبیندازم، چشم

 گوید.ایستد میدرحالی که می

 خداروشکر که قرار نیست پاشو بذاره توی این دنیا -

 کنه.چون از همین اول کاری داره تورو از من دور می



 شود.اشتهایم کور می

این  خدایا، من هنوز باور ندارم که خوابم یا بیدار! عمران با

 کند.ام میتر دیوانهرفتارش بیش

 عصبی و کالفه شده.

سوزد، انگار مان میدلم برای خودمان که نه، برای زندگی

 تواند چندروزِ متوالی، بدون تالطم داشته باشد.نمی

 گذارم.اش میی برهنهخوابم و سر روی سینهکنارش می

 اش گذاشته.باز خوابیده و ساعدش را روی پیشانیطاق

زده خیره به سقف شده که انگار تمام چنان با غصه و ماتم

 اند.جا غرق شدههایش یککشتی

 کشم.دست زیرگلویش می

 دهد.العملی نشان نمیهیچ عکس

 انگار قرار نیست این بغض نکبت گورش را گم کند.

 العملم تا زار بزنم.ترین عکسمنتظر کوچک

 بوسم و باز او ساکن است.صورتش را می

 کنم.اش را نوازش میی سینههقفس

 کند.ی چشم نگاهم میگذارد و با گوشهدست روی دستم می

 االن نه! -



 زند.برد، خشکم میماتم می

 گیرد.کنم که بازویم را میگیرم و پشتم را به او میفاصله می

  کجا؟ -

 لرزد.صدایم می

 بخیر.خوام بخوابم، شبمی -

بغل من. خوشم نمیاد مثل بچه جاست یغما، تو جای تو این -

 کنی.ها قهر میدوساله

 روم.کشم و زیر پتو فرو میدستم را بیرون می

 خوش.ترم، ممنونم از لطفت، شبجوری راحتخوام، ایننمی -

کشد و تمام تنم را به حصار بدنش از پشت در آغوشم می

 کشد.می

 بوسد.گوشم را می

 خوش خوشگلم.حاال شب -
*** 

 کنم حاضر و آماده باالی سرم نشسته.باز میچشم که 

پیچد و بخیرش را بدهم که دلم در هم میخواهم جواب صبحمی

ی گذارم و در صدم ثانیه با یک محاسبهدست مقابل دهانم می



روم و عق جای توالت سمت حمام داخل اتاق میذهنی، به

 زنم.می

 ام.دههای خشک و بعد خالی شدن اندک محتویات معابتدا عق

کند و دوش تلفنی را به دست گرفته عمران کمرم را نوازش می

 کند.آب را باز می

شوید و بعد مشتش را پر از کاری باال آمده کف حمام را میخراب

 پاشد.ام میی وان نشستهکند و به صورت من که لبهآب می

 های شب گذشته.باز هم تمام حس

 سوزش گلو، سرگیجه، ضعف.

 اندازم.گردم و خودم را رویش میخت برمیدوباره به ت

 ام بوده.عمران تمام مدت در سکوت خیره

 کاش چیزی بگوید.

 گوید اما با تحکم.می

 صبحونه بخور بریم دکتر. -

 جان تر از آنم که بخواهم حرفی بزنم.بی

 کنم.اکتفا می "اشتها ندارم"تنها به گفتن 

 رود.ق بیرون میکند و از اتاچپ چپ و پر از حرص نگاهم می



نفتی، لرز بر تنم نشسته و تا سر زیر خواب نازک آبیبا این لباس

 روم.پتو می

 نشیند.ی تخت مییزند و لبهپتو را از روی سرم کنار می

 اینو بخور. -

 زنم.گیرم و گاز کوچکی به آن میناگزیر لقمه را از دستش می

وقتی عمران دو هرچند که نون، پنیر و گردو دوست ندارم اما 

هایم را چشم داشته و دوتای دیگر هم قرض گرفته و لقمه

 شمارد مجبور به خوردنم.می

 ام.ام و مقابلش ایستادهحاضر شده

 گوید.پیش از بیرون رفتنمان می

ریم پیش دکتر خودت، بعدم دکتر زنان، باید همین اول می -

 امروز از شرش خالص بشیم.

 گویم؟گاه کردنش، چیزی نمین هاالل شبیه جز من چرا 

های مفلوکم است که زیر دندان فقط گوشت و پوست لب

 کشم.می

 دهد.اش را مقابلم تکان میانگشت اشاره

 ها!مبادا از این افتضاح و گند باال اومده، با کسی حرف بزنی -



گویم به قدری آرام ای که می"باشه"دهم و سرم را تکان می

 وشش رسیده باشد.دانم به گاست، بعید می

 !"گندِ باال آمده"گوید می

 گوید!مان را میبچه

 گوید!مان گندِ باال آمده میبه بچه

 کند!مان را، گند خطاب میبچه

 ای که ماحصل شور عشقمان است!نطفه

 که حاال جان دارد و حتماً قلب هم دارد دیگر!

ابراز های شدیدی که برایم به ارمغان آورده، که با این تهوع

 کند.وجود می

 ام، گند نیست، افتضاح هم نیست.داشتنیکوچولوی دوست

کوچکِ من فقط کمی، یا نه شاید هم زیادی زود آمده. و مهمان 

 مان حاال که آمده باید بماند.ناخوانده

 کنم.رود و شکمم را نوازش میعِمران جلوتر از من می

 ن.اون بابای خوبیه، مطمئنم دوستت داره، مثل م -
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 زند.ام را ورق میی پزشکیبار پروندهدکتر برای دومین

 دهد.نفسش را بیرون می

 دهد.عمران پایش را تند تند تکان می

 یک چشمم به پاهای اوست و یک چشمم به واکنش دکتر.

کند و صدایش سکوت اتاق را هایش را از هم باز میدست

 شکند.می

 گوید.من میخطاب به 

دخترجان، تو اومدی که بازهم علم پزشکی رو زیر سؤال  -

 ببری؟

 پرد.به وضوح رنگ از رخ عمران می

 خندد.دکتر می

 ، یغما دختر محکمی هست.قبالً هم گفتم -

 شکست دادن اون سرطان معجزه بود.

که االن حالش خوبه، خیلی هرچند که قطع درمان نشده، اما این

 ست.حال کنندهخوش

 کشد.های مقابلش میخودکارش را روی قسمتی از نوشته



ی اول شیمی خب تا جایی که بنده به خاطر دارم، از دوره -

ریزی های بعد خوندرمانی، فقط اولین ماه رو پریود نشدی و ماه

 داشتی، درسته؟

 دهم.سر تکان می

 بله آقای دکتر. -

 خندد.می

 یر سؤال ببری.گم که قصد داری علم پزشکی رو زمی -

دونی، یکی از تأثیرات داروهای شیمی طور که میخب همون

ریزی ها، قطع خوندرمانی روی بدنِ درصد باالیی از خانوم

 ماهانه بین چند ماه تا دو سه سال هست.

 دخترم تو جزء اون درصد خیلی کم هستی.

 کند.رو به عمران می

 شدن.سال نباید باردار میو خب ایشون تا سه -

 کشد.دانم سرد است میاش که میعمران دست روی پیشانی

 کار بکنیم آقای دکتر؟االن باید چی -

 شه سقطش کرد دیگه؟می

 گذارد.دکتر عینکش را روی میز می

 ببین پسرم، بدن همسرت داروهایی با دوز باال دریافت کرده. -



 کَن نشده.سرطانش هم ریشه

 مصرف بکنه.و در حال حاضر هم که مجبوره دارو 

که بدن یغما ضعیف هست، قطعاً عوارض اون داروها عالوه بر این

 تونه برای برای جنین خطرساز باشه.می

 زنم.یخ می

 گیرم.ی صندلی را محکم میان انگشتانم میدسته

 حال شده.عمران حاال کمی خوش

 فرمایید که باید سقط بشه؟!پس می -

 دهد.دکتر سر تکان می

 ر بهتره، چونطوبله، این -

ام را برای نلرزیدن صدایم به پرم و تمام سعیمیان حرفش می

 ام.کار گرفته

آقای دکتر چه تضمینی وجود داره که من باز هم بتونم مادر  -

 بشم؟

 اصالً از کجا معلوم که بچه مشکلی داشته باشه.

 کند.دکتر خیره نگاهم می

احتمال باال، نه  اش احتماله، اما یکها همهگی، ایندرست می -

 یک احتمال پنجاه، پنجاه.



 لرزد.ام میچانه

 جااین  اگر بنا به این احتماالت بود که االن من نباید -

 .نشستممی

 بودم.باید زیر یک خروار خاک می

 آید.عمران را اگر کارد هم بزنند، خونش بیرون نمی

 گوید.دکتر می

تخصص زنان مراجعه زودتر به ملطفاً قبل از هر اقدامی هرچه -

 بکن دخترم.

تونه جونت رو به خطر طور احساسی تصمیم گرفتن فقط میاین

 بندازه.

ایم، چهار راه بعدی را که رد کنیم، پشت چراغ قرمز توقف کرده

 ایم.به مطب دکتر زنان رسیده

 استرس تمام جانم را گرفته.

 تهوع هم قصد کرده امانم را ببرد.

 گوید.منشی میرسیم و وقتی به مطب می

 وقت گرفتید؟ -

 .گویدمی عمران ، "نه" بگویم و  خواهم جواب بدهمتا می

 بله، صبح تماس گرفتم. -



 یغما نیکزاد.

 کنم.شود و نگاهش میهایم گرد میچشم

 ی دکتر را پیدا کرده و وقت گرفته.چه زمانی آدرس و شماره

دلیلی  انقدر عجله برای نابودی موجود کوچکی که از اوست چه

 تواند داشته باشد.می

 دو سه مریضی جلوتر از ما نوبت دارند.

 هایش را بغل کرده و کنارم نشسته.عمران دست

 چیه یغما؟ چرا انقدر اخمات تو همه؟ -

 کنم.با پوزخند نگاهش می

 حال باشم؟باید خوش -

 گیرد.دست سردم را در دستش می

 نکن.جوری خانومِ قشنگم، دردت به جونم، این -

ی کافی داغون هستم، من به اندازه کنیخدا داری دیوونم میبه

 ترم نکن.ترم نکن، خرابداغون

کشم که حاال دیگر گردانم و دستم را از دستش بیرون میروبرمی

 نوبت ما رسیده.

 رویم.داخل می

 ست حدوداً سی و پنج ساله.پزشک خانمی



 رو و مهربان است.گشاده

 کند.ام را بررسی میپرونده بار تماماو هم یک

عمران حال بدم را فهمیده که دستم را محکم گرفته تا دلم به 

 بودنش گرم باشد.

 گوید.افتد و میاش میشالش از روی موهای زیبای هایالیت شده

که جنین سقط بشه خب عزیزم، با توجه به شرایط شما، این -

 ی بهتری هست.گزینه

 کنم.ملتمس نگاهش می

 خوام نگهش دارم.میمن  -

 زند.عمان هشدارگونه نامم را صدا می

 یغما! -

 گوید.دکتر می

 کنه.نگه داشتنش ریسک باالیی رو طلب می -

 هم برای سالمت خودت و هم سالمت جنین.

 .ترسری از داروهات حذف بشن و یا دوزشون بیاد پایینباید یک

 جوری شاید خودت آسیب ببینی.خب این

ضعیفه، ممکنه اصالً توانایی حمل و نگهداری بچه رو بدنت هم 

 نداشته باشی، درنتیجه احتمال زایمان زودرس هم وجود داره.



 چکند.مهابا میهایم بیاشک

 گویم.عمران کالفه شده اما من مصرانه می

 کنید، این یعنی مطمئن نیستید.شما از احتمال صحبت می -

ا هبینیی این پیشهیعنی ممکنه که هیچ اتفاقی نیفته. هم

 های دیگه هم هست درسته؟درمورد حاملگی

 کند.دکتر چیزی را یادداشت می

 بله عزیزم، این احتماالت همیشه هست. -

 شیم.منتها در بعضی موارد مثل شما تقریباً مطمئن می

ی بعد انجامش نویسم تا هفتهخب من برات سونوگرافی می -

 بدی.

 دگیِ ماهبا توجه به اولین روز قاع

 قبلت، االن پنج هفته و سه روزته.

پیشنهاد اول من که سقط هست اما اگر بخوای حفظش کنی باید 

 دائم تحت نظر باشی.

 ساید.عمران دندان روی هم می

شه همین امروز کار رو ی بعد بره سونوگرافی؟ نمیتازه هفته -

 تموم کنید؟

 یم.گوو می کنمکه دکتر پاسخی دهد، پیش دستی میقبل از این



 شنوی؟عمران صدام رو می -

 فهمی؟من رو می

 خوام نگهش دارم.من می

 زند.عمران پچ می

 ها!زنم تو دهنتیغما به قرآن می -

 دم.تر جواب میآرام

 مجبورم نکن که از حقم استفاده کنم. -

 پرد.ابروهایش باال می

 کدوم حق؟ -

 زنم.پیروزمندانه لبخند می

 دادیش، فراموش کردی؟!خودت بهم  -

جوش و بالفاصله آب یخ را روی سر و انگار کسی یک سطل آب

 کند!عمران خالی می

 زند.مات و مبهوت نگاهم کرده و لب می

 نامرد! -
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هایش حفظ کرده و کف دستش را محکم روی سیگار را میان لب

 کوبد.فرمان می

 کشد.ه آتش میزهرخندش قلبم را ب

، طور عصبانی که نهام و او حق دارد اینحرف خوبی نزده

 شکسته باشد!دل

هایم را به دندان کنم و پوست لبزیر چشمی نگاهش می

 افتم.هایم میی ناخنکشم و به جان کنارهمی

روست و حواسم هست که دود سیگارش را نگاهش به روبه

 دهد.بلعد و بیرون نمیمی

 مردی یغماخیلی نا -

 خدا قسم که خیلی نامردی.به

کلمه از من است تا آتشفشان درونش فوران دانم منتظر یکمی

 کند.

 کنم تا در خانه صحبت کنیم.سکوت می

 

روم و بطری آب را بیرون ها سمت آشپزخانه میبا همان لباس

 آورم.می



آید. لیوان را در صدای بر هم کوبیدن درِ کمدها از اتاق می

 روم.ظرفشویی گذاشته سمت اتاق می سینک

جا را سینه به او که همهدهم و دست بهبه چهارچوب در تکیه می

 کند.ریزد نگاه میبه هم می

 دهد.دستش را در هوا تکان می

  هان چیه؟ -

 گردی؟هیچی، دنبال چی می -

 زند.که نگاهم کند تقریباً داد میبدون این

 کجاست؟صاحاب باشگاه من این ساک بی -

ایست برای داند ساکش کجاست و دنبال بهانهدانم که میمی

 شروع دعوا.

 دهم.جواب می

 همون جای همیشگی. -

 یشود از طبقهکند و خم میدر کمددیواری کنار پنجره را باز می

 زند.پایین کمد، ساکش را چنگ می

 آید.دارد و سمت در میاش را هم برمیهای ورزشیلباس

 ایستم.روم و مقابلش میو میچند قدم جل



اش چسبانم و کف دستم را روی سینهتنم را به تنش می

 گذارم.می

 غرد.دارد و مییک قدم به راست برمی

 دما.برو کنار من اگه خونه بمونم یه کاری دست خودم و تو می -

روم و هنوز مقابلش قدم را هماهنگ با او میمن هم آن یک

 هستم.

 دهد به جز صورت من.ای از اتاق میگوشهنگاهش را به هر 

 دهد.نفسش را بیرون می

های رویش هایش کنار بدنش مشت شده و رگبینم که دستمی

 بیرون زده.

 رگ کنار فک و شقیقه و گردنش هم نبض گرفته.

 صورتش به سرخی آتش شده.

 فرستم.لعنتی به خودم می

 گذارم.دستم را روی صورت ملتهبش می

 ند.زپوزخند می

ا کارات به خودم مطمئن شدم یغما، نیازی به ایناز میزان عالقه -

  نیست.

 کشد.دارد و صورتش را عقب میدستم را برمی



 خواهم برود.نمی

 کنم.اش قفل میسرم را روی سینه

ید آگیری ندارم، دستش کمی باال میبیند قصد کنارهوقتی می

 رود.برای در آغوش گرفتنم و باز پایین می

 زند.غم در صدایش موج می

ی یه دونه ای که االن حتی اندازهیعنی یه جنین پنج هفته -

ست ترجیح ماش هم نیست رو به منی که جونم به جونت بسته

 دادی که اون حرفو زدی؟

 گزم.لب می

گذارد و سرم را باال نگه ام میفاصله گرفته دست زیر چانه

اش داشتنیدوست هایکند در مشکیدارد و مجبورم میمی

 خیره بمانم.

  نگام کن و جوابمو بده لعنتی، -

 ارزش من انقدر کمه؟

تونی نسبت به اون داشته باشی که مثل آب چه مِهری می

 خوردن و با قاطعیت به من ترجیحش دادی؟

  هوم؟ بگو دیگه، اللی مگه؟

 دهد.سرش را به چپ راست تکان می



 کنم.لب باز می

 وجود توئه. دوستش دارم چون از -

 چون تو پدرشی، چون من عاشق توأم.

 تویی که داشتنت مثل رویاس برام.

 بچه که بودم بزگزترین رویام داشتن یه قصر شکالتی بود.

 برد.تصورشم دلمو می

 بزرگ شدم، رویای قصر شکالتی جاش رو داد به عمران.

 قدر برام شیرینه.وجودت همون

 عشقت توی تموم جونم ریشه دوونده.

ی یه دونه ماش دوستش دارم چون قرار نیست به قول اندازه

 باقی بمونه.

 شه.زنه، بزرگ میکنه، قلبش میعمران اون رشد می

 گیره.هاش شکل میصورتش و اندام

 دنیا میاد، یه بچه از من و تو.به

 ی ما دوتا. یه موجودی که ما بهش جون دادیم.بچه

 کشد.پنجه میان موهایش می

 ات؟خطر افتادن سالمتییمتی؟ گرفتن جون تو و بهبه چه ق -

 دنیا اومدن خودش؟یا ناقص به



 گویم.ملتمسانه می

 عمرانم توروخدا، بذار نگهش داریم. -

علم پیشرفت کرده. خدایی نکرده جنین هر مشکلی داشته 

 باشه. قابل تشخیصه.

 دیدی که دکتر گفت باید دائم تحت نظر باشم.

 تر.پاییندوز داروهام هم میاد 

برای خدایی که هما رو بعد از شش سال بیدار کرد، اون خدایی 

هاش که من رو تا مرگ برد و برگردودند، خدایی که تعداد معجزه

دنیا اومدن این بچه هم اندازه بوده، سالم بهامون بیتوی زندگی

 کاری نداره.

گذارد و هایش را روی زانوهایش مینشیند و آرنجروی تخت می

 گیرد.هایش میرا میان دست سرش

 فهمی؟ عقل؟کنه یغما، میجا عقل حکم میاین -

تونی ازش استفاده همون خداهم بهت عقل داده که تا وقتی می

 ، بعد همه چیزو بسپری بهش.کنی

بسته بگی خب من دونی یه راهی تهش بنکه وقتی مینه این

 رم چون خدا هست.می

 نشینم.کنارش می



 انصافی نکن.عمران، بی -

لجباز نباش، بذار نگهش داریم، اگر، اگر یه وقت مشکلی هم 

دم وقت بهت قول میشه، اونداشت، دو سه ماه دیگه معلوم می

 که هرچی تو بگی رو انجام بدم.

 زند.پوزخند می

 کنی؟بچه خر می -

وقت کافیه یه بار تو شکمت وول کنی، اونتو االن ولش نمی

 بخوره

 زنم.م را کنترل کنم و زیر گریه میتوانم خودنمی

 خاطر منعمران به -

 چسباند.اش میکند و بعد سرم را به سینهکمی مکث می

 کند.تهوع دارم و بوی تنش آرامم می

 سر
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سانت شده سرم و موهایی که حاال کمی جان گرفته و نقریباً سه

 بوسد.را می

 تونم.بدون تو، به جون خودت قسم نمی تونممن نمی -

بار اگه بالیی به سرت به هرچیز و هرکسی که قبولش داری، این

 کنم یغما.بیاد، من خودمو نابود می

 گوید.تر میآرام

 چرا حق طالقو پیش کشیدی؟ -

 خوای به گوه خوردن بندازی منو که بهت دادمش؟می

 زنم.هق می

 گفتمسر لج، باید یه چیزی می خدا، ولی خب تو افتادینه به -

 که هی نگی سقطش کنیم.

 نالد.می

مریضی و اثر دارو و خطرجانی و هزارتا کوفت و زهرمارش به  -

 کنار.

 قبول دارم که این گندو خودم زدم.

 ولی زوده، خیلی زوده.

 زنم.هایش بخیه مینگاهم را به مردمک

 یعنی چی عمران؟ -



تونم تحمل کنم، وام، یعنی نمیخیعنی من تورو برای خودم می -

 تونم ببینم که نسبت به من سرد شدی.نمی

 گیره.اون اگه بیاد تمام وقت تورو می

 کنه.تمام عشق تورو برای خودش می

 شه.یغما دونفریامون تموم می

 شه.آسایش و آرامش نداریم شب و روزمون یکی می

 گیرد.ام میکنم و میان گریه خندهمبهوت نگاهش می

 قدر لوس و حسودی عمران.تو چه -

 بوسد.گردنم را می

 کند.طور خالی میاش را اینعمیق و طوالنی، انگار او بغض مردانه

 لوس نیستم و یغما، ولی آره حسودم. -

 چسباند.هایش میخیلی حسودم، کف دستم را به لب

 که سهمم ازت کم بشه.ترسم از اینمی -

 به من ترجیح بدی.که یه موجود کوچولو رو از این

 خاطر اون به خطر بیفتی.ترسم که نکنه بهمی

 نشاند.کند و من را روی پاهایش میبلندم می

 دل من ماالمال از شور است.



طور بیان کند و نگاهش تنم را به آتش حس تملکش را این

 شود که برایش نمیرم.بکشد، مگر می

 بهم قول بده. -

 گذارم.پلک روی هم می

دم عمرانم، هر وقت که وجودش دم عزیزم، قول میمیقول  -

 خطرساز شد

 اش برایم سخت است.گفتن ادامه

 گوید.خیره به دهانم می

 اشخب، بقیه -

 وقت هرچی که دکترا بگناون -

 زند.لب می

ات انگار جادو کارت کنه که با اون چشمای لعنتیخدا بگم چی -

خودت، سر جون خودت ی کنی. منِ احمق به خاطر خواستهمی

 کنم.دارم قمار می

 گویم.نشیند و میهایم میلبخندی از ته دل روی لب

 عاشقتم -

گیرم و کمی بعد او هم هایش را به بازی میبرم و لبسر جلو می

 شود.بازی میبا من هم
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ط با های هرروز صبحم فق، تهوعدر تمام مدت این یک هفته

 چیز آرام شده.یک

 بوی تن عمران!

ایم اثری که بوی مختص او در رفع حاال هردو این را فهمیده

 ، داروهای ضد تهوع ندارند!ام داردتهوع و کِسِلی

ام در هم کنم تمام معدهساعت شش صبح است که حس می

 پیچد.می

 .کند بیدار خواب  تواند من را ازست که میحال چنان قویاین

 دوم.باز سمت توالت میهایی نیمهخیز شده و با چشممنی

 آید.شود و دنبالم میعمران هراسان بیدار می

گذارد و به من خواهم در را ببندم که دستش را روی آن میمی

 زند.شود و لب میکه استفراغ میکنم خیره می

 بمیرم برات، ببین حاال، هرروز صبح این بساطمون شده. -

 عوضی پدرتو درآورده.ی این توله



 گویم.کنم و میشیر آب را باز می

 نگ، نگاه، نکن، عمران. -

 شود.کند و داخل میهای دیگر را به پا میدمپایی

 برد.اندازد و من را مقابل روشویی میدست دور کمرم می

زند و اطراف دهانم را کند و به صورتم میمشتش را پر از آب می

 شوید.می

بیند که نای ایستادن ندارم، خودش بغلم و میروم بیرون می

 رویم.کند و سمت اتاق میمی

 گردد.رود و با ظرف خرما باز میبه آشپزخانه می

کند بازویش اش تاحدودی ضعفم را برطرف میخوردن یک دانه

 کنم.زنم و نگاهش میرا چنگ می

 حالم بده عمران بذار بوت کنم. -

چسبانم و عمیق گلویش می کند و سرم را زیرای میخنده

 مانم.جا میای را همانبویمش.چند دقیقهمی

 شود.حالم بهتر می

 گوید.روند و میانگشتانش روی ستون فقراتم راه می

خداروشکر از این حامله مزخرفا نیستی که از بوی شوهرشون  -

 بدشون میاد.



 موندم.خاطرش ازت دور میشدم اگر باید بهوگرنه روانی می

 بوسم.ب آدمش را میسی

 ات شدم.تر روانیحال باش که بیشپس خوش -

 زند.کند و لب میهایش را تنگ میچشم

قدر دلبری کن تا خواب از کن، هی دلبری کن، اون حاال دلبری -

 سرمون بپره.

 شوم.خیز میخندم و نیممی

دوساعت دیگه که قراره بریم سونوگرافی، خب خوابمون بپره،  -

 بهتر! هرچند همین االنش هم پریده.چه 

اش را از پایش کند و شلوارک کوتاه مشکیبا شیطنت نگاهم می

 رود.ی من به هوا میآورد و قهقههدر می

 دی، نباید بگیرم؟هوم چیه؟ تو داری نخ که نه، طناب می -

 اندازم.شانه باال می

 چرا جناب، هرطور که راحتید. -

ام آورد و روی استخوان ترقوهایین میی لباس خوابم را پسرشانه

 بوسد.را می

 طوری خیلی راحتم.خب من این -

 شنوی.گم یه چیزی میاصالً یه چیزی می



جان بزرگ نشده از این موقعیتا حسابی بهتره تا این عوضی

 استفاده کنم.

کنم و او مالکِ تمام من است که دست دور گردنش حلقه می

 کند.تصرف میچنین سرزمینِ تنم را این
**** 

 دستم را روی دنده گذاشته و دست خودش را روی آن.

 ام.دهم و سرم را به صندلی تکیه دادهشیشه را کمی پایین می

به او که عینک آفتابی به چشم دارد و با جدیت به ترافیک 

 کنم.رو خیره شده نگاه میروبه

 تو فکری؟ -

 کند.نگاهم می

 هوم، آره. -

کنم که اگر این ماجرارو به مهین یا ترالن و می دارم به این فکر

 گفتم چنددرصد احتمال داشت که منصرفت کنن؟!هما می

 کنم.ی چشم نگاهش میبا گوشه

 صفر درصد، پس ممنون که نگفتی. -

 رود.ی لبخند باال میی لبش به نشانهگوشه

 پرسم.اندازم و مینگاهی به شکمم می



 نداری؟عمران، تو واقعاً حسی بهش  -

 دهد.تای ابرویش را باال میکند و یکسکوت می

 پرسم.با خنده می

 بگو دیگه عمران، بگو جون من. -

 کند.نگاهم می

 دونم.دونم یغما، واقعاً نمینمی -

 اصالً باورش برام سخته.
**** 

گیرد و مشخصاتم را وارد منشی نسخه را از دست عمران می

 کند.سیستم می

ای به آب سرد کن زند و اشارهام میی به چهرهبا مهربانی لبخند

 کند.ی سالن میگوشه

اتون کامالً پر بشه، تقریباً خانومی لطفاً آب بخورید تا مثانه -

ی آب کوچیکه و تشخیص داده ی ششم بارداریه و کیسههفته

 شه.نمی

 کنم.دهم و زیرلب تشکر میسرم را تکان می

اند ها نشستهشده روی صندلی بزرگهای به چند زنی که با شکم

پیچد تا اش گذاشته و به خودش میو مردی که دست روی کلیه



بار مصرف آب را شوم که عمران لیوان یکنوبتش شود خیره می

 گیرد.مقابل دهانم می

 کشم.گیرم و جرعه جرعه سر میاز دستش می

 ام که چون برای صبحانه به جز دولیوان دوم را نصفه خورده

ام، حالت تهوع ی کوچک کره و عسل چیزی نخوردهلقمه

 شود.ام چنگ میگیرم و دستم روی معدهمی

 کند.گیرد و نگاهم میعمران نگران لیوان را از دستم می

 چی شد دوباره؟ -

 شود.مور مورم می

 شه.تونم آب بخورم، داره چندشم میعمران نمی -

 گوید.می

میوه بگیرم و بعد آرام و رم آببشین روی صندلی من می -

 گوید.پرخنده کنار گوشم می

 جا بوم کنی.شه اینشرمنده که نمی -

چه خوب است که این عمران با عمرانِ یک سال قبل تفاوت 

 دارد.

آناناس کنارم نشسته و لیوان را پر دقایقی بعد با پاکت بزرگ آب

 کند که آرام آرام آن را بنوشم.کند و مجبورم میمی



 کنم تا شاید احساس داشتن ادرار بکنم.و سالن را طی میطول 

 خواند.منشی نامم را می

 خانم نیکزاد آماده هستید؟ -

 گوید.اندازم و او آرام میبا بیچارگی نگاهی به عمران می

 اَه یعنی هنوز جیش نداری؟ -
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 چینم.لب ورمی

ساعت بشه عمران، اون ب حداقل نیمخان! خادبنه زیاد بی -

 مایعات باید از معده برسه به مثانه یا نه؟

 زند.منشی صدایم می

 عزیزم آماده نیستی. -

 دهم.سر تکان می -

 نه هنوز. -

 نشینم.خواند و من روی صندلی مینام نفر بعدی را می



آید و دست به سینه پایش را مضطرب تکان عمران کنارم می

 دهد.می

 کنم.هم استرس دارم و رو به عمران میمن 

 نگرانی عمران؟ -

 اندازد.پایش را روی پای دیگرش می

تر از اش کشیدهای و جذب مشکیپاهایش در شلوار پارچه

 آید.چیزی که هستند به نظر می

 .راندمی بیرون را نفسش  کند وهایش را باد میلپ

 دهد.گونه میجواب سؤالم را این

 شه صدای قلبشو شنید؟میاالن یعنی  -

 دود.حسی شیرین از این حرفش زیر پوستم می

 مان، نه!اینه برای شنیدن صدای قلب جنین شش، هفت، هفته

 است.چون عمران این را پرسیده

 پس یعنی دوستش داشت و این عجیب بود!

 اش گذاشتم.دستم را روی دست مردانه

 آره فکر کنم. -

کنم شدیدا نیاز گذرد، حس میییک ربع که بینمان به سکوت م

 به دستشویی رفتن دارم.



 گویم.به عمران می

 ام.من دیگه آماده پاشو بریم عمران -

 خندد.می

ی کردم روزی برسه که انتظار بکشم مثانهوقت فکر نمیهیچ -

 تو پر بشه.

 گوید.رویم که میکنار میز منشی می

 گلم.اون خانوم که اومدن بیرون شما بعدش برو  -

کنم و چشم به در فشار روی من زیاد شده که این پا و آن پا می

 ام تا باز شود و هرچه زودتر وارد شوم.چوبی دوخته

گیرد و صدای آرام زنگ که عمران دست سردم را در دستش می

 گوید.رسد منشی میبه گوش می

 بفرمایید داخل. -

تقه به در آید و عمران چند جا بیرون میسال از آنزنی میان

 شویم.زند و هردو وارد میمی

ی اتاق پسری جوان حدوداً بیست و چهار، پنج ساله، گوشه

 ستپشت سیستم نشسته و درست وسط اتاق، دکتر که مردی

 و پشت کم موهایی  حدوداً پنجاه ساله با عینکی بر چشم و

 .نشسته سونوگرافی دستگاه و تخت کنار چاق، اندامی



 گوییم.سالم و خسته نباشید میشویم و وارد می

 کند.دهند و دکتر اشاره میجوابمان را می

 های مانتو و شلوارت رو باز کن بخواب روی تخت.دکمه -

گیرد اما من ناگزیر روی فوراً رگ کنار پیشانی عمران نبض می

 برمهای پایینی مانتو میکشم و دست سمت دکمهتخت دراز می

 دارد.برنمیو عمران چشم از دستان من 

گیرد و دهم و دکتر ژل را به دستش میبلوزم را کمی باال می

 اش کند.خواهد روی شکمم خالیمی

 گوید.می

ی شلوارت هم باز کن لطفاً عمران آب دهانش را فرو دکمه

 کنم.ی شلوار را باز میدهد و من دکمهمی

 .شود مورم مور کمی  شودسردی ژل روی شکمم باعث می

روی تخت نصب شده که من و ور بزرگ درست روبهیک مانیت

توانیم تصویری که البته چیزی هم از آن متوجه عمران هم می

 شویم را ببینیم.نمی

دارد و درنهایت خودش زیپ شلوارم را باز دکتر پروب را برمی

دهد و آن را زیر زیرم را پایین میکند و کمی، فقط کمی لباسمی

 دهد.شکمم قرار می



های گوید و حاال عمران با نفسیی را به پسر جوان میچیزها

کشد، مثل من چشم به مانیتور عمیقی که برای آرام ماندنش می

 دوخته.

 دهم.پرسد و جواب میام را میدکتر تاریخ اولین روز قاعدگی

های مختلف غلتاند و چندبار و در قسمتپروب را روی شکمم می

 زیر نافم.

 خواهد از چیزی مطمئن شود.گار میکارش طوالنی شده و ان

 پرسد.ام و عمران میمن ترسیده

 آقای دکتر مشکلی پیش اومده؟ -

 دهد.دکتر سر تکان می

 کنم خدمتتون.نه چندلحظه صبر کنید عرض می -

اش قفل کرده و آن را ی سینهعمران یک دستش را روی قفسه

 کند و با انگشتانش فکش را در دستستون دست دیگرش می

 گیرد.می

 اردو شکمم بر دسته آن با دکتر که فشار این اثر بر کنممی حس 

 .بدهم دست از را ادرارم کنترل است ممکن هرلحظه کندمی

 نشیند.های دکتر میلبخندی روی لب

 پرسد.کنم که میکنجکاو نگاهش می



 توی فامیل و اقوام نزدیکتون ژن چندقلویی داشتید؟ -

 دهم.پرد و من مات جواب میمیابروهای عمران باال 

 مادر من با خواهرش دوقلو بوده. -

 کند.دهد و به مانیتور اشاره میدکتر سر تکان می

 بینم!ی حاملگی میسه تا کیسه -

آید و رنگ از شوم و عمران یک قدم جلو میمن رسماً الل می

 پرسد.بندد و میصورتش رخت می

 یع، یعنی، یعنی چی آقای دکتر؟ -

کند چند برگ دستمال که به عمران نگاه میدکتر در حالی

 گذارد.کاغذی روی شکم من می

کشم و شوکه منتظرم تا هارا به مایع لزج روی شکمم میآن

 شود را بشنوم.کلماتی که از دهان دکتر خارج می

 قلو باردار هستن.گم، همسرتون سهتبریک می -

 خواید صدای قلبشون رو بشنوید؟می

فشرد و صدای ای را میدهیم و او دکمهکدام جوابی نمییچما ه

رود شود.دلم میتند و عجیب ضربان قلب در اتاق اکو می

 میرد برایشان!برایشان، دلم می



های عمران از نم اشک برق بینم؟! چشمخدای من! درست می

 زند؟می

 کند.زمزمه می

 اونا قلب دارن! -

 م.بندهایم را مینشینم و دکمهیکند و من مو بعد به من نگاه می

 گوید.شود و اما دیگر چیزی نمیهایش باز و بسته میلب

 حال من هم دست کمی از او ندارد.

که قرار است صاحب سه بچه بشویم راست شود اینباورم نمی

 باشد!

 هایپسر جوان عکس

را ن کند و آی سونوگرافی منگنه میی برگهسیاه سفید را به لبه

 دهد.ر پاکتی گذاشته و به دست ما میرا د

شویم و گذارد و از مطب خارج میعمران دست پشت کمرم می

 رویم.ایم میبه طرف ماشین که سمت دیگر خیابان پارک کرده

 گوید.کند و میدر را باز می

 تو بشین یغما من میام. -

 کنم.اطاعت می

 بینم.انگار خواب می



 حالم یا ناراحت.دانم خوشنمی

 ام.تر از هرچیزی گیج شدهشاید هم بیش

شود و از داخل ماشین سیگار و فندکش را عمران خم می

 رود.دارد و بیرون میبرمی

نشیند و کنم که روی جدول کنار خیابان مینگاهش می

 زند.سیگارش را آتش می

 شمارم.می

گیرد هایش میکشد، سرش را میان دستدرست هفت نخ که می

 ایستد.و می

ام گذارم و با نهایت ناباوریهای لرزانم را روی شکمم میدست

 گویم.می

 شه!شما سه نفرید! باورم نمی -

 شود.کند و سوار میعمران در ماشین را باز می

 کدام حرفی برای گفتن نداریم.ما هیچ

هایمان را ایم. ما حسبدون تعارف بگویم، ما هردو وحشت کرده

 ایم!گم کرده

زمان پدر و مادر سه بچه بشویم، که قرار است هماینما از 

 ایم !ترسیده
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دهم که سمت مطبِ راند و مسیر را تشخیص میدر سکوت می

 رود.همان دکترِ متخصص زنان و زایمان می

ای حرف بزند، پیاده که کلمهکند و بدون اینماشین را پارک می

 شود.می

روم و با بغضی که هرلحظه بیش از پیش در هم پایین می من

 افتم.گیرد دنبالش به راه میگلویم جان می

 گوید.منشی می

 گرفتید.باید صبح نوبت می -

بیند هول شده لبخندی ی عمران را که میاما نگاه طغیان کرده

 زند.می

 ل.کنم برید داخها صداتون میاما بفرمایید بشینید بین مریض -

الی موهایش عمران پا روی پا انداخته و انقدر دست در البه

 کشیده که موهایش شلخته شده.



 ای تخسیک شلختگیِ دوست داشتنی که از صورتش پسر بچه

 ساخته.

 ام.ی کوتاه دوبار پشت سرهم به دستشویی رفتهدر این فاصله

 ام.ی زیاد است و کالفه شدهمیوهاثر خوردن آب و آب

 کنمبا دو برگ دستمال کاغذی دستانم را خشک می درحالی که

 نشینم.گردم و روی صندلی میبرمی

گذارد و رد ی صندلی من میدستش را پشت سرم و روی لبه

 رسم.گیرم به شکمم میاش را که مینگاه خیره

 شنود.کنم اما انگار او اصالً چیزی نمیآرام صدایش می

رد و با دو انگشت شست و گیدهد و نگاه مینفسش را بیرون می

 دهد.هایش را فشار میاشاره پلک

 شود.زند، عمران زودتر از من بلند میمنشی که نامم را صدا می

نشینیم، با حیرت جواب سونوگرافی را نگاه مقابل دکتر می

 زند.کند و لبخند میمی

 طور، سه قلو!خب که این -

 زند.میعمران با صدایی که انگار خس دار شده لب 

 چی کار باید بکنیم خانوم دکتر؟ -

 گوید.دکتر می



تونیم یکی ی خب بدن مادر واقعاً ضعیفه و اگر که بخواید می -

 حتیا دوتاشون رو سقط کنیم.

دهم و عمران پس از کمی سکوت من آب دهانم را فرو می

 گوید.می

 خطر نداره؟ -

 گوید.دکتر با لبخندی می

های حاملگی است، اما خب کیسه احتمال بروز خطر همیشه -

 جدا هستن.

 دهم.بار من جواب میاین

شما فرمودید باید دائم تحت نظر باشم. خب چه فرقی داره با  -

 یک بچه یا سه تا بچه؟

 دهد.دکتر به صندلی تکیه می

عزیزم، تفاوتش این هست که احتمال خطر برای شما سه برابر  -

 شه.می

های کنم و با ناخنهایم را مشت میتاندازم دسسرم را پایین می

 دهم.بلندم گوشت کف دستم را محکم فشار می

 گوید.عمران می



دونم باید چه کاری انجام بدیم، اما تنها چیزی که من واقعاً نمی -

 خوام، فقط همسرم اذیت نشه.می

کشد گذارم و هرچه دلم فریاد میدستم را روی دست عمران می

 یزم.رهایم میرا در چشم

 زند.به آرامی پچ می

 خدا لعنتت کنه با اون چشمات توله. -
**** 

دهم و ، اما کمی به خودم جسارت میترسم حرفی بزنممی

 گویم.می

 ریم عمارت؟داریم می -

شود یعنی آره، به هایش خارج میی که از میان لب"هوم"

 رویم.عمارت می

 پرسم.کنم و میکمی مکث می

 ی بهشون بگی؟خواخوای، میمی -

 رواندازد و دوباره به روبهی چشم نیم نگاهی سمتم میبا گوشه

 شود.خیره می

  نباید بگم؟ -



هایش چین ی چشماش گرفته، گوشهبعد در حالی که انگار خنده

 رود.خورد و کنج لبش کمی باال میمی

 ها سه تاان، منم نخوام بگم از ماه بعد شکمت میاد جلو!توله -

اندازم و از تصور خودم با شکمی برآمده به شکم صافم مینگاهی 

 گیرد.ام میخنده

 پس شیرینی هم بخر سر راه. -

 خندد.بار آشکارا میاین

 ای که کردم.بایدم بخرم برای تخم سه زرده -

 نثارش. "حیاییبی"کنم و اش میمشتی حوالی بازوی عضالنی

 زند.کند و لب مینگاهم می

گم؟ هاگ نبودیم که براثر گرده افشانی حامله مگه دروغ می -

ای داشته، شده باشی، به هرحال مراحلی طی شده! پیش زمینه

 اتفاقاتی رخ داده!

ام و او رخش و فک مستطیلی جذابش ماندهمن خیره به نیم

 زند.حرف می

چه خوب که سکوت زهرماری میانمان را شکسته و ما حاال 

 خندیم.می

 با صدای بلند.



 خواهم بجنگم.یمن م

 تری.با قدرت بیش

 برای موجوداتِ کوچکِ درونم.

 کند.گونه اعالم میو مرد من همراه بودنش را این

 

 گوید.دارد و میی شیرینی را از روی صندلی عقب برمیجعبه

 گذره از عقدمون.بگم به چه مناسبته؟ آخه هنوز سه ماهم نمی -

پوستم دویده و باعث گزم و حسی که از خجالت زیر لبم را می

 گیرم.شده تا حرارت تنم باال برود را نادیده می

اندازد روم و عمران نگاهی به در خانه میمن از ماشین پایین می

 گوید.و می

  تونی راه بیای؟می -

 کنم.با دهان نیمه باز نگاهش می

 چرا نتونم؟ -

 گوید.با جدیت می

 بهت فشار نیاد بدبختمون کنی. -

 خندم.می

  نه عشقم -



 کند.جون کنار در آمده و نگاهمان میمهین

جا هم نگاه کنجکاوش به دهیم و از همانبرایش دست تکان می

 ی شیرینی قابل تشخیص است.جعبه

 بوسیم.کنیم و هردو او را میپرسی میسالم و احوال

ی شیرینی را به دست شویم که عمران جعبهداخل می

 دهد.بیرون آمده می کاری که از آشپزخانهخدمت

مهین جون منتظر است خودمان لب باز کنیم و کیومرث خان در 

 آید.قسمت نشیمن با دیدنمان سمت ما می

دهند و بوسد و با عمران مردانه دست میپیشانی من را می

 گوید.می

 باز که شرکت نرفتی باباجان. -

برد و دستی به پشت سرش عمران دستش را پشت گردنش می

 د.کشمی

 یکم مشغول بودم نشد. -

 پرسد.مهین جون با خنده می
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 چرا شیرینی خریدید مادر؟

کند و من به او و مهین جون و عمران به من نگاه می

 خان به ما!کیومرث

 پرسد.خان مینشینیم و کیومرثمی

 ها؟ مناسبتی داره؟چی شده بچه -

 اندازم و از عمران بعید است که خجالت بکشد.میمن سر پایین 

 گوید.اش کشیده میاما دست روی پیشانی

 خبر خوب. -

 گوید.جون ذوق زده میاند که مهینکنجکاو تر شده

 وای مادر بگو دیگه جون به لبمون کردی. -

 دهد.عمران جواب می

 چیزه، یغما، نه یعنی ما -

 دهد.میاش را تغییر خندد و جملهمی

 شید!شما باز دارید پدربزرگ مادربزرگ می -

خان جون و کیومرثدهد و مهینو نفسش را بیرون می

 اش را درک کنند.اند به درستی معنی جملهنتوانسته



پرد و مهین جون با بغض و خنده خان باال میابروهای کیومرث

 گوید.می

 ست؟یعنی، یعنی االن یغما حامله -

 اندازد.کند و بعد نگاهی به شکم خودش میعمران نگاهش می

 ام!من حامله نه مهین خوشگله -

 آید.ایستد و سمتم میخندد و میخان میکیومرث

اش، برای تبریک مادر شدنم ی پدرانهبار بوسهشود و اینخم می

 نشیند.ام میروی پیشانی

 کوبد.ی عمران میو بعد آرام بر شانه

کنم هنوز همون شی، اما فکر میبا میای پدرسوخته داری با -

 ای.پسر تخس پنج شش ساله

 زند.عمران قهقهه می

 بس که دوستم داری باباجان. -

 زند.خان لبخند میکیومرث

 مبارک باشه پسرم. -

گیرد و هایی پر از اشک من را در آغوش میو مهین جون با چشم

 کند.بعد صورت هردومان را غرق در بوسه می



گردد، عمران که با ظرف شیرینی و سینی چای برمی کارخدمت

دارد و در دست دراز کرده و از داخل ظرف یک رولت برمی

 گوید.برد با خنده میکه نزدیک به دهانش میحالی

 که، سه تاان، نه یه دونه!و اما شوک دوم این -

خندد و خان متعجب میست و کیومرثهایشان دیدنیچهره

 کوبد.می جون بر صورتشمهین

 وای بچم یغما، حال خودش هنوز کامل مساعد نشده که. -

 گویم.میان حرفش می

 نه، نه من خوبم فقط باید دائم تحت نظر باشم. -

 گوید.دارد و میخان شیرینی برمیکیومرث

 پس این شیرینی حسابی خوردن داره. -

 دهد.رو به عمران با خنده سر تکان می

از سر و کول این شازده باال برن خیلی  که سه تا بچهتصور این -

 جالبه.

