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 .را از دومین پله هم پایین آورد،نفس عمیقی کشید، تا شاید بغض نشسته تو گلوش نشکنه چمدونش

پریشون روي صورتش ریخته بودند، اما، اونقدر خسته بود که حتی توان درست کردن شالش رو نداشت  موهاش،

. 

 .کرد با دست چپش شالش رو درست کنه  سعی

 .لعنتیش شکست، اشکهایی که روي گونه اش روون شده بودن رو پس زد بغض

 .بدون اجازه سمت پنجره طبقه سوم ساختمون چرخیدن چشماش

 .مرد پشت پنجره بودن یچشماش پ هنوز

 .کنار رفته بود و مردي با نگاهی تلخ و تهی به اون زل زده بود پرده
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 .سردش رو ببینه  ياز همین فاصله هم می تونست نم چشما. اولین بار چشماي این مرد رو ابري دید ايبر

 .تلخی نگاهت را...کدام را باور کنم"

 نم چشمان ابریت را یا

 بگو احساست کو؟ تو

 این همه تلخ شدي چرا

 "تهی ات تاوان کدام گناه من هستن چشمان

 .دستش رو براي خداحافظی باال آورد. را به زمین گذاشت چمدونش

 .آب بود و یخ زد. آتش بود و خاموش شد. حباب بود و شکست. مرد پرده رو کشید، محو شد اما

 .چمدون رو تو دستش جابه جا کرد دسته

 .به اول خیابون کرد نگاهی

 "زندگی بدون او یعنی مرگ....پیش به سوي مرگ":لب زمزمه کرد زیر

 .هم چشماش نگاهشون رو سمت پنجره دزدیدن ازب

 .این بار خبري از مرد پشت پنجره نبود اما

 .سیگاري به لب داشت. اون سوي پنجره اما مرد به دیوار کنار پنجره تکیه داده بود در

دود غلیظ سیگار رو . هاش محکم بودند؛ انگار که می خواست اگر جونی در جسم سیگار هست رو بگیره  پک

 .از دهان و بینیش بیرون میداد محکم

 .شدنی نبود. باید درك می کرد. باید می رفت. آروم حرکت کرد آروم

 .خودش نمی خواست نمی تونست تحمیل بشه وقتی

تو زندگیش اونقدر پررنگ نبود؛ که بخواهد خودش رو از گفتن دوستت دارم محروم کنه؛ اما می دونست  غرور

 .نمی شد

 .در هم بگه دوستت دارم شدنی نبودهر چق. شدنی نبود یعنی

 !خودش فکر کرد، چه عروسی ام من با

 !که بعد از یک ماه باید به فکر طالق باشه عروسی

 !مردش مرد نبود چرا؟چون

 .دستش رو براي پراید زرد رنگی که به سمتش می اومد؛ بلند کرد. سرخیابان رسید به



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 68 اوشیس  –خاطره تلخ  نیاول

wWw.98iA.Com ٥ 

دستش سمت دستگیره در رفت؛ اما . وق عقب جا گرفتچمدونش در صند. راننده پیاده شد. توقف کرد ماشین

 .نگاهش هنوز پی مرد پشت پنجره بود

سرش به عقب تکیه داده شد و با خودش گفت . در رو همراه با بسته شدن چشماش بست. صندلی نشست روي

 !کاش زندگی یک سال به عقب برمی گشت

صتی براي جبران باشد،یا حداقل غلط گیري به کاش می شد زندگی را با مداد نوشت تا فر: لب زمزمه کرد ریز

 !رنیآدمها می دادند تا می تونستن غلطهاي خودشون رو بگ

یعنی همه ي گریزهایش، همه دیر آمدن و زود رفتنش، همه ي نگاههاي دوخته به زمین . زود تموم شد چه

 .دلیلش این بود

 !به افکار خودش زد و گفت چه زود همه چیز تموم شد پوزخندي

آره بشنو ...آره می خواستی اینو بشنوي":این یک ماه اندیشیدو به این یک سالو به جمله اخر مردش که گفت به

 "آره همینه...براي همینه که یه ماهه دارم از زنم فرار می کنم...آره مرد نیستم....من مرد نیستم

 .اون چه ناباور به مردش، به همسرش،ب ه عشقش خیره شده بود و

مردي که یک ماه بود؛ که فقط سقف باالي سرشان با هم مشترك . ماه زیر یک سقف با اون بودکه یک  مردي

 .شده بود

 !که می گفت مرد نیست مردي

و مردش که کالفه دستی به موهاش کشیده ....وسایلتو جمع کن: باز هم صداي مرد تو گوشش طنین انداخت و

 !می تونی بري ....کارت راحته دادگاه زود حکم طالقو میده...بود و با درد گفته بود من خودم اقرار می کنم

 !اگه لطف کنی زودتر بري ممنونت میشم: آرومتر ادامه داده بود و

 .عت وسط سالن شوکه نشسته بودسا یک

 !همه چیزو کرده بود الی این فکر

 .که روبروش گذاشت؛ سر بلند کرد چمدونشو

 .به سالمتی گفت و به سمت اتاق مشترکشون، سقف مشترکشون رفت. و شالشو هم روي چمدون گذاشت مانتو

 .که هرگز اشتراك زناشوییشان رو ندید اتاقی

 .صداي راننده به خودش اومد با

 !خانم رسیدیم- 
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 .چند اسکناس به طرف راننده گرفت و پیاده شد. رو باز کرد کیفش

 .تازه باورش شد؛ که انگار واقعا همه چیز قراره تموم بشه . چمدونو جلوي پاش گذاشت راننده

 .چمدونو تو دستش جابه جا کرد و سمت در رفت دسته

 .لید رو به دست گرفتاین خونه سالها همراهش بود، دست تو کیفش کرد و ک کلید

 .به داخل خونه گذاشت قدمی

 .تازه از شوك دراومده باشه، اشکهاش دوباره جاري شدن انگار

 .مادربزرگ به گوشش رسید صداي

 طوریش شده؟ زدانیخدا مرگم بده چی شده؟چرا گریه می کنی؟- 

 ؟.که به سمت چمدونش رسید انگار فهمید قضیه چیه نگاهش

آخه دختر جون : ن از کهولت سنش میداد با خنده به سمتش اومد و در همان حال گفتقدمهایی آروم که نشا با

کی با اولین دعوا شال و کاله می کنه برمی گرده خونه؟ مگه نشنیدي که میگن زن شوهر دعوا کنن ابلهان باور 

 !کنن

 !هربونماي کاش واقعا همینطور بود که تو می گفتی مادربزگ م: اون چه با حسرت با خودش گفت و

 

 

 .لبها و دستهاش بود نیهنوز ب گاریس. اش گذاشت نهیس يرو ویگاریو جا س دیتخت دراز کش يرو

 !قطره اشک نیاول...اول پک

 !قطره نیدوم...دوم پک

رو با تموم قدرتش فشار داد و له  گاریس. تخت گذاشت يکنار خودش رو ویگاریجاس. سرجاش نشست کالفه