گیرد و درحالی که با وجود لبخندی جون تلفن به دست میمهین

 گوید.ریزد، میعریض، اشک می

 به هما و ترالن نگفتید؟ -

 دهد.عمران سر تکان می



 زنم.نه مامان، نگو بذار تصویری بهشون زنگ می -

 شد.نوای از چایش را میخان جرعهکیومرث

اتون رو جمع کنید پس با این اوصاف بهتره وسایل ضروری -

 جا پیش خودمون.بیاید این

 اندازد.عمران نگاهی سمتم می

 ی خودموت راحت تریم.نه آخه ما خونه -

کند که جایی برای بحث خان با چنان اخمی تحکم میکیومرث

 ماند.باقی نمی

ن به یغما باید نزدیک باشید که همه چهارچشمی حواسمو -

 باشه.

 تونی تنها بذاریش توی خونه و صبح تا عصر بری شرکت؟می

 گیرد.جون دنبال حرفش را میمهین

 آره مادر، شرایط یغما خاصه -

 خندد.می

 بچم االن چهار نفره! خیلی باید حواسمون بهش باشه. -

دهد و من موافقتم را با لبخندی اعالم عمران سر تکان می

 کنم.می



ی ست طعم خامهدهد و کافیشیرینی به دستم میعمران 

شیرینش در دهانم پخش شود و دست مقابل دهانم بگذارم و 

سمت دستشویی بدوم و عمران به دنبالم بیاید و در حالی که 

 گوید.می

 آخ بمیرم من برات زندگی -

 امهای آرامش روی شقیقهآیم، بوسهاز دستشویی که بیرون می

 د.کنحالم را بهتر می
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های کوچک و توپولش تصویر ما را کند با دستهیراد سعی می

 کنند.باز نگاهمان میلمس کند و هامون و ترالن با دهان نیمه

 گوید.رود و میعمران از خنده ریسه می

 چیه؟ سالمید؟ یه حرفی، یه چیزی. -

 خندد.کند و با بهت میهامون لب باز می

 آخه سه تا؟ -

 گوید.ترالن ترسیده می



 تونی از پسش بربیای؟یغما تو می -

 خوایخوای نمییعنی منظورم اینه که، نمی

 دهم.قاطع جواب می

  نه ترالن -

 گوید.خندد و میهامون می

 داره.که این برادر من بابای سه تا بچه بشه یکم خندهتصور این -

 دهد.عمران یک تای ابرویش را باال می

 گید آخه؟ای لعنتی، چرا همتون همینو می -

 مگه من چمه؟

 خندد.ترالن هم می

  چی بگیم واال؟ -

 اندازم.دستم را دور گردن عمران می

 وا طفلی آقامون به این ماهی. -

 شه.خیلی هم بابای خوبی می

 شم چهارتا بچه رو بزرگ کنم.اما احتماالً من مجبور می

 گیرد.ران پایم میعمران نیشگونی آرام از 

 کنم جوجه.زبونتو قیچی می -

 رود.مان میآید و قربان صدقهجون سمتمان میمهین



پرسی ایستد و با ترالن و هامون احوالپشت سر من و عمران می

هایش را شود و دستجون میکند و توجه هیراد جلب مهینمی

 کند.می ذوق تربیش جونمهین  یکوبد و با هر کلمهبر هم می

 گوید.هامون خطاب به عمران می

ها عمران، این خاله ریزه داره مامان خیلی مواظبش باشی -

 تر بهش بگی.شه، مبادا از گل نازکمی

قدر من خوشبختم که کند و چههای الزم را میترالن هم سفارش

 ای دارم.چنین خانواده

 شنوند، تعجبشان دست کمی ازهما و صدرا هم که خبر را می

 بقیه ندارد.

 گوید.شود و بریده بریده میی صدرا قطع نمیقهقهه

 داداش، تو چه کردی، چه کردی که سه تا سه تا شدن؟ -

 خداقوت پهلوان، خسته نباشی دالور.

هایش خندد و عمران لبگیرد و هما هم میپوست من رنگ می

 دهد.کند و سرش را تکان میرا جمع می

 جا خانواده نشسته.اینخاک تو سرت مرتیکه،  -

 مان نگران حال من هستند.حاال تمام اعضای خانواده



گوید و انگار با وجود کوچولوهای درونِ من، هرکس چیزی می

 شادی به ما رو آورده.

 گوید.خوریم، عمران میشام را که می

 پاشو بریم خونه هرچی احتیاج داریم بردار بیاریم. -

 گوید.مهین می

ی طبقه پایین رو براتون مین امشب اتاق بزرگهگم همنم می -

 ها باال و پایین نره.حاضر کنن که یغما از پله

 کند.خان به عمران سفارش میکیومرث

 ها، مراقب باش.عمران آروم برونی -

 کند.عمران پر از عشق نگاهم می

 حواسم بهش هست. -

کند و من دست در دست او ایستد و دست سمتم دراز میمی

 گذارم.می

گیریم و سمت خانه حرکت شویم و در ماشین جای میحاضر می

 کنیم.می

 زند.صدایم می

 یغما -

 شوم.رخش خیره میبه نیم



 جونم؟ -

 که بریم عمارت؟بودی از این تو راضی -

 یا تو رودروایسی قبول کردی؟

 عمران من هرجا که تو باشی خوشم. -

 چه فرقی داره که کجا باشه؟

 کند.های پشت سر را نگاه میه دائم از آینه ماشینبینم کمی

 خاطر شرایط تو قبول کردم.اما من فقط به -

 ی خودمون راحت نیستم.جا مثل خونهچون اون

 خندم.فهمم و میمنظورش را می

 ما اتاق خودمون رو داریم عمران. -

 کند.چپ چپی نگاهم می

دلم برای زنم ضعف ، هر موقع که وقتتونم وقت و بییعنی می -

 رفت، هرزمانی اراده کردم، هرکاری خواستم بکنم؟

 زنم.اش میای به شقیقهبا دست ضربه

 ای هم هست؟این تو، به جز افکار خاک برسری چیز دیگه -

 خندد.مردانه می

 بینم بازکنیم میدست خودم نیست جونِ تو! اصالً هرکاری می -

 ره به اون سمت.می



را نگه داشته و با دست دیگرش، دستم را  با یک دست فرمان

 بوسد.چسباند و میهایش میگیرد و پشتش را به لبمی

 ای دورت بگردم.بس که خوشمزه -

 

گذارد و وسایل خوراکی داخل یخچال و دو چمدان را کنار در می

 کند.فریزر را در دو سبد خالی می

 ایم.تهکارمان تمام شده و هرچیزی که نیاز داشتیم را برداش

 گویم.ایستم و میمی

 بریم؟ -

 ایستد.دارد و درست مقابلم میسمت من قدم برمی

اش ی سینهگذارد و سرم را به قفسهدستش را پشت سرم می

های من سرِ بوسد و دستچسباند و روی سرم را میمی

 نشیند.هایش میشانه

رود و به شکمم که مییک دستش از روی گردنم آرام پایین می

 زند.شود و لب میرسد متوقف می

هات کوتاه من همه جوره باهات راه اومدم، پای تمام خواسته -

 اومدم.



ات یغمایی بهم قول بده مواظب خودت باشی، قول بده که چیزی

 نشه.

 بوسم.اش را میسینه

 قول. -

 ی دستش روی شکمم را دوست دارم.گونهحرکت نوازش

زند و صورتش را مقابل انو میام زآرام مقابل من که ایستاده

 فشرم.هایم را بر هم میدارد و من لبشکمم نگه می

 کنم.حالی بغض میزند از خوشحرف که می

 خب فسقال، من دوسِتون به شرطی که مامانی رو اذیت نکنید. -

 بوسد.چکد و عمران نرم شکمم را میاشک روی صورتم می

کند و چه حس میاین اولین بار است که این کار را 

 ناپذیری زیر پوست من دویده.وصف

دونم و شما، اون تو باهم دعوا های خوبی نباشید من میبچه -

نکنیدا، جای منم پیش مامانتون نگیرید، من باید تو قلبش 

 ره تو هم؟پررنگ تر باشم. وگرنه کالهمون بدجوری می

 .خندمبرم و با بغض میالی موهایش فرو میدستم را البه

 پسرکِ حسودِ من. -

 دهد.ایستد و با دستش صورتم را فشار میراست می



هایم را اش یک طرف و شستش سمت دیگر و لپانگشت اشاره

 کند.به هم نزدیک می

ام معلومه که به هرچی تویِ زشتو رو ازم دور کنه حسودی -

 شه سیاه سوخته.می

 

تواند که نمیهایمان از ته دل است و چشم حسودِ دنیا کور خنده

 آرامشان را ببیند.

ام روی صورت رویم و خم شدهسراشیبی پارکینگ را باال می

 زند.بوسم و غر میاش را میعمران و گونه

 بینه.یکی تو پارکینگ باشه می نکن توله -

دهد و در ی ریموت را فشار میدر همان حالتیم که عمران دکمه

 زند.شود و هردو خشکمان میباز می

 کند؟جا چه کار میاو این

 او با آن نگاه وقیحش.

 با مانتوی قرمزِ هم رنگ ماشین شاسی بلندش.

 شان کرده.بار شرابیبا موهایی که این

 دست به سینه مقابل در ایستاده.

 نشیند.های عمران به خون میبینم که چشمرود و مینفسم می



 رود.آید و حس از تن من میلبخند مانا کش می

رود و سر من به دَوَران ان با عصبانیت از ماشین پایین میعمر

 افتد.می

 مردشورش را ببرند با آن قرمزهایش.

 با حضورش و آمدنش و بوی گند عطر شیرینش.

 اصالً، اصالً کاش برود بمیرد.
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 غرد.ایستد و میعمران مقابلش می

 کنی؟میجا چه غلطی تو این -

ی شود و دستش را روی یقهتر میمانا یک قدم به او نزدیک

 زند.نما میرقصاند و لبخندی دندانپیراهن عمران می

 دلم برات تنگ شده بود خره! -

 این چه مدل استقباله؟

های هایی غنچه کرده لبشود و با لبی پا بلند میروی پنجه

 گیرد.عمران را نشانه می



هایش روی گرون عمران زده به حرکت دست من با چشمانی وق

 کنم.و جلو رفتن صورتش نگاه می

 اما دیگر شرایط فرق کرده.

 چیز فرق کرده.همه

دختر عمران نیست و من یک دختر عاشق و منزوی که او دوست

 در خفا اشک بریزم.

الی انگشتانش گیر بکند و زار دیگر قرار نیست موهای من البه

 بزنم.

بزرگ است و من همسر  "هیچِ"ندگی عمران، یک حاال او در ز

 او.

 بَرد.عمران یک قدم عقب رفته و صدایش را باال می

خوام وقت نمییادم میاد آخرین بار بهت گفتم دیگه هیچ -

 ریخت نحستو ببینم فتنه.

رساند و اش را با تن عمران به صفر میزند و فاصلهمانا قهقهه می

دهد و د و به عقب هولش میگذارعمران دست روی کتفش می

شوم و طور سریع پیاده میفهمم چهخونم به جوش آمده که نمی

 کوبانم.اش میای محکم به شانهبا دست ضربه



ی ابرویش لنگه کند و کم کم یکشوکه از این حرکتم نگاهم می

 رود.باال می

نشیند و مانا زنم و دست عمران روی بازویم مینفس نفس می

 زند.میپوزخند 

 نه بابا، دیگه موش نیستی، آدم شدی بچه. -

 کشد.عمران بازویم را می

 کنه.خانومم بیا بریم، این االن خودش گورشو گم می -

کشد و ی عمران میی سینهبا وقاحت کف دستش را روی قفسه

 گوید.می

 جوری از خودت برونی.عمرانم، دلت میاد من رو این -

د و من دستم را روی ساعد مانا روعمران دندان قروچه می

 گویم.میگذارم و با تحکم می

 تونه داشته باشه؟جا چه دلیلی میاین حضور نحست -

 من بکش بیرون!پاتو برای همیشه از وسط زندگی

زند که عمران به عقب ی آرام با دستش به صورتم میچند ضربه

 دهد.هولش می

 دستتو بکش احمق. -

 زند.خنده لب می بی توجه به عمران با



 خیال، خودتون رو زدید به کدوم راه؟بابا بی -

 دهد.یک به یک حرکاتش آزارم می

تر عصبی زند که ما را بیشعمداً با خنده و آرامش حرف می

 بکند.

 زند.چشمکی می

جان، عرضم به خدمتت، اونی خب دختر کوچولو، جاسوئیچی -

ی من رو که رابطهکه پا گذاشت وسط زندگی من تو بودی، اونی 

 تیپه خراب کرد تو بودی.با این آقا خوش

 کند.عمران با چندش نگاهش می

 ببند دهنتو آشغال -

 شود.زند و انگار گوشت بدن من ریش ریش میمانا قهقهه می

 جوری رفتار بکنی؟تونی اینطور میچه جونمعمران -

 یادت رفته خاطرات خوبمون رو؟

 دهد.دامه میجوشد و او اام میمعده

 یادت رفته شبایی که باهم صبح کردیم؟ -

کشد و او گردنش را عمران شبیه به یک اژدهای زخمی نفس می

 دهد.کند و ادامه میکج می

 باهم، توی یه تخت، من و تو، دوتایی، شیطونی. -



چرخد و دستش را روی بعد روی یک پاشنه سمت من می

 کشد.ام میچونه

 ایه؟قبول داری که عمران خیلی حرفه گم یغما، تو هممی -

 گوید.اش میهای کلید شدهعمران از پشت دندان

 ی هرجایی.ریخت نحستو از جلوی چشمام دور کن دختره -

از تصور پیچ و تاب خوردنش در بین دستان مردی که متعلق به 

 زنم.من است، عق می

 این چیزی فراتر از یک کابوس است.

 کند.عمران ترسیده نگاهم می

 یغما -

زنم و مانا گذارم و نفس نفس میدست روی کاپوت ماشین می

 دهد.باوقاحت تمام ادامه می

عمران خوشگله، بگو ببینم، یغماام مثل من خشن دوست داره  -

 یا

صدایی که برخورد پشت دست عمران با لب و دندانش ایجاد 

مانا قطع پراند و کلمات را در دهان کند، من را هم از جا میمی

 کند.می



جا سکوت شده و صدای این ضربه در تمام کوچه انگار همه

 پیچیده.

کند و دست مانا با چشمانی گرد شده و عصبی به عمران نگاه می

کند مقابل دهانش که خون از آن روی مانتوی سرخش شُره می

 گیرد.می

قدری شدید بوده که هایش، آنبرخورد انگشتر عمران با لب

ی لبش حتی از بین جوی باریک خون هم قابل پارگی رو

 تشخیص است.

ریزد و با نوک کفشش هایش میعمران تمام نفرتش را در چشم

تر اش بیشی شوکه شدهزند که چهرهلگدی به ساق پای او می

 رود.در هم فرو می

بردار، بالیی سر تو و اون ، برو بمیر کالهبرو خراب، برو نکبت -

 ات بیارم که اون سرش ناپیدا باشه.شرف خیکیداییِ بی

 ست، لبخندیام کندتواند عصبیچیزی که بیش از هرچیزی می

 زند.که مانا می

محکم بزاق آمیخته به خون دهانش را مقابل پای عمران خالی 

 گوید.کند و با لبخند میمی

 رم.رم عشقم، میمی -



 گردم.اما برمی

رو به ما ایستاده دست رود و در حالی که عقب عقبی راه می

 دهد.تکان می

 بار که بیام، یه جور دیگه میام، یه جورِ خوب.رم ولی اینمی -

 یه جورِ با تالفی.

کشد و آن را در هوا تکان دست روی لب غرق در خونش می

 دهد.می

 گیرم ازت.خوام و باالخره میدونی چی میمی -

نگاهم را به شود و به محض خروجش از کوچه، سوارماشینش می

شود و سرم را در ام آوار میدوزم و بغض لعنتیعمران می

 زنم.اش پنهان کرده هق میسینه

 خواهد با صدایش طوفان متالطم درونم را آرام کند.می

 ام.هیش، آروم باش زندگی -

 رفت.

 ذارم بیاد.دیگه هم نمی

 شوم.آرام نمی

  مانم و بعدجا میشاید پنج دقیقه همان



های سرخش کنم و نگاه خیسم را به چشمق هق میخفه ه

 دوزم.می

  عمران -

 دهد.سرش را تکان می

 جونِ دلِ عمران. -

 تو فقط آروم باش.

 زند.چشمکی ریز می

سره شن اگه بفهمن مامانشون یکفنچوالی بابا ناراحت می -

 ها!اشکش دم مشکشه

 زنم.لبخندی می

 بوسد.روی سرم را می

 کَسَم.آروم باش همه  -

 منو ببخش یغما.

 اندازم.نگاه پایین می

 تو، تورو چرا آخه؟! -

 زند.پچ می

 ی نکبتم.برای گذشته -

 بودم و نبودم ببخش.برای تمام روزایی که باید عاشقت می



 

 همین روزهاست که من برای این مرد تمام جانم را فدا کنم.

 هایش بمیرم.شاید همین روزها برای مردانگی

 نه_و_پنجاه_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 

ایم برای مدت ماشین را به راه انداخته و حاال ما قصد کرده

 نامعلومی به عمارت برویم.

هایش ای که بستنیهایم همان کافهاز صدمتر دورتر، چشم

 گیرد.معروف است را نشانه می

 گویدخندد و میکند و میی چشم نگاهم میعمران با گوشه

فدات بشم مامان کوچولو با اون ویارت. بستنی قیفیِ آخه من  -

 شکالتی؟

 دهم.با ذوق جواب می

 ای.نه میوه -

 کند.کند و اشاره میماشین را پارک می

 پیاده شو. -



 های کافه پر است.که یازده شب است اما صندلیبا این

 قدم زدن کنار او بهترین حس دنیاست.

کند انگار تمام هایم چفت میانگشتاین که انگشتانش را میان 

 کند.ی قبل را کامالً از ذهنم پاک میغم دنیا و چند دقیقه

کیف پول مستطیل چرمش را به دست گرفته و وارد کافه 

 شویم.می

 پرسد.نشینم و عمران میکشم و میای را بیرون میصندلی

 کدوم طعم؟ -

 گویم.میشود و بزاق دهانم از تصور خوردن بستنی ترشح می

 ایش!های میوهی طعماش، همهاز همه -

 کند.کمی با تعجب نگاهم می

اش بینم که خندهکشد اما میهایش را داخل دهانش میلب

 گرفته.

 خندم.خودم هم می

 خواد.خب دلم می -

دهد و با هایش را روی هم فشار میکند و لبدستش را مشت می

 زند.خنده لب می



تونم گازت بگیرم، فشارت بدم، جا نمیکه اینتحمل این -

 بچلونمت خیلی سخته توله.

 ام برایش.ضعفه گرفتهدل

گردد و عجیب است با ظرف بزرگی از چند اسکوپ بستنی برمی

 که من توانایی این که تا انتهایش را با میل کامل بخورم را دارم.

 کند.اش زده و نگاهم میعمران دست زیر چانه

 اشگذارم و با لذت مزهشاتوتی را در دهانم میای از بستنی تکه

 کنم.می

 خب توام بخور. -

 خندد.می

 من میل ندارم نوش جون چهارتاتون. -

 زنم.لبخند می

جوری عاشق کنم توی تمام عمرم اینوای عمران فکر نمی -

 چیزی بوده باشم.

 گوید.کند و میهایش را باریک میچشم

ی یه ظرف دوست نداشتی؟ اندازهیعنی چی؟ یعنی منو انقدرم  -

 بستنی!

 کنم.هایم را گرد میچشم



 زنم.ها حرف میدیوونه دارم درمورد خوردنی -

 خندد.پر از شیطنت می

 شم؟ها محسوب نمیی خوردنیمن جزء دسته -

 رود.کوبم و از خنده ریسه میاز زیر میز پایم را به به پایش می

 ای.چشم دریده ادبی وکوفت عمران، تو خیلی بی -

 زند.چشمکی می

آخی بمیرم برای خانومم که خودش خیلی سر به زیره و از این  -

 چشم دریده بودن من بدش میاد.

آورد و سرش را به من تر از چیزی که هست میصدایش را پایین

 کند.تر مینزدیک

ا حیدونم چرا فقط توی تخت از بیتوام خوب بلدی منتها نمی -

 کنی.ه میبودنت استفاد

بار قاشقم را در بستنیِ چرخانم اینچشمهایم را در کاسه می

 کنم.طالبی فرو می

 چون هرحرف و صحبتی جا و مکان خودش رو داره آقاعمران. -

 کند.اشاره می

ات رو بخور بریم سر جا و مکانِ اصلیِ خب پس زودتر بستنی -

 برسری.های خاکحرف



 ام.به خنده افتاده

 ونت کنن همینی که هستی.جون به ج -

 گوید.ای حق به جانب میدهد و با قیافهسرش را تکان می

 ام از اینی که هستم.بله و راضی -

ایم و در مسیر هستیم که درست سر یکی از سوار ماشین شده

بینیم که در سطل ها، مرد و پسری هفت هشت ساله را میکوچه

 د.گردنزباله خم شده و انگار دنبال چیزی می

 شود.کند و پیاده میعمران ماشین را متوقف می

بینم که یکی از سبدهایی که رود و میسمت عقب ماشین می

ایم را برداشته و سمت مواد خوراکی فریزر را داخلش گذاشته

 رود.ها میآن

دهد که بفهمم ام و تاریکی شب اجازه نمیمن در ماشین نشسته

 گوید.سال چه جیزی میمرد میان

 د.کنبینم که دست باال گرفته و انگار برای عمران دعا میا میام

 رسد.شود و به ماشین میاز خیابان رد می

زند با شوقی که در صدایش نشسته که استارت میدر حالی

 گوید.می

 دوتا سبد دیگه هم مواد خوراکی داریم. -



 گیریم.ی حرفش را میدنباله

 بدیم بهش.ای بود بریم بگردیم اگر کس دیگه -

 کنترل چپش دست با را فرمان  دستم را در دست راست گرفته و

 را انگشتانم نرم و انداخته صورتم به نگاهینیم و کندمی

 .بوسدمی

 

 اند.رسیم که همه خوابیدهوقتی به عمارت می

آورد و من مانتو را از تنم خارج عمران دو چمدان را داخل می

 کنم.می

 آید.ر در رها کرده سمتم میها را همان کناچمدان

چسباند مجبورم گیرد و تنش را به تنم میهایم را میدست

 کند عقب عقب بروم.می

گیرد و وجب خندم و عمران با لبخند لبش را به دندان میریز می

های آرامش کند و با حرفبه وجب صورت و تنم را برانداز می

 کند.ام میدیوانه

 شود.رویم تا کمرم با دیوار مماس میقدر در همان حالت میآن

ها، خانه تاریک است و صورت جذابش زیر نور نارنجیِ دیوارکوب

 تر شده.خواستنی



 کنم.پچ پچ می

 .بیاد کسی یهویی جااین ممکنه  عمران بیا بریم اتاق، -

 چسباند.گیرد و به دیوار میهایم را باالی سرم میدست

برایم ساخته و دستانم را غل و من از این حصاری که با تنش 

ی زنجیر کرده به انگشتانش و دیوار، خوشم آمده. من تجربه

 هرچیزی با او را فراتر از حد تصور دوست دارم.

های ریزش را تا بوسد و بوسهکند و گردنم را میسرش را خم می

 دهد.می ام ادامهپیشانی

 نترس همه خوابن. -

 شصت_و_دویست_پارت#

 

  یغما#

 

ند هایش بام تکیه زده و در حالی که لباش را به پیشانییشانیپ

 گوید.هایم شده میبه لب

طاقتم کردی که جا، چون انقدری بیهای اولیه اینشیطونی -

تونم حتی این چندمتر فاصله رو تا رسیدن به اتاق تحمل نمی

 کنم.



دارد و دست هایم را با یک دستش نگه میخندم و او دستمی

 کشد.وار روی بازویم میآورد و نوازشش را پایین میدیگر

 اش بمونه برای اتاق.اصل کاری -

 ی پرماجرا.شوم برای آغاز یک بوسهقدم میپیش

 کند.زمزمه می

 میرم برات.می -

ی این که دست دور گردنش کند و اجازههایم را رها میدست

 دهد.حلقه کنم را به من می

زنم و کشد و من کمرش را چنگ میکام میهایم را محکم به لب

 دارد.هایش نگه میاو دو طرف صورتم را با دست

 کند.خزد و نوازشم مییک دستش پایین می

هایمان بسته است و هردو غرق در این بلوایی که به راه چشم

اش را با تمام وجود زنیم و شیرینیافتاده، دست و پا می

 کنیم.جان مینوش

کند که دهد و پوست شکمم را لمس میرا باال میپایین بلوزم 

زده و هول درست در همان لحظه با شنیدن صدای پا، هردو بهت

 گیریم.شده از هم فاصله می



صدای ضربان قلب تند عمران که ریتم گرفته و نفس نفس 

  شنوم.هایش را میزدن

ها سرازیر شده خان که از پلهی کیومرث، سایهدر تاریکیِ خانه

 مشخص است.

هایم که به سوزش کشم و خیسی لبی نامرتبم میدستی به یقه

 گیرم.افتاده را با پشت دست می

 نالم.می

 دیدی حیثیتمون رفت. -

 زند.دهد و لب میعمران آب دهانش را فرو می

 نه بابا جَو نده، چیزی ندیده. -

 کنم.هایی آویزان نگاهش میبا لب

 سرم.مطمئنم دیده، وای خاک بر  -

 اش تقصیر توئه.همه

 زند.کند و کنایه میچپ چپ نگاهم می

 کردم و چشمام خمار بود!جا داشتم غش میمن بودم این -

 رود.ها رسیده و سمت آشپزخانه میخان حاال پایین پلهکیومرث

 برد.عمران صدایش را باال می

 بخیر.سالم بابا شب -



ای حس خندهتهخان کنم در صدای کیومرثاین که حس می

 شود، اشتباه است؟می

 قدر دیر اومدید نگران شدیم.سالم، چه -

دهم و فرصت را آید اما سالمی میصدایم از ته چاه در می

رود، از زیر دست شمارم تا او سمت آشپزخانه میغنیمت می

 برم.کنم و به اتاق پناه میعمران فرار می

کنم و عوض می خواب کوتاه سفیدمهایم را با لباسلباس

 پوشم.روبدوشامبری رویش می

کنم و با خنده زیپ از فرصت نیامدن عمران به اتاق استفاده می

 کنم.کیفم را باز می

کشم و ادکلن گرمم را هایم میرا روی لب رژلب زرشکی

 زنم.های گردنم میکناره

شود و عمران داخل ام که در اتاق باز میروی تخت نشسته

 آید.می

 کند.محض دیدنم چندثانیه مکث میبه 

 دهد.اش یک ابرویش را باال میبعد طبق عادت همیشگی

 پاشم.نما به رویش میزند و من لبخندی دندانخند میکج



گذارد و یک به یک بازشان های پیراهنش میدست روی دکمه

 کند.می

 گویم.آید و من با خنده میجلو می

 کنی آقا.بد نگاه می -

کند و پیراهنش را کامل سر آستینش را هم باز می هایدکمه

 آورد.درمی

 .دارد پا به شلوار و است برهنه اشتنه باال حاال 

 کشم.آید و من خودم را عقب میبا زانوهایش روی تخت می

 کنم چون بهت نظرِ بد دارم.بد نگاه می -

گذارد و بازش اش زدم میدست روی بند روبدوشامبرم که گره

 د.کنمی

 خواباندم.روی تخت می

تر بشن، نهایت من باید تا قبل این که این سه تا جوجه بزرگ -

 استفاده رو ببرم. هوم؟ نظرت؟

 کشم.هایم را به آرامی روی گردنش میناخن

 اوهوم، موافقم. -
**** 

 من این حالِ خوب را، دقیقاً مدیون چه کسی هستم؟



 این خوشبختی را.

 این خانواده را.

 ین احساسات خوب را.تمام ا

 گذرد.حاال درست یک ماه از حضور ما در عمارت می

 شود.هرروز ویارهایم نسبت به روز قبل شدیدتر می

 ام.به هربویی به جز بوی تن عمران، حساس شده

 دهد.کنم حتی تمام در و دیوارهای خانه بو میحس می

 کنم.قبل از خوردن غذا قاشق و چنگال را بو می

ی پارچه کنم و از عطر نرم کنندهشسته شده را بو میهای لباس

 زنم.رویشان عق می

تر از یک ماه است که هرروز با تهوع شدید از خواب بیش

 پرم.می

تر از سِرم تغذیه میلم در حدی به خوردن غذا کم شده که بیش

 کنم.می

های پیراهنش را بسته حاال عمران مقابل آیینه ایستاده و دکمه

 کرواتش را گره بزند. خواهدمی

 کنم هرلحظه ممکن است دوباره باال بیاورم.حس می



کنم، سمتش با پاهایی که از شدت یخ شدنشان، حسشان نمی

 ایستم.دارم و مقابلش میقدم برمی

گیرم. پاهایم را کند و کروات را از دستش میخیره نگاهم می

 بندم.اش را برایش میکنم و خودم گرهبلند می

 آورد.زنم و سرش را پایین میش را چنگ میایقه

 گویم.جانی که برصدایم نشسته میحالی و بیبا همان بی

 حالم خوب نیست عمران. -

 بذار بوت کنم.

کشم تا مانم و نفس میجا میقدر آنگیرد و آندر آغوشم می

 حالم کمی بهتر شود.

 ، فقط کمی جلو آمده.شکمم کمی

 فقط بدون لباس مشخص است. اشقدر کم که برجستگیآن

 گوید.کشد و با ناراحتی میعمران دستش را روی شکمم می

شم یغما، نگه بینمت دو دل میجوری میهرروز که این -

 داشتنشون کار درستی بود وقتی تو به این روز افتادی؟

 هایم هم مثل پاهایم یخ زده.فشارم افتاده و دست

 یک_و_شصت_و_دویست_پارت#

 



 یغما#

 

تری مروز انگار حتی از تمام روزهای گذشته هم حال وخیما

 دارم.

 .گویمام و میهایش گذاشتهبغض کرده سر انگشتانم را روی لب

 نگو عمرانم، من دوستشون دارم. -

 کنم.تحمل می

 شه.باالخره تموم می

کشد و نفسش را شبیه به یک آه بیرون دستی میان موهایش می

 دهد.می

موهایم که حاال بلندتر شده و تمام سرم را  شود و رویخم می

 بوسد.پوشانده می

  شمبه جون خودت تا این روزا بگذرن من داغون می -

 دهد.خندد و ادامه میبعد می

بار زایمان کنی، اما من صدبار زاییدم تو این یه ماه تو قراره یه -

 یغما.

 المصب هشت ماه دیگه مونده.

 پدرمون دراومده.



 گوید.اندازد و در آغوشم گرفته میتنم میدست زیر 

 ات رو بیارن توی اتاق.گم صبحونهتوی تخت باش می -

 گزم.لب می

 وای نه عمران، زشته. -

 کند.اخم می

 شه.بینی حالت بد میخب تو یه روز کره می -

 زنی.بینی عق مییه روز پنیر می

 شی.خوره کبود مییه روز بوی تخم مرغ بهت می

خوای جون منِ بدبختو بمون بگم یه تیکه نونی که می جااین

 بگیری تا بخوری، برات بیارنش.

 خندم.می

 گوید.راست هم می

 ام.شورِ هرچی بدویاری بوده را درآورده

تر شبیه به یک سوئیت است در حالی که از اتاقمان که بیش

 پرسد.رود میبیرون می

 چی بیارم برات؟ -

 ربایِ بِه؟بازم نون تستِ خشک با م

 گویم.کنم و میانگشتانم را در هم قالب می



خواد با نون خشک! همون نون عمران من دلم آب انار می -

 ها!خشک سنتی

 کند.باز نگاهم میمکث کرده و با تعجب و دهانی نیمه

 اندازم.چینم و شانه باال میلب ورمی

 خواد.چیه خب؟ دست خودم نیست دلم می -

 کند.میاش را جمع چهره

طوری به ذهنت ها دقیقا چهآخه این چه ترکیبیه؟ این هوس -

 رسه؟می

 ام گرفته.خودم هم خنده

 کنی یغما.بدتر ضعف می -

 گوید.دهم که با عصبانیت میجوابی نمی

 مهمه، داریم جلسه یه مهرگستر شرکت  رم، امروز تومن می -

 .میام زود و بشه تموم

 شون دکتر بدیم.هات رو ن هم جواب آزمایش

 هم یه سِرُم بزنی تا مثل سه روز پیش از حال نرفتی.

 کشم.رود و من دست روی شکمم میعمران از اتاق بیرون می

 ها.تقصیر شما فسقلیاست -

 بابایی هم عصبانی شد.



شود دست ام که از روی پاتختی بلند میی گوشیصدای ویبره

ای که فقط چندتا صفر ام از شمارهبرم و پیام دریافتیسمتش می

 .کنممی باز  افتاده

های عالم در دلم ست تا تمام دلشورهخواندن متنش کافی

 سرازیر شوند.

به آقا خوشتیپتون بگو، امروز خیلی شیک و خوشگل خودشو  -

 بکشه کنار! وگرنه ممکنه براتون بد تموم بشه، خیلی بد!
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 بین گفتن و نگفتن.ام مردد مانده

در این چنددقیقه فقط دست به هم ساییدم و قلنج انگشتانم را 

هایم را جویدم، حاال کالفه در اتاق به راه شکاندم و پوست لب

 ام.افتاده

بینم که عمران با همان کت و شلوار و زنم و میپرده را کنار می

 دود.ای نان خشک در دستش، طول باغ را میکروات، با بسته



درست است حالم زیادی دگرگون شده و دلشوره تمام جانم را 

ی پیش رویم لبخند شود که به صحنهدربرگرفته، اما باعث نمی

 نزنم.

 دهم.ام فشار میی پرده را در کف دست عرق کردهگوشه

 گیرم.تصمیمم را می

ا ها عاید مکاریتجربه ثابت کرده که عاقبت خوشی از این پنهان

 شود.نمی

ام و جا کنار پنجره ایستادهشود و من هنوز هماناتاق باز میدر 

اش یک لیوان آب ای در دست که محتویعمران با یک سینی

  شود.انار است و چند تکه نان خشک با خنده وارد می

 گذارد.خندد و خم شده سینی را روی پاتختی میپرصدا می

 اینم ویار سر صبح عیال. -

 پرسم.می

 نون خریدی؟خودت رفتی  -

 آقا اسماعیل یا بقیه خونه نبودن؟

 دهد.یک تای ابرویش را باال می

 نون خشک تو خونه نبود. -



منم که چالق نیستم بگم فالنی زن من هوس چیزی کرده، خودم 

 خرم.رم میمی

 .خنددمی بلندتر باراین و  اندازدنگاهی به سر و وضعش می

  کردن عمراًمیامم هرچند تا چندوقت پیش اگر پاره -

دوزد به من که گوشم با اوست و کند و نگاه میحرفش را قطع می

کند و دلم در هم ی روتختی سِیر میهای پارچهنگاهم میان طرح

 مان نازل شود.پیچد که باز قرار است چه بالیی بر سر زندگیمی

 زند.مشکوک صدایم می

 شده؟یغما چی -

و قبل از این که پشیمان بی معطلی، بدون این که درنگ کنم 

 دارمش.روم و برمیشوم، سمت گوشی می

 عمران یک به یک حرکاتم را زیر نظر دارد.

 کتش را کنار داده و دست چپش را به پهلو زده.

 گی چی شده یا نه؟می -

ی پیام کنم و در حالی که صفحهتند تند رمز گوشی را باز می

م و گوشی را مقابل ایستکنم مقابل عمران میجدید را باز می

 نالم.هایش گرفته، پربغض میچشم

 ترسم.عمران من می -



 خواند.بار میمتن پیام را یک

 .خواندمی دوباره و زندمی چنگ من دست از را گوشی اما 

اش را به زند و انگشت اشارهاش نبض میرگ کنار شقیقه

 کشد.هایش میلب

 تفاوتیی بینشانهدهد و دستش را به گوشی را به دست من می

 دهد.تکان می

 ول کن فکر خودتو مشغول این بی شرفا نکن. -

 دونم کار همون مرتیکه دی*وث مخبریِ.می

 زنم.بازویش را چنگ می

 دردسر نشه برامون عمران. -

 توروخدا بیا و از خیر این مناقصه بگذر.

 کند.هایش را درشت میمردمک

 کنی؟معلومه چی بلغور می -

خاطرشون بخوام از یه اصالً این بی همه چیزا که به کی هستن

 موقعیت خوب دست بکشم؟

 شوم.تر آویزانش میبیش

 ترسم.خدا من میعمران به -

 امون رو؟یادته روز نامزدی



 یادته خطر از بیخ گوشِت رد شد؟

فرستادن رو یادته؟ حاال تمام اون پیامایی که برای دوتامون می

 باز شروع کردن.

 گه زبونم اللاگه، ا

 ام شده.مطمئنم خیره

 کند.ست اما حفظ ظاهر میبینم که عصبیمی

 گیرد.هایش میبازوهایم را در دست

یغما ببین منو، نبینم، نبینم که عصبی بشی، نبینم بشینی یه  -

هات، نبینم از استرس گوشه و بیفتی به جون پوست کنار ناخن

 توی هم. رهبپیچی به خودت که بدجوری کالهمون می

 محبتش است دیگر.

 اش را در چنین شرایطی بهتر از این بیان کند.تواند نگرانینمی

 دهم.دهم و آب دهانم را قورت میسرم را تکان می

 کند.هایم را رها میبازو

تر از اون اگر منم بخوام براشون مزاحمت ایجاد کنم، بیش -

 شرفا آدم دارم، ولی سرم تو کار خودمه.بی

بینه مرتیکه م که بخواد پاپیچ بشه، اون روی سگمو میزیاد

 ی هرجاییش.شیکم گنده با اون خواهرزاده



 کنم تو آستینش.چوب می

 کند.ای به پاتختی میبرای تغییر مسیر بحث، اشاره

اتو بخور دیگه، غش کردن اون سه تا ی شاهانهبرو اون صبونه -

 فسقل.

دارد و د و کیفش را برمیبوسام و او سرم را میمن سکوت کرده

 کند.اش عمارت را ترک میهای هرروزهبا خداحافظی و سفارش
**** 

جون مجبورم کرده که روی ام و مهینبالشت را زیر سر گذاشته

 مبل دراز بکشم.

رویم نشسته و با دقت به اخبار بورس گوش خان هم روبهکیومرث

 دهد.می

دارم، اما حتی این هم شوره درست است که تا مرز جان دادن دل

 شود که میل شدیدم به خوابیدن را نادیده بگیرم.باعث نمی

گیرم و کشم و پشت دستم را مقابل دهانم میای میخمیازه

خواهم چشم ببندم که نشانم و میام میای روی حلقهبوسه

زند ای از سیب پوست کنده شده را سر چاقو میجون تکهمهین

 دهد.و به دستم می



کنم و ممنونی زیرلب لبخندی سیب را از چاقو جدا می با

 گویم.می

 کشد.دستی روی سرم می

 بگردمت مادر که همش خوابت میاد. -

 خندم.با صدا می

 ام.، انگار دائم خستهدست خودم نیست -

 گوید.نهایت خیره به شکمم میبا شوقی بی

 جوری بودم.منم سر هما این -

 المون دختر باشن.بعیرم نیست سه تا دسته گ

شکل دلم ضعف های یکاز تصور سه نوزاد دختر با چهره و لباس

 گوید.جون از آینده میرود و مهینمی

شوند، شیرین زبانی تر میگیرند، بزرگاز روزهایی که جان می

 دوند و صدای جیغ جیغشان بهکنند و دورمان میمی
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 رود.هوا می

 حواسم را از آن پیامیتوانسته 

 که استرس را مهمان وجودم کرده پرت کند.



 اما تنها چند دقیقه!

ی شیرینی وارد خانه شود و از همان ست عمران با جعبهکافی

کند صدایش را با هایش را با صندل عوض میکنار در که کفش

 حالی باال ببرد.خوش

 آی اهالی خونه، بیاید ببینید گل کاشتم. -

ساله با اون و شرکت حکمت برنده شد و یه قرارداد یکمزایده ر

 بِرند فرانسوی بستیم.

 گویند.خان چه میجون و کیومرثشنوم که مهیننمی

خورد و من روی حالی تکان میهایشان با خوشبینم لبفقط می

 نشینم.مبل می

کشد و فقط یک چیز در ذهنم باال و پایین هایم سوت میگوش

 شود.می

 "یی سر عمرانم بیارن چی؟اگه بال"

ی شیرینی مقابلم خم شده و بازویم را تکان عمران که با جعبه

 آورم.دهد، حواسم جمع شده سر باال میمی

زند و فهمد که لبخندی پر اطمینان میمعنی نگاهم را می

خواهد مقابل پدر و مادرش چیزی بگویم که این فهمم که نمیمی

 کند.ها هم سرایت نگرانی به آن



 زند.عمران لب می

 خوای از شیرینی این موفقیت چیزی بخوری؟نمی -

ای هول اندازم و ترسم را به گوشهها مینگاهی به ردیف شیرینی

هایم بزنم و جواب کنم طرح لبخند را روی لبدهم و سعی میمی

 دهم.می

جای شیرینی دلم یه عالمه لواشک و ترشک و من االن به -

 خواد.جور چیزا مینقوروت و ایقره

 جای شیرینی به اونا مهمون کنی؟ شه من رو بهمی

خندند و عمران با ذوقی که از خان میجون و کیومرثمهین

 گوید.هایش بیرون زده میچشم

 ای به چشم، بپر حاضر شو بریم بیرون مهمونت کنم. -

 شوم.دارم و وارد میبه سمت اتاقمان قدم برمی

ام و سراغ مانتوهایم ر جین مشکی عوض کردهشلوارم را با شلوا

 شود.روم که عمران وارد میمی

کند و نگاه گذارد و بازش میی کرواتش میدست روی گره

 کنم.اش را روی خودم حس میخیره

خاطر یه اس ام اس امونو بهیغما، نگو که قصد کردی زندگی -

 جهنم کنی؟



 دارم.کنم و سمتش قدم برمیمضطرب کمد را رها می

آورد گذارد و کتش را هم از تنش در میکروات را روی تخت می

 و بیش از هر حسی، عصبانیت در نگاهش پررنگ شده.

ایستم و او با دستانی بر کمر خیره به من نگاه نزدیکش می

 کند.می

ترسم، دست خودم نیست، یه چیزی مثل خدا میعمران به -

 خوره افتاده به جونم.

 بازی بخوان، بخواناگر سر لج و لج

 ام.بغض کرده

 زبونم الل بالیی سرت بیارن -

 کند و دستش را دور کمرم حلقه.دو قدم فاصله را پر می

 زند.با تحکم و جدیت در صورتم لب می

تو حق نداری، حق نداری، تحت هیچ شرایطی حق نداری  -

عصبانی و مضطرب بشی یغما، حاالت روحی تو نه تنها روی 

ی دیگه تأثیر مستقیم ی سه تا موجود زندهخودت، که رو

 ذاره.می

 دهد.دهد و ادامه میدستش را از کمرم روی شکمم سُر می

 مگه نگفتی دوستشون داری؟ -



 جوری؟خوای نگهشون داری؟ اینمگه نگفتی می

 کنم.اش چِفت میلرزد و سرم را روی سینهام میچانه

 قول بده که مراقب باشی. -

 خندد.می

 مملکت قانون داره یغما. -

 ، شهر هرت که نیست.صاحاب که نیستبی

خوام اون مردک یا آدماش و مانای کثافت، دست از پا فقط می

 ذارم؟خطا کنن، فکر کردی دست روی دست می

 ببین من قول دادم، توام کم با روان من و خودت بازی کن.

مثل ریزم، نگاه نکن که دیگه یغما من هنوزم زود به هم می

 شم.چندوقت سگ نمی

درسته هنوز تحت نظر روانکاوم، اما یکم که اوضاع اطرافم 

 شه.شه، کنترل اعصابمم سخت میآشفته می

 اش بمونه برام.پس کاری نکن که از کوره در برم و شرمندگی

 تو آروم باشی منم آرومم.

 بوسم.اش را میدهم و روی سینهسرم را تکان می

 .میرمامی تو بدون من  ت به این باشهآقاهه، لطفاً حواس -

 دهد.تر فشارم میبیش



 خوامت خانوممخیلی می -
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ی ترششان جمع شده و ناخوادآگاه یک چشمم را صورتم از مزه

 بندم.می

ای قره قوروت میانش دارم، تکهلواشک مستطیل شکل را برمی

آورم و آن را هم کنار ها را در میهاختی زغالگذارم و هستهمی

 دهم.قره قوروت قرار می

 چرخانم در ظرف مقابلم.با ولع چشم می

 های تازه و دو برگ هم قیسی!کمی از زرشک

ست و ها میان همان تکه لواشک ملسِ پرتقالیی اینحاال همه

 پاشم.نمک رویشان می

با  هایشعمران چهارزانو مقابلم روی زمین نشسته و چشم

کند و من این بمب ترشیجات حرکت دست من حرکت می

پیچم و ای که در دست دارم را، شبیه به یک لقمه، میمزهخوش



بندم و درحالی که تمام هایم را میزنم و چشمگاز اول را می

 گویم.دهانم پر از آب شده، پرلذت می

 اوووووم، این معرکه شد. -

کند و آب یمه باز نگاهم میکنم عمران با دهان نچشم که باز می

 زند.ای آرام به ساق پایم میدهد و ضربهدهانش را قورت می

 جوری نخور دختر من به جات دل ضعفه گرفتم.اون -

 کنم.زنم و دستم را به سمتش دراز میگاز دیگری می

 ده.ی زندگی میدونی که، مزهوای عمران یه گاز بزن، نمی -

 زند.آورد و لب میجلو میصدایش را پایین و سرش را 

ی زندگی تر از هرچیزی مزهما خودمون یه یغما داریم که بیش -

 ده.می

ها، عمراً زیادم چشیدیم طعمشو! البته همیشه ولعش همراهمونه

 ره.اگه دلو بزنه! دلمون با این آلوچه لواشکا نمی

این مرد تحت هرشرایطی بی حیاست و توانایی این را دارد که 

 ها بکشاند.ترین مسائل را به سمت این قبیل بحث ربطبی

 زند.کنم و عمران پچ میای میخنده

 جــــــون تو فقط بخند. -

 تونی همچین چیزی رو بخوری؟طوری میولی خدایی چه



 خندد.آید میجون در حالی که سمتمان میمهین

 مادر ویاره دیگه، ویار. -

 ست، دست خودش که نیست.زن حامله

رنگ روی شود و لبخندی کمعمران سنجاق به شکمم مینگاه 

 دهد.نشیند و مهین جون ادامه میهایش میلب

 یغما که خوبه، من سرِ تو عاشق برفک فریزر بودم. -

های عمران گردتر از اینی که هست بشود و محال است چشم

 رود.جون به هوا میی من و مهینخنده

ها وقع فریزرمون از این قدیمیخیر، اون مهِی روزگار، یادش به -

 بود که همیشه هم برفک داشت.

ریختم تو کاسه تراشیدم میهاشو میمن شب و نصفه شب برفک

 دادن.خوردم انگار که دنیارو بهم میوقتی می

هایش را دور حاال نشسته کنار من و خطاب به عمران که دست

 گوید.زانوهایش حلقه کرده، با خنده می

 لشم فرق داشتی عمران.از همون او -

 حتی توی شکم منم که بودی آروم و قرار نداشتی.



زنم و خم شده دست در موهای سیاهی که چندتار زیر خنده می

هایش سفید شده و دلم را هربار برایش زیر و رو کنارشقیقه

 ریزم.کند به هم میمی

 ی خودمه.عتیقه -

آرام پشت  ی لبی که به سمت باال حرکت کردهعمران با گوشه

 زند.دستم می

 بشین بچه. -
**** 

 ی اخیر اوضاع آرام بوده.در دوهفته

ی خط جدیدی که عمران خریده و در حداقل برای من، به واسطه

ی مجهول و ناشناس و ام انداخته دیگر خبری از آن شمارهگوشی

 اش نبوده.های لعنتیپیام

همان آرامی این که آیا در شرکت و اطراف عمران هم اوضاع به 

 که سعی دارد نشان بدهد هست یا نه را خبر ندارم.

 هردو پزشک معالجم از اوضاع راضی هستند.

 کند.ام را کنترل میهم دکتر زنان و هم متخصصی که بیماری

ی ما راه پیدا قلوها به زندگی و لحظات همهحاال دیگر سه

 اند.کرده



 پرسند.یگیرند حالشان را مهامون و ترالن که تماس می

 طور.هما و صدرا هم همین

حتی هما آخرین بار سه جفت پاپوش اسپرتی که خریده را 

 گوید.دهد و با ذوق مینشانم می

دونیم جنسیتشون چیه ولی وای عمه فداشون بشه، ما که نمی -

 فرستم براشون.اینارو دیدم دلم براشون ضعف رفت خریدم می

م را دارند که گاهی از این قدر هوایخان آنجون و کیومرثمهین

 شوم.مقدار خوب بودنشان شرمنده می

 رود.هیراد به تازگی چهار دست و پا می

هامون فیلمش را برایمان فرستاده و عمران از دیدن آن جسم 

 گوید.زند و میکوچک اما توپولش قهقهه می

 وای ببین توله رو آخه، زبونشم در میاره پدرسگ داره ادا میاد. -

 کنم.ی چشم نگاهش میشهبا گو

شی یکم روی خودت کار فحش نده عمران، مثال داری بابا می -

  کن.

آید و روی تن من که خیره و با بعد با زانوهایش روی تخت می

بوسد و ام را میزند و پیشانیکنم، خیمه میعشق نگاهش می

 آید.وار روی شکمم به حرکت در میدستش نوازش



 از احساساتمه، اذیت نکن توله.اینا فحش نیست ابر -

 دهد.کند و ادامه میمکثی می

 کشی.خاطرشون میهایی که بهمرسی بابت سختی -

کنم و کنم و سرم را بلند میهایم را دور گردنش حلقه میدست

 دهم.بوسم و جواب میاش را میچانه

 هایی که بهم دادی.مرسی بابت هدیه -

 ند.کزند و به شکمم نگاه میباال مینشیند و بلوزم را کنارم می

کنند و شکم من تر ابراز وجود میکوچولوهایمان حاال کمی بیش

 تر برآمده شده.هم بیش

جای پوستم حرکت وار همهاش را نوازشعمران انگشت اشاره

 خندم.دهد و میمی

 نکن قلقلکم میاد. -

 دهد.او هم لبخند گشادی تحویلم می

 کنم حسودی نکنن.ز میدارم سه تاشونو نا -

 پرسد.بعد می

 خورن هنوز؟وول نمی -
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نشینم و به تاج تخت دهم و من هم مثل او میلبم را جلو می

 دهم.تکیه می

خبره؟ مگه از االنم تکون ها، چهنه عمران هنوز زوده -

قدر هستن اینا که من وول خوردنشون خورن؟ اصالً مگه چهمی

 رو حس کنم؟

 گوید.کند و میاندازد و چپ چپ نگاهم میشانه باال می

ده تا شکم نزاییدم که تجربه داشته باشم! ولی اینا بخوان  -

 تاشون باهم!ی تو دیدنیه، فکر کن سهتکون بخورن قیافه

 خندیم.هردومان می

 ست.العادهتصورش هم فوق

وار دور پیچککنم و او دستش را اش چفت میسرم را روی شانه

 گوید.پیچد و با حسرت میتنم می

 خواد.دلم شیطونی می -

 زنم.ای روی ران پایش میضربه

 خواد؟ لطفاً این رو بگو به من.تو کِی دلت شیطونی نمی -

آید و با صدایی که دستش روی پوست کمرم به حرکت در می

 گوید.زند میخنده در آن موج می

 دست خودم که نیست. کار کنم خب؟ای بابا، چی -



، هلوی پوست کنده بذاری، مونه جلوی یه آدم گشنهمثل این می

 بگی فقط نگاهش کن.

 شه که.نمی

تاریک باشه، اون بوی خاص و لعنتی تنِ شب باشه، اتاق نیمه

خواب جوری با لباسعشقت بپیچه توی مشامت، خانومِ آدم این

 اش کنارش باشهاغواکننده

های به تاپ و شلوارک سبز روشن با عکس کندای میو اشاره

 اندازد.خندد و من را هم به خنده میکوچک فیل رویش و می

 خوابم خیلی هم خوبه، مسخره نکن.لباس -

 زند.ای به باالی باسنم میضربه

 کننده هم هست.مسخره نکردم که، دیدی که گفتم تحریک -

 شود.می هایمان در هم چفتگیرد نگاهصورتش را مقابلم می

تونم در برابر کار کنم نمیخب حاال با چنین شرایطی، چی -

 هات طاقت بیارم یغما؟خوشمزگی

کند و بعد که هایم را شکار میکه جوابش را بدهم لبپیش از این

اش ی پر از خواستهرود، تمام من را درگیر آن بوسهعقب می

دراز گذارد و من روی تخت کرده و دستش را روی کتفم می

 خندد.کشم و میمی



بذار تا این فسقلیا خیلی بزرگ نشدن من از هرشبم نهایت  -

استفاده و بهره رو ببرم که از چندوقت دیگه جایی برای عِمران 

 فلک زده نیست.

 کنم.زنم و صورتش را غرق در بوسه میقهقهه می

 من عاشقتم پسر کوچولوی شیطون. -

هم سهم خودم را در این کند و من هایش را شروع میشیطنت

ام را روم و کنار شقیقهپایش پیش میگیرم و همها مینوازش

 بوسد.درپی میآرام و پی

 ، باید یه کاری کنم کهاین پسر کوچولوی شیطون با تو کار داره -

 روزای دیگه حسرتشو نخورم.

ی برهنه به تخت آمده و من اش با باال تنهطبق عادت همیشگی

 زنم.کشم و پچ میایم را روی کمرش میهآرام ناخن

 ام و تسلیم تو.من آماده -

شود و ما های عمران فتح میست که با دستتن من سرزمینی

 هردو پیروز این میدانیم.

هایش که بر سرم آورده بود، این دنیا به جبران تمام نازسازگاری

ا اش ربه من خروار خروار زندگی بدهکار بود و حاال دارد بدهی

 کند.صاف می



هایی که در شکمم جان هاست کنار عمران و هدیهمن مدت

 کنم.را زندگی می گیرند، زندگیمی

خورد و به زبان در تمام این لحظات یک چیزی در ذهنم چرخ می

 آورمش.می

 خدایا شکرت. -
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ل خالی شدنش ام که از کامزنم و خیال معدهبار دیگر عق مییک

 توانم نفس بگیرم.دهد و من میشود، مجال میراحت می

ی بارداری هستم و حاال چند در اواخر شانزدهمین هفته

 تر.تر شده و میلم به غذا بیشهایم کمست که تهوعروزی

پاشم و راست که چند مشت آب در روشویی به صورتم می

به چهارچوب در، ایستم، عمران را لبخند به لب و تکیه داده می

 بینم.آلود میبا چشمانی خواب

 چرخم.زنم و سمتش میجان میلبخندی بی

 دهد.هایش را تکان میدست



 بیا خوبِت کنم. -

 گیرد.ام جان میخنده

 کند.تر از هر دارویی عمل میداند که بوی تنش قویمی

 دانند.دیگر این را همه می

یک زیرپوشش در میان حتی روزها هم که در خانه نیست، دائم 

آید، مهین جون یک دستان من است و تهوع که به سراغم می

 رساند.لباس عمران را با خنده به دستم می

کنم و پا بیرون بندم و صورتم را با حوله خشک میآب را می

اندازد و جیغی کوتاه و خفه گذارم که دستش را زیر تنم میمی

 گوید.ه میکشم و عمران با صدای بمش، پرخندمی

 فدات بشم گردالو. -

ام را به زیر کنم و بینیهایم را دور گردنش حلقه میدست

 بویمش. عمیق.چسبانم و میگلویش می

 بار.چندین

  ام دست از تالطم بردارد.قدری که آرام بگیرم و معدهآن

دهد خندد و لباس خوابم را کنار میخواباندم و میروی تخت می

ی یک توپ فوتبال بزرگ حاال درست به اندازهو به شکمم که 

 کند.شده نگاه می



دهد که در نهمین در این هفته واین سایز از شکم، خبر از ین می

 ماه شبیه به یک فیل و یا یک خرس خواهم شد!

 زند.کارد و لب میعمران سه بوسه روی شکمم می

 خیر فنچوال.صبح به -

شماها چی به چیه، بابایی خوایم بفهمیم جنسیت امروز دیگه می

 که دل تو دلش نیست.

برد که حاال، دیگر خزد و دست میان موهایم میبعد کنارم می

 ها، کمی پر شده.پس از مدت

 بوسم.هایش را میلب

 من قربون باباییشون برم. -

 گوید.کند و میبا سر انگشتانش پوست شکمم را نوازش می

بخوریم که زودتر بریم  پاشو لباساتو عوض کن بریم صبحونه -

 سونوگرافی.

 کشد.بوسد و آه میی گوشم را میو کنار الله

 برم.خندم و سرم را عقب میمی

و اتون رخان، دیدی که سری پیش دکتر گفت رابطهنکن عمران -

 تر مراقب باشید.کم کنید و بیش



گذارد خوابد و ساعدش را روی پیشانی میباز روی تخت میطاق

 دهد.سقف جواب می ودخیره به

های این که ، ولی از سختیهاآره لعنتی، بابا شدن حس خوبیه -

 زود اتفاق افتاد، اینه که باید زنمو باهاشون تقسیم کنم، پدرسگا.

 زنم.کنم و هشدارگونه صدایش میهایم را گشاد میچشم

 عمران. -

 گرده به خودم، به تو چه؟هوم، فحشش برمی -

 کنم و برسسویشرت و شلوار اسپرتی عوض میخوابم را با لباس

کشم و با نارضایتی نگاهم را در صورتم را به موهایم می

 گویم.چرخانم و میمی

وای عمران من تازه چهارماهمه و دماغم انقدر ورم کرده، لبامو  -

 قدر من زشت شدم!نگاه کن، ای خدا چه

ز پشت هایش را اآید و دستخندد و از روی تخت پایین میمی

 کند.دورم حلقه می

 بینه.چشمات زشت می -

 ی من اصالً هم زشت نیست.توله

 چینم.لب ورمی

 دی؟کنی یا دلداری میتعارف می -



 این ورم لب و دماغ چیزی نیست که انکار بشه.

 خندد.کند و با بدجنسی میبا شیطنت به صورتم نگاه می

شی داری میآره خب تعارف کردم، زشتالو که بودی، حاال  -

 زشتالوی گامبالو.

اندازم و کنم و نگاهی دیگر به صورتم میپشت چشم نازک می

ی قدی، با دست به او که تنها پوشش، یک بعد، از داخل آینه

 کنم.شورت است اشاره می

 جان، یه چیزی بپوش بریم.تارزان -

 مامان و باباتم بیدارن.

 من گرسنمه.

و  آید، شلوارک مشکیمی رود و بیرون کهشویی میبه دست

 رویم.پوشد و از اتاقمان بیرون میرکابی سفیدش را می

خان را از سالن غذاخوری جون و کیومرثصدای صحبت مهین

 شنویم.می

 زنند.رویم و با دیدنمان لبخند میبه همان سمت می

 گوید.خان میگوییم که کیومرثخیری میسالم و صبح به

 هنوز شروع نکردیم. ها، ماهمبشینید بچه -

 جون که در تمام این مدت برایم سنگ تمام گذاشته.مهین



 ام.قدری که مادر نداشتنم را فراموش کردهآن

 پرسد.می

 خوری یغماجان؟چی می -

 گیرد.نگاهم ظرف حلیم را نشانه می

 گویم.دهم و میآب دهانم را فرو می

 ، مرسی.خورمحلیم می -

ای به جون کاسهتر است و مهیننزدیکخان ظرف به کیومرث

اش را در ی نان و پنیر و کرهدهد و عمران که لقمهدستش می

کند و دستش دهان گذاشته، از غفلت پدر و مادرش استفاده می

کشد و بعد وار روی ران پایم میبرد و نوازشرا زیر میز می

 دهد.فشاری به آن می

زند و ه لبخند میگیرم کنیشگونی آرام از پشت دستش می

 کنم.زمزمه می

 شعوربی -

 دهد.تر جواب میریزد و آراماش میشکر را در چای

 وحشی -

 گیرد.کنم و مهین جون کاسه را سمتم میام را کنترل میخنده

 بخور مادر نوش جونت -



 دهد.و با خنده ادامه می

 به شرطی که باال نیاری -

 بویمش.میبرم و ام میکاسه را نزدیک بینی

 ممنونم -

روغن که رویش است، با تزئین کنجد و دارچین و ترکیب بوی 

 دارچین در حلیم، اشتهایم را تحریک کرده.

 شوم.پاشم و مشغول خوردن میکمی شکر داخلش می

 زند،مهین جون با چشمانی که برق می

 پرسد.می

 رید سونوگرافی؟امروز می -

 دهد.جواب میدستی کرده و قبل از من عمران پیش

 آره االن صبحونه بخوریم و رفتیم. -

 دهد.کیومرث خان هم پرذوق سر تکان می

 انشااهلل که سالم باشن، جنسیتشون که مهم نیست. -

 گیرد.جون دست رو به آسمان میمهین

 خداروشکر که جواب غربالگری نشون داد سه تاشون سالمن. -

 است.من هم خیالم از بابت جواب غربالگری راحت 

 اما دلشوره دارم.



 دانم که از چه!ترسم و خودم هم نمیمی
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زند و عمران شیشه را ماشین مقابلمان چند بوق ممتد بوق می

 دهد.پایین می

 گیرم.ی آستینش را میگوشه

 عمران ولش کن. -

همراه دهد و سرش را به توجه به من، شیشه را پایین میبی

 برد.دست چپش بیرون می

 زنی؟خبرته آقا بوق میچه -

آورد و بی حوصله آن مرد هم مثل عمران سرش را بیرون می

 برد.صدایش را باال می

 داداش تابلوی سر کوچه رو ندیدی؟ -

 یه طرفه اومدی، راه بده برم کار دارم.



 زند.عمران آرام غر می

 صاحاب مونده.بی یای بابا، جا نیست که تو این کوچه -

مرد هم نگاهی به دو طرف کوچه که ماشین پارک شده و جایی 

کند و صدایش را باال برای کنار رفتن ماشین ما نیست نگاهی می

 برد.تر می

 امون یا نه؟گیری بری ما بریم دنبال زندگیدنده عقب می -

 عمران  زنند وحاال سه ماشین دیگر هم پشت سرش بوق می

هاست، اما با حفظ همان اخم، دنده عقب ا آنب حق فهمیده

 گوید.رود و زیرلب میمی

 خواد.مرتیکه نکبت، ارث باباشو می -

 گردانم.رو بر می

 انقدر غر نزن، من که بهت گفتم نرو داخل کوچه. -

 رویم.کند و هردو پایین میماشین را سر کوچه پارک می

رادیولوژی، تابلوی بزرگ و زرد رنگ ساختمان سونوگرافی و 

 شود.درست آن سرِ کوچه دیده می

 رویم.این مسافت را پیاده می

ام ام، کمی گشاد است تا شکم برجستهمانتویی که به تن کرده

 تر به چشم بیاید.کم



 

های سالن کنار عمران که دست به سینه نشسته و روی صندلی

 ایم.پا روی پا انداخته، در انتظار رسیدن نوبتمان نشسته

دهد و اش که تند تند تکان میهایم را از پای روییچشم

آورم و به شلوار جین اش، باال میهای چرم کالج مشکیکفش

های سفیدش ها و پیراهن جذب مشکی با راه راهرنگ کفشهم

 رسم.می

 آورم.رود و طاقت نمیدلم برای مَردَم قنج می

های سرامیکزنم و او نگاهش را از آرام آرنجم را به پهلویش می

 کند.کند و سرش را سمتم خم میکف زمین می

 جونم؟ -

 گویم.با خنده می

 خوشتیپ کی بودی تو آخه؟ -

 خندد.می

 خانومم -

 کنم.نگاهم را به موهای بلند شده و ته ریشش سنجاق می

 زنم.لب می



 ؟بشی فسقلی تا سه بابای  خوایجوری باور کنم که تو میچه -

 هات تخسه.مثل بچگی هنوز خودت یقیافه

 دهد.تای ابرویش را باال مییک

 .جوجه نمیاد  یعنی بهم نمیاد؟ خب به توام -

 کند.هایش را جمع میلب

 شه یغماهنوزم گاهی باورم نمی -

یرد. گتر میکشاند و لبخندش جانی بیشنگاهش را به شکمم می

 زند.منشی نامم را صدا می

 خانوم نیکزاد، بفرمایید داخل. -

فهمم که مثل من هیجان و اضطراب را ی عمران هم میاز چهره

 باهم دارد.

 دکتر خانومی چهل و پنج تا پنجاه ساله است.

دهد و به تخت اشاره کنیم که با لبخند جوابمان را میسالم می

 کند.می

 هات رو دربیار و بخواب و لباست رو باال بزن.پعزیزم کفش -

 شود.ام میبا لبخند خیرهایستد و عمران کنار تخت می

کند و پوستم دون دون ژل سرد به پوست شکمم برخورد می

 شود.می



 عمران سمت چپ تخت ایستاده و دکتر سمت راست نشسته.

 مانیتوری بزرگ مقابل ما روی دیوار است.

گیرد و دکتر مشغول به کارش عمران دستم را در دست می

 گوید.شود و با شوق میمی

نیم جنسیت این فسقلیا چیه که ذوق داره از خب خب، ببی -

 زنه.های مامان و بابای مهربونشون بیرون میچشم

من لبخند میزنم و عمران خیره به مانیتور با انگشت شستش، 

 کند.پشت دستم را نوازش می

 رخ دو جنین کناربندد و نیمبعدی مقابلمان نقش میتصویر سه

 شود.هم مشخص می

کند و عمران مم، سمت گوشم راه پیدا میاشک من از کنار چش

 کند.با ناباوری زمزمه می

 جانم بابا -

 خندد.کند و میجا میدکتر کمی دیگر دستگاه را جابه

 ها پاهاشون رو باز کنن.سرفه کن مامانی شاید این فسقلی -

تر روی شکمم فشار کنم که دستگاه را بیشچند سرفه می

 گوید.دهد و میمی

 خانوم کوچولو، اولین دخترتون، با اندامی نرمال.خب این  -



 ببینیدش.

 گوید.تر میگذارد و آرامعمران پلک روی هم می

 خداروشکر -

دانم با چه زبانی ام و نمیهایم در آوردهلبم را به حصار دندان

 گوید.گوید. میحسم را بیان کنم که دکتر می

نید، خداروشکر اتون، ببیخب ایشون هم که دختر خانوم دیگه -

 کامال سالمه.

 ها، همه چیز عالیه.، استخوان ران، تعداد انگشتی دور سراندازه

 شود.زمان آزاد مینفس من و عمران هم

شود این عمران است که نم اشک را با سر انگشتانش باورم نمی

 گیرد.از زیر چشم می

 گویم.می

 وای فداشون بشم من. -

 د.کنعمران پر محبت نگاهم می

 من فدای چهارتاتون بشم. -

 گوید.دکتر می

 خب، بریم سراغ قل سوم، که پشت دوتا خواهراش قایم شده. -



ی اتاق پشت مانیتور نشسته اصطالحاتی را به دختری که گوشه

 کند.گوید و او وارد سیستم میمی

آید کدام دلمان نمیدهد و هیچتر فشار میعمران دستم را بیش

 ور جدا کنیم.که چشم از مانتی

های دکتر برای رؤیت کردن سومین وروجکمان تالش

 ست.فایدهبی

 گوید.می

محکم سرفه کن عزیزم، شاید این دوتا خانوم تنبل تکون  -

 بخورن و راه رو براش باز بکنن.

دهد و چند دستمال روی شکمم دکتر سرش را تکان می

 گذارد.می

 کنن.یکاری نمست، کوچولوها همفایدهتالش بی -
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 و ها برو باالپاشو، پاشو مامانیِ خوشگل، برو یکم قدم بزن، از پله

ه میوه بخور کپایین، اگر قند خونت هم باال نیست، کاکائو یا آب

 تر بشه.ها بیشتحرک جنین

کشد و ی شکمم میعمران دستمال را روی مپوست مرطوب شده

 گذارد.هایم را مقابل پاهایم میکفششود و خم می

 رویم.بندم و با عمران بیرون میی شلوار و مانتو را میدکمه

 کند.هایش را ترک نمیلبخند یک لحظه هم لب

 کند.ی سالن اشاره میهای گوشهبه پله

 چندبار برو باال بیا پایین تا من برم یه چیزی بگیرم بخوری. -

 روم.ها میسمت مله

 عشقمباشه  -

 ام غیرقابل کنترل است.خنده

که من صاحب دو دختر و شاید سه دختر و شاید دو تصور این

 دختر و یک پسر بشوم، خیلی جذاب است.

شوند، در هایشان که شبیه په کسی میترسیم صورت

های عروسکی، دلم را زیر و های کوتاه و چین دار، با کفشپیراهن

 کند.رو می

 کنم.و باالیی که برای خودم مجسم میام برای قد ضعف کرده



ها را پایین عمران نفس زنان و فوراً خودش را به من که پله

 گیرد.ی شکالت را سمتم میرساند و بستهآیم میمی

هرچند که میلی به خورونش ندارم اما به اجبار گازی به آن 

 زنم.می

 آورد.نایلونی که در دستش است را باال می

 ری باز کنم؟خورانی هم می -

کنم تحمل خوردن نوشیدنی، خیلی بهتر از خوردن این فکر می

 گویم.کاکائو است که می

 آره اون رو بده. -

دهم و چندبار طول سالن ی رانی را هم به دستش میقوطی نیمه

 آیم.روم و میرا می

 خندد.منشی می

 کنم دیگه بعد از مریضی که بیان بیرون، شما می،تونیدفکر می -

 برید داخل.

 زند.آید و عمران چندتقه به در میآقایی بیرون می

 ایستد تا اول من وارد شوم.کنار می

 گوید.دکتر می



بیا بخواب عزیزم، امیدوارم که موفق بشیم جنین سوم رو هم  -

 رؤیت کنیم.

شود و لبخندی بزرگ تمام صورتش را مشغول به انجام کارش می

 پوشاند.می

 حیا که پاهاش رو هم باز کرده.آقا پسر بیخب اینم از  -

 تر است.خورند و انگار پسرکمان آرامدخترها کنارش تکان می

خوانم که تمام وجود او کند و از نگاهش میعمران رو سمتم می

 ست.هم مثل من، غرق در خوشی

 .شودمی جمع دکتر لبخند  

ی خودِ کند و این یعنهایشان را برایمان پخش میاما صدای قلب

 خودِ زندگی.ِ

 پرسد.عمران می

 اتفاقی افتاده؟ -

 دهد.دکتر سرش،را تکان می

 تره.، از نظر رشدی، دو هفته از سن حاملگی عقبجنین پسر -

ی شونزدهم هستن، رشد یعنی االن که همسرتون در اواخر هفته

ی سیزده و جسمی جنین پسر، شبیه به یک جنین در هفته

 چهارده هست.



 دوزم.ا به عمران مینگاهم ر

 زند.ام، نفسم تند شده و قلبم انگار در گلویم میالل شده

 کنم.بغض می

 پرسد.عمران هول شده و می

 خب، خب مشکلی که نیست، درسته؟ -

نشینم و کند و من میهایش را با زبانش تر میدکتر لب

 کنم.هایم را مرتب میلباس

 گوید.رو به هردوی ما می

شرایط جسمی و بیماری و ضعف بدنی مادر، رسیدن  با توجه به -

تغذیه به هر سه جنین و داشتن شرایط کامالً نرمال، کمی دور از 

 انتظار هست.

 برن.حال دو جنین دختر در وضعیت کامالً عادی به سر میبا این

تصمیم و نظر نهایی رو باید پزشک معالجشون بگیرن، اما در این 

 یک جنین هست.شرایط بهترین راهکار حذف 

هایم خارج ای ضعیف از میان لب"نه"دستم روی شکمم مشت و 

 شود.می

های من اندازد و اشکانگشتان عمران، میان موهایش رد می

 چکند.یکی پس از دیگری می



 گوید.دکتر با مهربانی می

تر ، شما باید بیشو با توجه به وضعیت قرارگیری جفت -

 استراحت بکنی گلم.

هایش را باز و بسته کشد و چشموی بازویم میدستش را ر

 کند.می

 خودت رو ناراحت نکن عزیزم. -

 پوشم.هایم را میگیرد و کفشعمران دستم را می

چکند و عمران جواب سونوگرافی را به هایم بی صدا میاشک

 زند.گیرد و لب میدی تحویل میهمراه یک سی

 دکترت. ریم پیشگریه نکن دورت بگردم، االن می -
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 .دیگویرفتنمان از اتاقش م رونیآخر و قبل از ب یدر لحظه دکتر

 .دیمراقب باش ترشیب -



پسر داشتم،  نیکه نسبت به رشد کمِ جن یترمهم صیتشخ

 هست. یجفت سر راه

 تا مانع سقوطم شود. کنمیعمران م یرا بند به بازو دستم

و  مهابایحاضر، ب شهیهم یِلعنت یهاو اشک شودیتنگ م نفسم

 .پرسمیو فقط م چکندیم صدایب

 خطر، خطر داره؟ -

 .خنددیمهربان م دکتر

ممکنه خطر داشته باشه، دکترتون  یزیدوران هرچ نیا زمیعز -

 .دنیم حیدرموردش براتون توض ترشیب

 حتما یعنی کند،یم یدادن شانه خال حیاز توض طورنیا یوقت

 !گریخطر دارد د

 اما سکوت کرده. خوانمیرا م اشیعمران هم ناراحت یچهره از

 .زندیبه قلبم چنگ م یزیچ

 .ندیشویدلم رخت م در

 ست؟یچه کوفت گرید یسر راه جفت

 نیرا در دستش گرفته و به من که به دنبالش اول چییسو عمران

 .کندینگاه م دارمیقدم به داخل کوچه را برم



تا سر کوچه با من  یخوایگفت؟ م یچ یدینشن غما؟یکجا  -

 ؟یایب ادهیپ

 .کنمیرا پاک م میهاپشت دست اشک با

 که. ستین یراه -

 .شودیم ترقیعم شیابروها انیم اخم

 .امیم عیصبر کن سر جانیهم -

 .یراه بر ادیالزم نکرده ز گهید

یب یمسئله نیا یهستم که بخواهم برا یاز آن ترحوصلهیب

 بحث بکنم. تیاهم

 .دهمیم هیتک وارید به

 باشه برو -

به رفتنش و غرق در فکر  رهیو خ شودیدور م عیسر عمران

 ام. مانده میقلوهاسه

که به حالتِ  ییهاقدم یبه صدا توجهیو ب ستیشلوغ یکوچه

و  ستیعابر دیشا کهنیا الیو به خ شوندیم کمیدو از پشت نزد

چشم  هیوارد ساختمان شود، چند ثان خواهدیکه م یضیمر ای

 .گذارمیهم م یرو



 ءیبا حسِ فرو رفتن ش ،یالحظه یکوتاه، اما برا یهیچندثان فقط

و راست  کنمیرا باز م میهاپلک م،یدر مانتو و کنار پهلو یزیت

 .ستمیایم

 .زندیآرام، کنار گوشم لب م ییبا صدا یمرد

 العمل، فقطعکس یفته، بچاقو تو پهلوت فرو ر اد،یصدات در ب -

 .یایدنبال من راه م

 ام!شده یاالتیخ دیشا

 اند.حد ممکن گشاد شده نیتا آخر میهامردمک

ام، اما بچرخم تا مطمئن شوم که دچار توهم نشده خواهمیم

 نیخشمگ یو صدا شودیم ترشیب میپهلو یکه رو ییفشار چاقو

 .کشدیم غیرا ج قتیاما آرامِ کنار گوشم، حق

 است؟دادن چگونه جان

 دهد؟یبه انسان دست م یخروج روح از بدن چه حس یلحظه

 .دهمیاالن، دارم جان م من

و هنوز پشت سر من است و دست  دهدیفشار م ترشیرا ب چاقو

ما، قرار  نیکه پشتِ ماش یو به موتور آوردیرا جلو م گرشید

 .کندیدارد اشاره م

 فاصله دارد. نیبه ماش دنیتا رس یچندمتر عمران



 .غردیم

 که کاله کاسکت سرشه؟ ینیبیرو م هیاون موتور -

 جا منتظره.اون اون

تا  ،ینشد نیاشاره کنم که تو سوار ماش جانیمن از ا منتظره

که تو دستشه بزنه وسط فرق سر اون بچه  یابا اون قمه یجور

 .نیکه مغزش بپاشه رو زم گولیژ

 .میگویو شوک زده م زنمیو هق م شودیتا م میزانوها

 امینه، نه، توروخدا، نه، نه م -

یم نیچننیپوستم خط انداخته که ا یچاقو رو کنمیم حس

 .سوزد

 یایو م نییپا یندازیسر و صدا، فقط آروم سرتو م یپس ب -

 .یشیم هیبنز مشک نیسوار ا

 نمانده. میدر پاها یجان

 دستانم هم. در

 ام.مرده من

 زده. خی گونهنیام که تمام تنم اندارم مرده شک

 .میگویم لرزدیکه تمامش م یبهت و ترس و بدن با

 .دینداشته باش یباشه، باشه فقط به عمرانم کار -



  فتیراه ب عیسر -

یو تازه م کندیو خودش درِ عقب را باز م رومیم نیماش سمت

 .نمشیب

 بزرگ به چشم دارد. ینکیسرش و ع یدار رونقاب کاله

که انگار  نمیبیاز سوار شدنم، عمران را از آن سرِ کوچه م شیپ

 سمت جلب شده. نیتوجهش به ا

 شودیو تمام جانم م کنمیحرکت از فرصت استفاده م کی در

 .کشمیم ادیو فر غیج یصدا کی

 کمک -

و آرنجم محکم به در  دهدیهولم م نیمرد جوان به داخل ماش 

هم  یرا رو شیهاو او دندان چمیپیاز درد به خودم مو  خوردیم

 .دیسایم

  طهیسل کشمتیم -

 .کشدیو داد م دودیم عمران

 ؟یکنیم یچه غلط یدار ،یعوض سایوا سا،یوا -

 .ردیگیم یو پشت فرمان جا زندیرا دور م نیاو فوراً ماش  

و دنده عقب  کندیرا قفل م نیماش یو درها زندیم استارت

 .شودیم یاصل ابانیگرفته وارد خ



و عمران را  کوبمیم نیماش یهاشهیو به ش کشمیم غیاما ج من

 .کندیسقوط م نیزم یرو شیکوچه با زانوها انیکه م نمیبیم

 شده. دهیخراش میکه انگار گلو امدهیکش غیج یقدرآن

 .زندیم ادیفر مرد

 .کهیبِبُر صداتو زن -

 .کنمیهق م هق

 ؟یهست یک گهیتو د -

 شرف؟یب یهست یک تو

 .زندیم ادیو باز هم فر کندینگاهم م نهییداخل آ از

 ییفقط دهنتو ببند تا خودم برات نبستمش. وقت برا آشنا -

یچیسر و صدا سوار شو ه یآدم ب نیعنتر، مگه نگفتم ع ادهیز

 ندار؟

 شیهاشانه یجانم را روکم یهتو مشت کشمیرا جلو م خودم

 .نالمیم جانیام برفته لیتحل یو با صدا آورمیفرود م

 ولم کن بذار برم. -

 نامرد؟ آره؟ یآشغال یاون مخبر یآدما از

 یسع گرشیو با دست د کندیدست فرمان را کنترل م کی با

 دارد من را عقب براند.



که انگشتش در چشمم فرو  کوبدیدستش را به صورتم م پشت

 .کشمیم غیو ج رودیم

را از  یو چشم بند کندیم یآور رانندگسرسام یسرعت با

 .داردیمقابلفرمان برم

 بزن به چشمات. -

 .کشدیم ادیکنم که فر یلجباز خواهمیم

 گفتم بزن به چشمات. -

 .زنمیو از ته دل هق م بندمیبند را م چشم

 خدا ازتون نگذره. -

 آشغالِ کثافت. یبریمنو کجا م یدار

 ؟یهست یک تو

 د؟یخوایاز جون ما م یچ

 ست.کلمه کی پاسخش

 خفه -

بسته، به مقصد نامعلوم خودم و  ییهاو با چشم زنمیزار م من

 .کنمیو ناله م شمیاندیحالِ خراب مَردَم م

 چرا انقدر من بدبختم ایخدا -
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جان  یلعنت نیماش نیدر ا تر،شیب یهم کم دیساعت و شا کی

 کندم.

و  خوردیبه گوشم م هازهیرسنگ یها روچرخ یکه صدا حاال

 .میادهیکه انگار به مقصد شوممان رس فهممیسرعت کم شده، م

را به  میهاو هم لباس یام و هم صندلام و باال آوردهعق زده دوبار

 .امدهیگند کش

اعصاب و روانم  یچشمانم، خط رو یو چشم بندِ رو یکیتار نیا

 .اندازدیم

 .کشدیم ریشکمم ت ریو ز سوزدیم اممعده

 میهاهم اشکلحظه کیقلوها و عمران باعث شده تا سه ینگران

 .ندیایبند ن

 .شودیم ادهیو راننده پ کندیتوقف م نیماش

 .کندیرا باز م یآهن یدرها یکه انگار دو لنگه شنومیم

قرار است بر سرم  ییبفهمم جه بال کهنیا دنِیانتظار کش جزبه

 .ستیاز من ساخته ن ینازل شود، کار



 .کندیو توقف م اندازدیرا دوباره به راه م نیماش

را محکم در  میو بازو کندیو در عقب را باز م شودیم ادهیپ

 .کشمیم غیکه ج ردیگیدستش م

 به من دست نزن کثافت. -

یبرمچشم بندم را  حرکت کیو در  کشاندمیم نییپا توجه،یب

 .بندمیرا در برابر نور  م میهاکه فوراً چشم دارد

جمع شده و  یو با چشمان کنمیرا باز م میهاپلک انیم یآرام به

یم دهیخشک یهابا درخت یپر سوزشش، نگاهم را به اطراف باغ

 .کِشدیتر مرا محکم میکه او بازو چرخانم

 .فتیراه ب -

 .رودیسمت چپ م یدر گوشه یسمت در به

مثل سنگ سفت  کنمیشکمم که حس م یآزادم را رو دست

یم برندیدر استرس به سر م میکه کوچولوها دانمیشده و م

 .میگویو آرام م کشم

 .جاستنیمامان ا دینترس -

انگشتانش جدا  انیرا از م میو به زور بازو رودیاز من م جلوتر

 .کنمیم

 .امیگفتم ولم کن خودم م -



 .رودیو م دهدیتکان م سر

 قفل هست. یرو دیکل کیسمت در هم  نیا از

یو آن را م گذاردیم دیکل یکه دست رو امستادهیسرش ا پشت

 .چرخاند

دست  کی یهاکیبزرگ با سرام یدر، در سالن یروروبه درست

یرا م یجا قرار دارد، دخترکه آن یاتنها کاناپه یرو ،یاقهوه

در  کدامشانچیو ه خوردیو تاب م چیپ یکه در آغوش مرد نمیب

 .ستندین یمناسب تیوضع

 یهاو خنده کشدیم یکوتاه غیبا باز شدن در، ج دختر

اش برهنه مهین یباالتنه یو دست رو شودیاش قطع ممستانه

 .پوشدیرا م یشرتیطور پشت به ما، تو همان گذاردیم

اند، شده یکه نارنج ییو موها غیج زِیت یبدن بنزه و صدا نیا

 به جز مانا؟! دیباش تواندیم یمتعلق به چه کس

یبلند سالم م یو با صدا شودیکه همراه من بود، وارد م یمرد

 .کند

 گرداند سمت من. یبرم رو

 گمشو تو -



یمبل نشسته،  م یکه رو یو مرد کنمیاز نفرت نگاهش م پر

و  کشدیکالفه م یو پوف بنددیو کمربند شلوارش را م ستدیا

 .اندازدیم گریبا خط و نشان به مرد د ینگاه

و رو به آن مرد که سمت  چرخدیو مانا سمتم م شومیم وارد

 .توپدیم غیبا ج رودیبزرگ م یآشپزخانه

 تو؟ یایبعد ب یدر بزن دینبا ابو،یهوش  -

 .بردیرا باال م شیهاو دست خوردیآب م یوانیل او

 دره، فکر کروم امن و امانه. یرو دیکل دمیشرمنده، د -

باغ در  نیبزرگ و بدون اسباب، کنج ا یادیز یخانه نیا

 ناکجاآباد، واقعاً ترسناک است.

و هرچه تنفر از او دارم که باعث شده در  امستادهیگوشه ا همان

 .زمیریباشم را در نگاهم م یطیشرا نیچن

نگاهش را  یالحظه کهنیو بدون ا زندیصدادار م یاو پوزخند اما

 .دیآیاز نگاهم جدا کند، سمتم م

 .میگویکه م ستدیایم مقابلم

 جا؟نیا دیچرا منو آورد -

 کثافتا؟ دیخوایاز جونمون م یچ



تا  کندیم یتوجهیام بباشد، تعمداً به گفته دهیانگار که نشن او

 کند. امیعصب

یو نگاهش را به شکمم م زندیشکمم را کنار م یافتاده رو شال

 .دوزد

 ازش؟  یقدرم زود توله پس انداختچه ؟یانچ نچ نچ، حامله -

 .زندیم قهقهه

 عمرانه؟  یتوله یحاال مطمئن -

 .رانمیرا با خشونت عقب م دستش

و سرم  کشدشیو م چرخاندیو دور دستش م ردیگیرا م شالم

و با  ترکاندیو م کندیو آدامسش را باد م رودیجلو م یکم

 تیگذاشته و در نها شیرا به نما شیهاام دندانکه تم یلبخند

 .دیگویوقاحت م

 !هیعمران قو یهاهوم، فک کنم برا خودشه، چون کالً اسپرم -

 را کنترل کنم. میهالرزش دست کنمیم یو سع بندمیم چشم

 .دهدیو ادامه م کشدیم ترشیرا ب شالم

 مجبورم کرد سقط کنم! شرفیمنم ازش حامله شدم، اما ب -

 .دهدیو پرلذت سر تکان م دهدیرا باال م شیابروها

 ست.العادهرابطه فوق یقدرم که سگ باشه، اما توعمران هرچه -



 ؟یموافق

 .دهمیرا فرو م بغضم

 چون مانا نه!  یفطرتو مقابل پست جانینه، ا حاال

 .غرمیام مشده دیکل یهاپشت دندان از

 خفه شو -

 .زندیم قهقهه

  ده؟یشوهر جونت قبل تو با هزار نفر خواب یدونیمگه نم ه؟یچ -

 نیبه شلوار ج قرمزش یبدون پاشنه یهارا از صندل نگاهم

یناف و سپس ت نگیرسیرنگش و بعد پ یخیکوتاه پاره و ساق

 .دهمیکوتاهش م دیسف شرت

 .کنمینگاه نم کند،یبا وقاحت نگاهم م طورنیصورتش که ا به

 ام.و خسته کالفه

 به توالت. یدیشد ازیدارم و ن درددل

 .کندیام فرو ماش را در چانهبلند کاشته شده یهاناخن

 منو. نیبب -

سرم را عقب بکشم که  خواهمیو م کنمیانزجار نگاهش م با

 .کندیم ترشیرا ب شیهافشار ناخن

 کی_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#؟
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 تو؟ یبهتر از من بود که انتخابش شد بیبدترک یِتو یِچ -

یکه دستش م آورمیساعد دستش فرو م یرا محکم رو دستم

تر جواب  یو من عصب شودیاز درد جمع م شیهاو چشم افتد

 .دهمیم

 .خواستیرو نم ییعمران دخترِ خراب و هرجا -

دستش  ه،یاز ثان یو در کسر آوردیهجوم م شیهابه چشم خون

نشان دهم،  یالعملبتوانم عکس کهنیو قبل از ا بردیرا باال م

 .زندیدر صورتم نشسته و گوشم زنگ م اشیلیس دیضرب شد

 .کشدیم غیو مانا ج رودیم یاهیس میهاچشم 

 خفه شو -

که  پاشمیصورتش م یجبران رفتارش، آب دهانم را رو به

 .کشدیمانتوام را از دوطرف م یقهیو  شدیم غیج ترشیب

 یخورد یکثافت؟ هان؟ چه گ*وه یخورد یگ*وهچه  -

 ؟یپاپت

 .دیآیسالن م انِیم یِسنگ یهاپله یاز باال ییصدا



 .کندیم شیر شیتنم را ر یهاکه گوشت ییصدا

 است. نیزم یموجود رو نیتر زیانگکه نفرت یمرد یصدا

 آخ مانا، ولش کن اون عروسک چموشو! -

که  یو در همان حال کندیجمع شده نگاهم م یبا صورت مانا

و  پاشدیرا در دست دارد، او آب دهانش را در صورتم م امقهی

 .میگویو م کشمیرا به ردش م نمیمن آست

 نکبتِ نجس -

را پشت کمر قالب  شیهااش، دستبا آن شکمِ گنده یمخبر

 .دیآیم نییپا یکی یکیها را کرده و پله

 است. صیفاصله هم قابل تشخ نیاز هم فشیکث لبخند

جوجه برام  نی، بهت که گفته بودم خاطر اماناجان ولش کن -

 !زهیعز

کوبش قلبم، در  یوصدا شودیم نییتند باال و پا امنهیس یقفسه

 .چدیپیگوشم م

 .دهدیادامه م یو مخبر رودیعقب م مانا

 دلم برات تنگ شده بود دختر! -

 .کنمیچندش نگاهش م با

 ازت متنفرم -



اش، تهوعم را قهقهه یآمده و صدا نییها را پاتمام پله حاال

 .کندیم ترشیب

 .زنمیم یتنگنامهربون، دارم حرف از دل یدختره -

 .کشمیم غیج

 .کهیو گشادتو ببند مرت فیاون دهن کث -

 جا؟نیا دیبگو چرا منو آورد فقط

سالن  انیم یگریدر آشپزخانه و د یکی گر،یپسر د دو

 .کنددینگاهمان م و اندستادهیا

هرآن  کنمیشده و حس م امرهیتر، خطرفآن یچندقدم ماناهم

 من یحمله کند و تنها نگران یوحش وانیح کیممکن است مثل 

 هستند. میهاطفل

 .دیآیم جلو

 .جلوتر

 تنش. یبو

 .زنمیم عق

 .رومیتر مقدم عقب کی

 .دیآیجلو م او

 .رومیم عقب



 .دیآیم جلو

 شود. واریکمرم مماسِ د شودیرو به عقب، باعث م یبعد قدم

 .گرید یعق

 .ستدیایم امیقدم کی در

 هوش شدنم. یبه ب رو

 نالمیم جانیب

 ؟یخوایم یبذار برم، آخه تو چ -

 .کشدیبه صورتش م یدست

 .ردیگیمتفکر به خودش م یاچهره

 تورو. دیاِممم، شا -

 .شوندیتنم راست م یموها

 .دیگویو با انزجار م کندیرا جمع م شیهالب

من  ،یاون عمران پدرسگ یخوردهکه دست فیاما خب ح -

 !خواستمتیآکبد م

 و تمام. آوردمیفرود م شیپاها نیب یلگد کاش

 .ترسمیم اما

تر مهم یزیمادرم و حفظ جان فرزندانم از هرچ کیحاال  من

 است.