 .کرد

 !یلعنت بهت که خواب رو ازم گرفت ؛یلعنت بهت زندگ: زد داد

 .بلند شد شیزنگ گوش يصدا

 .کرد یم ییخودنما شیرو صفحه گوش يمهد اسم

 داشت که بگه؟ یگفت؟اصال چ یم دیبا یداد؟چیجواب م دیبا

 .بلند شد یزنگ گوش يبود؛ که دوباره صدا دهینکش یاما هنوز نفس راحت. شد قطع



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 68 اوشیس  –خاطره تلخ  نیاول

wWw.98iA.Com ٧ 

 .به سمت سالن رفت يگاریفندك و جاس هی گار،یبسته س هیرو برداره؛ با  یگوش نکهیبدون ا. .شد بلند

 .دادیکه سالها بود بهش آرامش م يخونه اش؛ خونه ا کیسمت سالن کوچ به

 .کرد یجز حضور افسون بهش آرومش نم یچیاالن ه اما

 .که اون براش کامل نبود یافسون. کرد رونشیکه خودش ب یافسون

 .داد هیتک واریالن نشست و به دکف س.رو پاك کرد اشکاش

شد و الزم بود  کیاونقدر زمان گذشته بود؛ که سالن تار دونستیفقط م. دونستیزمان گذشته بود رو نم چقدر

 .خواست یخونه رو نم نیا ییچراغها رو روشن کنه؛ اما بدون حضور افسون روشنا

 .بار بلند شد نیتلفن خونه ا يصدا

جواب دادن رو به خودش بده؛  ایزحمت نگاه کردن  نکهیبدون ا. هینگاه کنه مطمئن بود؛ باز هم مهد نکهیا بدون

 .دیکش رونیب زیدوشاخه رو از پر

 !بود، خسته خسته

 حالش خوبه؟ یافسون مطمئن...دهیپس چرا جواب نم: گذاشت و گفت زیم يرو رو لشیکالفه موبا يمهد

 !نه ایحال مردش خوبه  دونستیخودش هم نم. تانداخ يبه مادبزرگ و بعد مهد ینگاه

 ! دونمینم: گفت نگران

 !سرش آورده ییوروجک چه بال نیا ستیمعلوم ن. دنبالش رمیآشفته بلند شد و گفت من م يمهد

 !خواد یمنو نم گهینکردم؛ خودش گفت د يمن کار: و با بغض گفت معترض

شوهر و  يشد یبلند م دیگفته تو که نبا يزیچ هیمن اون  زیخب عز: آروم موهاش رو نوازش کرد و گفت زیعز

 !نجایا ییایب یول کن تویخونه زندگ

*** 

روشن و به لبش نزدیک کرد؛ اما اونقدر غرق افکارش شده بود؛ که سیگار تو همون میونه راه  يدیگه ا سیگار

 .نگاهش به ته مونده سیگار توي دستش افتاد. دود شد.خاکستر و

 .به نگاهی که خاکستري شده بود. بوي دود و تنهایی میداد خونه اي که به

 .کشید به چشماش؛ به چشمایی که نم گرفته بودن دست

تا این حس تنهایی و غربت توي خونه کم . پنجره آشپزخونه رو باز کرد؛ تا هواي خونه عوض شه. بلند شد آروم

 .رنگ شه
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ر جون گرفته باشن؛ با ولع دنبال هواي تازه و خالی از ریه هاش انگا. چند نفس عمیق کشید. پنجره تکیه زد به

 .دود بودن

 .برداشت و سمت یخچال رفت لیوانی

 .یاد افسون و عادتش افتاد. بطري آب رو برداشت. رو باز کرد یخچال

بر عکس یزدان که به جز . عادت کرده بود و شاید هم خوشش میومد که از بطري آب رو سر بکشه افسون

 .یوان هیچ شکل دیگه از خوردن آب لذت نمی بردخوردن آب با ل

 .اشک مزاحمی رو که باز می خواست گونه اش رو تر کنه کنار زد قطره

تازه فهمید که از ظهر تا حاال هیچی نخورده؛ وقتی خنکی آب رو حس . آبی ریخت و یه نفس سر کشید لیوان

 .کرد یادش اومد که امروز چقدر افسون رو اذیت کرده بود

جلوي پیراهنش رو با دستش به بینی اش نزدیک کرد؛ باید دوش می گرفت تا از این بوي تنهایی و  قسمت

 .حسرت خودش رو دور می کرد

در اتاق رو که باز کرد نگاهش افتاد به تخت مشترکشون؛ . به سمت اتاق مشترکشون رفت؛ تا لباس برداره سریع

 .تختی که توي این یک ماه با آغوش باز پذیراي هردوشون بود، بی هیچ منتی

سمت . دیتخت نشست و دستی به بالشتی که افسون طبق قول و قرار اولین روز مال خود کرده بود کش روي

 .تخت مال افسون بود می گفت عادت کردم رو به دیوار بخوابمچپ 

 .حوله اش رو برداشت و به سمت حموم حرکت کرد. شد بلند

همین چند ساعت کافی بود تا بفهمه نمی تونه . باالخره تصمیم خودش رو گرفت. دوش آب باز هم فکر کرد زیر

 .بودافسون به واقع افسونش کرده . افسون رو از زندگیش پاك کنه

 .و تلخشو برداشت یشگیعطر هم. مثل همیشه آستینهاي پیراهنش را تا آرنج تا کرد. پیراهش رو مرتب کرد یقه

 .با افسون حرف میزد باید

 .خونه رو که بست ترسید؛ ترس از اینکه این بار افسون دیگه اونو نخواد در

 .بود، رفت دهیخر شیشش ماه پ نیرنگش؛ که هم دیسف دیپرا نیطرف ماش به

 .بود دهیکه بعد از چند سال کار کردن باالخره خر ینیماش

 .نداختیکه به قول افسون کارشونو راه م نیماش هیداشت هم  کیو کوچ یخونه نقل کی هم

 شون؟یکم داشت زندگ یچ
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 .روشن کرد نویزد و ماش يپوزخند

 بود؟ نیفقط خونه و ماش یزندگ مگه

 د؟یترس یرابطه؟م داد؟بهیم یتن به چ دیبا

 یاز دست دادنش رو هم نم ينجوریافسون رو از دست بده؛ اما ا دیترس یم. بزنه بیبه افسونش آس دیترس یم

 !تونست تحمل کنه

 .شماره افسون رو گرفت. .روشنش کرد. شیبرد سمت گوش دست

 زدان؟ی: بود؛ که جواب داد دهیبوق اولو کامل نشن هنوز

 .کرد یرو داغون تر م زدانیکه  یبغض. بغض داشت صداش

 ؟یسالم افسونم خوب- 

 .دیچیپ یو هق هق افسون تو گوش هیگر يباره صدا کی به

 افتاده؟ یشده افسون؟اتفاق یچ: گفت یکه م يمهد يبعد صدا و

 ؟ییتو زدانی: دیچیپ یگوش يتو يمهد ينگذشته بود؛ که صدا هیچند ثان هنوز

 .صداش گم کنه يکرد بغضش رو تو یسع

 !؟یجان ،خوب يسالم مهد- 

جونت  زدانی م،یتو که ترسوند وونهید يدختره : بلند شد و از اون طرف رو به افسون گفت يخنده مهد يصدا