 .گذاردیم میهالب یشستش را رو انگشت

 یو عق کشمیو سر عقب م خوردیدستناش به مشامم م یبو

 !گرید

 .کندیاش ترس من را صدچندان مجمله نیا

 ان.ها اهل معاملهحکمت -

 خط.اون عمرانِ هفت مخصوصاً

 .کندیمتفکر نگاهم م یاچهره با

 معامله. زیم یپا نمیباهاش بش خوامیم -

 زنش! ایشرکت،  ای
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 تمام حرفش را زده. یرحمیبا ب یمخبر

 شرکت؟ ایمن  ای

 چه؟ یعنی گرید نیا

 ما بسته؟ یبه نابود کمر



 را گرفته بود کرد. فمیک ریمس یکه در ابتدا یبه همان پسر رو

 .اریخانوم خوشگله رو برام ب نیا یگوش -

 .چسبمیم واریبه د ترشیب

کفتارِ  نیالتماس کردن به ا خواهم،یم ایکه در دن یزیچ نیآخر

 است. ریپ

 مجبورم. اما

 .مجبور

 ام.را خوانده فکرش

 ؟یدقش بد یخوایم ؟یبگ یچ یبه عمران زنگ بزن یخوایم -

 .دهدیرا به دستش م یو آن پسر گوش زندیم پوزخند

 آقا. دییبفرما -

 .کندیبه من اشاره م یمخبر

 کاناپه. یرو نیبش ایب ا،یب زدلم؟یعز یسادیجا واچرا اون -

 .زندیم شین میهابه چشم اشک

چه  ی. بفهم که دارکهیمرت ستمین زیچهمهیب یتو زیمن عز -

 .یزنیم یزر

 .خنددیترسناک م یآرامش با



تر چموش نباش که کار خودت سخت ایخانوم خوشگله، ب ایب -

 .شهیم

 .دیگویو م رمیگیم واریو دستم را به د زنمیعق م گرید یبار

با اون جوجه  رمیبگ یریتماس تصو خوامیم جانیا نیبش ایب -

 .یحرف بزن

 .کردمیهرگز بازشان نم گریو د بستمیرا م میهاچشم کاش

 .نمینشیآن کاناپه م یرو

 .دهدیرا به دست خودم م یگوش

 .ریخوشگلم، رمزش رو باز کن، تماس رو بگ ایب -

 .کنمیم نگاهش

 .نهیاز نفرت و ک پر

 .زمیمانا اشک بر حیو وق روزمندانهیمقابل نگاه پ دینبا من

 .زمیریم اما

 نگران عمرانم. من

 شیمردِ من ب رتیکنند که غ یکار خواهندیها مفطرتپست نیا

 .ردیدرد بگ نیاز ا

 غیکه ج کشدیو به صورتم م آوردیچاقش را جلو م یهادست

 .کشمیم



 گفتم به من دست نزن. -

 .زندیم قهقهه

 چموش، تو زنگ بزن. یگربه یاک -

 .شودیو فوراً تماس وصل م رمیگیتماس م ناچار

 .کشدیم ادیفر عمران

 دردت به جونم؟ ییکجا غما؟ی ییکجا -

 .زنمیو هق م کندیتر مداغانش، داغ دلم را تازه یچهره دنید

 عمران کمکم کن. -

 .کشدیم هوار

 .ییتو فقط بگو کجا غما،ینکن  هیگر -

 بود؟ یناموسیکدوم ب کهیمرت اون

 .شنومیجون را م نیمه یهاهیگر یصدا

و من صورتم را پشت  قاپدیرا از دستم م یگوش یمخبر

 .زنمیزار م پروایو ب کنمیپنهان م میهادست

 .شنومیمنحوسش را م یصدا

 به به، جناب عمران حکمت، احوال شما قربان؟ -

 .کندیم انیطغ عمران

 .شودیمنفجر م کلمه یواقع یمعنا به



 شومیکه من از ترس در خودم جمع م کشدیم ییهوارها چنان

 .گذارمیم میهاگوش یو دست رو

تو روز  یبه چه حق وز؟یپوف یخورد یهرزه چه گوه یتو -

اون زن  ندار،یچیزن منو بدزدن؟ کثافتِ ه یروشن آدم فرستاد

 .ضهیمر ست،یست، حالش خوب نحامله

را مقابلش  یگوش یتنها با لبخند یو مخبر رمیگیباال م سر

 به عمران شده. رهیگرفته و خ

که جان  کنمیرا حس م نیو من ا افتدیبه نفس نفس م عمران

 در تنش نمانده.

 .دیگویم دهیبر دهیبر

به  تار مو، از سرش، کم بشه، من هیاحد و واحد، اگر،  یبه خدا -

 .کشمیم شتیآت

 .کنمیم نابودت

 .شونمتیم اهیخاک س به

 .دیگویو م دهدیرا باال م شیابرو یتا کی یمخبر

 .یپسر، اشتباه کرد یاشتباه کرد -

 نبود. یبا من از اولشم کار درست رقابت

 نبود. یدستت گرفتن، کار درست یبازار رو تو نبض



 نبود. یمن، کار درست شنهادیندادن به حرف و پ گوش

ها و نفس ینیسکوت کرده و به جان خودش که من سنگ عمران

 .کنمیرا حس م شیهاشانه یبار رو

 .کهیمرت یخوایم یچ نمیبنال بب -

 .دهدیرا تکان م سرش

 شرکت رو. ایخودش رو،  ایعروسکم گفتم که  نیبه ا -

 با خودتونه. انتخاب

 .کشدیم ادیفر عمران

 .یشرفیب یلیخ -

 .یپست یلیخ

 .یحیوق یلیخ

 .کشمتیم یاریاسم زن منو به زبون ب کشمت،یم

 .شودیناگهان سکوت م و

 غیو من به هول و وال افتاده ج دیآیخط نم یاز آن سو ییصدا

 .کشمیم

 شد؟ خدا لعنتتون کنه. یعمرانم،عمرانم چ -

تنها  دیو من شا کندیو مانا با لبخند نگاهم م خنددیم یمخبر

 چند قدم با مرگ فاصله دارم.



 نامردها با مردِ من چه کردند؟ نیا
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با مانا مشغول  میوارد خانه شد یکه وقت یبه آن پسر یااشاره

 .کندیبود م

 بنداز. اشیشونیخط کنار پ هی ایب -

 .شودیگشاد م میهاچشم

 نفس بکشم؟ توانمیهنوز م طورچه

و  کشدیصورتم م یروو سر انگشتانش را  دیآیجلو م یمخبر

 .خنددیم حیوق

 فته،یپوست خوشگله خط و خش روش ب نیا فیهرچند که ح -

 ادتهی ؟یومدیخودت باهام راه ن ادتهی گه؟یخب چه کنم د یول

 کنم؟یم یو بهت گفتم که تالف یزد یلیبهم س

 .لرزمیلحن و نگاه آرامش بر خودم م از

 .کشدیم ادیفر ناگهان



 نه؟ ای ادتهی -

 یوقت بره،یها رو مشرکت حکمت داره مناقصه یوقت یدونیم

از اون شوهر  یدستش، وقت یپخش محصوالت برند رو گرفته تو

اش ترِ فالن فالن شده زیچ همهیو اون برادر ب زتیچ همهیب

 ؟یچ یعنیخواستم بهم سهام بفروشن و نفروختن 

که بتوانم خودم را عقب  نیاز ا شیپ   دیآیقدم جلوتر م کی او

که نفسم  کشد،یچنان در گوشم سوت م اشیلیبکشم، ضرب س

 حس شده. یسمت صورتم ب کیو انگار  رودیم

و صورتم به سمت  شودیخون مرطوب م کیلبم، از رد بار کنار

 راست پرت شده.

فقط هق هق  دهیاشک، شوکه و ترس یاو بدون قطره دهیبر نفس

 .کنمیم

که  ردیگیرا م میهادست یو مخبر کندین پسر مبه آ یااشاره

 .کشمیم غیج

 .بردیرا م میابرو یاز پوست باال ییچاقو، چندال زیت یلبه

 نییپا میهاچشم یو از رو شودیاما خون روان م ستین قیعم

 .شودیمانتو متوقف م یچانه و سپس رو ریتا ز غلتدیم

 با خون شده. ختهیشورم آم یهااشک



 شکمم. یرو شودیمشت م دستم

و سمت  کندینگاهم م ریو با تحق زندیصدادار م یپوزخند مانا

 .رودیها مپله

 .غمای یچندش یلیخ -

 تر است.ترسناک یمخبر نگاه

 .نهیاز خشم و ک پر

 .خوردیکه هنوز در دست اوست، زنگ م امیگوش

 .اندازدیم امیبه گوش روزمندانهیپ ینگاه

 دخترجون. یمن یتو برگ برنده -

 .دیگویم یو با سرخوش چسباندیرا به گوشش م یگوش

 میحکمتِ بزرگ چطوره؟ ارادت دار خان،ومرثیحال و احوال ک -

 قربان!

 .ندازمیدارم تف بر صورتش ب دوست

 نکبت. حِیوق

 .دیگویخط چه م یاز آن سو خانومرثیک دانمینم

 .زندیباز هم قهقهه م یمخبر اما

 کار رو بکنم؟ نیا دیا باولش کنم؟ چر -

 شرط و شروط داره. ،ستیکه ن یالک



با من راه  دیتا آخرشب عروست ور دلت باشه، با یخوایم اگر

 .یایب

 

 کجا بود؟ گریخانمان سوز د یبال نیا ایخدا

 دارد؟ میبا راهزنان زمان قد یمردک شکم گنده چه فرق نیا

 .دیگویکه م یوقت شودیتنم راست م یموها

 به دستت. رسهیقرارداد م هی گهیدوساعت د یکیتا  -

 .دیکنیامضا م رشویخودت هم پسرت، ز هم

 یعاقبت خوش د،یخبر بد سیکه اگر به پل ریدر نظر بگ نمیا

 نخواهد بود. غمایدر انتظار  جانیا

**** 
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 تمام شد! زیچهمه

 شد؟! تمام

 هم تازه شروع شد! دیشا ای

 شب گذشته. یمهیاز ن ساعت



که همان پسر، من را از ناکجاآباد به خانه  شودیم یساعت کی

 برگردانده.

 .ستیسرد ن هوا

 .لرزمیمن م اما

 شدت. به

 یزیاز هرچ شیب م،یهابر هم خوردن دندان یکه صدا یقدرآن

 .دهدیآزارم م

 چسبانمیرا، به هم م دهیچیدورم پ جوننیکه مه ییپتو یدولبه

 .دهمیم هیتک اتوریرم را به رادو کم

 .شوندیقطع نم شیهالحظه هم اشک کی چارهیب زن

از  شیهاو اشک کندیم کیسوپ را به دهانم نزد قاشق

به  هیمهربان است، درست شب بیو غر بیکه عج ییهاچشم

یپسر بزرگش، برخالف پسر کوچکِ نامهربانش! م یهاچشم

 .دیگویو پر از مهر مادرانه م چکند

قاشق بخور دردت به جونم، بخور مادر، به فکر خودت  هی -

 ها باش.به فکر اون بچه یستین

 .کنمیمبهوت نگاهش م فقط



و  کنمیرا در دستم مشت م میشده از سرما حسیب یهاانگشت

 .زنمیلب م

 مگه نه؟ م،یبدبخت شد -

 .گذاردیم نیسوپ را زم بشقاب

 یو رو ردیگیو سرم را در آغوش م دهیرا جلوتر کش خودش

 .گذاردیم اشنهیس

 خدا بزرگه. ه،یچه حرف نیا نه دردت به جونم -

 هات اون شرکت.سر تو و بچه صدقه

 .لرزدیم امچانه

 .کندیفغان م بغضم

 .چکدینم یاشک اما

سالن نشسته و  گریسمت د یمبل تک نفره یرو خانومرثیک

 .ستیابه گوشه رهیخ

 !ستیاما ن عمران

 !معرفتمیب عمران

 من! معرفتیب عمران

را  یچه روز نحس و سخت دانستیکه م یچرا نماند وقت عمران

 ام؟سر گذاشتهپشت 



و  خانومرثیرا که به صدا در آوردم و عمران و ک فونیآ زنگ

خودم را آماده کردم تا  دند،یکارها، به باغ دوو خدمت جوننیمه

 بزنم. ادیدر آغوش عمران دردِ ترسم را فر

 و رفت! دیکش ینگاهم کرد و نفس راحت تنها

 را برداشت و رفت! کتش

 را روشن کرد و رفت! نشیماش

 .بردیکوتاهم م یموها انیدست م جوننیمه

 .نالمیم

 عمران کجاست؟ -

 .کندیرا نوازش م کمرم

 .ادیمادر، م ادیم -

 .بوسدیرا م سرم

 انقدر غصه نخور دخترم. یآب شد -

 .کنمیرا دور تنش حلقه م میهادست

 بشکند. میهاسد اشک کاش

و  خانومرثیاز غصه و درد ک ترشیقدرم غصه بخورم، بهرچه -

 !ستیعمران ن

 .کندیم سکوت



 .کنندیگرم نوازش م شیهادست

 دو مرد. نیدارند ا حق

 پدر و پسر. نیدارند ا حق

 یشمیهاب ابرحق دارد که بدون پلک زدن به گل خانومرثیک

 شود و رنگ صورتش کبود باشد. رهیخ شیپا ریز یقال

 باشد. یعمران هم حق دارد که عصبان 

 نشسته یاکه من را رها کند و برود و حتما گوشه یعصبان قدرآن

 کند.دود  گاریو پاکت پاکت س

 !زیچهمه یب یمخبر شرف،یب یمخبر

 یشیاندچاره یو تمام راه ها را برا ختیزهرش را ر یطور

حفظ ناموسشان  یبرا خانومرثیمسدود کرد، که عمران و ک

 آن قرارداد را امضا کنند و انگشت بزنند. یمجبور شوند پا

 یبر فروش تمام سهامشان از شرکت و واگذر یکه مبن یقرارداد

 بود. یشرکت به مخبر ازیامت

 !متیق ستمِیب کیتنها با  ،یانصافیب تیدر نها و

که ورشکست شوند، ورشکست  نیحکمت، بدون ا یخانواده

 شدند!

 خانواده را نابود کرد! نیا ،یمخبر
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 دارم. درد

 .زنمیو اما دم نم کنمیو پتو را در دستم مشت م گزمیم لب

 در جانم رخنه کرده. ندهیو ترس از آ امدهیپهلو دراز کش به

 .دیآیم جوننیدل کنده و سمت من و مه شیاز جا خانومرثیک

 نمیبه احترامش بنش خواهمیو م زندیم یهرچند تصنع یلبخند

 .گذاردیم میبازو یکه دستش را رو

 بخواب باباجان. -

 ام.شده معذب

 .کشدیم امیشانیپ یزخم رو کیرا نزد دستش

 .غماجانی خوادیم هیزخم بخ نیا -

 مارستان؟یب میبر



کجا و  شیرو یزخم با خون خشک شده نیاندک ا سوزش

 سوزش قلبم کجا؟!

 رونیکه انگار از قعر چاه به ب ییو با صدا دهمیرا تکان م سرم

 .دهمیجواب م دیآیم

 .ستین قیعم خوادینه نم -

یم خانومرثیو ک ردیگیدستش م انیدستم را م جوننیمه

 .دیگو

 سرت دخترم. یفداشرکت  -

 هام.خودت و نوه سرصدقه

 .ایرو نخور یزیچ یغصه تو

 .میرو که از دست نداد زمونیچ همه

 .میکنیاز نو شروع م دوباره

 .شودیم ریو اشکم سراز کشمیرا به دندان م لبم

 که دیخاطر من مجبور شداتونم، بهشرمنده -

 .کندیم اخم

 حرف رو. نیا گهینشنوم د -

نخواب  نیزم یرو جانیاتاقت بخواب، ا یهم پاشو برو تو االن

 .یشیم تیباباجان اذ



 یکه به در ورود امدهیاز سالن دراز کش یدر قسمت جا،نیا من

 داشته باشم. دید

 .گرددیبازم یچه زمان میوفایمرد ب نمیبب تا

 که بلند شوم. کندیکمکم م جوننیمه

 .شتیپ امیاتاق، منم م میآره مادر پاشو بر -

 دوئه نصفه شبه. ساعت

 .یداریهنوز ب تو

 خون شده. یکاسه چشمات

 .شودیم ترشیو دردم ب نمینشیم

 .امدهیترس بیعج من

 .اورمیرا به زبان ب یدرموردش حرف ترسمیم یحت

و حاال تنها  گذاردیبرق م یدهایکل یدست رو خانومرثیک

 .هاستوارکوبیسالن، نور د ییروشنا

 دهیکش یکه صدا دارمیقدم را سمت اتاق برم نیو اول ستمیایم

کف  یهازهیرسنگ یعمران، به رو نیماش یهاکیشدن الست

 .رسدیباغ، به گوشم م

 .دیگویم خانومرثیو ک ستدیایهم مثل من م جوننیمه

 .کنمیاتاق، من خودم باهاش صحبت م یتو دیشما بر -



 .امستادهیما مصرانه ا یهردو اما

 .شودیوارد م حالیشلخته و ب یبا ظاهر یو مرد شودیز مبا در

 ندارد. یراه رفتن تعادل چندان در

 گرفته. دهیمان را نادهمه علناً

یبا صندل، پا در سالن م ضشانیها، بدون تعوهمان کفش با

 .گذارد

فاصله هم  نیکه به جانش نشسته را از هم یو الکل گاریس یبو

 .دهمیم صیتشخ

برخوردش با  یکه از صدا زیم یرو کندیرا پرت م چشییسو

 .پرمیاز جا م شه،یش

 را تشیتمام تالشش را به کار گرفته تا عصبان خانومرثیک

 کنترل کند.

و  دهیاو که مست است بر صورتش کوب دنیجون با د نیمه

 .کندیزمزمه م

 خدا مرگم بده. یوا یا -

یمبل م یو خودش را رو کندیرا باز م راهنشیاول پ یدکمه دو

 .کندیدار ادا مو کلمات را کش اندازد

 به من؟! دیهمتون زل زد ه،یچ -



 .کنمیلب باز م من

 حالت خوبه عمرانم؟ -

 .بنددیو چشم م دهدیم هیرا به مبل تک سرش

 ؟یتوپِ توپم، معلوم ن ام،یآره عال -

 .اندازدیم شیبازو ریو دست ز رودیجلو م خانومرثیک

 .یشیبهتر م ریدوش بگ هیاشو عمران، پاشو پسرم برو پ -

و اطاعت کرده  کندیخمار من را نگاه م بازش،مهین یهاچشم با

 .ستدیایم

 .توپدیم جوننیمه

 ؟یچ یکردیاگه تصادف م ؟یکرد یرانندگ حالنیتو با ا -

 .دهدیجواب م دارکش

 نده. ریخوبم، گ ن،یخوبم مه -

یشانیپ یو عمران دست رو کندیرا رها م شیبازو خانومرثیک

 .توپدیو با همان لحن م رودیو سمت اتاقمان م گذاردیم اش

 .گهید ایب ییغمای -

 .کشدیدست پشت کمرم م جوننیمه

 برو مادر، برو -

 .افتمیدنبال عمران که وارد شده راه م به



 .بندمیو در را م شومیاتاق م وارد

 .کندیپرتاب م یادوساله، گوشه یهارا مثل بچه شیهاکفش

و تلو تلو خوران سمت حمام  آوردیو شلوارش را در م راهنیپ

 .رودیم

 .دیگویو م چرخدیقبل از ورودش سمتم م اما

 ؟یایباهام م -

 .زنمیو با بغض لبخند م دهمیرا تکان م سرم

 .کشدیو در آغوشم م رومیم جلوتر

 را دارم. یزیهرچ انتظار

 !یکار و حرکت هر

 !کند؟یم هیمردانه بلرزند و او، او گر ییهاشانه کهنیجز ا به

 .زنمیم شیصدا متعجب

 عمران! -

 .کندیم سربلند

 مرد بود؟ کی یهاهیشاهد گر شودیمگر م د،یآیبه درد م دلم

 .دیگویم یو سست یو مست یحالیهمان ب با

 .نمتیهزاربار جون دادم تا دوباره بب -

 .چکدیم مهابایمن هم ب یهااشک



 .کنمیقفل م اشنهیس یرا رو سرم

 .دهمیآور به من دست مچندش یحس ناگهان

 ام!اش نکردهکه چندماه است تجربه یحس

 .شومیم داغ

 .رمیگیاز عمران فاصله م زدهوحشت

 .کندینگاهم م متعجب

 .رومیحمام م سمت

 .زندیم خیو تنم  کشمیم نییرا پا شلوارم

 کرده. یرا رنگ رمیزبزرگ خون، لباس یقطره چند

 .زنمیم شیصدا دهیو ترس کشمیکوتاه م غیج

 عمران خون، -

 .کنمیهق م هق

 دارم! یزیرخون -

 .لرزمیو تمام قد م کشمیرا باال م شلوارم

 .کشدیو ابرو در هم م دیآیداخل م عمران

 ؟یچ یبرا یزیرخون -

 .کنمیم هیو گر گذارمیرا مقابل دهانم م دستم

 .داردیخشونت دستم را برم با



 ترسناک شده. اشچهره

 .زندیم داد

 ؟یواسه چ یزیرگفتم خون -

 .دهمیرا به چپ و راست تکان م سرم

 دونمینم دونم،ینم -

 

. 

 .رودیقدم عقب م کیو  شوندیگشاد م شیهامردمک

 کهینکنه، نکنه، اون مرت -

 .زنمیم هق

 ؟یشد وونهید نه عمران، عمران -

و محکم بر  کندیکف حمام سقوط م یمن مرد یهاچشم مقابل

 .کوبدیسر و صورتش م

 به تو کهیخاک بر سر من، اون مرت -

 اش را ادامه بدهد.جمله ترسدیم

 کنمیم یو جلو رفته سع رمیگیم اشدهیدارم اما ناد درد

 .رمیرا بگ شیهادست

 نه عمرانم نه، به جان خودت نه! -



 .شومیو خم م خوردیبه شکمم م شدست

 .زمیریو من اشک م کندیو نگاهم م ردیگیسر باال م دهیترس

 میپاشو بر یخودزن یجادارم به یزیرمن خون ،یاحمق روان -

 .مارستانیب

 ست!مسئله نیترمن االن مهم یزیرخون

 .زندیو لب م کندیمست است و مبهوت نگاهم م او

 کرد، آره؟! یبهت دست دراز -
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، در واقع تذکر که نه دهد،یتذکر م ،یرحمیو ب تیبا جد دکتر

 .کندیم کیکلمات را در صورتم شل

رو اعالم  یهرلحظه ممکنه ختم باردار ،یبا وجود جفت سرراه -

 !میبکن



قلو خاص مادر و سه یجسم تیبا وضع ،یطیشرا نیچن تحت

 .دیمراقب باش یلیخ یلیخ دیبا ها،نیبودن جن

و  چکندیو قطرات سرم آرام آرام م امدهیخواب دیتخت سف یرو

 .دیسف یهامن هم دانه به دانه و لعنت به تخت یهااشک

 متنفرم. مارستانیاز ب تر،شیب یتمام عمرم و حت یبه اندازه من

 ام.اتاق به سر برده کیرا در  یادیز یروزها من

 ام.را از سر گذرانده یادیز یدردها من

 .امدهیرا به دوش کش یاریبس یهایدلتنگ من

 .زمیریرا در نگاهم م التماس

 بشم خانوم دکتر، درسته؟ یبستر ستین یازین -

و نگاهم  بردیفرو م دشیروپوش سف بیرا در دو ج شیهادست

 .کندیم

 .زمیعز یتحت مراقبت باش یچندروز دیبا -

 ؟یخوایم فته،یخطر بهات بهکه جون خودت و بچه یخواینم

و نگاهم  ستادهیو ا واریداده به د هیسرخ، تک یبا چشمان عمران

 .کندیم

یمست خت،یسرش ر یرو خانومرثیکه ک یخیآب  یواسطه به

 است. دهیپر اش



 .کندیهم پراخم نگاهم م هنوز

 .دیآیبه درد م دلم

 .کندیام مآزرده ترشیب اشجمله

 ه؟یچ یزیرخون نیا لیدل -

 .دهدیجواب م دکتر

 .یعرض کردم، جفت سرراه -

 .دهدیم رونیاش را بدار و کالفهنفس کش عمران

 .پرسدیو م شودیو کنار تختم متوقف م دیآیجلو م چندقدم

و با  دهدیبمونم؟ دکتر سر تکان م ششیپ تونمیخودم م -

 .رودیلبخند سمت در م

 .دیهماهنگ کن یبله، با پرستار -

 .شوندیوارد م جوننیو مه خانومرثیمحض خروج دکتر، ک به

 .دیگویو م دیآیسمتم م جوننیمه

 ا،یغصه نخور شت،یپ مونمیخودم م زدلم،یدردت به جونم عز -

 .گذرهیروزا م نیا

یدادنم م یدلدار یبرا خانومرثیو ک زنمیبغض لبخند م با

 .دیگو

 هاست.حرف نیاز ا تریدختر قو نیا -



یتخت گذاشته و م یانداخته و دستش را لبه بنیسر پا عمران

 .دیگو

 هستم. ششیخونه، خودم پ دیبر -

 .توپدیم خانومرثیک

باز چرت و پرت  شه؟یش یتو یکه باز خونش رو بکن یبمون -

 ؟یبهش بگ

 .خوادیحامله محبت م زن

 که کنارش باشه. خوادیم یمرد

روز پر از تنش، ولش کنه و بره، شبم مست و  هیبعد  کهنیا نه

 برگرده خونه. لیپات

 یهانادم، با آن دست یهاعمرانم، با آن چشم تخسم، پسرک

 .کندیو سکوت م اندازدیگذرا به من م یمشت شده، تنها نگاه

 پسرک را ندارد. نیهم مثل من طاقت مؤاخذه شدن ا جوننیمه

یو فوراً م زندیضربه م خانومرثیک یآرنجش، آرام به پهلو با

 .دیگو

 باشه؟ غما،یعمران مادر، جون تو و جون  -

شلوارش فرو  بیرا در ج شیهاو دست دهدیسر تکان م عمران

 .بردیم



 حواسم بهشون هست. -

 .رودیدلم ضعف م "بهشون"دیگویم یوقت

 ماست. یکه مراقب هرچهارتا دیگویاو م یعنی نیا

به  خواهدیکه نم یو عمران و شب مانمیو من م روندیم هاآن

 ما. انیتلخ م یصبح برسد و سکوت

**** 

 را دوست دارم. او

 که ندارم، دوست دارم. یتمام کسان یرا به اندازه او

 نگذاشته. میرا کرده و تنها امیهفته، پرستار کی نیکه در ا او

دوش گرفتن و عوض کردن  کی یکه فقط به اندازه یسه بار دو

 به خانه رفته و باز برگشته و کنارم مانده. شیهالباس

 .بخشدیم امیالت او

 خورده اما مرهم زخمم شده. زخم

اما من  شود،ینقطه م کیبه  رهیاست، کم حرف شده، خ ناراحت

 .امیبه بودنش راض

و  چسباندیاتاق را به تختم م گریها، تخت دکه شب نیهم

یم م،یرویو به خواب م کندیانگشتانش را در انگشتانم قالب م

 "شکرت ایخدا"میگو



 ، آرام هستم.که باشد او

 .میکه باشد، آرام هست او

اند اما من هم سه بار به مالقاتم آمده خانومرثیو ک جوننیمه

 ام.دلتنگ خانه

 .امیبستر مارستانیب نیروز است که در ا نیهفتم

 .کندیدر اتاق را قفل م عمران

 .دیآیم سمتم

نشسته  مهیو من به حالت ن دهدیتختم را فشار م نیپا یدکمه

 .میآیدر م

از طعم تمام و  یهفته ناکام کیو بعد از  ندینشیتخت م یلبه

و  دهدیدستش را پشت سرم سر م ش،یهاکمال آغوش و لب

 .کندیم رابمیس

 .میبوسیم ده،یرسبه آبِ چشمه  یمثل دو تشنه هردو

 و پرشور. آرام

 .کندیم نوازشم

هفته  کینفسم پس از  یو انگار گره ردیگیرا در آغوش م سرم

 .دیگویو عمران م کشمیم قینفس عم کیباز شده که 



 نیا کنم،یم تتیاذ یلیبدم، ببخش اگه خ یلیببخش اگه خ -

 خوامت،یم یلیبدون که خ نویاما ا غما،یمدت تحت فشار بودم 

 خب؟

 .دیگویکه م کشمینفس م قیتنش را عم عطر

 !گفتم بگو خب بچه -

 .خندمیم

 خب، باشه، چشم. -

بکشم، اما به  شیبودم بحث شرکت را پ دهیمدت ترس نیا در

 .پرسمیو م دهمیخودم جرأت م

 د؟یشرکت، به کجا رس ،یهیقض -

 .اندازدیباال م شانه

 !ستیبند ن ییدستمون به جا -

قرارداد فروش سهاممون به طور  هی یو اثر انگشت ما پا امضا

 غما،ی گهیثبت شده، شرکت تموم شد د یو قانون یکامالً رسم

 تموم شد!

 .بوسدیرا م میموها یرو

تو غصه  کنمیم دیشروع کار جد یبرا ییفکرا هیاما دارم  -

 نخور.
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 .دهدیرا انجام م یدر دست عمران است و دکتر سونوگراف دستم

 .ستین کداممانچیدر دل ه دل

 .دیگویم شیرو شیپ توریبه مان رهیخ دکتر

در  یرییبا وجود استراحت مطلق هم، تغ یخب متأسفانه حت -

 نشده. جادیا یجفت سرراه تیوضع

 دیهست که با یزیتر از چپسر، کم نیهم در جن یحاملگ سن

 باشه.

 هستن. یمناسب تیدختر کامالً در وضع نیدو جن اما

 .میکنیرا آزاد م مانیهانفس

و  گذاردیام مشکم برجسته یرو یچندبرگ دستمال کاغذ دکتر

 .کنمیها را پاک مژل



 .نمیبنش لچریو یتا رو کنندیو پرستار، هردو کمک م عمران

 یحاملگ یروزها ستینکرده و انگار قرار ن یفرق چندان اوضاع

 برسند. انیمن، بدون استرس و اضطراب به پا

پر  یرنگ و رو و ابروها یبه صورت ب یآسانسور نگاه ینهیآ در

 .اندازمیام مشده

 شهیاز هم شیهاشیهم مثل من آشفته است و ته ر عمران

 بلندتر شده.

 .خوابمیتخت م یو رو میشویاتاق م وارد

 .بوسدیرا م امیشانیشده پعمران خم  رود،یم رونیکه ب پرستار

 ؟یدورت بگردم؟ چرا بغض دار هیچ -

 .لرزدیم میو صدا زنمیزل م شیهاچشم در

 جانیمنو ببر خونه، من ا کنمیخونه، خواهش م میعمران بر -

 .شمیم یدارم روان

 با خونه داره؟ یچه فرق جانیا

 .گهید کنمیاستراحت م جاهماون

 .فهمدیم ادیخوب است که او من را ز چه

 .دیگویو م ستدیایاما راست م ستیناراض

 .زنمیبا دکترت حرف م -



**** 

 .دیگویاما م خواباندیرا م یصندل

 جلو سختت نباشه؟ ؟یعقب بخواب یخوایم -

 .دهمیتکان م سر

 نداره.  ینه برام فرق -

 .خوابمیچپ م یو من به پهلو کندیم کمکم

 امدهیمراقبت کرده، که ترس یو سفارش برا هیدکتر توص قدرآن

 .گذارمیشکمم م یو دست رو

 .تدفیب شانیبرا یاتفاق ،یتکان نیتربا کوچک ترسمیم یحت

 .راندیآرام م عمران

 .ستیشوم یهم انگار مثل من هرلحظه منتظر اتفاق او

یدکتر در گوشم زنگ م یهاهیقطع نشده و توص میهاینیبلکه

 که گفت. زند

 تتیفعال تینها ،یاستراحت کامل داشته باش دیبا غماجانی -

 رفتن به توالت باشه و تمام. دیبا

 استفاده بکن. یو فقط هم از توالت فرنگ فقط

هم مداوم سرپا  قهیپنج دق یکه حت یستین یطیشرا یتو

 !یستیبا



کنترل سرطانت رو  یشده، تو هنوز هم داروها فیضع بدنت

شده، جفت در  نیسنگ باًیتقرو  فیرحمت ضع ،یکنیمصرف م

 نیترو کوچک یدار یزیرخون ست،ین ینرمال تیوضع

جون خودت رو  تونهیهات، که منه تنها جون بچه ،یانگارسهل

 .یمراقب باش یلیخ دیهم به خطر بندازه، با

 چپ بخواب. یبه پهلو فقط

 .یراست هم نخواب یپهلو یباشه که به پشت و حت حواست

 بشه. دیتشد اتیزیرکه خون ممکنه

 هم که مطلقاً ممنوعه. یجنس زشیو آم یکینزد

 ده،یدر رابطه با حمام کردن هم بهتره به همون شکل خواب و

 بشه. یسرت شسته بشه و بدنت فقط ضدعفون

کوتاه دوش گرفتن،  یقهیوجود نداره که با چنددق ینیتضم چیه

 !ادیبه وجود ن یدیمشکل جد

 .گذارمیدست عمران م یرو دستم را دهم،یرا فرو م بغضم

 .دهدیم لمیتحو یاز غم، لبخند پر

 مونده. گهیفقط پنج ماه د غما،ی گذرهیم -

 حرفم. نیفقط منتظر هم انگار

 .میگویو م زنمیم هیگر ریبلند ز یصدا با



 عمران؟ موننیسالم م یعنی -

ن، داشته باش ینکنه مشکل ان،یم ایهم سالم بمونن، زود به دن اگر

 نکنه، نکنه بعدش 

 چپش را محکم دور فرمان چفت کرده. دست

 اند.شده دیکه سر انگشتانس سف قدرآن

 ییو عمران با صدا زنمیام و هق مدست مقابل دهانم گذاشته من

 .دیگویدار مگرفته و خس

 ترش نکن.سخت غما،ینکن  هیگر -

 و سالم. حیصح ان،یم ایدنبه

که  یکنیم فیبعداً براشون تعر گذره،یروزها م نیا یهمه

 کردن. تتیقدر اذچه

 .نالمیم

 عمران -

 .دوزدیبه صورتم م یالحظه یو برا ردیگیرا از روبه رو م نگاهش

 کارینکن خانومم، جون عمران؟ من چ هینکن عمرم، گر هیگر -

 کنم برات؟

 .کنمیم هیو بلندتر گر کشمیصورتم م یرا رو شالم

 !دونمیعمران، نم دونمیمن نم -



 .دیگویو او هم عاجز م کوبدیفرمان م یرا رو دستش

 .دونمیدِ آخه منم نم -

**** 

 در خانه بهتر است. یفقط کم ،یکم حالم

 یندارد اما انگار کم یچندان فیکه تعر امیجسمان تیوضع

 ام.را به دست آورده امهیروح

با هرچه که در چنته  کنندیم یسع جون،نیو مه خانومرثیک

 دنیخواب جاکیو دائم  یحرکتیب نیدارند، سرگرمم کنند تا ا

 کند. تمیتر اذکم

کردن انواع  هیگرفته، تا ته یمیقد یهاعکسآوردن آلبوم از

 .گریمختلف و هزار کار د یهاها و مجلهکتاب

 ام.شده حوصلهیمن ب اما

 ام.گرفته مانیاز زا شیپ یافسردگ کنمیم حس

 .یدوران باردار یهمان افسردگ ای

 .رادمیهما و صدرا و هامون و ترالن و ه تنگدل

 .شودیرفع نم امیاما دلتنگ میریگیتماس م هرروز

 زندیم رونیوجود ندارد، اما عمران صبح از خانه ب یشرکت گرید

 .گرددیها خسته باز مو شب



 گفته.به من ن یزیچچیچهار روز ه نیدر ا کسچیه

 ام.به خرج نداده یایهم کنجکاو من

 .گرید شودیکه باشد، مشخص م هرچه

اعصاب کنکاش  گریرا دارم. د میهابچه یدل مشغول یقدر کاف به

 عمران را ندارم. یدر رابطه با کارها

که  یروانشناس یهااز همان کتاب یکیهفت شب است و  ساعت

 کنمیرا مطالعه م دهیخر میصبح برا خانومرثیک
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و متوجه  دهدیجواب م جوننیو مه خوردیخانه زنگ م تلفن

 .دیگویکه عمران پشت خط است و م شومیم

 .ارنیب فیچشم تشر یباشه مادر، قدمشون رو -

 .پرسمیم یکنجکاو با

 اد؟یب خوادیم یکس -

 .دهدیجواب م جوننیمه



 هاتونه.از دوست یکیآره مادر گفت انگار  -

 رادمهر است. نیتنها دوست مشترک ما، رام و

 .ندینشیم میهالب یرو لبخند

**** 

 ینیساک تزئ کیو  ینیریش یاو جعبه بایز یبا دسته گل نیرام

 .شودیبزرگ، به همراه عمران وارد خانه م باًیتقر

 از یکیاند و استقبال جلو رفته یبرا جوننیو مه خانومرثیک

و کتش را هم به  ردیگیرا از او م ینیریها گل و شکارخدمت

 .دهدیم یگریدست کس د

 .دیآیو جلو م کندیم نگاهم

 .کندیم یپرسو او پرمحبت احوال گذارمیرا در دستش م دستم

 .بایز یبانو غمایسالم به  -

 .زنمیم یلبخند

 تونمیکه من نم خوامیمعذرت م معرفت،یب یسالم آقا کیعل -

 از جام بلند بشم.

 .دوزدیو نگاه سبزش را به صورتم م خنددیم مهربان

عمران بهم گفته، راحت باش و خودت رو  دونم،یرو م طتیشرا -

 نکن. تیاذ



 .زندیم یو چشمک بوسدیرا م امیشانیهم جلو آمده و پ عمران

 طوره؟ فسقال خوبن؟خوشگل من چه -

 .دهمیجواب م رلبیو ز کشمیخجالت م یکم

 .میخوب یمرس -

 سیو سمت سرو زندیرا تا م شیهانیآست الیخیاو ب اما

 حال است!. انگار امشب خوشرودیمیبهداشت

 .دیگویو م ردیگیپاکت را سمتم م نیرام

 ها.بچه ییناقابل از طرف دا یهیهد هیهم  نیا -

 .کنمیدست دراز م زدهذوق

 ؟یدیممنونم چرا زحمت کش یوا -

 .کندیتعارف م ییروبا خوش جونیمه

 .نیآقا رام دینیبش دییبفرما -

را  هاهیو من هد نندینشیو م دیآیم نیهم کنار رام خانومرثیک

 .کنمیاز جعبه خارج م

به همراه  یقرمز کنترل نیماش کیو  دهیعروسک دخترِ خواب دو

 یدرست رو ش،یجلو ینوزاد پسر کارتون کیکه عکس  یبلوز

 من. یبراقسمت شکمش است 

 .دهدیو او جواب م کنمیم تشکر



 ناقابلن. غماجان،ی کنمیخواهش م -

 .پرسدیم خانومرثیک

 ره؟یم شیکارها خوب پ جان،نیخب رام -

 .دهدیلبخند زده جواب م نیرام

 .میبله فعالً که دنبال مجوز بود -

 .میکارها رو انجام بد یهیفردا هم خدا بخواد، بق از

 یباهم کسب و کار خواهندیم بارنیا ن،یحتماً عمران و رام پس

 .ندازندیراه ب
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 یلیخانه، خ نیدر ا نیحضورِ امشب رام ،یتنگها دلاز مدت پس

 خوب بود.

یو خودشان را ثابت م مانندیم ند،یآیم یها، ناگهانآدم یبعض

 .کنند



 .کنندیپررنگ م اتیرا در زندگ شانیردپا

دست  شوندیم ،یشانس باشاما اگر خوش اب،یاند و کم نادر

 .نندینشیو بر سرت م نیزم ینوازش خدا، رو

 دسته است. نیهم جز هم نیرام

دندان  انیرا م میو ترسناکش، گوشت پا اهیکه آن سگ س یروز

فکرش را  یگرفت و از شدت درد و ترس مرگ را حس کردم، حت

سبز و نگاه  یهابلند و چشم یمرد با موها نیکه ا کردمیهم نم

 .یدوست واقع کیخاصش، بشود 

 عمرانم. دلتنگ

 .یگریاز هروقت د ترشیب

 نبودنش. یاز تمام روزها ترشیب

 .ستیهست و انگار ن او

 من هست و دور از من. کنار

اما هرچه که هست، حس  دانم،یام، نمهم من حساس شده دیشا

 .ستین یخوب

یم نهییو مقابل آ پوشمیبنفشم را م ریخواب گشاد و حر لباس

 .ستمیا

 .شومیم رهیو به شکمم خ زنمیرا کنار م اشییجلو یلبه دو



 ییخودنما شیو چند خط زشت و بلند قرمز رو خاردیم پوستش

 .کندیم

ضد  یهاکرم یشکمم در حال کش آمدن است و حت پوست

 فرستاده هم کارساز واقع نشده. میکه ترالن برا یتَرَک

تر شده و دست و بزرگ میهانهیکرده.س رییتغ میهااندام شکل

 چاق! میپاها

 در آمده و گرد و پُر شده. ،یاز آن حالت الغر و استخوان صورتم

اما  ست،یاند، بد هم نساخته میبرا میهاکه بچه یدیجد یچهره

 غلتک شوم! کیبه  هیشب گر،یه تا چندماه دک ترسمیم نیاز ا

اگر پوست شکمم را بخارانم، ممکن است  دیگویم جوننیمه

 ترک بخورد. ترشیب

یبلندم م یهاو با ناخن کندیام محس خارش، وسوسه نیا اما

 که بهتر نه!  شودیندارد، بدتر م یادهیاما نه، انگار فا خارانمش،

پوستم را  یو به آرام زمیریم میهادست یرا رو ونمیاز لوس یکم

 .کنمیآغشته به آن م

 ییکه عمران از دستشو کشمیکوتاهم م یموها یرا رو برس

 .دیآیم رونیب



که به  یو شلوار شرتیو با همان ت اندازدیسمتم م ینگاه مین

 .دیگویو م رودیتن دارد، سمت تخت م

 !ریخبهشب -

 جز محاالت است. عمران با لباس بخوابد، کهنیا

 .ردیگیم بغضم

حاال که  خواهم،یم یگریاز هروقت د ترشیکه محبتش را ب حاال

یآغوشش هستم، حاال که م یتشنه گریاز هر زمان د شیب

 یدور دیپر شود، نبا زشیآماز کلمات محبت میهاگوش خواهم

 کند.

 .دهمیپاسخ م آرام

 .یخوب بخواب -

 کیو  کشدیم ریکمرم ت ستادنم،یا قهیدو دق یکی نیهم خاطربه

 یو به آرام کشمیو لب به دندان م گذرمیدستم را پشت کمرم م

 .دارمیتخت قدم برم گریسمت د

سرش گذاشته و به پهلو  ریدستش را ز کی کهیدر حال عمران

 اهیس یهادر آن چشم یزیچچیاما ه کندینگاهم م دهیخواب

 .ستیخوانا ن یمعمول



و  کنمیو به خودم کمک م گذارمیتشک تخت م یرا رو دستم

 .خوابمیچپ م یبه پهلو

 پشت به من است و من پشت به او! عمران

 باز. شیهااست و قطعاً چشم داریب دانمیم

 سکوت کرده. اما

 اشهیقض دانمیکه اصالً نم نیشراکتش با رام یدرباره خواهمیم

 .شومیم الیخیبپرسم، اما ب ستیچ

بغلم "بکشم که غیبر سرش ج خواهدیدلم م یزیاز هرچ شیب

 "یکن لعنت

یم امینیب یغهیت یچشم راستم، رو یاز گوشه یاشک سمج اما

 .زنمیو بالشتم را چنگ م چکد

نکنه ". کنمیو با خودم فکر م کشدیدار نفس مهم کش عمران

که راغب  نهیخاطر همام بدش اومده، نکنه بهاز اندام و چهره

 "بشه کمینزد ستین

 شده است. هم کالفه او

 من سخت یبرا یو آشفتگ یکالفگ نیا دنیو فهم شناسمشیم

 .ستین

 .خوردیم یتکان تخت



 .چرخانمیم سر

دو دستش  انیداده و سرش را م هیو به تاج تخت تک نشسته

 گرفته.

 بپرسم چه شده بلکه خودش زبان باز کند. خواهمینم

یهم فشار م یرا محکم رو میهااما پلک کشدیپر م شیبرا دلم

 .دهم

  "شمیپ ایخودت ب شمرم،یتا ده م" م،یگویخودم م با

 .کنمیشروع م و

 دو، سه، چهار، پنج ک،ی

 .کشدیم گرید قینفس عم کی رسم،یپنج که م به

 هفت شش،

 .کندیپرتاب م تیرا در آورده و با عصبان شرتشیت

 نه هشت،

 .چسباندیآتشش را به کمرم م یتن مثل کوره ناگهان

 .کشدیآغوشم م در

یپوست تنم را هم م ،چیرا که ه ریحر یبدنش، پارچه یگرما

 .رسدیو به گوشتم م درد



یقدر بلند است که به وضوح مضربان تند قلبش، آن یصدا

 .شنومش

 هم داغ و سوزاننده شده. شیهانفس

 .امدهیرا فهم دردش

و پر  شودیکه مور مورم م نشاندیپوست گردنم م یرو یابوسه

 .زندیلب م ازیاز ن

 کنه توله. کارِتیخدا بگم چ -

 .شودیم ترنیسنگ بغضم

 من بسته. یدر طلب من است و دست و پا مَردَم

 راست بچرخم. یبه پهلو توانمینم

 .گذارمیصورتش م یو رو برمیدستم را باال م اما

ام، با پوست سرشانه و گونه شیهاشیته ر شیِبداند که سا کاش

 .کشاندیمن را به جنون م

 .یآغوشهم کی یبه صبر برا میما مجبور یبداند که هردو کاش

 .کندیاز ترقوه تا نوک انگشتانم را نوازش م دستش

صورتم و قسمت  یجا یبر جا زندیمُهر بوسه م ش،یهالب

 شده. سیخ میهااشک یاز بالشتم، به واسطه یکوچک

 .نالمیلرزان م ییبا صداو  آرام



 ترش نکن.سخت ام،ینکن عشقم، نکن زندگ -

 

 

 نه_و_هفتاد_و_ستیدو_پارت#
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 تر است.بود و حاال کالفه کالفه

 .ندینشیو م ردیگیاز عرق شده، فاصله م سیتنش خ تمام

 یمن، رو یروروبه دیآیو م زندیبعد تخت را دور م هیچندثان

 .شودیچهارزانو هوار م نیزم

 پر از تمنا. ییهاگر گرفته و چشم یآشفته، تن ییموها با

 .رمیگیچشمم م یو نم اشک را از گوشه کشمیرا باال م امینیب

 .ندینشیصورتم م یرو دستش

 .کشدیم نمیریز لب یشستش را آرام رو انگشت

 .شودیکور م شیابروها انیاخم م یگره

 کشدیپوست لبم م یو محکم رو کندیانگشتش را تند م حرکت

 .شودیمن از سوزشش بسته م یهاو چشم



 ییو با صدا کوبانَدیم شیزانو یو رو کندیرا مشت م دستش

 .دیگویآرام م

کنارم  شم،یم یروان ینباش شمیپ غما،یبرات  رمیمیدارم م -

 .شمیداغون م ترشیب ،یباش

 کنم آخه؟ یغلط چه

 .رمیگیو دستش را م برمیرا جلو م دستم

 آخه؟ هیمن چ ریتقص دونم،یخدا نمعمران من، به -

یمشک یالو به رد انگشتانش البه کشدیم شیموها انیم پنجه

 .زنمیمواجش زل م یها

که بهت دست بزنم  ینیبیکه وضعمونو، م ینیبیم ،ییغمای -

 تر کرمداشته باشه، دِ خب المصب، کم یچه عواقب ستیمعلوم ن

 توله! زیبر

 .میگویو متعجب م کنمیرا گرد م میهاچشم

 کار کردم؟ یوا مگه من چ -

 .کندیبه تنم م یا اشاره

مگه  ،یتونیم ،یبنفش نپوش ریخواب حرلباس یتونیحداقل م -

 نه؟

 .گردانمیام و رو برمشده یحرص



 راحت باشم. خوامیتو کالً حالِت بده، خب من م -

 .دیگویم تیجد با

 گشاد بپوش. یِگون ،یراحت باش یدوست دار یلیخ -

 !یمن راه بر یرو که بعدشم جلو یکوفت نیا نه

 گشاد؟! یگون

 .زنمیم قهقهه

 .میگویو م کندینگاهم م یعصب

 گشاد؟ یآخع گون -

 .خندمیو م کشمیتنم م یو پتو را رو کنمیدراز م دست

 نکن.تو نگام  -

 اش گرفته.هم خنده او

 چوب پنبه بکنم تو دماغم؟ ؟یتنت چ یبو -

 پنبه بذارم تو گوشم؟ ؟ینفساتو چ یصدا

دستش را  کیو  آوردیکه جواب بدهم، سر جلو م نیاز ا شیپ

 .ردیگیم یرا به باز میهاو لب گذاردیمحکم پشت گردنم م

 از تب و شور. پر

 قلبش. یبرا رمیدلش، بم یبرا رمیبم

 اما نگاه نه. رد،یگیفاصله م رود،یم عقب



 .میگویو پرغصه م برمیفرو م شیموها انیرا م دستم

 م؟یجامون رو عوض کن یخوایم -

 .روندیام باال مجمله یمعن دنینفهم یبه معنا شیابروها

 .میهامون رو از هم جدا کنمدت اتاق نیکه، ا نهیمنظورم ا -

 .زندیم پوزخند

 ره؟یخوابم ممن بدون تو  -

 .دزدمیم اشیرا از نگاه عصب نگاهم

 .زندیشکمم م یرو یاش را به آراماشاره انگشت

 هاس.شما توله ریهمش تقص -

  د؟یآدم اون تو بود یبچه نیع شدیم یچ

 .کنمیچپ نگاهش م چپ

 عمران -

 .دهدیتکان م سر

 مگه؟ زنمو تصاحب کردن! گمیدروغ م ه؟یهوم؟ چ -

 .ستدیایم

 .پرسمیم فوراً

 کجا؟ -

 .دهیتا مغزم نترک خیآب  ریز رمیبرم سرمو بگ -



 .پرسدیو خم شده م کنمیم نگاهش

 ؟یخوایم یچ -

 .پرسدیو او دوباره م کنمیم سکوت

 گشنته؟ ،ینخورد یغذا که درست و حساب -

 .دهمیتکان م سر

 با پفک. خوادیم یدلم بستن -

 .کندیرا جمع م صورتش

 ؟یخوردیم یبستن یتو یزدیکه پفک رو م هاتیمثل بچگ -

 .دهمیزده سر تکان م ذوق

 آره آره -

 .زندیلبخند م یبدجنس با

 .ارمیم یببرات بستن رمیپفک که ضرر داره اما م -

 .زنمیم شیصدا معترض

 .خنددیو م رودیدر اتاقمان م سمت

 !یکن یشبا رو تالف نیا یهمه یکه قول بد یبه شرط -

 .رودیام باال مخنده یصدا

 ها اجازه بدن باشه.اگه سه تا بچه -

 .زندیغر م رلبیکه ز شنومیو م دهدیرا تکان م سرش



 یتا ده سالگ نایشانس، که اگه شانس منه، ا نیتف تو ا یا -

 تو ان؟ زونیو چهارساعته آو ستیب
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 جمعه است. عصر

اند و هنوز زده رونیصبح از خانه ب خان،ومرثیو ک جوننیمه

 اند.برنگشته

و عمران  میادهیدر اتاق مشترکمان چپ حوصله،یکِسِل و ب هردو

فوتبال  دنیرا روشن کرده و مشغول د ونیزیکه تلو یدر حال

است، کف دستش را آغشته به مرطوب کننده کرده و به ران 

یت و خشک شده مپوست پوس اد،یز دنیخواب لیکه به دل میپا

 .مالد

 .اندازدیکتفم م ریو دست ز ردیگیم ونیزیرا از تلو نگاهش

 به پهلوتم بزنم. نیبش -

 .سوزدیو م کندیگِز گِز م پوستم



 بیتازه و عج یام که حسام و هنوز کامل ننشستهشده زیخمین

 .کنمیرا تجربه م

 .زنمیگرد شده از ذوق و تعجب، لب م ییهاچشم با

 عمران، عمران. یوا -

 .بردیرا باال م شیو صدا شودیم زیخمیشده ن هول

 خدا! ای ؟یشده؟ درد دار یچ -

 .کشمیشکمم م یرو دست

 نه عمران، تکون خوردن! -

 یتا کیو  کندیم یاو بعد تک خنده ماندیهم مثل من مات م او

 .دهدیرا باال م شیابرو

 ؟یالک -

زمان در چند قسمت از شکمم بال زدن چند پروانه، هم  حس

 .خندمیو م شودیتکرار م

 خدا، االن باز تکون خوردن.نه به -

 .دیگویو م گذاردیشکمم م یرو دست

 کو، کجا؟ -

 .کنمیچپ نگاهش م چپ



که خودم  یممکنه اون حرکت قلقلک مانند یچرا فکر کر -

 ؟یمتوجه بش رو کنمیباره دارم حسش م نیاول یبرا

 .کندیطرفه جمع م کیرا  شیهالب

 که منم بفهمم؟ خورنیتکون م یجور هی یخب کِ -

 .اندازمیخنده شانه باال م با

 .گهیدو ماه د دیشا دونمینم -

یرا آغشته به نرم کننده م میو پوست پهلو کشدیکالفه م یپوف

 .دهدیو ماساژش م کند

 .دیگویو م کندینگاهم م نیهمان ح در

 م؟یحواست هست که هنوز براشون اسم انتخاب نکرد -

 .میگویو م دارمیرا برم امیگوش

 و رو کردم. ریمختلف رو ز یهاتیده بار سا -

 .دیگویم ییکهوی

 .یالیاز دخترا ن یکی -

 .کنمیم فکر

 .ادیکدوممون نم چیآخه به اسم ه یالیچرا ن -

 .خنددیم روزمندانهیپ

 اول اسم اون باشه.حرف آخر اسم من،  -



 هوم، خوبه قشنگه. هرچند که خودخواهانه بود. -

را باز  یپاتخت یو کشو کندیپاک م یرا با دستمال کاغذ دستش

 .کشدیم رونیکرده، کتاب انتخاب اسم را ب

و هردو با هم سر در کتاب فرو  رودیقسمت حرف نون م به

 .میگویکه من با ذوق م میابرده

 .ادیهم م یالیبه ن ا،یلیوبه، نخ یلیخ نیا ن،یا -

 .دیگویو م کشدیشکمم م یهم دست رو عمران

لباس  ایلین ار،یبابا ب یبرا ییچا هی یالیبابا، ن یِایلیبابا، ن یِالین -

 بابا رو اتو کن!

 .کندیچشمش را تنگ م کی

 .چرخهیها، تو دهن راحت مخوبه -

یکه م یام و در حالدل ضعفه گرفته ش،یهایپردازالیخ یبرا

 .کشمیکتاب را از دستش م خندم،

 اسم پسرمونم من. -

یکتاب را از دست من م یو او هم با تخس کندیچپ نگاه م چپ

 .کشد

 چرا تو؟ من! -

 او. بارکیو  کشمیمن م بارکی



و انگار نه انگار که  میاگرفته، مثل دو کودک لج کرده امخنده

 !میقرار است پدر و مادر سه بچه بشو

 .میگویو من با غرور م کندیکتاب را رها م ناگهان

 .یخب، کم آورد -

 .کندیو صورتش را جمع م بردیدستش را پشتش م کی

 ه؟یچ یبابا، توله، کم آورد مینیب نیبش -

که برنده شد، اسم پسرمونو  یهرک ،یچیسنگ کاغذ ق ایب

 خاب کنه!انت

انتخاب اسم کودکمان انجام  یکار را برا نیاست که ا مسخره

 .میده

 و دائم درخانه ماندن، باعث شده که به سرمان بزند. ییتنها انگار

 نشسته. میو عمران رو به رو امدهیدراز کش من

شمارش کنارش گرفته و دست  یدستش را مشت کرده و برا کی

 را پشتش برده. گرشید

 .دیگویو م میکنیم شروع

 ست.پنج باره ها،یزنیجِر نم -



 یپسربچه کیساختمان و او  یپشت اطیبه ح میابرگشته انگار

دوسال  یکیو  ستیساکت و آرامِ ب یغمایاست و من  طانیشر ش

 .شیپ

 .نمیبیم گرید بارکیآن روزها را  انگار

 .دیگویم او

 یچیسنگ کاغذ ق ،یچیسنگ کاغذ ق -

 .زندیو قهقهه م بَردیمن را م کیچهار به  تیدر نها و

 اسم پسرم با من. -

 .کنمیچشم نازک م پشت

 خب مبارکت باشه. -

 .زندیم میهالب یمرطوب رو یاو بوسه شودیم خم

 .دیگویو م ستدیایم

 .میکن یکار هیپاشو  م،یخُل نشد نیاز ا ترشیتا ب -

 .دهمیرا جلو م میهالب

 دیبلند بشم؟ من با تونمیاصالً مگه من م م؟یکن یپاشم؟ کار -

 .یتخت کوفت نیبچسبم به ا

 نیتربه شلخته کهیو در حال رودیم مانیهالباس یکشو سمت

 .دیگویم زندشان،یشکل ممکن برهم م



 آب استخر رو صبح عوض کردم. -

 .کنمیکه نمردم، پاشو بغلت م خودم

 .کشمیبلند م ینیه

 استخر؟ امیوقت بوم نرم، اونحم یدکتر به من گفته حت -

 ؟یزیربه خون فتمیباز ب یخوایم

 ها!بشه یچ ستیمعلوم ن گهیدفعه د نیا

 یویو ما پوشدیرا م ویمن ما یهاجا و مقابل چشمهمان خودش

 .آوردیم میمن را هم برا یدو تکه

 .کنمیم اخم

 ؟یعمران، عقلت رو از دست داد ترسمیمن م -

 .آوردیرا از تنم در م راهنمیو خودش پ خنددیم او

 ند،یپوستم را بب یزشت رو یهاکه ترک نیاز ا ستیمدت

 .کشمیخجالت م

 ندارم مقابلش برهنه باشم. دوست

یمن ب یهاو مخالفت کندیرا بر تنم م ویاو خودش ما اما

و معذب  زندیام زل مو با خنده به شکم برآمده ستدهیفا

 ام.شده

 .میزانوها ریدست ز کیو  اندازدیگردنم م ریدست ز کی



 .کندیو نفسش را کنار گوشم رها م خنددیمردانهم

 جوجه. یهنوزم پرِ کاه -

 .شودیگرد م میهاکه چشم رودیدر م کینزد

 کارا.خدمت یوا -

 .بنددیآرامش چشم م با

 .گردنیها، صبح همشون رفتن، شب برمستجمعه -

 .کنمیاز مرا  دراز و در را ب دستم

 .کنمیرا دور گردنش حلقه م میهادست بعد

به  اش،یکنار یهاو از پله رودیچپ سالن را تا انتها م سمت

 .شودیم ریسراز نییپا

 .میرویو بعد از آن، کنار استخر م میشویم رهیدامیسالن ن وارد

 .داردیرا آرام برم شیهاقدم عمران

 لرز بر تنم نشسته. یکم

 .دیگویم

 محکم بغلم کن. -

 یدر حال یو او به آرام کنمیتر مرا دور گردنش سفت میهادست

در آغوش دارد، پا در  یاشهیش ءیش کیبه  هیکه من را شب



و شکم و  شودیوارد م یو به آرام گذاردیقسمت م نیترعمقکم

 .شودیم سیعمران و کمر من خ یپاها

 .دیگویم طنتیو با ش بوسدیرا م امیشانیپ

 ،یو نرمال باش یعاد طیشرا هیدوست داشتم تو  یلیخ غمای -

رش قراره د یوقت یبپوش ویاصالً ما ستیبعد من بهت بگم الزم ن

 نیا یدندون بذارم رو دیاما المصبِ بدمصب، من فقط با ،یاریب

 خون شده! گرِیج

 .توپدیکه م کنمیپنهان م اشنهیو صورتم را در س خندمیم زیر

 !خورمتایم ز،یجا نفس نکش، کرم نراون، خانوم یه -

 .زنمیم هیبخ شیهارا به مردمک میهاچشم

 دوستت دارم.  یلیعمران خ -

او و  ینهیس یقفسه یو حاال آب تا رو داردیآرام قدم برم آرام

 من آمده. یهاکتف

 .دهدیجواب م دهیبر دهیو بر بوسدیم قیرا عم میهالب

 .امیزندگدورت بگردم، من، عاشقتم،  -

 کنندیعشق را درک م نیکوچکمان هم انگار شور ا یهاپروانه

 اند.که شروع به بال ردن کرده
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 خواهم برای شما بنویسم.امروز و باز هم می

 تان.برای هرسه

 نیالی، نیلیا و نویانِ عزیزم.

 برم.به سر میام ی بارداریحاال در بیست و هفتمین هفته

 زود نگذشت.

ها را ها و ثانیهام روی دیوار و ساعتروز به روز را خط انداخته

 ام.ام تا به االن رسیدهشمرده

 خیلی عجیب است. راستش را بخواهید، این روزها

 تان را باهم در وجودم دارم.هرسه

 کنید.ای آرام را در من به پا میخورید و زلزلهتکان می

 عجیب است و کمی ترسناک. روزهای ما



 نگرانم.

 که شما بیایید و من نباشم!نگران این

 .تر استلم برای نویان، کمی بیشنگران شما هم هستم، دلشوره

 پسرکم ریزجثه است.

 گویند، شرایط چهارنفرمان خطرناک شده.دکترها می

گویند دیگر بدن مامان، به دوز باالتری از داروهای سرطان می

 نیاز دارد.

 گویند وضع جسمی من خوب نیست.می

 دهید؟یک قولی به مامان می

 دیگر باشید.قولوبدهید که اگر من نبودم، مراقب یک

 مراقب باباعمران هم باشید.

 عاشقِ شما، مامان یغما.

 

 کشم.گذارم و دست روی شکمم میخودکار را روی کاغذ می

 گویم.با خنده می

 ت کنید.بخوابید دیگه فسقلیا یکم استراح -

 انقدر شیطونی نکنید.



هایشان محکم قدر تند و شدت ضربهحرکاتشان گاهی آن

 ، حتی از روی لباس هم مشخص است.شود کهمی

 ام.ها و مجالت گذراندهروزهایم را با هماک کتاب

ام ام بودهروزهای سختم را که دلتنگ رنگ و بوم و قلموی نقاشی

ی ی پدرانهزیر سایهجون و ی مهینرا، در آغوش مادرانه

 ام.خان گذراندهکیومرث

ها حرف زدن و تماس تصویری با هما و ترالن روزهایم را با ساعت

 .امگذرانده بگوید بابا  و هیراد کوچولو که یاد گرفته

 ست دلشوره دارم.اما حاال دوروزی

ای بوده که برای دلشوره دارم و در این دوروز، این هفتمین نامه

 ام.نوشتهفرزندانم 

شود که به خانه آمده و خستگی از عمران نیم ساعتی می

بارد. کارهای راه اندازی یک باغچه رستوران هایش میچشم

سنتی، با همکاری رامین، رو به اتمام است و هردوشان منتظراند 

 تا نتایج زحماتشان را ببینند.

به حمام رفته و من برگه را، تا کرده و الی بکی از صفحات 

 گذارم.رسیدم میسر



کنم هرلحظه قدری برآمده و بزرگ شده که حس میشکمم به

 ممکن است پوستش بترکد.

 کنند.های روی بازو و ران و شکمم، دیگر ناراحتم نمیتَرَک

 کنند.ها برای من، نشان افتخار مادرشدنم را تداعی میاین

بزرگی شکمم، باعث ایجاد گودی کمر و درد شدید هم در آن 

 ه شده.ناحی

گیرم و از داخل کشوی گزم و یک دستم را به کمرم میلب می

کشم و برایش روی اش را بیرون میهای راحتیعمران، لباس

 زنم.گذارم و چند ضربه به در حمام میتختمان می

 جانعمران -

کند و با خنده به من در آن پیراهنِ گشادِ کمی میان در را باز می

قدش هم تا ساق  داری که بلندیربعِ چینسه  سرخابی با آستین

 شود.رسد خیره میپایم می

 جونم؟ -

جون، زود بیا رم پیش مهینلباس برات گذاشتم روی تخت، می -

 بیرون من خیلی گرسنمه.

کنم و گذارد و به تن عریانش نگاهم میدر را کامل باز می

 ایستد.خندم و او زیر دوش میمی



 اومدم.تمومه دیگه داشتم می -

کنم و در حالی که مثل همیشه تنها یی نثارس می"حیابی"

 آید.، بیرون میاش بستهای را به پایین تنهحوله

ایستم و آبی که از موهایش روی دست به سینه منتظرش می

گیرد و سمتم قدم کند را با حوله میصورت و گردنش شره می

 دارد.برمی

و خودش پشت سرم  ی قدیچرخاند رو به آیینهمن را می

هایش را از چسباند و دستایستد و تنش را به کمرم میمی

 گذارد.دوطرف روی شکمم می

 موهای فرم کمی بلند شده و تا روی گردنم رسیده.

 د.کارام میای روی سرشانهساید و بوسهاش را به گردنم میبینی

 زند.خنده در صدایش موج می

 طوره؟گردالوی من چه -

 زنم.دستش می آزام روی

 خان.این سه تا فسقال باعث گردالو شدن منن عمران -

ام را سفت و محکم رود و گونهاش باالتر میصدای خنده

 بوسد.می

 فدای گامبالوی خودم آخه. -



 دوزم.ی خودم میکردهنگاهم را به صورت چاق شده و ورم

 های متورم..صورتی گرد و بینی و لب

 گویم.میبا ناراحتی ساختگی 

 دماغم رو ببین توروخدا. -

بینم که سعی در کنتدل گذارد و میهایش را روی موهایم میلب

 اش دارد.خنده

 ها تو دماغتن، یعنی در این حد افزایش سایز داشته!انگار بچه -

 
 

ُ 
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کف زند و درست بار قهقهه میکنم و او اینچپ چپ نگاهش می

گذارم و خورد و من هم دست روی شکمم میدستش، ضربه می

 کند.عمران هم با عشق ضربات آرامشان را لمس و نوازش می

 کند.زمزمه می



 جانم بابایی، خوشگالی من. -

کنم و به ام را که در دست دارم، روی دوربین تنظیم میگوشی

 گویم.عمران می

 به آینه نگاه کن. -

شود و بدون شک این عکس، یکی از او خیره به آینه می

 ی ماست.های پنج نفرهزیباترین عکس

 هایی که چندروز قبل در آتلیه انداختیم.حتی زیباتر از عکس

 رویم.کند و باهم از اتاق بیرون میهایش را به تن میلباس

قدر ام و آندرد کمرم زیاد است و دستم را پشتش نگه داشته

 تی راه رفتن هم برایم سخت شده.ام که حسنگین و تنبل شده

 کند.عمران به آرامی کمرم را نوازش می

 یکند و منتظر کالمی عاشقانه یا یک جملهپرعشق نگاهم می

 گوید.محبت آمیزم که می

 پنگوئن توپول من! -

 دهم.هایم را جلو میلب

 مجبوری انقدر به روم بیاری که چاق شدم؟ -

 کند.میسرش را آرام کنار گوشم خم 

 دی جلو!جوری میمیرم برات وقتی اون لبا رو اونآخ می -



 کنم.ای به سالن نشیمن میگزم و اشارهلب می

 مامان و بابات -

زند و خودش سمت آشپزخانه خان با دیدنمان لبخند میکیومرث

 رود.می

 و آیدمی بیرون شده کشیده سیخ به هایکباب سینی با 

 .گویدمی

 م میاید توی باغ؟ها شماهبچه -

 گوید.جون میمهین

 شه که بچم.یغما اذیت می -

کنم تا شاید کمی دستم را دور دست بازوی عمران حلقه می

تر شود و وزنم را روی او بیندازم و این درد لعنتی کمرم، کم

 گویم.می

 نه بریم، هوا هم خوبه. -

 دارد.جون پتو و بالشتی را برایم برمیمهین

 گیرد.رود و از دستش مییعمران جلو م

هر چهار نفرمان، یا شاید بهتر است بگویم، هفت نفرمان، سمت 

 رویم.آالچیق می



ها را اند و کبابخان کنار باربیکیو ایستادهعمران و کیومرث

 گوییم.ها میجون هم روزمرگیکنند و من و مهینآماده می

د گیرم و پیش از،این که فرصت کندستش را در دستم می

 گویم.نشانم و میای رویش میعقبش بکشد، بوسه

جون، ممنونم که مرسی که هستید، مرسی که دارمتون مهین -

 کنید.برام مادری می

بوسد و من عمیق کند و صورتم را میدست دور گردنم حلقه می

 بویمش.می

 زند.لب می

 تو دخترمی دورت بگردم مادر. -

ندت رو دارید با ما زندگی حالم که این قدر خوشدونی چهنمی

 کنید.می

خوطر وجود توئه عروسک خوشگل، این تغییدات عمران به

 مامان کوچولو.

 تو بودی که تونستی عمران رو سر به راه کنی.

آید و عمران وارد آالچیق خان سمتمان میعمران و کیومرث

 خندد.شود و میمی

 مادرشوهر و عروس رو چه به الو ترکوندن؟ -



 کشی کنید.باید گیس و گیسشما 

 دهد.خندد و خطاب به عمران جواب میخان بلندتر میکیومرث

تر یغما دختر ماست، تا تو پسر ما، تو انگار دادماد این بیش -

 ای.خونواده

 گوید.کند و میعمران سفره را پهن می

 جون، یادمه.از بچگی خیلی دوستم داشتی کبومرث -

 بوسد.را میجون پیشانی عمران مهین

 تو که قلب مایی عزیزدلم -

جون ی مهینای محکم و صدادار روی گونهعمران بوسه

 نشاند.می

 ایم.خوشگلهما چاکر مهین -

 خوریم.هایمان میشام را میان خنده و شوخی

 گوید.خان میکیومرث

راستی عصر آقای نجفی تماس گرفت، برای فردا دعومتمون  -

 که حتماً شما دوتا هم بیاید.کرد باغش، تأکید داشت 

 میاید؟

 عمران به من نگاه کرد.

 نه بابا دوره، باغ اونا که تزدیک چالوسه. -



 شه توی ماشین.یغما سختش می

 دهد.بعد ادامه می

 شماهم نرید. -

 خندد.خان میکیومرث

 دعوات کرده پسر، چرا نریم؟ -

 اندازد.عمران شانه باال می

زخرفا، البد یه عده جمع شدن االن چیه بابا این دورهمی م -

 تسکه کنایه بزنن که ورشکست شدید و کوفت و زهرمار.

 زند.جون لبخند میمهین

 نه مادر، بده که نریم. -

 دهد.کند و نفسش را سنگین بیرون میعمران سکوت می

 دونید.رفتن نداره که، اصال خودتون می -

 م منقبض شده.اند و شکمکوچولوها شروع به ورجه وورچه کرده

دهد روی شکم من ک باال و پایین عمران نگاهش را سر می

 گوید.شدنش مشهود است و با خنده می

 بریم تو خونه، معلومه خسته شدی -
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کنم قرار است که کمرم از قسمت ام و حس میبه پهلو خوابیده

 گودی، نصف شود.

 گذارد.را کنار تخت میاتاق شده و آن عمران با بطری آب وارد

 را عضالتش نگاهم با من و کندمی خارج تنش از را اشرکابی 

 هموذیان لبخندی با و پایدمی را من چشمی زیر او و کنممی شکار

 دخزمی پتو زیر دارد، پا به کوتاه شلوارک یک تنها کهدرحالی و

 .کندمی فرو موهایم میان را دستش و

 کنی؟بد نگاه می هوم چیه -

 خندم.آرام می

 نه بد نگاه نکردم که. -

 کشد.خودش را جلو می

 ست بینمان.ی من، مانعیاما نه زیاد، چرا که شکم برآمده

خورد و سر آورد و نفسش بر صورتم میصدایش را پایین می

 کند..انگشتانش سرم را نوازش می



جوری که ها، یهاما من دیدم که بد نگاه کردی، یعنی بد هم نه -

 انگار نظر داری بهم ورپریده؟

اش فرود ی سینهزنم و مشت آرامم را روی قفسهقهقهه می

 آورم.می

 شعور.بی -

 گوید.آورد و میسرش را جلو می

شعور تالفی این چندماه رو شعورم ولی این بیآره من بی -

 جوری به سرت بیاره که...

کند و مثل تمام این می بوسه برای همراهی به مجبور را من 

هایمان حرف بوسد و با بچهبار شکمم را مینشیند و سهمدت، می

 زند.می

دوباره کنارم دراز کشیده و دو دستش را دوطرف شکمم 

گذارد و او هم مثل من از این لغزش و حرکت نیالی و نیلیا و می

 نویان سر ذوق آمده.

کوچکشان کامالً  حرکات موج مانند شکمم تمامی ندارد و ضربات

 شود.حس می

 گوید.نشیند و عمران میای میدرست زیر دست عمران، ضربه



اوی پدرسوخته، شکم زنم سوراخ شد، آدم باشید بخوابید  -

 خب.

بخوابید که اومدید بیرون هم عادت کنید شبا بخوابید، نه که 

  جا کنید و دهن ما آسفالت بشه.شب و روزتون رو جابه

های بیست و هفت ها رو خطاب به جنیناینطوری با جدیت 

گوید که انگار در حال مکالمه با سه شخص بالغ مان میایهفته

 روی خودش است.روبه

کنم و امشب که انقدر هایم را دور گردنش حلقه میدست

تر از این چندوقت اخیر، و آرام است، حتی آرام چیز خوبهمه

یا دلشوره و شاید هم دانم چرا چیزی شبیه به یک ترس، نمی

 کند؟کابوس کنج قلبم سنگینی می
**** 

 اند.خان حاضر شدهجون و کیومرثایم و مهینصبحانه را خورده

که امروز را در خانه تنها ام از اینهیچ دلیلی، وحشت کردهبی

 بمانم.

کارها هستند، اما هرچند که در این عمارت تنها نیستم و خدمت

تر ین روزها که پزشکم اخطار داده بیشجون اخواهم مهیننمی

 حواسم را جمع بکنم، از من دور شود.



 رود.هایش در هم میآید و اخمجون سمتم میمهین

 وا چرا رنگت پریده مادر؟ -

 دانستم چه مرگم شده.کاش خودم می

 گویم.بلعم و میبغضم را به سختی با بزاق دهانم می

 شد که نرید.کاش می -

کند و بعد با جدیت خطاب گاهی پدرانه به من میخان نکیومرث

 .گویدبه عمران می

 خواد جایی بری، بمون پیشش.امروز نمی -

کشد و کند و دست پشت گردنش میای مکث میعمران لحظه

 کند.نفسش را کالفه به بیرون فوت می

خوایم همین روزا رستوران رو افتتاح کنیم، یکم از آخه می -

 مونده. هاشکاریخورده

 خندد.بیند و میخان را میی کیومرثنگاه بُرَنده

مونم گم رامین خودش امروز باشه من میباشه پدر من، می -

 پیش عروستون، خوبه؟

 گوید.بوسد و میام را میخان هم پیشانیکیومرث

نگران نباش باباجان، تنها نیستی، ماهم خدا بخواد تا شب  -

 گردیم.برمی



گیرد و لبخندی ام را در دست میسرد شدهجون دست مهین

 زند.بخش میاطمینان

مواظب خودتون باش دخترم، من دلم پیش توئه، زیاد  -

 ها، دراز بکش، استراحت کن، به خودت فشار نیار.نشینی

 کشم.برم و ناگهان در آغوشش میدست پیش می

 جونم، مراقبم.من عاشقتونم، چشم چشم مهین -

روند، انگار آن حس شوم ها که میسم و آنبواش را میگونه

 دهد.تر رخ نشان میکشد و بیشتر میسنگین

های تلویزیون را باال و کشد و شبکهعمران روی کاناپه دراز می

 کند.پایین می

 واینستا یغما، بیا بشین. -

 ام، باید طوری خودم را سرگرم کنم.من کالفه

 گویم.می

 میای بریم بیرون؟ -

 کند.ی چشم نگاهم میگوشهبا 

 وقت کجا؟اون -

 ها بگیریم.بریم چند دست لباس برای بچه -

 اندازد.با تخسی ابرو باال می



ی خریدهات رو اینترنی کردی، برو هرچی خیر، تو که همهنه -

 خوای سفارش بده.می

 ریم.ما بیرون نمی

 گوید.راست هم می

ی پیش ان هم هفتهها و کمدشها تکمیل است و تختخرید بچه

 به خانه آمد.

دانم، بیرون رفتن بهانه است برای خارج شدن اصال خودم که می

تواند داشته دانم چه علتی میاز این حالی که خودم هم نمی

 باشد.

 ایم.ی باال برایشان حاضر کردهاتاقی را در طبقه

ها گذارم و راهِ پلهکشد و دست رویش میکمرم باز هم تیر می

 گیرم.در پیش می  را

 کند.نشید و شاکی نگاهم میعمران می

 ها نرو باال یغما، کار دستمون ندی.جا؟ از پلهخوای اونچی می -

 کنم.با غیض نگاهش می

ام ریم، حداقل یه سر برم توی اتاقشون. حوصلهبیرون که نمی -

 سر رفته خب.



کنار گذارد و به آرامی و در آید و دست پشت کمرم میسمتم می

 رویم.ها باال میهم از پله

کنم و اول من و سپس عمران، وارد در اتاقشان را باز می

 شویم.می

 ها زحمتکاری قبل عمران و دوتا از خدمتهفته

 جا را کشیدند.چیدمان این

ای کمد سفیدشان را اتاق هجده متری را خالی کردند و گوشه

 و کنار هم.گذاشتند و سه تخت خوابشان را هم با فاصله 

هایشان و کنج اتاق هم میز بازی کوچک و ای دیگر گهوارهگوشه

 رود.ها که با دیدنشان دلم ضعف میسه مبل برای بچه

توری را هم که به سقف وصل کرده بودیم، کار عمران بود و 

 نخ با هم را پشمالو هایعروسک و  هواپیماها و هلیکوپترها

 .بودیم کرده آویزان نامرئی

هایشان بازیخواهم چیدمان اسابابروم و میمدشان میسمت ک

 کاری کنم.را دست

وم رهایشان میکنم و به سراغ کشوی لباسجایشان میجابهکمی

 های کوچکشان.و بعد هم جوراب و کفش و پاپوش



کشم و از تصور ی قرمزشان هم دستی میروی ماشین شارژ

کنارش بنشینند، که نویان رانندگی کند و خواهرهایش این

 شوم.میرم و زنده میمی

سینه به دیوار تکیه داده و نگاهم بهعمران در تمام مدت دست

 کند.می

 دیدی همه چی مرتبه عشقم؟ -

 ام.تر از همیشهحساس که بودم اما در این روزها، حساس

 و گیرممی دست در را شانایپارچه رنگی و کوچک هایتوپ 

 م.گوینشینم و با بغض میوسط اتاق می عروسکی یقالیچه روی

 حالم بده عمران. -

 گیرد.آید و سرم را در آغوش میسمتم می

 چت شده تو از دیشب تاحاال؟ -

 کنم.چکد و زمزمه میاشکم می

 من فقط ترسیدم، ترسیدم، همین. -

 پرسد.می

 آخه از چی؟ -

 است.و جواب من تنها یک کلمه

 دونم.نمی -



 م ندانم!گاه هو کاش هیچ
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 یغما#

 

 اندازم.بار دیگر نگاهی به ساعت مییک

تر از من، گوشی به دست شاید برای بیستمین بار عمران آشفته

 زند.گیرد و قدم میشان را میتر، شمارهو شاید هم بیش

خان و ساعت از ده شب گذشته و آخرین تماس ما با کیومرث

جون شود به ساعت دو بعدازظهر که مهینوط میجون، مربمهین

 تماس گرفت و حال من را پرسید.

ام و پاهایم را از استرس تکان روی مبل مقابل تلویزیون نشسته

 دهم.می

 طور بدی در خانه رنگ و بوی دلهره گرفته.همه چیز یک

 جا سرایت کرده.این اضطراب به تمام افراد حاضر در این

 کنند.گونه کار میحالتی وسواسکارها هم با خدمت



که نگاهش به تلفن در بار است، در حالیشان برای سومینیکی

های روی میز را گردگیری دست عمران دوخته شده، قاب عکس

 کند.می

بوی غذا از آشپزخانه به این سمت سالن هم کشیده شده و ما 

 ایم.کداممان حتی به آن لب هم نزدههیچ

 است. فایدهدار بودنش بیسعی عمران برای خود

دانم که او هم شبیه به من فکرهای صورتش سرخ شده و می

 جالبی در سر ندارد.

 ایستم.ریزم و مییک لیوان آب می

 گوید.شنوم که زیرلب میدارم و میسمتش قدم برمی

 بردار توروخدا بردار. -

 گیرم و او کف دستش را روی پیشانی عرقلیوان را مقابلش می

 اش.های خشکیدهکشد و زبان روی لباش میکرده

بدون شک بلوایی خوفناک در دل من به راه افتاده که 

 گیرند.هم آرام نمی هایم یک لحظهطفلک

اما به هرسختی و جان کندنی هست، عضالت صورتم را کش 

 زنم.خند شبیه است میتر به کجآورم و لبخندی که بیشمی

 ن، به یکی دیگه زنگ بزن.یه لیوان آب بخور عمرا -



 به کسایی که مهمونی بودن.

کند و انتظار این لحن و صدای شکسته از با عجز نگاهم می

 نگرانی را از او ندارم.

 دن.زدم یغما، زدم، جواب نمی -

 کنم.تر میی انگشتانم را دور لیوان تنگحلقه

 .شنونشاید، شاید توی ترافیکن، شاید صدای گوشی رو نمی -

دهد سکوت کند تا او هم زند و ترجیح میی بر موهایش میچنگ

 از احتماالتش بگوید.

رود و شماره وقفه راه میای آب بخورد، بیکه جرعهبدون این

 گیرد.می

 بار!ده بار، بیست بار، سی

 نه! انگار فایده ندارد.

ا را ام و شبکه هبی حوصله و پر از تنش، مقابل تلویزیون نشسته

 کنم.ین میباال و پای

شود و ی خبر خشک میای نگاهم به زیرنویس شبکهلحظه

 زنم.شوم و صدا میخیز مینیم

 عم، عمران -

 کشم.شنود و حاال بلندتر تقریباً فریاد مینمی



 عمران بیا. -

 گیرد.رساند و بازویم را میهول شده خودش را به من می

 چی شده، درد که نداری؟ -

 ست.دردم چیز دیگری درد هم دارم، اما حاال

 .کنمای به تلویزیون میهایم کوتاه و منقطع شده و اشارهنفس

حاال عالوه بر آن زیرنویس، خبری هم در حال پخش است و 

 گوید.خبرنگاری که می

، شاهد تصادف ی چالوسی جادهدو ساعت پیش در محدوده -

ه دای بین بیست و سه ماشین بودیم که تا به االن پانززنجیره

 ست کهزخمی و پنج کشته به جای گذاشته، گفتنی

 شنویم.و ما دیگر نمی

 شنویم.چیز نمیکداممان هیچهیچ

 دود.عمران سمت در می

 کنم رحمم منقبض شده.لرزم و حس میتمام قد می

 کشم.جیغ می

 عمران نرو، وایسا بیام -

 کشد.داد می

 بمون خونه. -



دانند پشت این خبر، می کهکارها هم ترسیده و درحالیخدمت

ریزند و من از شدت اتفاق خوشایندی نخوابیده، آرام اشک می

 نالم.ام و تنها میدرد خم شده

 های من رو از اتاق بیاره.یکیتون لباس -

گیرد و رود و یک نفر زیر کتف من را مییک نفر سمت اتاق می

 گوید.برد و دائم میسمت در می

نیست، خانوم نرید توروخدا، خانوم  خانوم شما حالتون خوب -

خواید اتون بشه چی؟ آخه کجا میاگه برید زبونم الل یه چیزی

 برید؟

 کنم.های خیس نگاهش میبا چشم

تونم عمران رو تنها بذارم، باید برم مطمئن بشم که نمی -

 خان سالمن.جون و کیومرثمهین

گردد و رود و برمیها از در بیرون میعمران با همان صندل

 دهد.انگشتش را تهدیدوار تکان می

 به جون خودت اگر بیای -

 کشم.ام و جیغ میروانی شده

 میام عمران، میام -



مانتو و شال ضخیمم را به همراه شلوار به دست دارد و کمکم 

 کنند تا بپوشمشان.می

 شود.دردم انگار در لحظه قطع می

عمران که نزدیک کنم به دنبال کنم و پا تند میتشکری می

 زنم.ماشین است و داد می

 عمران توروخدا وایسا، عمران جانِ من -

 زند.کوبد و داد میاش مشت میچندبار پشت هم بر پیشانی

 دی.جا کار دستم میلعنت بهت یغما، میای اون -

 کنم.التماسش می

 کنم.عمران من اگر بمونم دق می -

 کند.ها توقف میمقابل پلهگیرد و شود و دنده عقب میسوار می

ای خانگی و شوم و به او که با یک شلوار سورمهسوار می

 کنم.شرت و صندل پشت فرمان نشسته نگاه میتی

 کنم.برم و بخاری ماشین را روشن میدست پیش می

اش شدیداً برجسته شده و نبض و زیر چانه رگ کنار پیشانی

 زند.می

گزم تا آید و لب میراغم میدردی که قطع شده بود باز به س

 چیزی نگویم.



لرزد و پیش از او، برای این که حواسش گوشی جلوی فرمان می

 دارمش.کنم و برمیمن دست دراز می پرت نشود

 یک چشمش به جلوست و یک چشمش به من.

 گویم.با ذوق می

 خانِ.کیومرث -

 کوبد.روی فرمان می

 جواب بده بزن روی اسپیکر. -

 پنج_و_هشتاد_و_یستدو_پارت#
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 گوید.کنم و عمران میتماس را وصل می

 الو بابا، الو -

 شود.خان قطع و وصل میصدای کیومرث

 شنوی؟ من تویعمران، عمران صدام رو می -

 کوبد روی فرمان.شود و عمران مشت میتماس قطع می

 اشو بگیر، بدوزنگ بزن یغما، شماره -



پیچد، امشب من ن درد که در وجودم میلرزد و ایهایم میدست

 را خواهد کشت.

دهد و فوراً گیرم، جواب میبرای سومین بار که شماره را می

 گوید.می

 الو عمران -

دهد و بینم که عمران به سختی آب دهانش را فرو میمی

 گوید.می

 جانم بابا؟ صداتو دارم، اخبار رو دیدم، شماام تصادف کردید؟ -

 انگار در حال مساعدی نیست.کیومرث خان 

 دهم.هایم را بر هم فشار میچکد و لبهایم میاشک

 .گویدمی او 

 دن تهران.من و مادرت توی آمبوالنسیم، دارن انتقالمون می -

 تونی بیا، من دست و پام شکسته، بیا عمران.اگر می

شود و آور میعمران سرسامگوید و سرعت نام بیمارستان را می

ام و یک دستم گیره را محکم در دست گرفتهترس، دستمن از 

 ام.را روی دهانم گذاشته



این انقباضات رحم و دردهای ناگهانی که به فواصل زمانی مرتب 

شود، درد زایمان است و شود و دوباره از سر گرفته میقطع می

 ما در شرایطی نیستیم که بخواهم این مسئله را بازگو کنم.

رین حال ممکن است و من فقط به این فکر تعمران در آشفته

جون هم در حد شکستگی دیدگی مهینکنم که کاش آسیبمی

 باشد.