 !که سالمه

 .دیطعم خاطرات گذشته تلخ خند یبه تلخ. دیتلخ خند زدانی

 !که نداره یخونه اتون، اشکال امیمن دارم م يمهد: زدانی

پس ما : گفت نیهم يبکنه برا یبوده و حل شده نخواست دخالت يزن و شوهر يکه مطمئن بود؛ دعوا يمهد

 !زود خودت و برسون م،یمون یشام منتظرت م يبرا

 !باشه - 

 .رو کنارش گذاشت یرو قطع کرد و گوش تماس

فکر کردم  زدیزار م نیهمچ وونهیدختره د: هم بعد از قطع تماس به طرف افسون برگشت و با خنده گفت يمهد

تو هم بلند شو دست و صورتت رو بشور که شوهر جونت داره . رفتنم زنگ زد رونیخوب شد قبل ب. افتاده یاتفاق

 !ادیدنبالت م
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 .سرخوش به سمت آشپزخونه رفت يبا خنده ا و

 دونستمیم: محو که نشان از مرور خاطرات خوش گذشته بود گفت يو با لبخند دیبه سرش کش یهم دست زیعز

 !خونه ام ادیدعوا شال و کاله کنه ب هیکه با  نقدریا گهیاما نه د ه؛ینازك نارنج يادیدختر خودم ز نیا

 !رسه یخودت رو ترگل ورگل کن؛ که االن شوهرت م کمیبلند شو : موهاش زد و گفت يبه رو يبوسه ا بعد

. ارهیکه بار گذاشته ب یسر فسنجون ییبال يمهد نکهیآشپزخونه شد قبل از ا یراه يمهد الیهم به دن بعد

عادت  ينداشت و فقط از رو یعالقه خاص ییغذا چیبر عکس افسون که انگار به ه. عاشق فسنجون بود يمهد

 .خورد یغذا م

 

 

 

 

 

 .از ورود یزدان نیم ساعتی ازش می گذشت. میز شام همه سکوت کرده بودن سر

 !شده بینشون یه سالم بود و بسو افسون سکوت بینشون رو نشکستن و تنها حرف رد و بدل  یزدان

اما خب دخالت توي زندگی دیگران حتی اگر . و عزیز هم هر از چندگاهی نگاهی به این دو می انداختن مهدي

 .نزدیکترین شخص بهشون باشه؛ از ویژگیهاشون نبود

چنگال  سکوت فضاي خنک آشپزخونه رو فقط صداي بهم خوردن قاشق و. اونها هم سکوت کرده بودن بنابراین

طعم غذا همونی . لقمه اي از غذاي مورد عالقه اش رو به دهن گذاشت. مهدي سرش رو بلند کرد. می شکست

لقمه اش رو قورت داد و . تزیادي شیرین نبود و این همون چیزي بود؛ که اون دوست داش. باشه دیبود؛ کهبا

گره .حال بازي با اون بود انداخت نگاهی به یزدان که فقط اداي خوردن غذا رو در می آورد و بیشتر در

 .ابروهایش نشون از تفکر یا شاید هم اخمش بود

اون هم فقط چنگال رو بدست گرفته بود و دونه . رو چرخوند سمت افسون که کنار یزدان نشسته بود نگاهش

 .هاي پخته برنج درون بشقابش رو زیرو رو می کرد

 !و دوماد رو بهم ریخته باشه؟ چی می تونه اینجوري این نو عروس: خودش گفت با

 .از شام هم مثل همیشه تو این هواي خنک بهاري، نشستن روي تخت وسط حیاط، کنار حوض می چسبید بعد
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مهدي چاي رو دم کرد و عزیز و یزدان روي تخت وسط حیاط در حال . مشغول شستن ظروف شد افسون

ئنا توي هواي گرم تابستون سخت؛ اما با عشق ماه رمضانی که مطم. صحبت در مورد ماه رمضان امسال بودند

 .بیشتري خواهد گذشت

استکانهایی که نه . مهدي هم مشغول ریختن چاي تو استکانهاي کمر باریک عزیز شد. ظرفها تموم شد شستن

 .همیشه اما گهگاهی براي یادآوري خاطرات گذشته استفاده می شدند

 افسون؟: مهدي

 چیه؟: گفترو روي شیر آب گذاشت و  دستکشها

یکی استکانها رو پر می کرد از چاي خوش رنگ و بویی که دم شده با سماور قدیمی عزیز بود و در همون  یکی

 یزدان دست بزن داره؟.: حال گفت

 !نه: به سینک به کابینت تکیه داد و گفت پشت

 دلت نمی خواد بگی چی شده؟- 

ک ماه از ازدواجش به قهر خونه اشون برگشته و خواهرش بعد از ی. کرد بخنده؛ تا برادرش فراموش کنه سعی

 .فراموش کنه؛ چند ساعت بعدش یزدان بی هیچ حرفی اومده بود

برو که یزدان : هم که فهمید خواهرش نمی خواد چیزي بگه با خنده سینی چاي رو دستش داد و گفت مهدي

 .خان حتما دلش تنگ شده

 .دنددو خندیدن و به دنبال هم از آشپزخونه خارج ش هر

هم روي تخت کنار هم نشستن و مهدي در عجب بود؛ که امشب چرا این دو وقتی کنار هم هستن سکوت  باز

 .میشه؟

 .یزدان بلند شدو این یعنی وقت رفتنه.استکانهاي خالی در سینی قرار گرفتن. خورده شد چاي

 عزیز مهدي جان ببخشید مزاحم شدیم اگه اجازه بدین من و افسون دیگه بریم خونه؟: یزدان

نگاهی به افسون که سرش رو پایین انداخته بود کرد و بعد نگاهی به عزیز که لبخندي به نشونه مشکلی  مهدي

 .نیست زد

 !فقط مواظب این یه دونه آجی نازك نارنجی من باش: با خنده گفت يمهد

 !نوکرشم:تو گف خندید

 !افسون جان بلند شو: دستش رو به سمت افسون دراز کرد و گفت بعد
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 !بلند شو دخترم، این قهر و آشتیا نمک زندگین:هم که کنار افسون بود زیرگوشش آروم گفت عزیز

گاهی همین دعواها نمکن و پاشیده میشن به ز خمهاي کهنه، همون زخمی که .با خودش فکر کرد افسون

 !گفته بود مرد نیست.ودیزدان گفته ب

 

 .افسون هنوز در معنی کردن این جمله مونده بود و

 *** 

کنار ایستاد تا افسون وارد بشه و بعد هم خودش همونطور که چمدونو به دنبال خودش می . خونه رو باز کرد در

 .کشید؛ سمت اتاق مشترکشون رفت

سریشو از سرش کشید و مستاصل به سمت اتاق رو. کمربند مانتوش رو باز کرد و اون رو از تنش کند افسون

 .خونه نیتنها اتاق موجود تو ا. حرکت کرد

 .باز هم سیگار دستش بود. محض باز کردن در اتاق چشمش به یزدان افتاد به

 .بشر انگار امروز قصد کرده بود؛ ریه هایش رو به مرز نابودي بکشه این

و با عصبانیت به سمتش؛ که پشت به اون رو به پنجره گوشه اتاق پرت کرد  یو روسریشو روي راحت مانتو

 .ایستاده بود، حرکت کرد

 .یک حرکت سریع سیگارو از بین لبهاش بیرون کشید و از پنجره باز اتاق به خیابون پرت کرد با

 چکار می کنی؟: با اخم گفت یزدان

 تو داري چکار می کنی؟می خواي خودت رو به کشتن بدي؟- 

 .ره برگشت و نگاهش رو به ماه کامل وسط آسمون دوختبه سمت پنج دوباره

کاش مردن به همین راحتی بود،کاش با کشیدن همین سیگار من تموم می کردم و :و زمزمه وار گفت آروم

 !خالص

 !نمی خواي حرف بزنی، یزدان چی شده؟من که امروز گیج گیج شدم: بغض گفت با

 !خسته ام:ي گونه اش کشید و گفتو با پشت دستش اروم و نوازش گونه به رو برگشت

نمی دونست باید حرفهاي امروزش رو فراموش می کرد یا حرفهاش یک واقعیت تلخ بودند؛ . حیرونتر شد افسون

 .انداخت یم هیسا شونیزندگ يکه تا آخر عمر رو

 .به آسمونی که یزدان بهش چشم دوخته بود. ایستاد و نگاهشو دوخت به آسمون کنارش
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 !عاشق خیره شدن به ستاره ها بودم از بچگی:یزدان

بعد هم پر نورترینشون ر انتخاب کنم . منم خوشم میاد به ستاره ها زل بزنم: گوشه چشم نگاهش کرد و گفت از

 !و بگم این مال منه

 .دندیبود؛ که امروز گفتند و شن ییحرفها یفراموش يفقط برا یپرحرف نیا

یشه خواهان زیاد داره،سعی می کنم دنبال ستاره اي باشم که پرنورترین ستاره هم: خنده اي کرد و گفت تک

 !کسی سراغش رو نمی گیره

 حتما کم نورترین ستاره؟: با هیجان گفت افسون

خیلیا با فرض اینکه . نه االن سالهاس که این حقه رو شده،کم نورترین ستاره هم خواهان خودش رو داره- 

پس اینم نه، من همیشه دنبال ستاره ایم؛ که گم شده بین این ستاره هاي . خواد یکسی خواهانش نیست اونو م

 !کم نور و پرنور

 .رو به یزدان نزدیکتر کرد و سرش رو به شونه اش تکیه داد خودش

 .نگاهی بهش کرد و دستش رو دور شونه هاش حلقه کرد یزدان

 ت دارم؟میدونی که خیلی دوس: نگاهش رو به آسمون دوخت و گفت دوباره

کم حرف شدي یا سوالم جواب :حرفی نزد؛ که باعث شد یزدان اون رو بیشتر به خودش فشار بده و بگه افسون

 نداشت؟

 بهتره بخوابی تا صبح خواب نمونی؟ - 

 !سالهاس بی خواب شدم، فقط به ظاهر چشام بسته می شن: سرش رو تکون داد و گفت یزدان

 .ه؛ اما یزدان با هدایتش سمت تخت اجازه سوالی رو بهش ندادنگاهش کرد تا حرفاش رو واضحتر بگ گیج

من باید با کسی : افسون نگاهش کرد و با خودش گفت. همون لباسهاي بیرون خودش رو روي تخت انداخت با

 .از حرفایی که یزدان بهم گفته بگم یا اونها رو فقط حرف فرض کنم

مثل همه ي این یه . لباسهاش رو عوض کرد برگشت؛ تا سمت تخت بره. کمد رفت تا لباس راحتی بپوشه سمت

 .ماه باز هم یزدان پشت به اون خوابیده بود

 .سوالی نپرسید؛ باید صبح به حرفهاي امروزش فکر می کرد.نزد حرفی

ه رویاش از زندگی مشترك چیزي دیگري با اینک. رو کنار زد و با فاصله کمی از یزدان روي تخت دراز کشید پتو

 .حتما چون اول زندگیمون اینجوري هستیم. اما باز با خودش گفت. بود
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 .پر از ناز و نیاز. پر از شوق و خواستن. از دوستاش می شنید روزهاي اول ازدواج پر از خوشی و لذتن همیشه

 .خودش گفت حتما من تصورم اشتباهه با

برادرش تنها همبازیش بود و عزیز همیشه یک مادربزرگ . بدو تولد مادري نداشتهیجده ساله اي که از  دختر

 .بود،مادربزرگی که همیشه حرمتی بینشان وجود داشت

وقتی یه روز مهدي تا ساعت یک شب هنوز، به خونه برنگشته بود و افسون . به یک سال پیش پر کشید ذهنش

 .د و برگشتندو عزیز نگران راه کوچه تا خونه رو چند بار رفتن

وقتی که ساعت یه ربع از یک گذشته بود و افسون و عزیز دم در . دیدار یزدان مال همون موقعها بود اولین

مهدي که تو این شهر اشنایی نداشت و تا . مهدي کارمند یک بانک خصوصی بود. منتظر و نگران مهدي بودند

 .به حال تا این ساعت بیرون از خونه نمونده بود

 .خاموش و این نگرانیشونو مضاعف کرده بود هم گوشیش

که نور چراغهاي ماشینی کوچه رو روشن کردن؛ افسون به عزیز که گوشه چادرش رو به لب گرفته بود؛  وقتی

 یعنی مهدیه؟: نگاهی انداخت و گفت

رد و حرکت ک نیماش. نگاهشون به قامت دو مرد افتاد. سرکوچه نگه داشت؛ چون کوچه ماشین رو نبود  ماشین

 .رفت؛ اما دو مرد هنوز سر کوچه بودند

 .خم شده و دیگري براي گرفتن اون شخص خودشو خم کرده بود یکی

به لطف چراغ سوخته تاریک بود و باید نزدیکتر میومدند؛ تا نوري که از خونه ها به کوچه می تابید چهره  کوچه

 .اشون رو روشن کنه

 .قدمی که برداشتن؛ چهره اشون مشخص شد چند

 .انگار یادش رفته بود؛ که همیشه از درد پا می نالید. دییا ابوالفضلی گفت و سمتشون دو عزیز

افسون هم شال روي سرشو مرتب کرد و به دنبال عزیز . مهدي تو اون حال تاب و قرارش رو گرفته بود دیدن

 .حرکت کرد

 چی شده؟: و گفتنگاهی به اون غریبه که زیر بازوي مهدي رو گرفته بود نگاه کرد  عزیز

 مهدي مادر چرا دستت رو بستن؟صورتت چرا خونیه؟- 

 سالم ببخشید میشه کنار برید اول ببرمش داخل خونه؟: گفته بود یزدان

 .و عزیز به خودشون اومدن و از سر راهشون کنار رفتن افسون
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هم که مشخص بود صورتش از درد جمع شده همونطور که به کمک یزدان سمت خونه حرکت می کرد  مهدي

 !چیزي نیست ماشین زد بهم فرار کرد االنم که سالمم: رو به عزیز گفت

 قربونت بشم مادر، خوبی االن؟: با دست محکم به صورتش کوبید و گفت عزیز

 یین انداخته بود و مهدي رو سمت اتاقش می بردخیره شده بود به غریبه اي که سرش رو پا افسون