 کند.عمران زمزمه می

 خدایا رحم کن -

 ام.و من به هق هق افتاده

 کند.ی بیمارستان پارک میماشین را در محوطه

دانم در تمام این دود سمت اورژانس و من نمیاو زیر باران می

 ظات خدا چه توانی به جانم داده که هنوز قادر به حرکتم.لح

رسم که عمران با مسئول تریاژ در حال وقتی به اورژانس می

 بحث است و صدایش را باال برده.

 ان.گم تصادفیخانوم می -

 دهد.اعصاب هم با اخم جواب میزن بی

آقا از سه ساعت پیش تا حاال نزدیک سی چهل تا تصادفی  -

 آوردن.



 ی باال.گفتم برو طبقه

 کوبد.عمران دستش را روی میز می

 ست، کدوم رو برم؟پنج طبقه باالی این خراب شده -

کند و پشت کامپیوتر زن نگاهی تیز سمت عمران روانه می

 نشیند.می

 هاشون؟اسم -

اش در حالی که سعی های کلید شدهعمران از پشت دندان

 گوید.کند هوار نکشد میمی

 رث حکمت و مهین پورملک.کیوم -

 گوید.زن با ابروهایی گره خورده می

ی دوم بخش رادیولوژی، مهین پورملک کیومرث حکمت طبقه -

 ی چهارم اتاق عمل.طبقه

چرخاند بازد و سر میای رنگ میی سرخ عمران در لحظهچهره

 گوید.خیره به من می

 بیا -

 آسانسور انتهای راهروست.

 شویم.وارد می



های فرو ، من بغضهاهایش را مشت کرده و پشت این گرهدست

 بینم.اش را میی مردانهخورده

اش سر انگشتان پاهایش از سرما سرخ شده اما عرق از پیشانی

 کند.شُره می

 کند.نگاهم می

  ات که نیست؟چته یغما؟ چیزی -

 درد نداری؟

است تکان کشم و سرم را به چپ و ری لبم را به دندان میگوشه

 دهم.می

 ترسم لب باز کنم و وخامت حالم را از آهنگ صدایم بفهمد.می

 شویم.ی دوم میوارد طبقه

خان روی ویلچر نشسته در حالی که در همان لحظه کیومرث

 آید.از اتاق عکسبرداری بیرون می دهدکسی از پشت هولش می

ی آبهای اش شکافته شده و یک ردیف بخیه با نخکنار پیشانی

 کند و خون روی لباسش ریخته.رویش خورنمایی می

 زند.خان صدا میدود و رو به کیومرثعمران جلو می

  بابا -



چرخاند و رو به مردی که پشت خان سمت ما سر میکیومرث

 گوید.سرش است می

 آقا ممنون، پسرم اومد. -

 گوید.کند و به من میاخم می

 تو چرا با این وضعیتت؟ -

ام و به دست چپ و پای راست متورم و دهانم گذاشتهدست روی 

 ریزم.اش زل زده ام و اشک میشکافته شده پیشانی

 پرسد.عمران می

شده؟ االن باید دست و کجا باید برم؟ مهین اتاق عمله؟ چی -

 پات رو گچ بگیرن؟

 خان هم حال بدتری نسبت به ما دارد.کیومرث

فته را دیده، سعی دارد اما وقتی عمران هول شده و منِ وا ر

 کنترل اوضاع را در دست بگیرد.

 به من مسکن تزدیق کردن، فعال گچ و آتل مهم نیست. -

 برو باال ببینیم مادرت در چه حاله.

 شویم.بار هرسه وارد آسانسور میاین

 کنم.در دل التماسشان می



خاطر ها، االن وقت اومدن نیست، صبر کنید، بهاالن نه بچه"

کس خوب نیست عزیزای صبر کنید، امشب حال هیچمامان 

 "دلم

 

های یک ساعت است که پشت در اتاق عمل من روی صندلی

ام و هزار ام و هرچه ذکر و دعا بلد بودم را خواندهسرد نشسته

 ام.نذر و نیاز کرده

 کوبد.رود و سر بر دیوار میعمران راه می

روی ویلچر سر خان با صورتی جمع شده از درد و غصه کیومرث

 پایین انداخته.

 ی استراحت نیست.دیگر بین دردهایم فاصله

 کشم تا صدایم در نیاید.سره شده و من نفس عمیق میدرد یک

اند در هایم را نشنیده گرفتهاند و التماسبه حرفم گوش نداده

 این هاگیر و واگیر.

 خواهم به عمران بگویم.می

ام به دادم هم دارد، تا نمردهبگویم این بیمارستان بخش زایمان 

 برس که دیگر توان ندارم.

 کشد روی فکرم.اما باز شدن در اتاق عمل خط بطالن می



خان خیره به دهان برد و کیومرثعمران سمت دکتر هجوم می

 ایستم.گیرم و میاوست و من دست به دیوار می

 گوید.عمران می

 دکتر حال مادرم خوبه، خوبه مگه نه؟ -
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 ست حدودا پنجاه ساله.دکتر مردی

مان دور روی هرسه دهد و نگاهش را یکآب دهانش را فرو می

چرخاند و با مکثی که انگار قرار است جانمان را بگیرد تا زبان می

 گوید.بجنباند می

متأسفم واقعاً، ما تمام تالشمون رو کردیم، اما وقتی رسونده  -

بودنشون به بیمارستان خون زیادی ازشون رفته بود و آسیب 

 اشون وارد شده بود.ای به نخاع و جمجهجدی

کند و بعد دو دستی بر سرش عمران اول مبهوت نگاهش می

 کوبد.می



برد و از ته کوبد، دست بین موهایش میبر صورتش می

کوبد و با ی دیوار میکِشدشان و در نهایت سر به گوشهمی

 صدایی خفه می،گوید.

 کار کردی با ما؟خدا، خدا چی -

 بینم که کمرش خم شده.بینم، به وضوح میمی

 زند.خان از ته دل ناله میکیومرث

 مهینم -

 ریزد.و با صدای بلند و های های اشک می

خواهم، دیدن دو مرد محبوبم در آخرین چیزی که در دنیا می

 حال ضجه زدن است.

 ه کنند.ترسم هردو سکتمی

 زند.خورد و صورتش به کبودی میعمران کنج دیوار سر می

 کند.خان فقط زمزمه میکیومرث

 مهین، مهین امکان نداره، مهینم -

من اما دهانم را مثل ماهی از آب بیرون افتاده باز و بسته 

 کنم.می

 نفس ندارم و درد امانم را بریده.

 بینم، درست است؟خواب می



خان با سری فرو افتاده تسلیت و کیومرث دکتر رو به عمران

 گوید.می

 تسلیت برای چه؟

 جونِ من؟جونِ ما؟ مهینجون، مهینمهین

خان موافقم. رفتن نه این امکان ندارد. من هم با کیومرث

 جون امکان ندارد.مهین

 کنم.ی جانم که در تن دارم نگاهشان میشوکه شده با ته مانده

 ؟هایم کجا غیبشان زدهاشک

 خواهد از کنار من عبور کند.دکتر می

 کند.دانم چه چیزی توجهش را جلب مینمی

رنگی که به ناگاه از میان پاهایم جاری شده و شاید این مایع بی

 ام.شاید زانوهای خم شده

هایم بسته خورم و چشمفهمم وقتی به زمین میدانم اما مینمی

 گوید.شنوم که میشود، صدایش را میمی

 ی آبش پاره شده.ست، کیسهپرستار، پرستار این خانوم حامله -

 تر از هر زمانی دیگر.شود، سیاهو دنیا سیاه می
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 پایت را، از بیخ گلوی ما بردار.

 بگذار نفس بکشیم.

 ایم سرنوشت؟مگر چه کار به کارت داشته

 شنوی صدایمان را؟!آهای! می

 کنم.باز میچشم 

 جان!جان و شاید هم بیجان، نیمهکم

 درد دارم.

 انگار که در شکمم چاقو فرو کرده باشند!

 شکمم!

 آورم وکند را باال میدستی که آنژیوکت پشتش خودنمایی می

 گذارم.روی شکمم می

 کنم.وحشت می

 در شکمم خبری از شیطنتشان نیست.

 کنم؟چرا حسشان نمی

 آورم، صدای دکتر است.ه یاد میآخرین چیزی را که ب



 دکتر، دکتر، همان دکترِ جراح.

 جون، تصادف و، و کاشمهین

 کاش چیزی به یاد نیاورم.

 خواهم تکان بخورم و از روی تخت پایین بیایم.می

 دهد.اما درد شکمم این اجازه را به من نمی

 نالم.جوشد و میهایم میاشک

 پرستار، پرستار -

 جا نیست؟کسی این

بینم که سمت دیگر این سال را میچرخانم و زنی میانسر می

اتاق بزرگ، روی تخت دراز کشیده و با چشمانی باز نگاهم 

 کند.می

 غیر از من و او چند بیمار دیگر هم هستند.

 گوید.دهد و میزنگ باالی تختش را فشار می

 بیدار شدی مامان خانوم؟ -

 .گویمگلویی خشک شده میریزم و با صدایی گرفته و اشک می

جونم، آخ هام کجاان؟ عمران کجاست؟ مهینهام، بچهبچه -

 جونممهین

 گوید.شنوم که آرام و با ترحم میمی



 دختر بیچاره. -

شود و سرم را به سمت مسیر ورودش تغییر پرستار وارد می

 دهم.می

 خندد.آید و مهربان مینزدیکم می

های خوشگلت رو دادی که چشمعجب به این دنیا افتخار چه -

 به روش باز کنی.

گیرم کند و من ملتمسانه مچ دستش را میاو عالئمم را چک می

 گویم.و می

 هام چی شدن؟هام، توروخدا بگو بچهبچه -

کند و سکوتش جان هایم را پاک میدارد و اشکدستمالی برمی

 رساند.به لبم می

 ام چی شدن؟هکنم بهم بگو بچهخانوم التماست می -

 گوید.خندد و میمی

هات عجله داشتن به چی شدن یعنی چی دختر خوب؟ فسقلی -

 دنیا بیان.

 االن هم حال هرسه تاشون خوبه.

 کنم.ناباور نگاهش می

 واقعا؟  -



 کند.اخمی با نمک می

 معلومه که واقعا. -

 کوچولو موچولو هستن، اما خداروشکر سالمن و تحت مراقبت.

 دانم بخندم یا گریه کنم.نمیلرزم، می

 گوید.کند و میچیزهایی را یادداشت می

هات خودت هم که دوروزه خوابیدی تنبل خانوم، دل فسقل -

 ها.برای مامانشون تنگ شده

خوای ان، زودتر خوب شو، مگه نمیبستری NICUبخش 

 ببینیشون؟

 بینم.دلم پر کشیده و انگار که رویا می

 زند به رویایم.یاما کابوسی شبیخون م

 گویم.گیرم و میگریه را از سر می

 عمران -

ی بیمارِ روی اعصابی چه خوب است که او مهربان است و حوصله

 چون من را دارد.

 گوید.نشیند و میی تخت میلبه

 آقا عمران همسرته؟ -

 دهم.با بغض سر تکان می



 جا نیست؟آره، این -

 کند.صورتم را نوازش می

 مادرشوهرت متأسفم. بابت فوت -

همسرت هم صبح اومد بیمارستان، یکم از پشت شیشه نگاهت 

 کرد و یکی دو دقیقه پیش کوچولوهاتون بود و رفت.

جا بود. همسرت هم اما این دو روز و نیم رو برادرت دائم این

گفت که مجبوره بره اما به محض رو به راه شدنت باهاش تماس 

 بگیریم.

 پرسم.کشم و متعجب میال میام را با صدا بابینی

 برادرم؟ -

 کند.می ICUای به دری که رویش نوشته شده اشاره

 جا ایستاده.اوناهاش، اون -

جا هم سبزهای گیرم و نگاهم از همینکمی سرم را باال می

 بیند.مهربانش را می

قطعاً هرزنی دوست دارد پس از چشم باز کردن، در حالی که درد 

 کرده، همسرش را کنارش ببیند.کشیده و وضع حمل 



دانم حاال و در چنین شرایطی، تمام بار زندگی و اما من می

خواهم حتی به آن فکر کنم تا رسیدگی به امور مراسمی که نمی

 هایی مَردِ من است.مبادا باورش کنم، روی شانه

شود دلگرمی برای دل اش میو وجود رامین و نگاه خسته

 ام.خسته

دهم آورم و برایش تکان میم و دستم را باال میبغض فرو می ده

هایش روی هم و لبخندی گرم و او جوابم را با فشردن چشم

 دهد.می

 پرسم.ایستد که عزم رفتن کند و من میپرستار می

 ام.بستری ICUچرا من توی  -

، دکتر هم بیاد ، اما نگران نباشچون وضعیتت خاص بود مامانی -

 دیم به بخش.لت میمعاینت بکنه، انتقا

 گویم.می

 هام رو ببینم.خوام بچهمی -

 دهد.سر تکان می

ی بلند شدن از روی تخت رو بهت بده خودم دکتر اجازه -

 برمت پیششون.می

 شه با همسرم حرف بزنم؟می -



 دهد.باز هم با مهر پاسخ می

 جا تلفن قدغنه.عزیزم این -

 گیرم خودش رو برسونه.تماس می

 زنم.میلبخندی 

 مرسی، ممنونم ازت. -

 زند.چشمکی می

 کنم مامان خوشگله.خواهش می -
**** 

 اند.به بخش انتقالم داده

ها و ام را بشویم و لباسکنند تا پایین تنهدو پرستار کمک می

 پدهایم را عوض کنم.

 ام.درد دارم اما حاال حس بهتری پیدا کرده

پریده تر به نظر های گشادِ سبزِ روشن، رنگدر این لباس

 رسم.می

 روم.اندازم و سمت تخت میشالی روی سرم می

شود و رو به هایم از درد بسته مینشینم و چشمرویش می

 گویم.کند میبهیاری که تختم را مرتب می

ً 
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شه از اون آقایی که همراه منن و توی سالن نشستن، لطفاً می -

 اشون رو بگیرید و برام بیارید؟گوشی

ای بعد با موبایل رامین گوید و دقیقهای میرویی بلهبا خوش

 گردد.برمی

کردم گیرم و برخالف انتظارم که فکر میی عمران را میشماره

 باید زیاد منتظر بمانم تا جواب دهد، با دومین بوق صدای گرفته

ین که فرصتی برای پیچد و پیش از او غمگینش در گوشم می

 گوید.جواب دادن به من بدهد می

  ، یغما خوبه؟جا گیرمرامین داداش شرمنده، من این -

 زنم.لب می

 عمران -

 دهد.کند و بعد جواب میسکوت می

 جونِ دلِ عمران خانومم. -

 زنم.شکند و زیر گریه میبغضم می



 جونعمران، مهین -

 لرزد.اش میصدای مردانه

نکن خانومم، گریه نکن، مهین راضی نیست تو گریه گریه  -

 کنی.

 گریه نکن دردات به جون عمران.

 نالم.می

 خوام، بیا.عمران من تورو می -

 گوید.فهمم که میاش را میکالفگی

از بیمارستان زنگ زدن گفتن که حالت بهتره، به جان خودت  -

یه ساعت اومدم، اما هامون پیام داد که پروازشون تا داشتم می

 شینه.دیگه می

 جا اوضاع خوب نیست یغما.این

ها بیان، خیالم از بابتشون راحت بشه، بابا خیلی بذار بچه

 قراره، بسپرمش دست هامون.بی

 خودم میام.

 احتماالً فردا مرخصی.

 خواهم بگویم اوضاع من هم خوب نیست.می

 خواهم.من هم شوهرم را می



 توانم خودخواه شوم.اما نمی

 خان را چه کند؟ومرثکی

 کشد.شود پوفی کالفه میسکوتم که طوالنی می

 درکم کن یغما. -

که کنم و بدون اینگویم و خداحافظی میای زیرلب میباشه

 کنم.منتظر جوابی باشم، گوشی را قطع می

 آید.پرستادم کنارم می

 عزیزم پاشو دیگه بریم پیش کوچولوهات -

 گویم.با عجز می

 جوری راه برم.ن چهوای آخه م -

 زند.به شوخی و آرام به کمرم ضربه می

 پاشو تنبل پاشو -

 کند.گیرد و کمکم میدستم را می

رویم و رامین سریع از روی صندلی بلند از اتاق بیرون می

 شود.می

 کمک بکنم؟ -

 گوید.پرستار می

 نه آقا ممنونم، من هستم کنارشون -



 رویم.سمت آسانسور میکنم و قدرشناس به رامین نگاه می

 شویم.وارد بخش نوزادان می

 ریزد.دلم هری پایین می

 ی چندنفرشان در هم پیچیده.صدای گریه

 رود تا من وارد شوم.کند و خودش کنار میپرستار در را باز می

قدر سرشار از یک حس عجیبم که گذارم و حاال آنپا داخل می

 ام.درد را فراموش کرده

کنم و های کوچک مخصوصشان را نگاه میتخت یک به یک روی

 کشند.روم، درواقع پاهایم من را جلو میجلو می

 ایستم.و می

 سه تخت پشت سر هم.

 نشیند.دانم نگاهم اول روی کدامشان مینمی

 روی کدام یک از این سه موجود کوچک.

 کند.شان با صدایی ریز و آرام گریه مییکی

 روم.جلوتر می

کی که نام من رویش نوشته شده و صورتی رنگ بند کوچدست

 خیلی بزرگ است. های زیادی کوچکش، برای دستاست

 دارم.قدم بعدی را برمی



 اند.دوتای دیگری خوابیده

 هایشان جای سوزن است.پشت دست

 ، نویان است.ی یک کف دست استآن فسقلی که به زور اندازه

 تر است.از خواهرهایش کوچک

اند که بر دستگاه ونتیالتور وصل هانش فرو کردهشلنگی بر د

 اایف را کمربند نقش او برای مادر، نام دستبندِ آن شاید  است و

 .کند

 دارم.کاغذی را از کنارش برمی

 نوزاد پسر، نام مادر یغما نیکزاد، وزن هشتصد گرم. -

 تر است.دختر ساکت من، کمی از برادرش بزرگ

 یغما نیکزاد، وزن نهصد گرم.نوزاد دختر، نام مادر  -

 زنم.این که ساکت تر است را به آرای صدا می

 نیالیِ من -

 روم، سر و صدای آرامی به راه انداخته.سمت نیلیا می

 وزن او یک کیلو و پنجاه گرم است.

 کوچک است، زیادی ریز و کوچک.

آید دخترکِ اما کنار خواهر و برادرش، پهلوانی به حساب می

 زشت من.



ت نهایهایی تقریباً شبیه به هم و پوستی بیشان با چهرهسههر

 نازک و سرخ هستند.

 تپد.قرار میقلبم بی

 ام.اش نکردهحال تجربهحسی را دارم که تابه

دانم خدا را شود و نمیدلم برای تنفس دردناکشان هزارتکه می

 خاطر دردشان شِکوه کنم.بابت زنده بودنشان شاکر باشم، یا به

مویش، چندتار خیلی سر نویان، برخالف خواهرهای بی روی

 شود.خیلی نازک و پرزمانند دیده می

 تر است.کف پایش، کمی از یک بند انگشت من کوچک

 زنم.ریزم و لبخند میاشکی می

 جوری قراره بزرگ بشید؟شماها چه -

 زند.پرستار صدایم می

 بیا دیگه مامان خوشگله. -

 دلِ دل کندن ندارم.

 کنم.اره میاش

 کنه.نیلیا داره گریه می -

 خندد.می

 جونم، اون خانوم خانوما اسمش نیلیاست؟ای -



 ست.پارهمعلومه خیلی آتیش

، پرستارهای بخش مراقبشون فعالً باهاشون خداحافظی کن

 هستن.

 تر از برگ گلشان را لمس کنم.ترسم حتی پوست نازکمی

ای سر کشم و بوسهمیایشان های شیشهی تختدستم را لبه

نم چسبازنم و یک به یک و به آرامی، به سرشان میانگشتانم می

 گویم.و آرام می

خوب بشید، قول بدید خوب و قوی بشید. بجنگید برای  -

 هاتون.نفس

 ما بهتون احتیاج داریم.

 اید.شما خودِ خودِ عشق و زندگی
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 ام پلک بر هم بگذارم.نتوانستهتمام دیشب را 

رود و از طرفی به این فکر ویلی میدلم برای فرزندانم قیلی

 جون را پر کرد؟!شود جای خالی مهینطور میکنم که چهمی



 شود؟اصالً مگر می

 عزیزی که رفته، دیگر رفته.

شود بر روح و شود در چشم، سوهان میاش خار میجای خالی

 شود بر دل.غم می

ید در کودکی که مادرم را از دست دادم، غمش را نفهمیدم، شا

مادر کنم که برای دومین بار بیاما حاال با تمام وجود حس می

 ام.شده

اش یک جا نگاهم به ساعت است و دلم هزار تکه شده و هرتکه

 است.

 کنار عمران و کوچولوهایِ زیادی کوچولویمان.

ارستان کنار من کنار رامینی که چندین ساعت است در بیم

 بارد.مانده و خستگی از نگاهش می

 کنار هما و هامون.

 جون.ی مهینخان و کنار جمسم خفتهکنار کیومرث

 شود.ی در باال و پایین میگیرهدست

منتظرم که پرستار وارد شود اما ابتدا یک دسته گل رز قرمز 

شود و بعد مردی با دو چشمِ به گودی نشسته و سرخ وارد می



خورم در همین دوروز کلی الغر و ه با صورتی که قسم میشد

 تکیده شده.

 دارد.آید و سمتم قدم برمیمرد من داخل می

 .است بدقواره تنش به عجیب مادرش، عزای مشکیِ پیراهنِ  

مرد است که بغضش را در پس لبخندش پنهان کرده و با دسته 

 گل وارد شده.

 کند.تمام جانم جانش را طلب می

، کنارم روی گذارد و بدون کالمیا روی میز کنار تخت میگل ر

 کند.هایمان تن دیگری را محاصره مینشیند و دستتخت می

اش بویدم و من تشنه و دلتنگ و پرغصه، سر بر سینهاو می

 ریزم.سایم و آرام اشک میمی

 گوید.بوسد و میگاهم را میگیج

شم ای. دارم خفه میدیگهتر از هروقت دلتنگتم یغما، بیش -

 شم.یغما، دارم خفه می

شود چهار انگشتم را روی سیب آدمش که باال و پایین می

 کشم.می

بینیم؟ چرا جوری شد عمران؟ چرا ما روز خوش نمیچرا این -

 جون رو ازمون گرفت؟خدا مهین



 کند.موهایم را نوازش می

 کند.کنج لبش کمی رو به باال انحنا پیدا می

 گوید.دهد و در عوض میجوابم را نمی

 دنیا آوردی یغما.مرسی که سه تا فنچول به -

 قدر اذیت شدی.دونم چهمی

 کنم.نگاهش می

 دیدیشون؟ -

 زند.لبخند می

 ها.ی یه کف دستن پدرسوختهاندازه -

 گویم.رود و میدلم برایشان قنج می

 نم عمران.کجا باشن، من دق میاما باید حاال حاالها این -

 گیرد.باری دیگر تنم را به آغوش می

 هرروز میارمت ببینیشون. -

ترین خواهیم به روی خودمان نیاوریم که بزرگهرچه هردو می

 ایم، شدنی نیست.مان را از دست دادهی زندگیفرشته

 چکد.زنم و قطره اشکی از چشمم پایین میمن لبخند می

 جون ندیدشون!مهین -

 رود.کند و سمت پنجره مید و پشت به من میایستعمران می



اش را باز کرده تا شاید هوا به صورتش بخورد و نفس گوشه

 بگیرد برای بلعیدن بغضش.

 اش سخت نیست.های لرزان مردانهاما دیدن شانه

 
 

 تر راه بروم.توانم راحتحالم کمی بهتر شده و می

نم را میان ایم و انگشتاشده NICUبه همراه عمران راهی بخش 

 انگشتانش اسیر کرده.

 گوید.پرستار می

جا پشت شیشه باشید، تا مامانی خب بابایی لطفاً شما همین -

 ها.برن پیش بچه

 دهد.رسد اما سری تکان میعمران ناراضی به نظر می

های آرام نوزادان و شویم و باز هم صدای گریهوارد می

بینم روم و میها میبچهشود.سمت هایشان شنیده میقراریبی

 که نیلیا و نویان خواب هستند.

های سایز یک که برایشان خیلی بزرگ است با دیدن پوشک

 نشیند.هایم میگیرد و اشک شوق به چشمام میخنده

 گوید.پرستار می



 خوای بغلشون کنی؟می -

آورم من حتی از درآغوش گیرم و به یاد میلبم را محکم گاز می

اد که زمان تولدش سه چهار برابر کودکانم بود هم گرفتن هیر

 وحشت داشتم.

 ها را در آغوش بگیرم؟خواهم این عروسکطور میحاال چه

 تونم؟جوری؟ یعنی میچه -

 خندد.رویی میبا خوش

، یا kmcجا یک مراقبتی داریم، به اسم آره عزیزم، ما این -

 همون مراقبتِ کانگوروییِ مادر.

رو پوشی و بچهکه شما یک لباس مخصوص می صورت این به 

 ذاری روی قلبت.می

دانم، اما این را خوب هیجان است یا هرچیز دیگری را نمی

 خواهم پرواز کنم و فریاد بکشم.دانم که میمی

 پوشم.کند و من لباس را میکمکم می

 گوید.با خنده می

 خب کدومشون رو اول بهت بدم؟ -

ران از پشت شیشه مشتاقانه نگاهم بینم که عمچرخم و میمی

 کند.می



 کنم.روم و دست دراز میسمت نیالی می

 ترسم اذیت بشن.اون دوتای دیگه که خوابن، می -

 آورد.ای را که کنار اتاق است، برایم نزدیک تخت میصندلی

 جا عزیزم.بشین این -

کند و پرستار، نیالی را روی نگاه عمران هم با من حرکت می

 گذارد.ام و قسمت باز لباس میی سینهقفسهپوست 

گزم و کنم و لب میبندم و حرارت تنش را حس میچشم می

 کنم.زمزمه می

 خدایا شکرت. -

بینم که به ما مانده و کنم نگاه عمران را میچشم که باز می

 گذارد.بوسد و روی شیشه میانگشتانش را می

 ذارد.گمقابل نیالی مینقو را هم سمت دیگر و پرستار نیلیای نق

 مراقبشون باش. -

کنم و ام محافظت میهایم از دو شیء ارزشمند شکنندهبا دست

دهند و من ها به آرامی پاهایشان را روی پوستم حرکت میآن

 نظیر.شود از این لمسِ بیمور مورم می

چکد، سر خورده و روی هایم میاراده از چشمهایی که بیاشک

 خورد.مویشان غلت میبیسرهای کوچک و 



 شود.صدایی ریز و ضعیف از نویان بلند می

 گویم.آورد و من با ترس مینویان را آرام می

 تونم نگهش دارم.وای نه، من نمی -

 دهد.خندد و او را هم میان خواهرهایش جای میمی

 تونی مامانیمی -

 د.ندابا دو دستم چنان با ترس و لرز مراقبشان هستم که خدا می

 زند.لب می

 دیدی تونستی؟ -

طور گاهی زبان فهمم که چهحسم قابل توصیف نیست و حاال می

 شود.قاصر می

 کند.قراری نگاهمان میعمران با بی

 گویم.می

 شه یه لحظه همسرم هم بیاد؟می -

 کند که داخل شود.دهد و رو به عمران اشاره میسرتکان می

 اهکوت مسیر این و  شناسدپا نمیبینم که انگار عمران سر از می

 .آیدمی طورچه را

 لرزد.گزم و صدایم میایستد و لب میمقابل ما می

 زنه.عمران قلبشون مثل گنجشک می -



 ست.، بلکه بارانیهای مرد من، امروز ابری هم نههوای چشم

، دو قطره شان کندکه بخواهد از من مخفیمهابا و بدون اینبی

 گیرد.خورد و سر باال میایش پایین سر میهاشک از چشم

 خاطر داشتن چهارتاشون.خدایا مخلصتم به -

 درازی را در پیش داریم. و این ماییم که بدون شک راه

 ی پنج نفره.یک خانواده

ِ 

 نود_و_دویست_پارت#

 

 یغما#

 

عمران کارهای ترخیصم را انجام داده و رامین با نگاهی خسته 

 گوید.می

 رم خونه دوش بگیرم یکم استراحت کنم.جان من میعمران -

 کاری داشتی بهم خبر بده.

 کند.عمران با شرمندگی نگاهش می

 طوری باید ازت تشکر کنم.دونم چهخدا اصالً نمیبه -

 خیلی زحمت کشیدی.



 خیالم رو از بابت یغما راحت کرده بودی.

 زند.لبخند می

 ست، یغما مثل خواهرمه.وظیفه -

 دهد.ی تأسف به چپ و راست تکان میسرش را به نشانه

 غم آخرت باشه پسر، مراسم تدفین امروزه؟ -

 دهد.عمران نفسش را با درد بیرون می

 کنه.ام کانادا زندگی مینه، خاله کوچیکه -

 رسه.امشب می

 خاطرش صبر کنیم.بابا خواست که به

 مراسم فرداست.

های مانتو را خورد و دکمهمیهای من روی گونه غلت اشک

 گویم.بندم و میمی

 من حاضرم. -

رویم و من سه قلبم را به سه تکه هرسه از بیمارستان بیرون می

 گذارم.کنم و کنار کوچولوهایمان جا میتقسیم می

رود و کنم و او سمت ماشین خودش میاز رامین تشکر می

را در دست  عمران در حالی که با یک دست دسته گل و وسایلم

 کند تا راه بروم.دارد، با دست دیگر بازویم را گرفته و کمک می



کند و وسایل را روی صندلی عقب در ماشین را برایم باز می

 شود.گذارد و خودش سوار میمی

 افتیم.خواباند و به راه میصندلی جلو را کمی برایم می

 کند سمتم.رو می

 جااون هم میاد اونی خودمون، ترالن گفت ببرمت خونه -

 کنم.ی چشم نگاهش میبا گوشه

 خوام بیام عمارت.می -

 دهد.خیره به جلو جواب می

ی خودمون، جو عمارت االن طوری نیست که ریم خونهمی -

 برای تو مناسب باشه.

 مونی.ترالن هم میاد پیشت، تنها نمی

 اندازم.لرزد و سر باال میام میچانه

 بیام.خوام نه عمران می -

 کند.کالفه نچی می

 دِ المصب تو زایمان کردی. -

 باید استراحت کنی.

 کنم.جا توی اتاق خودمون استراحت میمیام اون -

 جا زندگی نکردیم؟مگه این چندماه رو اون



 عمران منم عزادارم، منم مادر از دست دادم نه مادرشوهر.

 خوام کنارتون باشم.منم می

 کنار تو.

 راند.پذیرد و سمت عمارت میمیست اما ناراضی

 بنرهای سیاهِ تسلیت تمام دیوارهای بیرونی عمارت را پوشانده.

 شود.قلبم مچاله می

 شویم.زند و وارد میریموت را می

های لعنتی مشکی، ردیف در باغ های بزرگ گل با روبانتاج

 اند.چیده شده

ا را های بلند همجا هم صدای گریهشوم و از همینپیاده می

 شنوم.می

 زند.هایم راه گرفته و عمران آشفته لب میاشک

 از وقتی اومده فقط کارش جیغ و داده، خیلی ناآرومه. -

 کشم تا صدای هق هقم را خفه کنم.لبم را به دان می

 حق داره. -

، نگاه همه سمت ما شویمکنیم و وارد خانه میدر را که باز می

 چرخد.می



ای از دوستان و فامیل که برای گفتن در سالن پذیرایی عده

 اند.اند نشستهتسلیت آمده

قدری آرام است که خودم هم به زور صدای سالمم آن

 شنومش.می

ما های ههایم با شنیدن مویهکه گریهایستند و درحالیمقابلم می

 کنم.هایشان میاوج گرفته، تشکر آرامی بابت تسلیت

روم و من در آغوشش فرو می آید واولین نفری که به سمتم می

 ریزم هامون است.اشک می

 گوید.لرزد و میصدایش می

 جا، قرار بود بری خونه.خوبی خاله ریزه؟ چرا اومدی این -

های مردان این گیرم و اشک چه غریبانه در چشمسر باال می

 خانه النه کرده.

 گم.تسلیت می -

 دهد.می بوسد و جوابم را طور دیگریروی موهایم را می

 هاتون مبارک عزیزدلم.قدم نورسیده -

 پس از او نوبت ترالن است.

 .کنیممی گریه و بوییممی و ایمکشیده آغوش به را دیگریک 

 جون.هم از دلتنگی و هم غم رفتن مهین



 قدری خوب بود که رفتنشان ما را آتش زده بود.جون آنمهین

ای وابسته شدن ترالنِ ماه هایی را که کنار ترالن مانده بود، بر

 ی محبت مادری به او کافی بود.تشنه

ی ترین مسئلهاهمیتی شکمم، در حال حاضر، بیدرد در ناحیه

 ممکن است.

 کنم.سمت هما که نگاهش به ماست پرواز می

 هایش شدیداً متورم شده.روی ویلچر نشسته و چشم

 د.کنهای از ته دلش، دل سنگ را هم آب میها و گریهناله

 هایش خشک شده.ی اشکاما انگار چشمه

کنیم و او با دیگر حلقه میشوم و دست دور گردن یکخم می

 گوید.هق هق می

تنگ ما شد؟ دیدی مامانم رفت؟ یغما مامانم دلیغما دیدی چی -

 بود.

یغما مامانم چشم به راه ما بود، آخ مامان مهربونم، وای 

تنهامون بذاری، وای جوری دلت اومد جون خوشگلم چهمهین

 های شما رو ندید.داداش عمران، مامان بچه

داداش هامون، مامان دلتنگ هیراد بود و رفت، قرار بود ما آخر 

 ماه بیایم.



 دنیا میان.قلوها بهقرار بود دور هم جمع باشیم وقتی سه

 جوری؟ حاال که مامان نیست.اما این

 الهی بمیرم براش.

ان جونم، مامان مظلومم، چه دردی الهی هما بمیره برات مام

 کشیدی قبل رفتنت.

کند که اشک را به چشم همه گوید و طوری ناله میاو می

 آورد.می
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کند و عمران با نشیند و من را از زمین میدستی زیر بازویم می

 کند.های سرخ و پراشکش نگاهم میچشم

 بگردم.یغما پاشو دورت  -

 بوسد.بعد خودش خم شده و پیشانی هما را می

خدا خودِ مهین هم راضی قراری نکن، بهگریه نکن انقدر بی -

 طور ناآرومی تو.نیست به این



دهد و آید و آن را به دست عمران میقند میصدرا با لیوانی آب

 دهد.عمران به زور کمی به دهان هما می

کشد و لب برادرانه به آغوشم می کنم وپرسی میبا او هم احوال

 زند.می

 امون.واقعاً متأسفم، برای همه -

 ها سالمن.حالم که بچهگم یغما، خوشو البته بهت تبریک می

دیگر هستیم، با این کنار چه خوب است که حاال همه کنار یک

تر هضم کنیم و چه توانیم این مصیبت را راحتهم بودن شاید ب

 ایم.شرایطی دور هم جمع شده بد است که در چنین

ی ده سال خان که انگار در این دو سه روز، به اندازهکنار کیومرث

 روم.تر شده میشکسته

های کنار یک و دست و پایش گچ گرفته شده و ردیف بخیه

 زند.سرش، در ذوق می

 کند.گذارم و پدرانه نوازشم میاش میسر بر شانه

ود و ما هیچ کدوم نتونستیم ببخش دخترم که تو حالت بد ب -

 جا اسیرِ من بود.اتم که عنران این، شرمندهکنارت باشیم

 زد.داشت برات بال بال می

 داغون شد این پسر.



 کشم.ام میدستمال را به بینی

دونم چی باید این چه حرفیه، دشمنتون شرمنده باشه. نمی -

 باور کنم.تونم خان، من من نمیبگم، من واقعاً متأسفم کیومرث

های سفیدش ای که میان ته ریشبندم تا اشک مردانهچشم می

 آید را نبینم.فرود می

زمان زیادی الزمه تا باورش کنیم باباجان، آروم باش دخترم،  -

 آروم باش.

ی گل به دنیا آوردی، نیاز به تو زایمان کردی، سه تا دسته

ازی و خوام که روی من رو زمین ننداستراحت داری، ازت می

 ات.بری خونه

کارها هم بیان که تنها نباشی. گم ترالن و یکی دوتا از خدمتمی

 برو باباجان.

 ریزم.هایم میالتماس را در چشم

ی ما کنم. فعالً خونهخوام کنارتون باشم، خواهش میمی -

ی باال آماده شده، شما که ها طبقهجاست، اتاق بچهاین

 خواید؟رونم کنید، میی خودم بیخواید از خونهنمی

 کند.سرم را نوازش می

 پس قول بده که نا آرومی نکنی. -



 تو باید قوی و سالم باشی.

 کند تا بلند شوم.آید و کمکم میترالن نزدیکم می

اند و سعی دارند عمران و هامون هردو کنار هما نشسته

های او، قراریخواهرشان را آرام کنند و صدرا عاجز شده از بی

را میان دو دستش گرفته و پربغض به همسرش نگاه  سرش

 گوید.شنوم که آرام خطاب به عمران و هامون میکند و میمی

 طوری یه بالیی سرش بیاد.ترسم اینست! میحامله -

 کند.گزد و زمزمه میترالن لب می

 الهی بمیرم براش. -

 حالدانم حاال و در چنین شرایطی برای این خبر خوشو من نمی

 شوم یا ناراحت.

بینم که عمران و هامون مردانه کنار خواهرشان به آرامی اما می

 ریزند.اشک می

ست اما من را به دنبال خودش، سمت های ترالن هم بارانیچشم

 کشاند.اتاق می

 شویم.کند و وارد میدر را باز می

 کند.بار دیگر بغلم مییک

 مدت پیشت نبودم.ترالن قربونت بره، بمیرم برات که این  -



 الهی بمیرم که انقدر سخت زایمان کردی و کسی کنارت نبود.

 برم.اش فرو میدست میان موهای طالیی

 خدانکنه خواهری -

دارد کشد و شال را از روی موهایم برمیمانتو را از تنم بیرون می

 رود.هایم میو سمت کشوی لباس

 .کنمبرو یه دوش بگیر من وسایلت رو حاضر می -

 پرسم.روم و میمطیعانه سمت حمام می

 هیراد کجاست؟ دلم براش تنگ شده. -

 گوید.در حالی که حوله را به دست گرفته می

 ی باال بخوابونتش.سپردمش به ناهیدخانوم، طبقه -

 پرسد.با بغض می

  ها چطورن؟ ازشون عکس نداری؟بچه -

 م.زندهم و با دلتنگی، لبخندی تلخ میسرم را تکان می

خیلی کوچولوان ترالن،  شه گفت خوبن، نه عکس ندارممی -

 ی عروسکن.اندازه

 زند.لبخند می

 شن.بزرگ می -

 خوای بیام حموم کمکت کنم؟می



 آورم.هایم را در میشوم و لباسوارد می

 تونم خودم.نه می -

 امه، یه چیزی بیار بخورم.فقط خیلی گشنه

 رود.ام در میخستگیایستم و انگار زیر دوش آب می

 شویم.کنم و و تنم را میهایم را میچسب روی بخیه

هایم را با سشوار خشک کرده و در پوشیدن ترالن روی بخیه

 کند.هایم کمکم میلباس

 دهد.ی کاچی را به دستم مینشینم و او کاسهروی تخت می

 هگذارم که ناگهان او زیر گریبا ولع اولین قاشق را به دهانم می

 زند.می

 جون برام کاچی درست کرد.دنیا اومد، مهینوقتی هیراد به -

 گویم.دهم و میبغضم را فرو می

 جا ترالن.برو هیراد رو بیار این -

گیرد و بیرون هایش میدهد و نم اشک را از چشمسر تکان می

جونی که ی یک دل سیر گریه کردن، برای مهینرود و اجازهمی

 دهد.ه من میدیگر نیست را، ب
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 طاقت است.دلم بی

 طاقت است.اشکم بی

 طاقت است.نگاهم بی

 دلتنگی، دلتنگی و دلتنگی!

 ی لعنتی عجین شده.تمام لحظاتم با این واژه

 ام.سه کودکم را کنج بیمارستان جا گذاشته و آمده

 حق دارم که دلم برایشان بال بال بزند.

کنم که دیگر قرار نیست صدای مهربان ای زندگی میخانهدر 

 جون در آن بپیچد و ما خیلی فقیریم که نداریمش.مهین

 

  عمران با جدیت تمام

 گوید.ایستد و میمقابلم می

 !مونی توی خونه و حق نداری بیای یغما، حق نداریتو می -

 نالم.می

 بذار بیام برای آخرین بار ببینمش. -

 کشد.به خون نشسته ابرو در هم می با نگاهی



کشم که خدا نمینذار اون روی سگم باال بیاد یغما، خب؟ به -

 خوام شر به پا شه.باهات بحث کنم، نمی

دهد، که هیرادِ ناآرام را در آغوشش تاب میترالن هم در حالی

 آید.جلو می

 خوای بری؟آره دیگه یغما، آخه کجا می -

 دیدی؟ تو آینه نگاه به صورتت کردی؟حال و روز خودت رو 

تونم به کسی بسپرمش، منم ، هیراد هم ناآرومه، نمیبمون خونه

 پیشتم.

گیرد و بوسه روی آید و سرم را در آغوش میعمران جلو می

 نشاند.موهایم می

، من واقعاً حالم خوب نیست، بمون خونه یغما، لجبازی نکن -

م باشم و نگاهم بهت باشه رو نگران تو هکه بخوام دلتوان این

 ندارم یغما.

 لرزد.صدای مرد من می

 چشمانش اشک دارد.

 خواهد برود و تن مهینش را به خاک بسپارد.او می

 ام روی دردهایش.او درد دارد و لعنت به من که درد شده



دستش را که برعکس همیشه، سرد سرد است را در دستم 

 گیرم.می

 مونم.باشه می -

 کشد.وی صورتم میدستش را ر

دم اگر تا عصر سرم خلوت شد ببرمت بیمارستان قول می -

 هارو ببینی.بچه

 کند.رو به ترالن می

 مراقبشی؟ -

کوبد و ی ترالن میزند و دستش را روی سینههیراد نق می

 زند.هایش را بر هم میلب

 بهبه، ماما، بهماما، به -

 آره برو حواسم هست بهش. -

نشیند و فوراً لباسش را باال رود و ترالن روی تخت میمیعمران 

 کند.زند و هیراد با ولع شروع به شیر خوردن میمی

 کنم.کشم و پاهایم را در شکمم جمع میمن هم کنارش دراز می

ام ترشح شده به لک باقی مانده از چندقطره شیری که از سینه

 گویم.کنم و پرحسرت مینگاهم می

 ها شیر بدم.ونم به بچهتنمی من  -



 زند.تلخ لبخند می

دونی که داروهای شیر دادن حس خوبیه، اما وقتی می -

 ای نیست.ذاره، چارهات روی شیرت تأثیر میمصرفی

 شیرخشک خیلی هم خوبه.

کند و با انگشت به سرم ام و ترالن چپ چپ نگاهم میبغض کرده

 زند.ضربه می

 تاشون شیر بدی.تونستی به هرسه، به هرحال که تو نمییغما -

 دادی.باید شیرخشک می

 کند.اشکم بالشت را خیس می

 اون مهم نیست ترالن. -

  گی.آره راست می

 پر از حس بدم. ام.اما این روزا یه جوری

 پر از ترس و واهمه.

 ترسم ترالن.می

 با هر صدای زنگ تلفن قلبم از حرکت وایمیسته.

ها کنه خدایی نکرده اتفاقی برای بچهترسم که نکنه، نهمش می

 بیفته.



ی هیراد کردهکند و با یک دست موهای عرقمهربان نگاهم می

زند و با دست دیگر نم اشک را از خورد را باال میکه شیر می

 گیرد.های من میچشم

 گم نیست.شن یغما، سخت هست، نمیبزرگ می -

 خیلی هم سخته.

هاش، هربار مریض شدن و یسه تا نوزاد زودرس، شب بیدار

ها و نق سرماخوردگیشون، هربار واکسن زدنشون، گریه

 قدر سخته.دونم چهزدناشون، من می

تونی یغما، خدا قبل این که بهت سه تا فرشته بده، اما تو می

 اش رو داده.توانایی

 تونی آجی.تو می

 ارزه به تمام این سختیا.یه بار لبخند زدنشون، می

 این روزا.به تمام 

 کند.گوید و انگشتانش صورتم را نوازش میاو می

 تواند آرامم کند.قدر پخته و خانم شده که میترالن آن

 دانم که زندگی با هامون او را بزرگ کرده.می

 ست که هامون به او داده.ها تأثیر عشقیدانم اینمی



جان خواهم به این فکر کنم که حاال قطعا تن سرد و بینمی

 اند.جون را زیر خرواری از خاک گذاشتهمهین

 اند.حالام در چهخواهم به این فکر کنم که سه جگرگوشهنمی

 خواهم کمی بخوابم.فقط می

های زندگی ببندم و بخوابم مگر بتوانم دقایقی چشم روی تلخی

 به روزهایی فکر کنم که قرار است از راه برسند.
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مراسم تدفین انجام شده، مهمانان پس از صرف ناهار در تاالر، به 

 شان را دادند و رفتند.خانه آمدند و سرسالمتی

 همه رفتند.

فایده جون هم بیاصرارهایمان برای ماندن خواهر کوچک مهین

 بود.

دهد که او رفتن به هتل قدر در و دیوار این خانه بوی غم میآن

 را ترجیح داد.



 ایم در سالن.ستههمه نش

خان گذاشته و آرام آرام گریه ی کیومرثهما سر بر سینه

 کند.می

 خان هم به زمین دوخته شده.فروغ کیومرثنگاه بی

اش را در دست گرفته و مردانه در خودش فرو هامون پیشانی

 کشد.بار آهی از ته دل میریزد و چند دقیقه یکمی

 دارد.صدرا چشم از هما برنمی

دهد و ن سوپ را قاشق قاشق به دهانِ هیرادِ گرسنه میترال

 کند.جا مینگاهش را میان هامون و هیراد جابه

 تر از همه است.خراب عمرانِ من اما

ها تکیه به با رنگی که به صورت ندارد، روی زمین، کنار مبل

 دیوار داده و زانوهایش را در شکم جمع کرده.

جون با از قاب عکس مهیندست دورشان حلقه کرده و نگاهش 

 شود.اش، کنده نمیآن روبان مشکی کناری

 ی مادر از دست داده نیست.وچندسالهاو شبیه به یک مرد سی

 مادر شده است.ی بیچهارسالهی سهاو شبیه به یک پسر بچه

 خواهد.اش را میاو مهین خوشگله

 ست؟بغض دیدنی



 قابل لمس است؟

 دانم!نمی

که من حجم بزرگی از بغض که در گلویش باال و خدا قسم اما به

 بینم.شود را میپایین می

 مرد من باید فریاد بزند پیش از این که به مرز انفجار برسد.

 مرد من باید گریه کند تا سبک شود.

کند و نامحسوس و خان نگاهی به نگاه بارانی من میکیومرث

کند و لب می که دیگران متوجه شوند، اشاره به عمرانبدون این

 زند.می

 ببرش اتاق. -

ی گزم و با کمک دستهکشد و لب میهایم کمی تیر میجای بخیه

 ایستم.مبل می

 گویم.آرام می

 شه بیای؟عمران می -

روم شنود و نه حتی من را که به سمتش مینه صدایم را می

 بیند.می

 دهم.ام و دست تکان میمقابلش ایستاده

 عمران -



 گیرد.باال می حواس سربی

 جانم؟ -

 شه بیای؟می -

 دهد تا بتواند بایستد.دستش را به زمین تکیه می

 ایستد و من گفته بودم که انگار کمر عمران خم شده؟!می

 رویم.سمت اتاق مشترکمان می

 گیر.ست این غروبِ دلایچه غروب لعنتی

 اند.لحظات هم انگار کش آمده

 شویم.اول من و بعد او وارد اتاق می

 کند.بندد و نگاه میدر را می

 کارم داشتی؟ -

ها نباید برای همسرانشان ادای مادرها را در گویند زنمی

 بیاورند!

 بازی راه نیندازید.گویند برای شوهرانتان مامانمی

 خواهم آرامش کنم.، در این لحظه، میاما من

 نباشد،مطمئن نیستم، اما حتی اگر از نظر روانشناسی درست 

حتی اگر خالف قواعد باشد، بروند به درک قواعد و قوانینی که 

 بخواهنو مانع بهتر شدن حال تمامِ من باشد.



 کشانمش.گیرم و سمت تختمان میدستش را می

 زند.لب می

 ها.حاضرشو ببرمت پیش بچه -

 بهت قول داده بودم.

 دهم.جواب می

 جا.ریم، االن بیا اینفردا می -

 آید.میمطیعانه 

گذارم تا اش میی سینهنشیند و دست روی قفسهروی تخت می

 دراز بکشد.

هایش را از پاهایش در نشینم و جورابپایین پاهایش می

 دهم.آورم و جای کششان را کمی ماساژ میمی

 کشمش.کنم و از پاهایش بیرون میکمربند شلوارش را باز می

آورم و او با را هم در میکنم و آن های پیراهنش را باز میدکمه

 هایش تمام حرکات من را زیر نظر دارد.چشم

 کشم.پتو را روی تنش می

 گویم.نشینم و میکنارش می

 هات رو ببند.چشم -

 دهم.هایش را ماساژ میگاهبندد و من با دو دستم گیجچشم می



 زنم.آرام پچ می

 گریه کن عمران. -

 تو حق داری که گریه کنی.

 مرد نباید گریه کنه؟کی گفته 

 گریه کن، بذار سبک شی.

 دهم.اش را ماساژ میپیشانی

 شوند.بینم که یک به یک عضالت تنش منبسط میمی

اش دهد و اشک از کنار دوچشم بستهنفسش را لرزان بیرون می

 چکد.بیرون می

 کند.های بسته لب باز میگزم و او با همان چشملب می

 یغما مهین مرد. -

 جوری باورش کنم؟چه

رنگ و رو که یه طرفش متالشی جوری باور کنم او صورت بیچه

های خاموش که امروز صدرا توی قبر کفن رو شده بود و اون لب

 از روش کنار زد، صورت مهین خوشگله بود؟

 جوری باور کنم یغما؟چه

یغما ما مهین رو گذاشتیم توی قبر، کاش کور شده بودم و ندیده 

 روش سنگ لحد رو گذاشتن. بودم که



 دید یغما.هام انقدر دقیق نمیکاش چشم

 سوزم.یغما دارم می

 ایستد.های من از حرکت میزند و دستهق می

 گیرم.آخ خدا دارم آتیش می -

 سوزم.دارم می

 یغما مهین خواب بود، برای همیشه خوابیده.

 ها حرصش دادم.خدا لعنتم کنه که انقدر این سال

 کند.له میعمران نا

 حال بود.قدر خوشاین چندماه که پیشش بودیم چه -

 دوزد.های اشکی نگاه به من مینشیند و با چشممی

ام فرو کرده و قلبم را فشار ی سینهانگار کسی دست در قفسه

 دهد.می

 گیرم تا فغان نکنم.هایم را محکم گاز میآید و لبنفسم بند می

 رفتم.میوقت از این خونه نکاش هیچ -

خوام مستقل زندگی کنم ک هفته به هفته روزهایی که گفتم می

 زدم خیلی ناراحت بود.بهشون سر نمی

 منِ خاک برسر خیلی زجرش دادم.

 گیرد.دستم را در دست می



یغما من خیلی اذیتش کردم، غم این که ندارمش یه طرف، این  -

 موندهصاحابعذاب وجدان بی

 ه یه طرف.که بیخِ خِر من رو چسبید

 کنم.من دارم دق می

 کنم.نوازشش می

 بخشن عمران.مادرها می -

 لرزاند.اش عرش را میهای مردانهصدای ناله

 لرزد و تمام صورتش خیس از اشک شده.هایش میشانه

 گویمکنم و میاش آغوش باز میاین بار من برای تن مردانه

 بیا بغلم عمران. -

گذارد و من ام میبر شانه کشد و سراو خودش را جلو می

های گاه مردی که باید کمکش کنم تا تکهشوم تکیهمی

 اش را به هم بچسباند و معنی عشق، همین است دیگر!شکسته
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 ایم.هایشان ایستادههردو کنار تخت



ی یک کف دست هردومان با دیدن نویان که کل تنش به اندازه

اند، جان هایی که به او وصل کردها این سیم و شیلنگاست و ب

 دهیم.می

اش را به جای پوست نازک و ایچکد و تخت شیشهاشکم می

 کنم.قرمزش لمس می

که با سرنگ شیر را به دهان یکی از پرستار بخش پس از این

آید و پرمهر دستی روی بازویم ریزد، کنارم مینوزادها می

 کشد.می

 کشه.زیزم، باید خداروشکر کنی که داره نفس میآروم باش ع -

عمران پشت انگشت کوچکش را روی سر نویان و آن چندتار 

 پرسد.کشد و میموی نازکش می

 چرا انقدر دم و دستگاه بهش وصل کردید؟ -

قدر هاشون چرا کبود و سوراخ سوراخه، مگه چهپشت دست

 خون دارن اینا؟

 دهد.پرستار جواب می

 بار دیگه برگردوند.سرتون رو دیروز خدا یکاین گل پ -

گیرد و عمران دست دور بازویم حلقه صدایم اوج میی بیگریه

 دهد.اش تکیه میکند و سرم را به سینهمی



 آروم باش دورت بگردم، االن که حالش خوبه. -

 کند.پرستار هم با دلسوزی و مهربانی نگاهم می

جنگه، برای برای زندگی میقدر کوچولوئه، اما داره ببین چه -

 کنه.زنده بودن تالش می

 مامانش هم باید قوی باشه.

 گذره عزیزدلم.می

 بوسد.عمران روی سرم را می

 یغمایی گریه نکن. -

 ره باال واش میی سینهکشه، قفسهجوری داره نفس میببین چه

 پایین.

 این یعنی ما خوشبختیم.

 روم.نیلیا میدهم و کنار تخت سرم را تکان می

 گذارد.برد و در دست نیالی میعمران انگشتش را جلو می

ی بند اول انگشت عمران کل کف دست و انگشتانش، به اندازه

 هم نیست.

 کند.گردد و نگاهم میبا خنده برمی

 نگاهش کن پدرسوخته رو یغما. -

 انقدر فنچه.



جلو کند و عمران سر انگشتانش را دور انگشت عمران حلقه می

 نشاند.ای آرام پشت دستش میبرد و بوسهمی

 کنی دخترم.بابا قربونت بره که از االن داری دلبری می -

 شود.هایش هزاربار زیر و رو میدلم برای پدرانه

آورد و تصویر انگشتان اش را از جیبش بیرون میعمران گوشی

اش ثبت کوچک دخترمان را که دستش را گرفته، در گوشی

 کند.می
* 

 تو نمیای بریم داخل؟ -

 بندم.هایم را میچشم

 نه تو برو من سردرد دارم، خوابم میاد. -

 پرسد.با نگرانی می

 چرا آخه؟ چت شده؟ -

 خوابی، باید بریم دکتر.دوباره داری زیاد می

 کنم.اش میهای بلند شدهریشنگاه به صورت مردانه و ته

 آره باید بریم. -

 شود.ی ثبت احوال میو وارد اداره بندددرِ ماشین را می

 شناسم.قدر این دردها را میهایم درد گرفته و من چهاستخوان



 

شود و با ذوق عمران با سه شناسنامه در دستش سوار ماشین می

 گیردشان.به سمت من می

 اندازم.خندم و نگاهی به صفحات اولشان میمی

 نیالی، نیلیا و نویان حکمت.

 نام مادر یغما.نام پدر عمران، 

 کشم.نفسی عمیش می

 خدایا شکرت. -

 گیرد.اش را به دست میگوشی

 زنم به مطب دکترت.االن زنگ می -

 همین امروز باید بریم.

با یک دست گوشی را در دست نگه داشته و با دست دیگر دست 

 نشاند.ای پشتش میبرد و بوسهگیرد و باال میمن را می

در نگاه اول عبوس و بداخالق به نظر  ای کهبا لبخند به چهره

 کنم.رسد نگاه میمی

 الو سالم. -

 خیر.وقتتون به

 خواستم بپرسم دکتر هستن؟می



-.... 
 گرفتم.ی قبل وقت میدونم که باید از هفتهبله بله می

 من همسر یغما نیکزادم.

 امکانش هست بین مریض ویزیتش کنن؟
-... 

 ممنونم. -

 گوید.می کند وتماس را قطع می

 کنه.ات میبریم بین مریض معاینه -

 کنیم.اندازد و سمت مطب دکتر حرکت میماشین را به راه می
**** 

 گوید.خندد و خطاب به من میدکتر می

هاتون یک تنه علم پزشکی رو گم، شما و بچهخب تبریک می -

 زیر سؤال بردید.

 اندازد.شانه باال می

 همینه.نظرم معنی معجزه به -

قلوهای زودرسی که خداروشکر مادری با حال و روز تو و سه

که ایمان و اعتقادم به دونم چی بگم به جز اینسالمن، واقعاً نمی

 تر بکنم.خدا رو بیش

 پرسد.عمران با نگرانی می



 اش که خطرناک نیست؟!آلودگیاین بدن درد و خواب -
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 نویسد.هایی را در برگه میدکتر چیز

نویسم رو انجام بدید و جوابش رو برام هایی که میآزمایش -

 بیارید.

زنم که با این مدت مصرف داروهارو کم کرده بودیم و حدس می

 باال بردن دوز داروها، مشکل رفع بشه.

 کند.از باالی عینک نگاهم می

رطان طور کامل و صددرصد خوب نشی و سوقت بهشاید هیچ -

همیشه بخواد خودی بهت نشون بده، اما دخترم تو قوی بودنت 

 رو ثابت کردی.

 کشد.عمران پنجه میان موهای پر پشتش می

 یعنی ممکنه که -

 دود.دکتر میان حرفش می

 تونم نظری بدم.ها نمیقبل از انجام آزمایش -



 اما امیدوارم که با یک دوره مصرف دارو کنترل بشه.

 بلعم، نگرانم.میبغضم را 

 نه برای خودم.

هایش پر نگرانی و غصهخاطر عمرانی که این روزها ظرفیت دلبه

 خاطر موجودات کوچکی که من مادرشان هستم.شده است و به

 کنم.بار هم التماسش میخدا همیشه جوابم را داده و این

ای که خاطر عمران و سه تا فرشتهخداجونم کمکم کن، به"

 "ادی و اونا به من نیاز دارنخودت بهم د
**** 

 کنم فشارم افتاده.ایم و حس میاز آزمایشگاه بیرون آمده

 گیرد.کند و سمتم میعمران نِی را در پاکت آبمیوه فرو می

 یکم بخور، رنگت پریده. -

 نوشم.گیرم و چندجرعه میاز دستش می

 گویم.ام و میسرم را به شیشه تکیه داده

 عمران؟ -

 دهد.میجواب 

 جون زندگی؟ -

 شه بریم یه جایی زیارت کنیم؟می -



 آره کجا بریم؟ -

 فرقی نداره. -

 امامزاده صالح چطوره؟ -

 کنم.نگاهش می

 بریم. -

 

 ام.چادر رنگی سفید را روی سرم انداخته

ای در همان صحن کوچک عمران هم مثل من، خیره به نقطه

 ایستاده.

فوت مادرش را کمی سبک کند  جا غمخواهد اینشاید او هم می

 هایمان دعا کند.و یا شاید هم برای سالمت بودن من و بچه

 کند.هایش فرو میگیرد و دست در جیبنفسی می

خوام نماز بخونم اما درست و حسابی بلد نیستم، اگه بگم می -

 کنی؟ام میمسخره

 اندازم.اش میرخ جدینگاهی به نیم

 سرچ کنی. تونی توی اینترنتنه، می -

 تو بلدی بخونی؟ -

 خندم.می



 آره -

 کند.چپ چپ نگاهم می

 خندی توله؟دیدی داری می -

 کنم.پر از عشق نگاهش می

 عاشقتم عمران. -

 کند.ام میچشمکی حواله

های تو بازار تجریش خیلی تر، راستی این جیگرکیما بیش -

 جا؟خوبن، بعد زیارت بریم اون

جای پاسخ دادن به گیرم و بهدستم میاش را در دست مردانه

 گویم.سؤالش می

 شد بوست کنم.کاش می -

 گوید.دوزد و با شیطنت میهایم مینگاهش را در چشم

 دوست داری سه تا فسقل دیگه بهت هدیه بدم؟ -

 کنم.ام را رها میخنده

 منحرف. -

 آورد.تر میسرش را نزدیک

 منحرف دوست نداری؟ -

 دوست دارم.جوره تورو همه -



 خندد.می

تر دوست داری! نگو نه که ولی من رو در حالت منحرف بیش -

 شه!باورم نمی

دهم که سمت ایستم و نگاهم را به عمران میجا میمن همین

 زند.های پیراهنش را باال میرود و آستینحوض می

 آب را باز کرده و مقابل من ایستاده.

 زند.نم که لب میبیکند و میهایش اشاره میبه دست

 اول راست یا چپ؟ -

 دهم.هایم را تکان میخندم و مثل خودش لبمی

 راست. -

 کند.ای روی هوا برایم رها میاندازد و بوسهنگاهی به اطراف می

آورد و من سمت هایش را در میها و جورابخم شده و کفش

 روم.ورودی حرم می

 شوم.ذارم و وارد میگآورم و در نایلون میهایم را در میکفش

 روم.دارم و سمت ضریح میکتاب دعایی برمی

 شود.انگار راه نفسم باز می

ام را به آن کنم و پیشانیهای فلزی میهایم را چفت مربعدست

 دهم.تکیه می



 ترین حالت ممکن برسم.توانم به آرامجا میمن این

  جون آرامش طلب کنم.توانم برای روح مهینمی

 توانم از خدا برای تک به تک اعضای خانواده صبر بخواهم.می

 هایم دعا کنم.ی آزمایشتوانم برای نتیجهمی

 هایم سالمتی بخواهم.توانم برای جگرگوشهمی

 خدا همه جا هست.

 تر است.جا نزدیکاما این

 خیلی نزدیک.
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 گوید.خان میهامون رو به کیومرث

 باز هم هرچی شما بگید. -

 کشد.خان نفسی میکیومرث

 نه هامون، فروش امتیاز شرکت کار درستی نیست. -

 خوام شمارو از کار و زندگی بندازم.من نمی

 که خودتون بخواید برگردید ایران.مگر این



 کند.صدرا مداخله می

جا و یه شرکت صادرات و واردات رو از نو تونیم بیایم اینمی -

 .سیس کنیمتأ

 ایستد.دارد و به کمک آن میخان عصایش را برمیکیومرث

ارزه. البته هرکاری مختارید انجام بدید، من به دردسرش نمی -

ی کار و بحث در این مورد رو دیگه تحت هیچ شرایطی حوصله

 ندارم.

کند و نگاهش را عمران سیبی که در دست دارد را پوست می

 ند.کجا میها جابهمیان آن

 گوید.هامون می

جا تأسیس بکنیم، عمران خب اگر ما برگردیم و یه شرکت این -

  تونه بیاد مشغول بشه وهم می

 گوید.عمران میان حرفش با قاطعیت می

 عمران کار و کاسبی داره. -

  جا که نابود شد،شرکتِ این

ی خانواده رو به خاطر من ریسک کنید و کل سرمایهخواد بهنمی

 بدید.باد 

 اندازد.هامون پا روی پا می



 آخه باغچه رستوران؟ -

 گیرد.زند و به طرفم میعمران تکه سیبی سر چاقو می

خوره، خب دونم به کالس خانواده نمیببخشید دیگه، می -

ی ننگ زیاد کنید که منِ مایهجا زندگی نمیخداروشکر شما این

 تو چشمتون باشم.

 دهد.صدرا جواب می

 هامون که منظوری نداشت.عمران،  -

 زند.عمران پوزخند می

 دِ نه دِ، اتفاقاً منظور داشت. -

عرضه بودم که شرکت رو دو دستی تقدیم خواد بگه من بیمی

دونه که تو روزِ روشن، زنِ همه چیز کردم، دیگه نمیاون بی

 ی من رو دزدیدن و جونمون رو به لبمون رسوندن.حامله

گرانه نگاهش برد و سرزنشهانش فرو میهایش را در دهامون لب

 کند.می

ذاری توی دهن من پسر؟ پای یغما گیر بوده، اگر چرا حرف می -

ای پیش رومون نبود، معلومه که همین کار رو ماهم بودیم و چاره

 کردیم.می

 گیرد.ی حرف او را میصدرا دنباله



 بریم تونیم زودجا هم میما فقط منظورمون اینه که وقتی این -

 خوایم تو تنها باشی.باال، چرا بمونیم آلمان؟ ما نمی

 ناموسه.حیف اون شرکته که با اسم و اعتبارش دست اون بی

اش دارد و با همان ابهت همیشگیخان قدم برمیکیومرث

 گوید.می

 حیف مهین بود که رفت. -

حیف زندگی من بود که با قطع شدن نفس مهین دود شد و رفت 

 هوا.

 ر مال و اموال دنیا.گور پد

 گوید.شان میچرخد و خطاب به هرسهمی

 هاتون رو با هم وا بکنید.سنگ -

 دونید.اتون رو خودتون میصالح کار و زندگی

 کند.رو به عمران تأکید می

 دیگه جبهه نگیرید.اما در مقابل هم -

 حوصله است و کالفه از این بحث.هما بی

 کند سمتم.رو می

 پیش ترالن، فکر کنم هیراد بیدار شده.بیا بریم  -



دهم و ی ویلچرش فشار میای را روی دستهایستم و او دکمهمی

 رویم.سمت سالن پذیرایی می

های ترالن با هیراد مشغول است و از پشت بغلش کرده و او قدم

  دارد.کوچک روی زمین برمی

 کند.هما دست دراز می

 اش رو.بده ببینم عشق عمه -

 زند.کند و لب میبرای هما ذوق میهیراد 

 عَم عَم -

 کنم.نشینم روی زمین و زانوهایم را بغل میمی

 نشیند.ترالن کنارم می

 های سری دوم هم خوب بود؟دکتر چی گفت؟ جواب آزمایش -

 نشیند.هایم مینیمچه لبخندی روی لب

 آره دیگه مطمئن شد که نیازی به شیمی درمانی نیست. -

 ت نظر باشم.اما باید تح

 بوسد.ام را محکم میگونه

 خداروشکر که گذشت اون روزای لعنتی. -

 اش تو فکرش بودم.این چندروز همه

 زند.کشم و او به پهلویم میآه می



 دیگه چته؟ -

 دهد.هایش را جلو میهما لب

هاست، مگه نه یغما؟ خب حق هم داری، من که ب دلتنگ بچه -

 هاشون دلم رفته.دیدن عکس

 دهم.سرم را تکان می

تونیم نیالی و نیلیا رو ریم بیمارستان. احتماالً میآره، فردا می -

 ده.بیاریم خونه، دکترشون جواب قطعی رو فردا می

طور که پیداست شاید تا سه اما نویان رو فکر نکنم، یعنی این

 چهارماه بستری باشه.

 بلعم وحجم بزرگی از بغضم را می

 کشد.وار روی بازویم میترالن دستی نوازش

 جا.خوان بیان اینها میوای خدا فکر کن فنچ -

 گوید.کند و میاز ته دل ذوق می

 وای من فداشون بشم. -

برم و دارد و من دست جلو میهیراد چندقدم به سختی برمی

خندد اندازد. میگیرم و خودش را در آغوش من میدستش را می

 بوسمش.برد و میم را میاش دلو دو دندان کوچک جلویی

 زند.هما لبخند می



  چشم به هم بزنی انقدری شدن یغما. -

 نشیند.کشد و دستش روی شکمش میآه می

 ام، اما نشد.خواستم به مامان بگم حاملهمی -

 چکد.یک قطره اشکش می

تونم که بیست و هشت روز گذشته و هنوز می شهباورم نمی -

 نفس بکشم.

هام خبررو شنیدم، هزار بار مرگ رو جلوی چشمای که لحظه

 دیدم.

 گیرم.کشم و دستش را در دستم میخودم را جلوتر می

 کند.ترالن هم پرتأسف نگاهش می

توانیم با پوست و ایم و همین است که میدیده ی ما داغهمه

 گوشتمان دردش را حس کنیم.

 گوید.ترالن خیره به زمین می

 میرم.بعد مرگ سهراب، میکردم من هم فکر می -

تر از چیزیه که ما حتی رحماما حقیقت اینه که این دنیا بی

 فکرش رو هم بکنیم.

 ایم و محکومیم به زندگی.ما زنده

 جون رو ازمون گرفت،درسته خدا مهین
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گه زندگی ای که االن توی شکم توئه، داره بهت میاما همون بچه

 ره.جریان دا

ات هست و تو های اول حاملگیتابی نکن هما، مثال هفتهانقدر بی

 اصالً مراقب خودت نیستی.

 تو مسئول مراقبت از جون اونی.

هایش را ماساژ گیرد و من پشت دستهایش را میهما نم اشک

 دهم.می

طور که تولد هست گوید. مرگ وجود دارد، همانترالن راست می

 ز پذیرش حقیقت ندارد.ای به جکس چارهو هیچ
* 

ایم و مثل تمام این بیست و چندشبِ گذشته، جای شام را خورده

جون، نیشتر به چشم و قلبمان زده و من به این فکر خالی مهین

جون چگونه کنم که رفتن بقیه از ایران را، بعد از چهلم مهینمی

 طاقت بیاوریم؟!

 شود.بخیری کوتاه، سمت اتاقش روانه میهرکسی با شب

 کند.عمران رو به صدرا می



 تا نخوابیدی، بیا باال یه کمک بده. -

 کند.صدرا نگاهش می

 کار کنیم؟باشه چی -

 هایش، کامالً هویداست.ذوقِ در صدای عمران و برق در چشم

 ی نیالی و نیلیا رو بیاریم پایین ببریم توی اتاق ما.بریم گهواره -

 شن.میاحتماالً دخترام فردا مرخص 

گوید و تأکید روی میم ی دخترام، را طوری با آب و تاب میکلمخ

خندد و هامون کند، که صدرا هم از ذوق او میمالکیتش می

آلود را در بغل گرفته، از کنار عمران عبور که هیراد خوابدرحالی

 کوبد.اش میکند و با خنده سرشانهمی

 دختراتو قربون بره عموشون. -

 رود.ها میدد و سمت پلهخنعمران می

 برد.هما صدایش را باال می

 پسرشم بگو داداش، فرق نذار. -

 خندد.هامون می

 آخه فکر کنم پسرش مثل خودش عتیقه از آب دربیاد. -

 گویم.معترض می

 بابابزرگ -



 چرخد.سمتم می

 جان.تو که باز به من گفتی بابابزرگ، بندانگشتی -

خرابِ عاشق این برادر کله گم، اونی کهخب مگه دروغ می

 ماست، فقط خودتی.

 شه مثل باباش.خانِ حکمت هم یکی مینویان

 حاال ببین.

شود و خنده از تصور شباهت نویان به عمران، قند در دلم آب می

 نشیند.هایم میروی لب

 آورند.ها را به اتاقمان میی آنعمران و صدرا دو گهواره

رود، ند و صدرا که از اتاق بیرون میگذارهردو را کنار تختمان می

دارد و ی فلزی سیگارش را برمیعمران هم فندک و جعبه

 گوید.می

 تو بخواب، من میام. -

کنم که دلم رود و من به این فکر میخودش از اتاق بیرون می

 خواهد.خوابیدن نمی

 مان کمی سرد شده است.اغراق نیست اگر که بگویم رابطه

 خواهد.بیدن نمیمن امشب دلم خوا

 شناسم.عمران را می



قدم نشده و ترسیده که به من آسیبی در تمام این مدت پیش

 برسد.

ام بعد از زایمان بهتر شده، شاید در و حاال که اوضاع جسمانی

 گوشه و کنار ذهنش از من انتظار دارد.

خواهد، بلکه دلم زنانگی خرج کردن من امشب دلم خوابیدن نمی

 خواهد.ام را میخستهبرای مرد 

 دیگر وقتش رسیده.

کنم تا ناغافل وارد نشود و فوراً شومیزِ مشکی در اتاق را قفل می

 .آورمدرمی پا از را کتانم شلوار و تن از را  دکمه دارم

 کشم.روم و بیرونش میبا عجله سمت کشو می

 کشم.هایم، یک ست مشکی را بیرون میخواباز میان لباس

 اندازم.های روی شکمم نگاهی میرَکمردد به تَ

شدن اعتماد به از اندامم رضایت ندارم و شاید همین باعث کم

 نفسم شده باشد.

خواهم لباس را به کشو برگردانم شوم و میای پشیمان میلحظه

و به سراغ همان بلوز شلوارهای نخی بروم و اما بعد سرم را به 

 دهم.چپ و راست تکان می

 کنم و بعد روبدوشامبر ساتن رویش را.به تن میلباس حریر را 



ایستم و از همان عطری که عمران به آن حساس مقابل آیینه می

 کنم.ها استفاده میاست، پس از مدت

 کشم.هایم میرژ لب زرشکی تیره را هم روی لب

کنم و حاال اوضاع مرتب دستی میان فرهای موهایم فرو می

 است.

شود و قفل در را که به اتاق نزدیک می شنومصدای پاهایی را می

رسانم و کلید برق را لمس کنم و خودم را به تخت میباز می

 رود.کنم و اتاق در تاریکی فرو میمی

شود و ی در پایین کشیده میگیرهخزم که دستزیر پتو می

 شود.عمران وارد می

کند و من چرا ی سیگار را روی میزتوالت رها میفندک و جعبه

 ام که بوی سیگار او را دوست دارم؟!انقدر دیوانه

 ایآورد و با شلوار و باالتنهاش را از تنش در میشرت مشکیتی

زند و نور آید و ابتدا کلید آباژور را میبرهنه، سمت تخت می

از بشود و سپس با فاصله کنار من، طاقنارنجی در اتاق پخش می

 کشد.دراز می

گذارد و با شیطنت خودم را ش میهایساعدش را روی چشم

 کشم.جلوتر می



 خوای بخوابی؟می -

 دهد.جواب می

 ام.هوم، نباید بخوابم؟ خسته -

 اش تحریک شود.روم تا بویاییکمی جلوتر می

 دونم!نمی -

 کند.چرخد و نگاهم میمی

خواب پرد و برخالف انتظارش، من را در لباسابروهایش باال می

 بیند.با طرح چند حیوان رویش نمی آستین کوتاهِ نخی

 شود.روی آرنجش بلند می

هایش را در تاریک و روشن اتاق ریز کرده و نگاهش را از چشم

 کند.هایم مکث میهایم پایین کشیده و روی لبچشم

کشد و بعد در گلو انگشت شستش را روی لب زیرینم می

 زند.خندد و پتو را از روی تنم کنار میمی

 مغز خر خوردم که بخوابم؟مگه  -

کشم و خورم و پتو را دوباره رویم میام را فرو میمن اما خنده

 بندم.چشم می

 ای!نه نه، بخواب عشقم، خسته -

 کشد و دستش را رویتر میپتو را این بار محکم



 کند.گذارد و شروع به قلقلک دادنم میپهلویم می

 جرأتش رو داری بخواب توله! -

 ام بیرون نرود.ام تا صدای خندهروی دهانم گذاشته هایم رادست

 گویم.تنها بریده بریده می

 عمران، عمران، توروخدا، بابات و همااینا، پایین، خوابیدن. -

 دهد.دارد و یک تای ابرویش را باال میدست برمی

 بده بیاد بوس رو! -

ی تأسف تکان کنم و سرم را به نشانهچپ چپی نگاهش می

 دهم.می

 با مالطفت برخورد کن. -

 خندد.کشد و مینگاهش مهربان است و دست روی صورتم می

 باشه -

زند و اندازد و روی تنم خیمه میپتو را روی سر هردومان می

 بوسد.هایم را میلب

 گوید.گیرد و میفاصله می

 تر.بریم سمت مالطفتِ بیش -

ارِ یکی سپارم به انتظخندم و خودم را به دست او میمن می

 باید و است پایانبی چه ،ما امشبِ هایدلتنگی  شدنمان و



 سپاس عشق، پایانبی موهبت چشیدن برای را خدا هزاربار

 .بگویم

 هشت_و_نود_و_ستیدو_پارت#

 

 غمای#

 

 .میادوخته او یهادست به چشم ما و کندیم شاننهیمعا دکتر

 .اندگرفته جان یکم اول یروزها به نسبت  هابچه

 را صفر زیسا پوشک ییباال قسمت از چندسانت هم هنوز اما

 .شود شاناندازه تا بُرندیم شانیبرا

 عمران که نمیبیم و رفته ضعف شانهیگر آرام یصدا یبرا دلم

 .ندارد من از یکم دست هم

 لبخند با و ستدیایم ستین دلمان در دل که ما به رو دکتر یآقا

 .دیگویم

 من که هم یوزن نظر از. خوبه دخترها اوضاع خداروشکر، خب -

 و گرم چهارصد و لویک کی شونیکی کردم، چک رو پروندشون

 .هست گرم ستیدو و لویک کی اشونگهید یکی

 .دشونیببر خونه به دیتونیم گهید و کردن دایپ هم بلع ییتوانا



یم لب و میکنیم آزاد را نفسمان زمانهم هردو، عمران و من

 .میزن

 خداروشکر -

 .دهدیم تکان سر کوتاه یاخنده با دکتر

 .خداروشکر واقعاً بله -

 .پرسدیم و کرده یدستشیپ من از قبل عمران

 ؟یچ انینو دکتر یآقا -

 .اندازدیم ینگاه انینو به و چرخدیم دکتر

 .میهست خدمتش در فعالً -

 .زنمیم لب و رومیم وا

 ؟یکِ تا آخه -

 .دهدیم را جوابم دکتر

 ییتوانا و برسه گرم ستیدو و لویک کی به وزنش که یزمان تا -

 داخل که یالوله اون بدون بتونه و باشه داشته رو ریش بلع

 .بخوره ریش هست دهنش

 اقبتمر به ازین گه،ید قُل دو به نسبت بودنش ترکیکوچ خاطربه

 .داره یترشیب



 که بابتنیا از دیباش حالخوش دیبا شما هرحال به و

 .دیدار هم کنار در سالم و حیصح رو تاشونهرسه

 .رودیم رونیب و کندیم را الزم یهاهیتوص

 سمت و گذاردیم یالین تخت یگوشه را بزرگشان ساک عمران

 .رودیم انینو

 را شیصدا من اما کندیم زمزمه یآرام به و شده خم تختش یرو

 .شنومیم

 دستمونه تو جونمون المصب گهید شوبزرگ زودتر جوجه، -

 .هنوز ینشد لویک کی خر،کره

 از نیبب غما،ی مامان مثل یبش چاقالو بذار بخور ریش ترشیب کمی

 !شده توپول دلش تو دیرفت شماها یوقت

 .یستین تنها جانیا ها،ینترس

 .میزنیم سر تو به میایم اما میبریم رو هاتیآبج

 .یمَرد ،یایقو تو پسرم،گل یتونیم تو ان،ینو بجنگ

 تمام انگار که کندیم نگاه عمران به یطور باز یهاچشم با انینو

 .شودیم متوجه را شیهاحرف

 هستن، هم گهید یفسقل چندتا ،یستین تنها جانیا -

 .دارن دوستت یلیخ که پرستارهاام



 .ییبابا هاینخور غصه

 دست با و بردیم جلو را انگشتش بند کی که نمیبیم بعد و

 بند به را او کوچک دست کف و ردیگیم را انینو دست گرید

 .زندیم خودش انگشت

 .قدش بزن -

 لحن به ای برود ضعف شانیهایپسر و پدر یبرا دلم دانمینم

 .بخندم عمران یجد

 .کندیم باز را ساک پیز و دیآیم من سمت بعد

 ؟یکنیم تنشون رو کدوم -

 .پرسمیم دادن جواب یجا به

 گه؟ید توپولم من -

 .دهدیم لمیتحو نمادندان یلبختد

 توچه؟ به دارم دوست ترشیب تومولشه خودمه زن اصالً آره -

 .پرسدیم و

 ؟یکنیم تنشون رو کدوم ،ینگفت -

 لباس بخواهم که ترسمیم و امشده دستپاچه و هول وضوح به

 .کنم تنشان

 .کنمیم اشاره



 .بده رو دهایسف یسرهم -

 را گریدکی هردو و دهدیم دستم به را ایلین و یالین یهم سر دو

 .میکنیم نگاه

 .اندازدیم باال شانه

 ه؟یچ -

 .رمیگیم گاز را لبم

 کنم؟ تنشون یجورچه -

 .خنددیم

 غما؟ی دهیپر رنگت چرا -

 .کنمیم نگاهش چپ چپ

 .ترسمیم خب -

 .دیگویم که کرده درک را حالم

 .میکن تنشون هم با ایب -

 ایلین تخت طرف دو و هم مقابل و کنمیم استقبال شنهادشیپ از

 .میاستادهیا

 .دیگویم من به و کندیم باز را لباس یهادکمه

 از رو لباس کن، بلندش تو بعد تو، کنمیم رو دستش هی من -

 .تو بکن تو رو گشید دست هی م،یکن رد رشیز



 و میاکرده گم را مانیپا و دست هردو که میدار استرس چنان

 و میببر فرو لباس در را ایلین یپا میخواهیم که یوقت ترس نیا

 .شودیم هم ترشیب کند،یم هیگر او

 .میگویم و بندمیم من را شیهادکمه

 .بده هم رو کالهش -

 و خندمیم و کرده جادیا تضاد پوستش، سرخ رنگ با دیسف کاله

 .دیگویم عمران

 .من یِغربت یپدرسوخته یزشت تو که قدرمچه -

 هم او یبرا را، سخت اتیعمل نیهم و میرویم یالین سراغ به

 و تاس ساکت باز چشمان با یالین که تفاوت نیا با م،یکنیم اجرا

 شُره عرق عمران، یشانیپ کنار از که نمیبیم و دیآیم راه ما با

 .کندیم

 .دیگویم عمران

 .ارمیب نیماش از رو هاشون ریکر رمیم -

 .بپرس یدار پرستارها از یسؤال اگر هم تو

 کنار من و اندشده آماده خانه به رفتن یبرا مانیدخترها حاال

 .رفته خواب به که رومیم انینو تخت

 .خوردیم آرام یتکان و کشمیم تنش یرو یدست



 .شومینم ریس شانیتماشا از

 تک به تک با را انینو درد و رودیم مالش شانیبرا دلم

 .کنمیم حس بدنم یهاسلول

 .زنمیم پچ و نشانمیم سرش یرو آرام یابوسه و شومیم خم

 .زمیعز عاشقته مامان -

 لبخند ریتصو بار نیاول یبرا و رودیم باال لبش کنج خواب در

 یجابه معمول، طبق و نمیبیم را امیگرم پنجاه و نهصد پسر

 شینما به یاشکقطره با را شانیحالخوش میهاچشم م،یهالب

 .گذارندیم

 بغلشان و روندیم دخترها سمت و شوندیم اتاق وارد پرستار دو

 شودیم تنگ هاآن یبرا دلشان که ندیگویم من به رو و کنندیم

 ادیز قدرچه من و

 

 نه_و_نود_و_ستیدو_پارت#

 

  غمای#

 

 .هستم شانیهامحبت و زحمات قدردان فیتوص رقابلیغ و



 در کردنشان آرام و مخصوص رخشکیش با مرتبط میهاسؤال

 مدت نیا تمام مانند درست یصبور با را شانیقراریب زمان

 .دهندیم پاسخ

 .دیگویم و دیآیم داخل رشانیکر دو با عمران

 .ادیم اضافه جا هم باز میبذار شیکی یتو رو دوتاشون اگر البته -

 .اوست با حق

 .میگذاریم رهایکر از یک ی داخل و کنار در را ایلین و یالین

 یبرا و زمیریم رشانیش شهیش دو در را شده سرد جوشآب

 .کنمیم آماده ریش یکم هرکدام

 و شودیم مانع عمران که ندازمیب دوشم یرو را ساک خواهمیم

 دست به هم را رشانیکر و اندازدیم اششانه یرو را آن خودش

 و رمیگیم دست به را مانده یخال که یکی آن هم من و ردیگیم

 و تشکر بخش آن زحمتکش و صبور و مهربان کادر از هردو

 .میشویم یراه و میکنیم یخداحافظ

 و سال کی یکس اگر شک بدون و ستمیایم ترعقب قدم چند

 زانیآو کودک ساک با را عمران یروز که گفتیم من به قبل مین

 هوشیب خنده شدت از د،ید خواهم دست به یریکر و شانه یرو

 و امدهیکش رونیب امیدست فیک از را امیگوش حاال و شدمیم



یم ثبت را جذاب ریتصو نیا شود، متوجه خودش کهنیا بدون

 .کنم

 لبخند و گرفته محکم را هابچه ریکر که رسانمیم او به را خودم

 .کندینم ترک مارا یهاصورت هم لحظه کی یحت

 .دیگویم عمران و میادهیرس محوطه به

 باز هم رو نیماش در و بردار رو پیسوئ بم،یج یتو کن دست -

 .بغلت بدم هاروخوشگل نیا من جلو نیبش ،کن

 آغوش در را هاآن من حاال و دهمیم انجام خواسته که را یکار

 .دارم

 با و ردیگیم جلو از را نگاهش دائم و انداخته راه به را نیماش

 .کندیم نگاهشان لبخند

 و است ریش یجستجو در دهانش با که نمیبیم و زندیم نق ایلین

 .مکدیم را یالین یشدهگره مشت تعجب، کمال در

 .دیگویم و کشدیم یکنار را نیماش عمران و زنمیم قهقهه

 .خواهرته اون ؟یخوارآدم تو مگه توله -

 را دستش درخواب ،یتینارضا با یالین و امرفته سهیر خنده از

 .شودیم بلند ایلین یهیگر یصدا و کشدیم عقب



 را رشیش کوچک یشهیش ساک، داخل از و رودیم عقب عمران

 .داردیبرم

 زرد یشهیش و ایلین برا یصورت یشهیش که سپارمیم ذهنم به

 .است یالین یبرا

 ولع با و دهمیم قرار لبش یگوشه را آن من و دهدیم دستم به

 .کندیم خوردن به شروع

 نکرده تجربه تاکنون که کنمیم تجربه را ییهاحس دارم من

 .بودم

 .را شدن مادر رینظیب احساس

 صدیس_پارت#

 

 غمای#

 

 یبرا ما، یپا یجلو را یگوسفند خان،ومرثیک خواست به قصاب

 .چرخاندیم سرشان دور اسفند دخانومیناه و بُردیم سر هابچه

 نیا افراد یهمه یچهره به یواقع یلبخند رنگ ماه، کی از پس

 .آمده خانه



 رو و دیآیم جلو هامون کمک به و شیعصا همان با خانومرثیک

 .عمران و من به کندیم

 .باباجان باشه مبارک قدمشون -

 .خونه ادیم زود هم انینو دخدایام به

یم رشانیکر در دخترها، یپا نییپا را کوچک یجعبه دو و

 یرو دست یآرام به و کندیم نگاهشان محبت از پر و گذارد

 .کشدیم شانیهاکاله

 بحث ندشان،یبب اول یکس چه کهنیا سر بر صدرا و هما و ترالن

 .رفته هوا به مانهمه یقهقهه و کنندیم

 .شده عوض هم خانه یهوا و حال حاال

 راه به آمدنشان با که یحال و شور و هابچه زیر یهاهیگر یصدا

 .کندیم معنا را یزندگ اند،انداخته

 از بهتر یلیخ امروزمان، اما است، انینو شیپ دلم که هرچند

 .است قبل یروزها

 .انددهیچرخ همه دست به دست

 طال دستبند کی ینفر و گوشواره جفت دو خانومرثیک یهیهد

 به هیهد عنوان به هم سکه کی و بود انینو و ایلین و یالین یبرا



 یهیهد و پالک و ریزنج دو هم ترالن و هامون یهیهد و داد من

 .سکه کی هم صدرا و هما

 .کرده نگاهشان ریس دل کی هرکس و اندچرخانده را دخترها

 ورحض یبرا و گرفته آغوش در را نقو نق یِایلین اطیاحت با هامون

 که کندیم کنترل را رادیه ترالن و است زدهذوق شیهابرادرزاده

 .دیاین دخترها سمت

 ما یکوچولو یدخترها گرفتن یبرا هوا در را شیهادست او اما

 خنده با و دهدیم تکان هستند عروسک به هیشب ترشیب که

 .کشدیم غیج

یم  رادیه به رو و ردیگیم هامون از را ایلین یآرام به عمران

 .دیگو

 و یداد نجات مارو زنِ جون که درسته ،ییعمو یاوهو -

خواهرزاده هم و یمن یبرادرزاده هم که درست نمیا م،یونتیمد

 .غمای ی

 !هایبزن زُل من یدخترها به که شهینم لیدل نایا از کدومچیه اما

 بغض و ندیچیورم لب بعد و شودیم عمران به رهیخ یکم رادیه

 .دیگویم فوراً عمران که کندیم

 !خورهیم رومن االن مامانت ها،ینکن هیگر کردم یشوخ نه نه -



 یلبخند عمران و کندیم نگاه عمران به چپ چپ ترالن

 .زندیم نمادندان

 گفتم؟ یدید -

 .ردیگیم باال را ایلین بعد

 .آروم اما کن بوسش -

 صدا پر او و کندیم کمکش هم ترالن و شودیم خم یکم رادیه

 .دیگویم و بوسدیم را ایلین یهالب کنار

 ینین ،ینین -

 .هامون سمت کندیم رو عمران

 ؟یدید زه؟یه االن از پسرت یدید د؟یبوس کجارو یدید -

 .باالتر بنداز رو کالهت ؟یدید

 .دهدیم جواب هامون

 .امبچه رفته عموش به نداره، که ییدا -

یم ریش آرام او و گذاشته دهانش به را یالین ریششهیش هما

 .خورد

 میهادست یرو کهیدرحال و رمیگیم عمران دست از را ایلین

 هرلحظه کهنیا از ترسمیم و تپدیم پرصدا قلبم دهم،یم تابش

 .بخورد سُر دستم از



**** 

 شب ازدهی ساعت حاال و انددهیخواب هشت ساعت از دخترها

 .است

 هب ریبخ شب گفتن با هم من و رفته اتاق به من از زودتر عمران

 .شومیم اتاقمان وارد ه،یبق

یم من ورود با و نشسته تخت یرو شلوارک و یرکاب با عمران

 .کنمیم تماشا را حرکاتش من و ستدیا

 قلب طرح که یشکل لیمستط پاکت و رودیم کمدمان سمت

 .آوردیم رونیب را دارد شیرو

یم سمتم را پاکت و شودیم کمینزد او و ستمیایم جاهمان

 .ردیگ

 .غمای توئه یبرا هانیا -

 .بود یخال مدت نیا دستم رشد،ید که دیببخش

 عاشق را من که یایمعمول یهایمشک به و رمیگیم باال سر

 و رمیبگ دستش از تا کنمیم دراز دست و شومیم رهیخ کردند

 .زنمیم لب

 یمرس عمرانم یوا -



 را تنش و کشدیم عقب را دستش و خنددیم طنتیش با او 

 .زندیم پچ گوشم کنار شده وخم دهدیم قرار تنم مماس

 .پررو بچه ادیب کن رد رو بوسش اول -

 را دستم کی و ستمیایم میهاپنجه یرو و شومیم قدمشیپ

 .بوسمیم یطوالن و قیعم را شیهالب و دهمیم قرار اشسرشانه

 .رودیم عقب و خنددیم

 .رشیبگ حاال -

 .آورمیم رونیب را یاسورمه مربع یجعبه و کنمیم باز را پاکت

 است، سنجاقک کی که یپالک و ریزنج دنید با و کنمیم بازش

 .گذارمیم دهانم مقابل دست

 .نازه چه یوا -

 .خنددیم

 .نازتره پاکته، یتو که یاون نظرم به اما باشه، مبارکت -

یم پاکت به گرید ینگاه من و ردیگیم دستم از را گردنبند

 .اندازم

 .کنمیم زمزمه و زنمیم قهقهه چرم یِبند خوابِلباس دنید با

 گراستفادهسوء -



 و زدیاویب گردنم به را گردنبند تا ستدیایم سرم پشت عمران 

 .کندیم زمزمه خنده با گوشم کنار

 .هستم هم متجاوز تازه، -

 .بپوشش

 .اندازمیم هابچه یگهواره به ینگاه ینگران با

 آخه -

 .دیگویم مصرانه

 .هیچجور تنت یتو نمیبب خوامیم فقط بپوشش، تو حاال -

 .رمیگیم شیبازو از یشگونین

 .شهیم شروع نگاه هی همون از زیچهمه -

 .ردیگیم دستم از را خواب لباس

 .اوردشیدرب تنم از تا گذاردیم بلوزم یرو دست

 .کنم تنت دیبا خودم -

 و میکنیم نگاه هم به هردو و شودیم بلند یالین یهیگر یصدا 

 .زنمیم خنده ریز من

 داریب شب که دنیخواب آروم ساعته سه دو هاتوله نیا یدید -

 !ارن؟یب در رو من پدر باشن
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  غمای#