 .از اونها در اتاق رو باز نگه داشت تا بتونه مهدي رو به داخل اتاقش ببره قبل

اینم : مهدیو رو تختش گذاشت و بعد کیسه دارویی که دست راستش بود رو سمت عزیز گرفت و گفت یزدان

 !ارین رفع زحمت کنماگه امري ند. داروهاش؛ دستورشون هم روشون نوشته شده

 تازه یادش اومده بود بپرسه این غریبه کیه؟ عزیز

 ممنون مادر،از همکاراي مهدي هستی؟: عزیز

آقا یزدان لطف : لبخندي زد که باعث شد کل فکش درد بگیره با این حال به روي خودش نیاورد و گفت مهدي

 .کردن منو رسوندن بیمارستان تا این وقت شب هم که مزاحمش بودم

 !ببخشید داداش مزاحمت شدم: رو به یزدان کرد و گفت بعد

 .نه خواهش می کنم چه زحمتی و بعد هم بعد از کلی تشکر رفت: با لبخند گفت یزدان

 .اما این دوستی مهدي و یزدان ادامه یپدا کرد رفت

 .که چند روز بعد ماجرا رو مفصل تعریف کرد مهدي

خدا رو شکر . عبور می کرده؛ که ماشینی بهش میزنه و فرار می کنهکه بعد از تعطیلی بانک از خیابون  گفت

اما . ضربه زیاد محکم نبود و فقط باعث شکستگی دست چپش و یک مقدار خراش تو سر و صورتش میشه

قضیه یزدان که تو همان خیابون کارگاه نجاري داره و وقتی می بینه ماشینی که به مهدي میزنه فرار می کنه؛ 

هر آدمی این کار رو نمی : مهدي بارها بعد از اون ماجرا گفت. مک کردن به مهدي پش قدم میشهسریع براي ک

اما یزدان کمکم کرد و تا آخر . کنه، خیلیها از ترس اینکه بمیرم و گردنشون بیفتم؛ بی تفاوت از کنارم گذشتن

 .که اون رو به خونه رسوند مشب تو بیمارستان کنارم موند و بعد ه

یزدانی که هیچ . از اون ماجرا مهدي پاي اولین رفیقش که همون یزدان باشه رو به خونه باز کرد کم بعد کم

 .نگاهش پاك بود. افسون نگاه کنه يوقت در طول اون مدت سرش رو بلند نکرد تا تو چشما

 ! درست مثل اونها. کسی رو توي این شهر نداره: که مهدي می گفت یزدانی

 .وقت زیاد از پدر و مادرش نمی گفتزندگی می کرد؛ هیچ  تنها
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با این .یزدان هم غلت خورده بود و االن هر دو روبروي هم بودند . غلتی خورد و به طرف یزدان برگشت افسون

 .اما افسون کامال بیدار بود. تفاوت که یزدان خواب بود؛ به قول خودش شاید فقط چشمانش بسته بودن 

ازکرد و دست کشید روي بینیش،کمی پهن بود اما مردونه بود و به چهره دستش رو در. چهره یزدان خیره شد به

 .اش میومد، لبش، چشماي سیاه و درشتش، ابروهاي پر و مشکیش درست همرنگ موهاي مشکی اش بودند

تونست بخونه  یمهربونی رو از نگاهش راحت م. آن چنانی نداشت؛ اما میدونست دلی داره به وسعت دریا زیبایی

به رنگ تاریکیش غمی لونه کرده؛ که رنگ سیاه پرده  ياشت درك می کرد که نکنه میان این چشماو حاال د

 .اي شده براي پوشش اون غم

اونو به خودش نزدیک تر کرد و با همون صداي خواب . یزدان باال آمد و روي پهلوي افسون قرار گرفت  دست

 !بخواب خسته نشدي اینقدر نگاهم کردي: آلود گفت

سرشو رو بازوي یزدان؛ که روي . که فقط چشماش بسته اند گهییزي کرد و با خودش فکر کرد راست مر خنده

 .بالشت قرار گرفته بود گذاشت و سعی کرد با بوي تن مردش اروم بگیره

 افسون؟: یزدان

 !هوم: رو توي گوي گردن یزدان فرو کرد و گفت سرش

 .رو خم کرد و بوسه اي روي گردن افسون زد سرش

 .حس لذت، یه حس خوب، وقتی یزدان توي بغل گرفته بودش، وقتی بوسیدش، یه حالی شد یه

 هم نمیدونست این حالت طبیعی یا نه؟ خودش

 .کرخت و سست، با همین یه بوسه، با همین آغوش.شل شد.لذت بخش بود اما

 چطور شد جواب مثبت دادي؟. فکر نمی کردم جوابت بهم مثبت باشه- 

بعد از یک ماه، حتی لحن حرف زدنش تغییر کرده، . بار بود اینجوري این آغوش امن رو حس می کرد اولین

: با سستی گفت! براي دختري که تا به حال با هیچ پسري حتی دوستی ساده هم نداشته این حالت طبیعی بود

 .یزدان اگه بگم از همون دفعه اول که دیدمت به دلم نشستی دروغ نگفتم

 .ي لبهاي یزدان نشست، اعتراف شیرینی گرفته بودرو لبخندي

 رو بیشتر به یزدان فشرد خودش

 . از سر هردوشون پریده بود خواب

 ...فراموشی گرفته بود،یک فراموشی موقت یزدان
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 ...آروم آروم روي صورتش خم شد. رو چرخوند افسون

خواستن و ..شقانه گرمی و داغی دو تننوازش بود و حرفهاي عا..هم ناز بود هم نیاز...چیز خوب شروع شد همه

 ...خواسته شدن

 ..چیز بود همه

 .تموم که نشد ،ناتموم موند..ادامه پیدا کرد اما بد تموم شد خوب

 برگشته بود؛ فراموشی مرده و دوباره یک ترس ،یک نگرانی ،یک دلهره ترس

 .کالفه، مستاصل، می خواست و می ترسید.عقب کشید یزدان

 .داغ و برهنه خیره شد به مردش که عقب کشید سست با تنی افسون

 .کالفه، شرمنده، ترسیده، نگاهش کرد یزدان

 .اینکه حتی به لباسهایش چنگ بزنه سمت در رفت بدون

 .تن داغش به یک باره با یک ترس سرد شده بود...به درون حمام پرت کرد و دوش آبو باز کرد خودشو

 ...سردترش کرد...آب هم داغش نکرد داغی

 .مالفه رو روي خودش کشید...افسون با تنی له شده، مبهوت هنوز روي تخت بود اما

 چی شد؟: خودش گفت با

 .داشت ادامه میداد، شیرینی لذتش به تلخی تبدیل شده بود دوست

مینا نمی گفت من توي یه کتاب خوندم که یه زن اگه مردي رو نخواد نمی تونه کنارش بخوابه، اما یک  مگه

 ...هم باشه براي رفع نیازش باهاش هم خواب میشه لیم ینیاز حتی اگه به زن بمرد موقع 

 چی شد؟یزدان چی شد؟ پس

 "می خواي همینو بشنوي آره من مرد نیستم"یک جمله توي ذهنش اکو شد دوباره

پس اینه کسی که بخاطرش زندگی رو بهم زهر :رو محکم روي کاپوت ماشین کوبید و با خشم غرید دستش