 

 نیهم در و رومیم یالین سمت و خندمیم خوردنش حرص به

 .شودیم داریب هم ایلین لحظه

 سراغ به هم او و اندازدیم تخت یرو حرص با را خواب لباس

 .رودیم ایلین

 از تر صدا و سر پر ما، دخترک نیا اما دهدیم تکان را اشگهواره

 .شود آرام خوردن تکان با بخواهد که هاستحرف نیا

 و داده من به پوشکشان ضیتعو در ترالن که یآموزش لطف به

 یکم ام،آورده دست به رادیه ینوزاد زمان از که یاتجربه اندک

 .کرده فیکث را شیجا یالین که نمیبیم و امافتاده راه

 تکان آغوشش در و آورده رونیب گهواره داخل از را ایلین عمران

 .دهدیم

یم کردنش زیتم مشغول و امآورده را پوشک و مرطوب دستمال

 .شوم



یم نگاهم شیهاچشم با و شده آرام پوشک، کردن باز محض به

 .زنمیم حرف دخترکم با و کند

 زشتم، دخمل ؟یبود کرده یپیپ بود؟ گرمت مامان؟ جانم -

 .من یکوچولو

 .زندیم نق و کرده باز ریش یپ در را دهانش

 .شنومیم ایلین با را عمران ینجواها

 زمانهم و باهم که نیا ومد،ین خوشم حرکتتون نیا از اصالً -

 هیشب ترشیب حساس، زمان یتو هم اون ،دیشیم داریب

 .باباجان ستتوطئه

 دیداوریدرم یباز یغربت انقدر دیبود که هم مارستانیب یتو شما

 د؟یایم ادا د،یدار نازکش جانیا دیدیفهم ای

 .رومیم ییدستشو سمت و خندمیم

 .بردیم باال را شیصدا عمران ناگهان

 .کنهیم یپیپ داره خانوم یکی نیا کنم فکر ایب نشور، دستاتو -

 یشده جمع صورت و ایلین یشده سرخ یچهره به و چرخمیم

 .دیگویم که کنمیم نگاه عمران

 ده؟یم بو انقدر که داره یچ ریش اون یتو مگه المصب -

 



 .میمشغول صبح پنج ساعت تا هردوشان با ما و

 و رندیگیم درددل زنند،یم نق کنند،یم هیگر خورند،یم ریش

 به یزمان چه فهممینم آخر، در و کنندیم فیکث را شانیجا

 و خواب در غرق را عمران کنم،یم باز که چشم اما رومیم خواب

 .نمیبیم ایلین یگهواره کنار ن،یزم یرو نشسته

 به و دارمیبرم را پتو و ردیگیم آتش اشیخستگ یبرا قلبم

 نیترکوچک یحت ،یخستگ شدت از او و اندازمیم شیرو یآرام

 .خوردینم هم یتکان

 .اندازمیم یالین به ینگاه

 .شده داریب آرام و ساکت باز، یهاچشم با من، آرامِ دخترِ

یم حاضر ریش شیبرا و میشویم را اششهیش و است گرسنه

 .کنم

 و شودیم داریب صدا و سر با ترش،آرام خواهرِ برعکسِ اما ایلین

 .گذاردیم سرش یرو را اتاق

 .کنمیم آرامش و رومیم سراغش به

 .خورده ورق ما یبرا یزندگ از یدیجد یصفحه

 .چربدیم اشیسخت به حالوتش اما است سخت روزها نیا

**** 



 نیا در و میاآورده خانه به را هابچه که است روز نیهفتم

 داشته آرام خواب کی میانتوانسته اصالً عمران و من چندشب،

 . میباش

 و چهار تا شب، ازدهی و ده ساعت از و خوابندیم ترشیب روز یط

 .دارندیب صبح پنج

 .اندگذاشته هیگر یبنا که شودیم یساعت کی امشب و

 و گذاردیم خودمان تخت یرو را ایلین و شده کالفه عمران

 .ندینشیم مقابلش

 در که یتونیز روغن از چندقطره و زندیم باال را لباسش

 را نافش دور و زدیریم او شکم یرو ام،ختهیر کوچک یاشهیش

 .دهدیم ماساژ یدَوَران شکل به

 که یخوراک یهاقطره یحت و ردیگیم اوج شیهاهیگر یصدا

 .ستین کارساز هم بود کرده زیتجو شانیبرا پزشک

یم عوض را یالین یشده فیکث پوشک که است بار نیسوم نیا

 .است ناآرام هم باز او و   کنم

 هم خودم تا نمانده یزیچ و شده شیر شانیهاهیگر یصدا با دلم

 .بزنم هیگر ریز

 .نالدیم و کوبدیم اشیشانیپ بر عمران



 د؟یبخواب دیریبگ که کنم کارتونیچ آخه -

 .دیآیم صدرا یصدا  و زندیم اتاق در به چندضربه یکس

 کمک؟ میایب عمران، -

 امشده عاجز و کالفه و سوزدیم یخوابیب از یقدر به میهاچشم

 یرو یشرتیت فوراً و گذارمیم تخت یرو ایلین کنار را یالین که

 .دهدیم جواب عمران و پوشمیم تاپم

 .کن صبر چندلحظه -

 و کندیم باز را در  شود،یم راحت من پوشش از که الشیخ

 و زندیم خنده ریز اشچهره دنید با صدرا

 .دیگویم رلبیز عمران

 .هاسرت تو زنمیم خدابه ندارم حوصله زهرمار، -

 .دیگویم خنده با صدرا

 تو؟ امیب -

 .شودیم ریسراز هاپله از هم هامون لحظه نیهم در

 .دیکن استراحت شما ما به دشونیبد ها،بچه سالن یتو دیایب -

 هامون به را یالین من و گذاردیم صدرا آغوش در را ایلین عمران

 .دهمیم



 و من یوارفته یهاصورت به یدلسوز با و دیآیم رونیب هم هما

 .کندیم نگاه عمران

 .شماها دیبخواب کمی دیبر -

 .میهست ما

 و دیآیم نییپا خواب از کرده پف یهاچشم با هم ترالن

 و من و رندیگیم آغوش در را دخترها ینوبت چهارنفرشان،

 حرف یکالم میبخواه یحت که میهست یآن از ترخسته عمران

 و افتادیم عمران یشانه یرو سرم یزمان چه فهممینم و میبزن

 عمران آغوش در که شومیم متوجه را نیا اما رومیم خواب به

 یرو را من که فهممیم یداریب و خواب انیم و هستم معلق

یم زمزمه و کشدیم تنم یرو را پتو و شده خم و گذاردیم تخت

 .کند

 من یخسته عشقِ -

 کشدیم دراز کنارم هم خودش و نشاندیم امگونه یرو یابوسه

 وابخ نیا ینیریش تا ندیبنش گردنم ریز شیبازو تا ستیکاف و

 قیعم یخواب به چندشب، از پس هم کنار هردو و شود ترشیب

 .میرو
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 غمای#

 

 .شد برگزار روزید جون نیمه فوت روزِ نیچهلم مراسم

 یکس انگار آمده، خانه به دستش در یهاتیبل با هامون که حاال

 .گذاشته میگلو یرو پا

 .کنم هیگر دارم دوست

 .گرفته قاًیعم دلم

 خواهندیم گرید ساعت هشت و چهل از ترکم که شودینم باورم

 .بروند

 آغوش در را هردوشان که یدرحال دخترها، خواباندن یبهانه به

 .رومیم اتاق به دارم،

 .اندآرام که است بیعج

 یرو تخت کنار جاهمان و گذارمشانیم خودمان تخت یرو

 .کنمیم حلقه میزانوها دور دست و نمینشیم نیزم

 .اندآورده هجوم من دل بر بارهکی به ا،یدن یهاغم تمام

 .ناراحتم بروند، خواهندیم هاآن کهنیا از

 .دهدیم عذابم هامدت تا شانیخال یجا شک بدون



 .ستین هم جوننیمه گرید که حاال مخصوصاً

 .امشده اضطراب و استرس دچار ام،دهیترس یطرف از و

 خودش یسرجا یزیچ چیه خورده، برهم مانیزندگ یعاد تمیر

 .ستین

 را ما روز و شب که دارند قدرت یقدرآن کوچک یفسقل دو

 .اندکرده جاجابه

 .میایبرب پسشان از نتوانم کهنیا از ترسمیم من

 .سخت نِیریش یروزها نیا یبرا بود یدلگرم بودنشان

 باعث هردو، ادغام دیشا و یدلتنگ ای ترس هست، که هرچه حاال

 .رمیبگ را امهیگر یجلو نتوانم که شودیم

 .زنمیم بینه خودم به شوم،یم سبک که یکم

 دلت به ترس بوده، کنارت شهیهم که همون ،یدار رو خدا تو"

 "هست خدا ،نده راه

 لطف به اند،انداخته راهش به نیرام و عمران که یرستوران باغچه

 یحساب اد،یز یهایآگه و اندکرده استخدام که یماهر سرآشپز

 .شده شلوغ هم عمران سر و کرده جذب یمشتر

 .سمینویم عمران یبرا و دارمیبرم را امیگوش

 .برن خوانیم کرده، یاک رو هاشونطیبل هامون -



 .گذارمیم هیگر یموجیا چند امجمله آخر و

 .زندیم زنگ او اما سدیبنو یزیچ تا منتظرم

 ؟یناراحت چته؟ تو حاال ،جوجه سالم -

 .خندمیم و کنمیم پاک دست پشت با را میهااشک

 .شهیم تنگ براشون دلم خب -

 بشه؟ تنگ گهید کس برا دلت تو بذارم که جمیهو من مگه -

 .نالمیم

 ؟یفهمینم رو منظورم چرا. نه عمران، نه -

 .دیگویم  و شنومیم را دنشیکش نفس یصدا

 فهممیم چرا -

 جا؟نیا انیب همه امشب یبرا هیچ نظرت گمیم

 دماغ و دل کسچیه که روزها اون بود افتاده هم رادیه تولد

 .نداشت

 م؟یریبگ هم کیکوچ تولد هی جانیا

 .کنمیم هماهنگ نایباباا با زنمیم زنگ خودم

 را من حواس توانست خوب او و کنمیم استقبال شنهادشیپ از

 .کند پرت امیناراحت از

 



 به هم خودم و امبسته ساک کی رفتن، رونیب چندساعت یبرا

 .خندمیم تیوضع نیا

 .امداده هم را رشانیش و امکرده ضیتعو را شانیهاپوشک

 .ریس شکمشان هم و است زیتم شانیجا هم

 هم کنار آرام حاال و گذارمیم ریکر کی در را شانییدوتا

 در توانستمیم که ییهاصحنه نیباتریز از یکی و انددهیخواب

 .اندزده رقم من یبرا نم،یبب عمرم تمام

 .کنمیم زمزمه خودم با و کنمیم نگاه را ساک داخل گرید بارکی

 یهاپوشک یبرا لونینا پوشک، لباس، جوش،آب رخشک،یش -

 فکر خب خب مرطوب، دستمال پاهاشون، کنار یبرا پماد ،فیکث

 .برداشتم رو زیچ همه کنم

 .بندمیم را ساک پیز

 .زندیم در به چندضربه یکس

 .دهمیم جواب

 .دییبفرما -

 .دیآیم داخل ترالن

 از باتریز اش،ییطال گندمزار و یآب چشمان با من یبایخواهرز

 .رسدیم نظر به شهیهم



 .زنمیم شیرو به یلبخند

 یکم و کنمیم مرتب سرم یرو را شالم و ستمیایم نهییآ مقابل

 .زنمیم میهالب یرو رژ

 .داردیبرم را ساک

 م؟یبر -

 .دهمیم تکان را سرم

 .حاضرم آره -

 .دیآیم اتاق در کنار هامون

 .رو عموشون یهافسقل اون من به بده -

 وارید کنار دست که را رادیه و دهمیم او دست به هم را ریکر

 و خنددیم او و کنمیم بغل سر پشت از رود،یم راه آرام و گرفته

 .بوسمیم را شیگلو ریز و زدیریم لباسش یرو دهانش آب

 .پمیخوشت تو یاخاله نفس -

 .زندیم میصدا

  آله -

 .رودیم ضعف شیبرا دلم هزاربار و

 با خانومرثیک و دهدیم هول را هما لچریو خودش صدرا

 .دیآیم شیعصا



 و من و اندشده نیماش کی سوار خان ومرثیک و ترالن و هامون

 باغچه یراه همه و یگرید نیماش بر سوار هم هما و صدرا

 .میشویم رستوران

 

 

 نیتزئ یرنگ یهابادکنک با را هاقیآالچ از یکی دورتادور

 .کشدیم غیج و زندیم دست ذوق با رادیه و اندکرده

 .بودم آمده جانیا به شدنش افتتاح از قبل بار،کی تنها من

 .اندکرده درست را ییبایز مکان

 و شودیم رد هاقیآالچ انیم از که یکوچک یهایجو و نماهاآب

 .ستیعال اریبس جا،آن یسنت نیتزئ

 جانیا تا شیصدا و شودیم اجرا گرید سمت هم زنده یقیموس

 .دیآیم

 .اندداده بیترت هابچه یباز یبرا یامحوطه یپشت قسمت

یم کیتبر عمران به نیتحس با خانومرثیک و میانشسته همه

 .دیگو

 .هست همه نگاه در نیتحس نیا



 تمام با یمختار که یاضربه و شکست آن از بعد عمران که نیا

 اسرپ گرید بار توانست بود، کرده وارد خانواده نیا به اشینامرد

 هست هم زیبرانگنیتحس که البته شود،

 

 سه_و_صدیس_پارت#

 

 غمای#

 

 و فشفشه چند که نیماش طرح با یکیک ها،گارسون از نفر دو

 از مبارک، تولدت آهنگ و آورندیم دارد قرار شیرو شمع کی

 .دیآیم در صدا به یقیموس یاجرا قسمت همان

 ترالن و هامون و زندیم دست که است خانومرثیک نفر نیاول

 بودند، شده متعجب هابادکنک دنید با ورودمان یابتدا از که

 توانسته عمران و کنندیم نگاه عمران به یقدردان و تشکر با حاال

 یهافشفشه دنید با که کند ریغافلگ را اشبرادرزاده یحساب

 .شده ختهیبرانگ شوقش کیک یرو



 چه ما، خونِهم ریغ برادر نیا و وستهیپ ما جمع به هم نیرام

 عمران داد به هم و من داد به هم از،ین وقت در درست بیعج

 .دیرس

 سرش او سر پشت از صدرا و کند فوت را شمع تواندینم رادیه

 که یدرحال عمران و کندیم فوت را آن یآرام به و کندیم خم را

 .دیگویم صدرا به رو زندیم دست

 .یاعقده مبارک تولدت خب -

 انیم را لحظات نیا تمام و شودیم بلند صدرا یخنده یصدا

 یحافظه بر عالوه چندعکس با و میریگیم جشن یشاد و خنده

 عمران و میکنیم رهیذخ هم مانیهایگوش یحافظه در خودمان،

 را چندوقت نیا یهایتلخ از یاگوشه ها،آن رفتن قبل توانست

 .کند جبران

 دارد، کم را جوننیمه اگرچه ،ما یساده یمهمان و چندنفره جمع

 و یالین یهانق نق و رادیه یهاخنده یصدا و ما یلبخندها اما

 ما و دارد را مانیهوا شهیهم خدا که کندیم اثبات را نیا ایلین

 .میخوشبخت هنوز

**** 



 را شب دوازده ساعت، یهاعقربه و اندبسته را شانیهاچمدان

 .دهدیم نشان

 کداممانچیه ما اما و ندارند من از یکم دست هم هما و ترالن

 .میاوریب گریدکی یرو به را یدلتنگ نیا میخواهینم

 که کندیم سفارش صدرا به بار نیچندم یبرا خانومرثیک

 .باشد هما مراقب

 .انداخته دستش یرو را کتش و دیآیم نییپا هاپله از هامون

 د؟ینذاشت جا یزیچ هابچه -

 در و دیآیم خوابش رادیه و کندیم تنش را شیمانتو ترالن

 .کرده ترالن یقهی در دست هیگر با ریش طلب

 آغوشش در و ردیگیم شده کالفه که یترالن بغل از را او هامون

 .دهدیم تاب

یم یزندگ یمرد نیچن کنار در خواهرم که است خوب قدرچه

 .کند

 .بود ترالن حق ،یسخت همه آن از بعد آرام، یزندگ نیا

 .است مثالیب هم صدرا و هما قیعم عشق



 در یمرد درعوض اما گرفته، هما از را رفتن راه نعمت خدا دیشا

 وارپروانه طورنیهم استیدن ایدن تا که داده قرار اشیزندگ

 .چرخدیم دورش

 .ردیگیم تماس آژانس با عمران و میاشده حاضر همه

 آژانس نیماش با گرید یاعده و خودمان نیماش با ما از یاعده

 .میشویم فرودگاه یراه

**** 

 دهانش در را رشیششهیش و گرفته آغوش در را ایلین عمران

 .خوردیم ریش ولع با او و   گذاشته

 .دیگویم من به رو

 سرحالن؟ انقدر چرا دوتا نیا شبه، مین و دو ساعت -

 خوابه؟ ساعت ساعت نیا که بفهمن خوانیم یک

 .اندازمیم باال شانه و کشمیم یاازهیخم

 ،بشن آشنا یزندگ یعیطب روال با زودتر کاش اما دونمینم یوا -

 .دارم خواب به ازین واقعاً من

 کینزد را سرش و دهدیم رونیب را نفسش حسرت با عمران

 .آوردیم گوشم



 نیا یشبانه یهایخوابیب با که دارم ازین زهایچ یلیخ به منم -

 .برمیم سر به کامل یناکام در ها،توله

 .کنمیم نگاهش چشم یگوشه با

 زا؟یچ نیا به یبکشون رو بحث دیبا یطیشرا هر تحت -

 .زندیم لبخند طنتیش با و دهدیم تکان را سرش

ینم نکن فکر ادا،ینم بدت هم تو البته ست،ین خودم دست -

 .دونم

 .دیگویم دارکش که کنمیم نثارش ییایح یب

 ؟یندار دوست ایحیب جـــــون، -

 دست با و امگذاشته دستم کی یرو شکم با را یالین و خندمیم

 .دهمیم ماساژ را کمرش گرم،ید

 کردن یمخف یبرا مقاومت و کنندیم اعالم را پروازشان یشماره

 .ستدهیفا یب گرید یدلتنگ نیا

یم لبخند بغض، با هرسه و میکنیم نگاه هم به ترالن و هما و من

 .میزن

 .میکشیم آغوش به را گریدکی نوبت به همه

یم و کندیم نگاه هاآن به نیغمگ یلبخند با خانومرثیک

 .بوسدشان



 .باشد خودش مراقب میکنیم سفارش هما به

 در غرق رادیه و کشمیم آغوش در محکم و سفت را ترالن

 .کنمیم تماشا ریس را خواب

 .کندیم عمران به رو و بوسدیم را امیشانیپ هامون

 .کنن تشیاذ هابچه نذار باش، زهیر خاله نیا مواظب -

 .گذاردیم هامون دست در دست عمران

 .داداش هستم -

 .دهدیم دست عمران به هم ترالن

 .ستین یخبر دو آن انیم یخصمانه یرابطه آن از گرید

 .زندیم لبخند ترالن

 .یدار رو غمای یهوا که یمرس -

 به مجبور هاآن و شودیم اعالم پروازشان یشماره گرید بارکی

 .هستند رفتن

 .دیگویم خانومرثیک

 .سالمت به دیبر -

 و شوند خارج نگاهمان ررسیت از تا میمانیم ما و روندیم هاآن و

 .مییآیم رونیب فرودگاه از بعد
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 .اندگرفته جان یکم و اندشده ماهه سه هابچه

 شنبه روز میتوانیم  گفته انینو دکتر که شیپ چهاروز از

 بند میپاها یرو یخوش از و امشمرده را هاهیثان م،یکن صشیترخ

 .ستمین

 .زندیم زنگ امیگوش به عمران

 .اومدم دیباش حاضر -

یم آماده عیسر خودم و سپارمیم پدربزرگشان به را دخترها

 .شوم

 .گرفته بغل در را هاآن آماده و حاضر هم خانومرثیک

 با و رمیگیم آغوشش از را است تربدقلق که ایلین و رومیم جلو

 .میشویم خارج خانه از عمران، نیماش بوق یصدا

 .است حالخوش ما مثل هم خانومرثیک

 جلو عمران کنار خانومرثیک و نمینشیم عقب دخترها با من

 .ندینشیم



یم نظر به شهیهم از تریطوالن انگار مارستانیب تا خانه ریمس

 .رسد

 .بوده امیزندگ یروزها نیترسخت جز ماه،سه نیا شک بدون

 یدور و نارس نوزاد سه شدن متولد با همزمان جوننیمه مرگ

 مانیهایدلتنگ و ایلین و یالین صیترخ از بعد یهاتیاذ و هاآن از

 .کوچک انِینو یبرا

 .زندیم لبخند ما به دارد یزندگ امروز کنمیم فکر من حاال و

 .دیگویم خانومرثیک و میکنیم پارک محوطه در را نیماش

 .دیاریب هم پسرمونگل دیبر من، به دیبد رو خوشگل دوتا نیا -

یم قفل انگشتانش انیم را میهاپنجه عمران و کنمیم اطاعت

 .میافتیم راه به و کند

 

 .داده انجام را صشیترخ یکارها عمران

 .است هوش با اما است، کوچک چه اگر پسرم

 نشان واکنش میهاحرف به که شناسدیم را من او مطمئنم من

 .زندیم لبخند و دهدیم

 .کرده رشد سرش یرو مو یکم

 .کنمیم نوازشش



 خودمون شیپ یایب یخوایم خونه، میبر میخوایم ،من پسر -

 .من یزندگ

 آره؟ شده، تنگ خواهرهات یبرا دلت

 کوچکش مشت انیم را انگشتم و رودیم باال شیهالب یگوشه

 .ردیگیم

 .شودیم اتاق وارد عمران

 کنم؟ اشآماده من یخوایم -

 انینو یهالباس عمران و ستمیایم عقب و دهمیم تکان را سرم

 .کندیم تنش بر را

 بر لباس عالقه، و عشق با طورچه که دهمیم عمران به را نگاهم

 .اوست مراقب و کندیم انینو تن

 .رودیم ضعف بار هزار قامتش و قد یبرا دلم

 .کنمیم زشیآنال

 اسپرت یاسورمه کت شیرو که یگرد قهی یمشک شرتیت

 .اشلوله یمشک نیج شلوار و دهیپوش

 آسانسور درب مقابل که یروز آن من و دارد پا به کالج یهاکفش

 .آورمیم ادی به میدید سال شش از پس را گریدکی

 .بود آمده جلف نظرم به روز آن قدرچه



 یرو تا کوتاه شلوارِ و شیموها یکرده رنگ قسمت آن مخصوصاً

 .شیپا قوزک

 .شد من جان تمام مرد نیا اما

 .دارم دوست هم را دستش پشت یخالکوب نیا گرید یحت

 .دارم دوست را اوست به متعلق که یزیهرچ من اصالً

 .داد من به را عشق عمران

 ییجا به را من عمران اگرچه م،یگذراند را یسخت یروزها اگرچه

 اما بروم، آلمان به انهیمخف و کنم دور او از را خودم که رساند

 .کرد پخته را ما یهردو که بود هایسخت همان دیشا

 هم کنار آرامش با حاال تا بود الزم اتفاقات آن و روزها آن دیشا

 .میبدان را لحظاتمان تمام قدر و میباش

 که رفتیپذ هم عمران و برداشتم یکاریمخف از دست گرید من

 .دارد یروانکاو به ازین

 سر پشت تلخ، و بد ای سخت بود، که هرچه را روزها آن حاال

 .میاشده فرزند سه صاحب ما و میاگذاشته

 .است پدرش آغوش در و آماده پسرمان

 یهردو به هیشب که دخترها برعکس اما است زیر و کوچک انینو

 .است مشخص کامالً عمران به او حدیب شباهت هستند، ما



 .دیگویم و دیآیم جلو عمران

 ؟یزندگ میبر -

 ،یکودک چیه که خواهمیم خدا از دلم ته از من و میرویم ما

 .نباشد مارستانیب یهاتخت یرو

 و بوده دور آغوشم از ماه سه انمینو که کنمیم آرزو یمن را نیا

 .است کم کنم، شکر مرتبه خداراهزار اگر حاال

* 

 کسیم و آماده شانیبرا که یسبک سوپِ یحاو کوچکِ قاشق

 یادانه کنمیم حس و کنمیم فرو انینو دهان در را امکرده

 .کندیم ییخودنما اشلثه یرو دیسف و کوچک

 و خنددیم امیقلقلک پسرک و کشمیم اشلثه یرو را انگشتم

 .کشمیم غیج من

 یوا -

 یباز شانیهاجغجغه با و هم یروروبه نشسته که ایلین و یالین

یبرم یرو سمتم دهیترس کوبند،یم هم یکله و سر بر و کنندیم

 ونیزیتلو مقابل مبل یرو از عمران شوندیم ساکت و گردانند

یم زیم یرو بر را کتاب خانومرثیک و کندیم جهش سمتم

 .گذارد



 دهیترس عمران و امدهیکش غیج که است من به شانهمه نگاه

 .دیگویم

 شدهیچ -

 .کوبمیم هم بر را میهادست

 .درآورده دندون هم انینو یوا -

 .خنددیم خانومرثیک

 دمیترس باباجان، باشه مبارک -

 .کندیم رها را نفسش عمران

 توله کردم سکته -

 .دیآیم سمتمان و ستدیایم

 .کندیم دراز انینو یبرا دست

 .درآورده دندون باالخره یفسقل  بزکره نیا -

 و قبل ماه هاآن و است تر آرام ایلین و یالین از ان،ینو رشد ریسِ

 روز نیسوم در و امروز انینو و انددرآورده دندان یماهگ نه در

 .اشیماهگده

 .رودیم سهیر خنده از او و بوسدیم را انینو یگلو ریز

 .هیقلقلک اون عمران نکن -

 سمت دوباره را سرش عمران



 پنج_و_صدیس_پارت#

 

  غمای#

 

 .زندیم پا و دست و خنددیم پرصدا او و بردیم انینو یگلو

 از دست عمران، آغوش در انینو دنید با من، یبایز یدخترها

 اصوات خروج و دنیکش غیج و هاجغجغه با کردن صدا و سر

 سمت پا و چهاردست و دارندیبرم خودشان از جذاب و نامفهوم

 دور دست عمران، طرف کی از هرکدامشان و ندیآیم عمران

 .کنندیم حلقه او یپاها

 و باال آدمش بیس و خنددیم دل ته از و ردیگیم باال سر عمران

 .شودیم نییپا

 شکم بر محکم را شیپاها و کندیم ذوق شیخواهرها یبرا انینو

 .کوبدیم عمران

 .دیگویم خنده انیم عمران

 مبود کرده یباز حسود دوتا شما با االن بگرده، دورتون بابا آخ -

 .که

 .زنندیم لب هم سر پشت



 بابا بابا بابا بابا -

 .بغلم بدشون غمای -

 را ایلین و راست سمت را یالین و داردیم نگه وسط را انینو

 .چپ سمت

 راه یکم و کرده دایپ مهارت همزمان، شانهرسه کردن بغل در او

 .خواندیم شعر شانیبرا و بردشانیم

 .انددهیبخش گرما و شور مانیزندگ به کودکانمان که هاستماه

 .دیگویم و دودیم سمتم خانه گرید سمت از عمران

 .داد پس درجا و خورد غذا باز پسره نیا رشیبگ رش،یبگ غمای -

 .نشدم خفه تا رشیبگ

 .برمشیم ییدستشو سمت و رمیگیم آغوشش از را انینو

 گذاشته شانیهاروروئک در را دخترها عمران م،یآیم که رونیب

 .کشندیم غیج و روندیم هم دنبال به عیسر و تند هاآن و

 و کنمیم پوشک کند،یم هیگر شیخواهرها یپ در که را انینو

 یروزها تمام مثل حاال و گذارمیم روروئکش در هم را آن

 .دهیچیپ خانه در شانیصدا و سر ،گرمانید

 .دیگویم خانومرثیک

 .بزنم حرف باهاتون خوامیم باباجان، جانیا ایب -



 یرو و ردیگیم دست در را دستم او و نمینشیم عمران کنار

 .گذاردیم شیپاها

 .دیگویم ما به رهیخ و نشسته مقابلمان خانومرثیک

 هم هما و هامون و شما با رو ممیتصم اول خواستمیم راستش -

 .کنم اشیعمل بعد و بذارم ونیدرم

 انگشت وارنوازش حرکت از و میادوخته چشم او به منتظر هردو

 .دودیم پوستم ریز نیریش و گرم یحس دستم، پشت عمران

 .داشت دوست یلیخ رو زیچ دوتا نیمه -

 یبرا میبساز یمکان هی و میباش داشته بزرگ یگلخونه هی که نیا

 خواب یبرا گرم یجا  هی یحت شهر نیهم یتو که ییکسا

 .ندارن

 .میبکن ییکارها هی میخواستیم فوتش، از قبل هایآخر نیا

 .نداشتم رو دماغش و دل فوتش، بعد راستش، خب اما

 .کردم فکر بهش یلیخ مدت نیا

 .برسونم اشخواسته به رو نیمه خوامیم

 .باشه شاد اون خوامیم

 .دهدیم ادامه و کشدیم آه

 .ترهمهم برام نظرتون د،یکنیم یزندگ جانیا شما چون -



 هم که دیدونیم خب بفروشم، رو عمارت نیا خوامیم من

 .دارن ییباال متیق هاخونه منطقه نیا هم و باالست متراژش

 .هست یتوجه قابل مبلغ جا،نیا فروش مبلغ یعنی

 که ییکسا یبرا گرمخونه هی ساخت صرف رو پولش  خوامیم

یب یهابچه یبرا هم ییجا هی و بکنم بخوابن ندارن ییجا

 .کنم درست سرپرست

 لگ پرورش یبرا رو گفتم که یاگلخونه همون هم پولش یمابق با

 کار یهاکودک لیتحص خرج هم درآمدش و کنم درست اهیگ و

 .بشه

 داده من به خوب یانرژ و حس یکل هم آن به کردن فکر یحت

 .است

 .دیگویم عمران و زنمیم لبخند

 .بابا یاریاخت صاحب خودت شما -

 .دیگویم لبخند با هم خانومرثیک

 ییتنها خاطربه مستقلتون یزندگ از دست هم شما خوامینم -

 .دیبکش من

 .خودتون یخونه دیبرگرد روزها نیهم دیخواست اگر

 .بخرم خودم یبرا آپارتمان هی خوامیم منم



 یهیگر و دخترها غیج یصدا دهد، جواب عمران کهنیا از شیپ

 .شودیم بلند یالین

 روروئکش در که طورهمان ایلین که نمیبیم و دومیم سمتشان

 فر یموها انیم را تپلش انگشتان و کرده دراز دست نشسته،

یم را پستونکش انینو و کندیم هیگر یالین و کرده فرو یالین

 .است خواهرش دو یدعوا شاهد و مکد

یم عمران یشانه به را سرش او و کندیم بغل را یالین عمران

 .کندیم هیگر و چسباند

 .کندیم نوازش را یالین

 بابا عمر نکن هیگر عروسک بگردم دورت -

 .دیگویم ایلین به خطاب و

 .جلب جنس یا -

 .توله نکن مظلوم رو نگاهت

یم خانومرثیک به را خودش عیسر و تند انینو و خنددیم ایلین

 .رساند

 یبرا خودش سبک به و درآورده دهانش از را پستونکش

 .فرستدیم بوسه پدربزرگش،

 



 .میهست هابچه اتاق در باال، یطبقه

 را ریش شهیش خودش او و گذاشته شیپاها یرو را یالین عمران

 .گرفته بغل در هم را انینو و خوردیم ریش و گرفته دستش به

 را انینو یشهیش هم و دهدیم تکان را شیپاها هم همزمان

 .دهدیم ریش او به و کندیم کنترل

یم تختش در را او آرام و بخوابانم را ایلین شومیم موفق هم من

 .رمیبگ او از را انینو که کندیم اشاره عمران و گذارم

یم سمتم و ستدیایم عمران و شودیم تمام خواباندنشان کار

 .دیآ

 سقف یرو هابچه خوابشب که ینور در چشمانش، طنتیش

 .شودیم دهید کرده، پخش

 یصدا نیترآرام با و کندیم میتنظ گوشم کنار را شیهالب

 .دیگویم ممکن

 .اتاق یتو ببرمت خودم بغلم ایب -

 یرو و خندمیم آرام و خوردیم گوشم به شیهانفس یگرم

 .مانمیم معلق عمران یهادست

 پنج چهار که یکنار اتاق به و میکنیم ترک را اتاق یآرام به

 .میرویم شده خودمان اتاق ستیماه



  آخر_پارت#

 

  غمای#

 

 با را در و میشویم وارد و دهدیم نییپا آرنجش با را رهیدستگ

 .بنددیم شیپا یپاشنه

یم تخت یرو را من ،یچراغ کردن روشن بدون و یکیتار در

 .تنم یرو زندیم مهیخ اشمردانه تن ینیسنگ و گذارد

 .دیگویم

 عاشقتم؟ بودم گفته -

 دیسف باًیتقر که را اشقهیشق کنار یموها و برمیم باال دست

 .کنمیم نوازش شده

 عمرانم وونتمید -

 یرو کندیم کیشل را اشبوسه نیاول و کندیم کمتر را فاصله

 .میهالب

 تاج یشد هام،بچه مادر یشد ام،خونه خانوم یشد که ممنونم -

 .سرم

 .دهمیم جواب و کنمیم نوازش را کمرش



 .دارم دوستت ایدن آخر تا -

یم دست در را من بلوز نییپا و آوردیم در تنش از را اشیرکاب

 .ردیگ

 .من یفرفر مو عمران، نفسِ -

 .کنمیم شکار را شیهالب صانهیحر و رمیگیم باال سر

 تحت را شب مهین یباز نیا تمام و بوسدیم و کندیم نوازش

 خوب را گریدکی هردو قدرچه ما و آوردیم در خودش کنترل

 .میاشده بلد

 

یم شیبازو یرو سر و کشدیم امبرهنه تن یرو را پتو عمران

 .رومیم خواب به و گذارم

 .مانیزندگ یروزها نیا ینیریش به یخواب

**** 

 فرِ یموها هم سر پشت و تند و کشدیم غیج خنده با ایلین

 .بوسدیم  را یالین

 .دالم دوش یدَنگ نیا من من، به بده موهاتو تولوخدا -

 فوت را داغ ینیزم بیس اشیذات یکرشمه و ناز همان با یالین

 .دیگویم من به خطاب اعتراض با و کندیم



 .دالم تیحشاش من نزنه، دشت موهام به بِدو بهش یمام -

 !است حساس شیموها به که است نیا منظورش

 .کوبمیم امنهیس بر دست

 .بگردم حساستت دور من آخ -

 را است نفرشان هرسه یعالقه مورد یعصرانه که هاینیزمبیس

یم میهاچشم در را عشقم تمام و  کنم،یم رو و ریز روغن در

 زانیآو و یگوشت یهالب و کنمیم هردوشان به ینگاه و زمیر

 .بردیم باال را امخنده یصدا ایلین یشده

 .است فِر من مثل درست هردوشان یموها

 و ابرو و مو ترالن مثل و رفته اشخاله به ،یالین یموها رنگ اما

 یمشک ینمونه درست ایلین و دارد روشن یپوست و ییطال یمژه

 .رفته من به شیموها یِمشک و است خواهرش

 .متفاوت یمو و پوست رنگ با منتها هم به هیشب هردو

 .نشانمیم کانتر یرو و کنمیم بغل را ایلین

 .مامان یهانفس دیخوشگل هردوتون -

 .اندازدیم گردنم دور دست

 یمام دالم دوشت -



 شکم یرو که شودیم کوچکش همزاد و عمران خکوبیم نگاهم

 .نشسته ده،یکش دراز عمرانِ

 .دهمیم گوش بحثشان به

 بابا بگو -

 .اندازدیم باال ابرو یتخس با انینو

 نِمنان بگم بهت بخوام نچ، -

 .کندیم نگاهش چپ چپ عمران

 بابا -

 نِمنان -

 بابا بگو سگ توله -

 سدگهتوده نِمنانِ -

 .شودیم گرد عمران یهاچشم

یم یقاط یزد یحرف نیهمچ پسرش به بفهمه خانومرثیک -

 بابا؟ جز به یگیم رو یچ همه بز کره خب دِ بچه، کنه

یم پاشو و نیبش عمران شکم یرو که یدرحال و خنددیم انینو

 .دیگویم رود

 بزه تُله سدگِدهتو نمنانِ -



یم فرار به پا ما طانیش و تخس پسر و شودیم زیخمین عمران

 .گذارد

 و زمیریم کوچکشان یهابشقاب در شانیبرا را هاینیزمبیس

 .زمیریم قرمز سس هم شانیرو

 ایلین و یالین و شده پنهان یغذاخور زیم یهایصندل ریز انینو

 .ندیگویم هردو و زنندیم شیصدا همزمان

 ینیدَمبیس ایب انینو -

 .دیگویم عمران و  دیآیم ردنیب گاهشیمخف از انینو

 پررو بچه ارمیم در پدرتو -

 انگشت و خنددیم چشمانش، در مشهود شرارت با انینو

 .دهدیم تکان عمران یبرا را اشاشاره

 .یاودت پلو بچه جان،نِمنان -

یم دراز سمتم را کوچکش یهادست ذوق با و دودیم من سمت

 .کند

 لفطاً ینیدم بیس یمام -

 .نشانمیم اشگونه یرو یابوسه و زنمیم برهم را لختش یموها

 و ندینشیم ایلین و یالین کنار و دهمیم دستش به را ظرفش

 .شودیم خوردن مشغول



 .توپمیم و رومیم عمران سمت

 .رنیگیم ادی خب نده فحش جلوشون عمران -

 .کندیم اشاره شیپا به و ندینشیم مبل یرو

 .بغلم ایب -

 .چرخاندیم صورتم در نگاه او و نمینشیم شیپاها یرو

 شه؟ینم محسوب فحش توله یدونینم هنوز -

 .خندمیم و دهمیم هیتک اشنهیس به را سرم

 .زشته خدابه رن،یگیم ادی هابچه عمران خب عه -

یم فرو اند،آمده نییپا میبازوها یرو تا که میموها انیم دست

 .کند

 .پارک مشونیببر بخورن رو اشونعصرونه -

 .زنمیم ضربه اشینیب به

 .نکن عوض رو بحث آقاهه، یاوهو -

 .چسباندیم میموها به را اشینیب

 جوجه؟ یدیم شکالت یبو چرا -

 .رمیبگ گازت خوادیم دلم

 را صورتش محکم و کنمیم حلقه گردنش دور دست و خندمیم

 .بوسمیم



 !نکردم میتقد بهت گهید یجوجه تا سه تا نکن غمای -

 .رمیگیم شیبازو از یشگونین

 .شودیم بلند اشیگوش زنگ یصدا

 .است خانومرثیک

 .دهدیم جواب عمران

 ؟یبرگرد یخواینم بابا، یکرد ما از یادی عجب چه به، به -

-.... 

یم که هم یوقت ،یاگلخونه یتو کالً که یهست رانیا تا خب -

 .یمونیم ماه سه دو آلمان یر

-.... 

  گه؟ید فرداشب پس چشم، یرو قدمت پس خب عه -

-.... 

 .دلتنگن هابچه ما، یخونه یایب که دنبالت فرودگاه امیم خودم -

 و دیرس دهد انجام خواستیم چهآن تمام به خانومرثیک

 یبرا سودش تمام که دارد کارگر نیچند با یبزرگ یگلخانه

 شودیم خرج کار کودکان لیتحص

 

 .ساخت هم یرخوارگاهیش و گرمخانه و



 رو هرروز و است خوب هم آلمان صادرات و واردات شرکتِ وضع

 .است شرفتیپ به

 در را رستوران باغچه دوم یشعبه یتازگ به هم نیرام و عمران

 .اندکرده افتتاح گرید یمکان

 آموزش ما، یچهارساله رادِیه و تماسم در هما و ترالن با هرروز

 دارد، نام اریسام که صدرا و هما پسر و ندیبیم ولونیو نواختن

 .دارد هم را راست وارید از رفتن باال ییتوانا ان،ینو مثل درست

 تمام با دوباره که ستیسالکی و است کنترل تحت من یماریب

 و امشده میتابلوها دنیکش مشغول داشتم، امرشته به که یعشق

 .است میتابلوها فروش شگاهینما موعد هم بعد یهفته

 ما عشق آمدنشان، با و اندشده ما یزندگ تمام پسرمان و دخترها

 حضورشان، شک بدون و اندکرده صدبرابر را گریدکی به

 ما یابر تنشان یهاسلول به سلول و دنشانیکش نفس بودنشان،

 .است نعمت

یم نوازش را میموها او و امنشسته عمران یپا یرو که طورهمان

 .شنومیم را ایلین یصدا که شودیم نیسنگ میهاپلک کند،

 .دیگویم پرشوق

 .کرده بَبَل رو یمام عمران، بابا بَبَل میبل دییبدو -



 .زندیم قهقهه عمران و آورندیم هجوم سمتمان

 و دهدیم یجا من کنار و عمران بغل در را خودش زور به ایلین

 آغوش ندیبیم که انینو و ندینشیم من یپاها یرو یالین

 گردن بر سوار و رودیم ما سر یباال ندارد، جا گرید عمران

 .خنددیم و شودیم عمران

 یسوالاسب جون،آخ -

 فرو انینو شکم در را انگشتش و بردیم عقب را دستش عمران

 .کندیم

 بچه؟ اسبم من -

  من و زنندیم قهقهه ایلین و یالین

 کنمیم  باز را نشیدورب و دارمیبرم مبل یرو از را عمران یگوش

 .برمیم جلو را دستم و

 .دیکن نگاه رو جانیا هابچه -

 .بیس دیبگ همه حاال

 .مییگویم همزمان نفرمان پنج

 ــــــــــــبیس -

 کی ینیریش به درست دارد، یاینیریش نفره،پنج عکس نیا و

 .یبهشت بِیس



 .میخوشبخت ما

 .شکرت ایخدا

 

 

 انیپا

 

 ۱۳۹۸/۱۱/۹ وقتِ به

  ۲۳:۵۲ ساعت

  یخوشبخت و یابیکام یآرزو با

 یعباسقل میمر