 !کردي

 .ممنون آقاي درخشان لطف کردین:گیج و خجالت زده نگاهی به همکالسیش کرد و گفت افسون

 .چشماش بهش التماس کرد که هر چه زودتر بره با

 !هیچ وقت باورم نمی شد افسون هیچ وقت:پوزخندي به نگاه چشماشون که بهم خیره بودند زد و گفت یزدان

 .سمت خونه حرکت کرد Tنهاینکه منتظر حرفی از جانب اون دو بمو بدون
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با حرص لبهاش رو می جوید،کلید رو به در انداخت؛ وارد . هم با یه خداحافظی کوتاه سمت خونه رفت افسون

 .خونه که شد مثل اکثر روزها یزدانو دید که روي راحتی گوشه سالن لم داده و سیگاري بین لبهاشه

خواست از کنارش رد بشه . رش رو با تاسف تکون دادزد و درو بهم کوبید، به یک قدمیش که رسید س پوزخندي

 .که فریاد یزدان بلند شد، همزمان هم سیگار رو توي دستش مچاله کرد و ایستاد

به حال خودت تاسف :سرتو با تاسف تکون میدي؟به حال کی تاسف می خوري؟ و با صداي بلندتري غرید- 

 !بخور،تویی که هنوز یه سال از دانشگاه رفتنت نگذشته عوضی شدي

 .تحمل کنه، طاقت شنیدن این حرفها رو از زبون یزدان نداشت نتونست

 !توهین نکن و گرنه منم بلدم جواب بدم- 

 مثال چی می خواي بگی؟:ایینشو با حرص به دندون گرفت و گفتلب پ یزدان

 !یزدان بس کن- 

از این به بعد حق دانشگاه رفتن رو نداري، تو جنبه :با حرص دور افسون چرخید و مقابلش ایستاد و گفت یزدان

 !دانشگاه رفتن نداري

 !حق نداري، نمی تونی جلوم رو بگیري، به مهدي میگم- 

 !منم از این دوست جونت بهش میگم:و گفتباال انداخت  ابرویی

 !نسی زنت رو برآورده کنی*منم میگم نمی تونی نیازاي ج: اختیار زبونش رو از دست داد و گفت افسون

 !خفه شو:فریاد یزدان بلند شد صداي

 .هم صداي شکستنش، له شدنو بعد هم صداي سقوط کردنش روي راحتی بعد

 .نگران نگاهش کرد افسون

دو دستش گرفت، به یکباره خشم تموم وجودش رو فرا گرفت به سمت افسون خیز برداشت و  رو بین سرش

 .موهاش رو از زیر مقنعه به چنگ کشید

 چی گفتی؟ تو کثافت شدي اونوقت میگی من نمی تونم؟- 

 .دستش روي ساعد دست یزدان که به موهاش چنگ زده بود گذاشت و آخی گفت افسون

 گفتم چی گفتی؟:داد زد دوباره

سفیدیشونو فرا گرفته بود، آب دهنشو به زور  يبه چشماي خشمگین یزدان افتاد، چشمایی که قرمز نگاهش

 !هیچی:قورت داد و گفت 
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 .به یک باره ولش کرد یزدان

 .افسون سمت جاي دست یزدان روي موهاش رفت با صورتی درهم سرش رو ماساژ داد دست

 منو زدي؟به مهدي میگم : افسون

. دوباره خودش رو روي راحتی انداخت، از گوشه چشم نگاش کرد، واقعا چی به سر زندگیشون اومده بود یزدان

 اون که تن داده بود به رابطه پس چرا باز همه چیز بهم ریخت،چرا افسون این همه ازش دور شده بود؟

روزهایی که حاصلشون امروز . دخودشو روي تخت پرت کرد و غرق گذشته و روزهایی که گذشتن ش افسون

 .روزهایی که شاید اشتباه بودن یا شاید هم اشتباهی. بود

اولین . روي هم گذاشت و به روزهایی اندیشید که گذشته بودن؛ اما هنوز حضورشون رو حس می کرد چشماشو

 ...رابطه ناتمومشون

 .عمیقی کشید و خودش رو به گذشته سپرد نفس

لبخندي از ! چرا رفت؟ همه چیز که خوب بود. و مبهوت و گیج به رفتنش نگاه کردرو دور خودش کشید  مالفه

 .سر لذت روي لباش نشست؛ اما یاد رفتن یزدان و کنار کشیدنش که افتاد اون حس لذت به تلخی تبدیل شد

 دستش روي ظرافتها و زیبایی هاي بدنش می چرخید و. به جاي بوسه ها که روي بدنش زده بود کشید دستی

 به این فکر کرد که نکنه یزدان دوستش نداره؟

نیم ساعت شاید هم بیشتر اما وقتی به خودش اومدکه یزدان با حوله . چقدر توي اون حالت خلسه بود دینفهم

موهاش خیس بودن و سرش پایین بدون اینکه حتی نگاهش کنه . اي که دور کمرش پیچیده بود وارد اتاق شد

 .نگاهش رو ازش گرفت...ار گرفتسمت کمد رفت،پشت در کمد قر

اون موقع فرق می کرد، چراش رو . اینکه همین چند دقیقه قبل توي بغلش بود اما االن خجالت می کشید با

 خودشم نمیدونست؟

 !بلند شو لباسات رو بپوش: آرومش رو از همون جا شنید صداي

خب پس منم . حتما همه چیز همین ِ دیگه: حس می کرد به یک توضیح احتیاج داره اما با خودش گفت هنوز

اما چرا من درد نداشتم، مگه همیشه توي داستان نمی خوندم که صبحش کمر درد دارن . باید برم دوش بگیرم

 .کاچی درست کنه اسمو بعدش صبحونه رو شوهرشون براشون آماده می کنه یا مثل یه ماه پیش عزیز و

 انداخت نییکه طرفش چرخید با خجالت و صورتی گرگرفته سرس رو پا یزدان

 !لباسات رو بپوش: اینبار آرومتر از قبل بود، طوري که به زور شنید صداش
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 نگاهش نمی کرد، چرا نگاهش به زمین بود؟ چرا

 .سا رو سمت افسون گرفترو که کف اتاق بودن برداشت و باز هم بدون اینکه نگاهش کنه لبا لباساش

دراز کرد تا لباسها رو از دستش بگیره، با خودش گفت اگه بفهمه درد ندارم حتما با خودش میگه این چقدر  دست

 !من درد دارم:انداخت و آروم گفت نییبراي همین با خجالت سرش رو پا. پوست کلفته

 .اون لحظه نمیدونست چطوري تونست این جمله رو بگه واقعا

اما چند لحظه بعد با نگرانی روي تخت نشست و با . یه دفعه سرش رو بلند کرد و با تعجب نگاهش کرد یزدان

 کجات درد داره؟:همون صداي خفه گفت

 طبق چیزایی که میدونست گفتم کمرم؟ افسون

 کمرت؟:تعجب گفت با

 زیاده؟مطمئنی؟دردش : کرد، مثل اینکه چیز عجیب غریبی گفته باشه نگاهش کرد بعد گفت نگاش

 .فکر کنم تا صبح خوب بشه:نمیدونست قضیه از چه قراره گفت اصال

 .بیا جلو کمکت کنم لباسات رو تنت کنی: رو از دستش گرفت و گفت لباساش

 !بخواب : رو جلو کشید، لباس رو که تنش کرد گفت خودش

 .اینکه بهش فرصت بده کنارش دراز کشید و افسون رو هم کنار خودش کشید بدون

 .آروم آروم به حالت نوازش تو موهاش می چرخید دستش

 ...یه حس لذت و کرختی  دوباره

 .بهتره بازم براي شروع به خودمون فرصت بدیم: کنار گوشش گفت آروم

 .دستش از الي موهام خارج شد و

 . به افسون خوابید و خبر نداشت که افسون دوست داشت اون هر چند لذت اندك رو دوباره تجربه کنه پشت

*** 

با اخم به یزدان که تو چهارچوب در . که به یه ضرب باز شد افسون هم از خاطراتش بیرون کشیده شد در

 .ناخودآگاه نگاهش به ساعت کشیده شد. ایستاده بود زل زد

 .شب ؟ اما اون که هشت از دانشگاه برگشته بود؛ یعنی سه ساعتی بود که توي اتاق بود ازدهی

 .کرد و بلند شد رو از تخت آویزون پاهاش
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. دست برد و مانتو رو از تنش درآورد. لباساش چروك شده بودن. همون مانتو و مقنعه روي تخت خوابیده بود با

مدتهاس که از این زندگی به ظاهر رویایی خسته شده بود، . مقنعه رو از سرش کشید و روي تخت پرت کرد

 زندگی که هیچ کس نمیدونست چیه ؟

افسون هنوز حواسش پی درست کردن کش . یزدان قدمی جلو گذاشت. نفهمیده بودهم هنوز درست  خودش

 .موهاش بود

. نفسش بند اومد؛ اما قبل از اینکه حس خوبش رو نشون بده سخت شد. دو دست دور شکمش قفل شدن وقتی

 .عوض همه شل شدنهاش سفت و سخت شد

اون کم کم . کنار یزدان رو با هیچی عوض نمی کرد؛ اما حاضر نبود این بودن به قیمت نفرت تموم بشه بودن

 .داشت از یزدان می برید

 .کم کم بهم ریخت. که میدونست دوستش داره؛ اصال چرا همه چی بهو بهم ریخت؟یهویی نبود یزدانی

 .سرد یزدان به پشت گوشش خورد نفسهاي

 چرا حتی نفس گرمت هم سرد شده؟: با خودش گفت افسون

 بریم بیرون؟: آروم کنار گوشش گفت یزدان

 .قرار بود سفت و سخت بایسته. خودش اومد به

 !نه: یزدان رو سریع از دور شکمش باز کرد، به طرفش برگشت و گفت دستهاي

 .سریع از کنار یزدان بگذره که بازوش کشیده شد خواست

 .ه به در موندنگاهش خیر برنگشت،

 چرا اینجوري شدي؟: یزدان

اما همین آرامش یزدان افسون رو طوفانی کرد با خشم به طرفش . از لحن صداش مشخص بود. بود آروم

چرا اینجوري شدم؟نمی فهمی یا خودتو زدي به نفهمی؟منو جلو همکالسیم سکه یه پول : برگشت و داد زد

 ی یعنی چی؟کردي؟وقتی شوهرم بهم اعتماد نداره می فهم

آره حس خفه . که انگار چیزي توش گیر کرده بود ییبازوش رو ول کرد و دستی به گلوش کشید؛ گلو کالفه

 .شدن رو داشت

 !اي کاش همین امشب خالص می شدم: با خودش گفت. له شده بود. خفه می شد داشت

 .با همون شیء خفه کننده اي که خودش حس می کرد خفه تر شد صداش
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 !بهت اعتماد دارممن : یزدان

 !نداري،که اگه داشتی چند ساعت قبل آبروم رو جلو درخشان نمی بردي: خروشید دوباره

 !بس کن، مگه اون کیه؟مگه مهم جلوش چه اتفاقی افتاده باشه:هم صداش رو بلند کرد  یزدان

 !همی خستهخسته ام کردي یزدان می ف: خودش رو از دست داد محکم به سینه یزدان کوبید و گفت کنترل

 .دهنش رو باز کرد تا چیزي بگه که صداي گوشیش بلند شد یزدان

 .افسون هم بدون توجه به اون از اتاق بیرون رفت. به موهاش زد و دست توي جیبش کرد چنگی

 !به درك که حالش بده،نه برام مهم نیست: آشپزخونه که رسید صداي داد یزدان رو شنید به

 .به مکالمه اي که میدونست طرفش کیه گوش نده رو باز کرد و سعی کرد یخچال

 !نه، نه تو رو می خوام نه اون رو: فریاد یزدان بلند شد دوباره

 .مطلق، حتما قطع کرده بود سکوت

مشغول خُرد کردن گوجه ها . وقت شب تنها چیزي که می تونست به عنوان شام درست کنه املت بود این

 .سرش رو باال نیاورد و خودش رو با گوجه ها مشغول کرد. س کردشدکه سنگینی نگاه یزدانو روي خودش ح

 !امروز اومده بودم دنبالت که دیدم قبل از اینکه من دم دانشگاه برسم سوار ماشینش شدي- 

 .نزد و خودش رو سرگرم خرد کردن گوجه ها نشون داد؛ اما دقیق به حرفهاي یزدان گوش میداد حرفی

 !گفتمببخشید عصبی شدم نفهمیدم چی - 

 .رو تکون داد، به چه نشونه اي خودش هم نمی دونست سرش

سرش رو بلند کرد اما حرفی نزد؛ چون داشت به . صندلی رو از پشت میز بیرون کشید، مقابلش که نشست یزدان

 .تصمیمی که گرفته بود فکر می کرد

 چکدومیرار گرفت؛ هم باز هق زیم يکه املت آماده شد و تو ظرف رو یدوشون سکوت کرده بودند و تا زمان هر

 .سکوت رو نشکستن

 .هردو به بشقاب املتی بودکه بینشون قرار داشت؛ اما هیچ کدوم براي خوردن پیش قدم نشدن نگاه

 !می خوام طالق بگیرم: افسون

 چرا؟: و گیج شد متعجب

 !ادامه دادن این زندگی سخته: اینکه نگاهش رو از تیکه نونی که بین دستاش بود بگیره گفت بدون

 .هم سخت بود، براي افسون سخت بود و شاید حتی براي یزدان واقعا
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 .شد، افسون نگاش کرد بلند

 !یکم فرصت بده شاید درست شد- 

 میشه بشینی؟- 

 مادرت زنگ زد؟: دیافسون پرس. که دوباره سرجاي خودش نشست یزدان

تکون داد، دلش نمی خواست در مورد خونواده اش حرفی بزنه، خونواده اي که سبب همه ترسهاي  سري

 .زندگیشن

 .اي که شیرینی بهترین دوران زندگیش رو بهش تلخ کردن خونواده

 فردا هم کالس داري؟: اینکه بحث رو عوض کنه گفت براي

 .د؛ یعنی افسون اجازه دانشگاه رفتن داشتاین یعنی غیرمستقیم از حرفش برگشته بو و

 !آره- 

اونقدر سرد که حتی نشستن کنار آتیش داغ هم نمی تونست گرمشون . رابطه اشون سردشون کرده بود سرماي

 .کنه

 .انگار این دو عادت کرده بودند؛ به این سردي، آره کم کم داشتن عادت می کردن اما

 .عادت کرده بود که بعد از یک رابطه مشترك لذتی نبره، هنوز طعم لذت رو نچشیده بود افسون

طالق؟هیچ وقت . خواب بود و یزدان مثل همیشه با چشمان بسته فکر می کرد، به درخواست افسون افسون

 .فکرش رو نمی کرد عاشق شه بعد هم زندگیش اینجوري بخواد تموم شه

د این زندگی که سالگردش هنوز هم نرسیده بود رو دوره می کرد و می فهمید بای. باید کاري می کرد شاید

اشتباه کارش کجا بوده؟ اون که درست دو ماه از زندگیشون نگذشته بود که باالخره سعی کرد به ترسش غلبه 

 مگه تا همین ده . کنه و تن به رابطه داد

 خودش هم فکر می کرد این رابطه یه چیزیش کمه؟پیش آخرین رابطه اشون، اون با افسون نبود؟ چرا حتی  روز

 افسون گفت اون نمی تونه نیازهاش رو برآورده کنه ؟چرا رك و راست نمی گفت چی می خواد؟ چرا

براي لمس . دلش براي بوییدنش تنگ شده بود. پهلو چرخید و افسون رو که خواب بود به آغوش کشید به

 موهاش، براي بوسیدنش

 .ن از رابطه فراري بود و همین فراري بودنش به افکار یزدان در مورد همکالسیش دامن میزداین روزها افسو اما
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با صداي آالرم گوشیش از خواب بیدار شد،کش و قوسی به بدنش داد که نگاهش به جاي خالی یزدان  صبح

 .لبخند تلخی روي لباش نشست. روي تخت افتاد

صبحونه یزدان از خواب بلند نمی شد و خود یزدان یا دو ماهی می شد که دیگه براي درست کردن  حدود

 .صبحونه رو آماده می کرد یا صبحونه نخورده میرفت کارگاه

سریع از تخت پایین اومد و به سمت حموم . ده کالس داشت. ساعت گوشیش نگاهی انداخت ساعت نه بود به

 .حرکت کرد

ش راضی نبود؟ چرا دیگه ادامه این زندگی رو نمی چرا از زندگی. آیینه باالي روشویی به خودش خیره شد جلوي

 خواست؟

 چرا تو ذهنش بود؟ نقدریروزها ا نیا چرا

خیلی وقت بود که انگار حتی قضا شدن نمازش براش مهم نبود یا . زد و مشتی آب به صورتش زد پوزخندي

 .دشاید هم براي اینکه صبحونه رو براي یزدان آماده نکنه به قضا شدن نمازش راضی بو

 ! امروز هم که قضا شد بذار قضاش رو فردا بخون:توي وجودش گفت کسی

 !شیطون چه زود گولت زد:فردا می خوند و باز کسی گفت آره

 !خودش نمی خواد بخونه چرا گناهش پاي شیطون باشه دست و پاش رو که نبسته: گفت يدیگه ا صداي

 .کرد و به سمت آشپزخونه رفت پوفی

 .پس صبحونه اش رو خورده بود. صبحونه رو چیده بود میز

سریع . اي خامه و مربا براي خودش گرفت و بدون اینکه دست به ترکیب روي میز بزنه به سمت اتاق رفت لقمه

 .مانتو و شلوارش رو تنش کرد و جلوي آیینه ایستاد

 .دون آرایش بیرون نمی رفتاهل آرایش نبود اما از وقتی ازدواج کرده یه عادت شده بود؛ که ب زیاد

 .درشت بودن اما مژه هاش کوتاه ناچارا یک مقدار با ریمل طول مژه هاش رو بلندتر کرد چشماش

کوله .مقنعه اش رو سرش کرد. بعد هم رژ لب. دیرژ گونه، مداد مشکی رو هم از داخل چشمش تا انتها کش کمی

 .شت و سمت در رفتاش رو یه وري روي شونه اش انداخت و کیف پولش رو بردا

*** 

رشته  نیا اد،یخوشش نم خیوقت از تار چیه نکهیچرا با ا دونست؛یاصال خودش هم نم دینفهم یچیکالس ه از

 رو انتخاب کرد؟
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 شبشید شنهادیاما حواسش به پ دیشن یم داد؛یافسون هم گوش م. زدیروم حرف م يداشت از امپراتور استاد

 .بود

 شده؟ يزیچ: داد که مهسا به طرفش برگشت و با تعجب گفت رونیبا صدا ب نفسشو

 !نه: باال انداخت و گفت يا شونه

 يو نه از پچ پچ ها دیفهم يزیاستاد چ حاتیاما نه از توض. شد رهیدادن بود خ حیبه استاد که در حال توض دوباره

 .مهسا کنار گوشش در مورد درخشان

 !یزنیاه بس کن مهسا چقدر حرف م- 

 تو؟ يشد یوحش نقدریچته امروز ا: کرد و گفت یاخم مهسا

مثال . کرد یم ریتعب هیکه از نگاه هر پسر  ییمهسا. خواست یمهسا دل خوش م يگوش کردن به حرفها واقعا

 .کرده بود ریدرخشان به افسون رو عاشقانه تعب دیوح ينگاه ها دایجد

افسون . بخواد عاشقش بشه دیکردن که وح تا حاال چند بار باهم صحبت دیمگه افسون و وح. مزخرف بود خب

 !متاهلم دوننیبا خودش گفت حاال خوبه همه م

. جلوشو گرفت دیبلند شد و کتابشو تو کوله اش انداخت و به سمت در رفت که وح عیکالس سر انیمحض پا به

 !سلف رمیافسون من م: گفت دیوح دنیبا د. بود ستادهیحاال مهسا هم کنارش ا

 .برگشت دیتکون داد و به سمت وح يسر

 ومد؟ین شیکه برات پ یافسون مشکل دیببخش: دیوح

زد؛ اما خب اون متاهل بود پس  یصدا م کیکه همه رو به اسم کوچ دیوح يهم از عادتها نیا دونستیم

 و خواست از کنارش ومدین شیپ یمشکل ریهستم، نخ تیدرخشان من هدا يآقا: گفت نیهم ينبود برا ندیخوشا

 شوهرت بود؟: گفت دیبگذره که باز وح

 !بله:افسون

همه به خودش  نیا دیخودش بود که وح ریتقص دیشا. بپرسه از کنارش گذشت يا گهیسوال د نکهیقبل از ا و

 .اونو برسونه دیکرد که وح یقبول نم روزیبهتر بود، د دیشا. سرك بکشه شیاجازه داد تو زندگ

با خونه اشون فاصله  ابونیخ هیهم  دیوح يبود و خونه پدر روقتینداشت؛ فقط چون د يخب اون که منظور اما

 .داشت قبول کرد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 68 اوشیس  –خاطره تلخ  نیاول

wWw.98iA.Com ٢٦ 

منو به خونه ام  میداشت که همکالس يرادیرو بزرگ کرده و گرنه چه ا هیقض يادیز زدانیخودش گفت  با

 رسوند؟

تصور  نیو ا دنیخند یتن و مگف یکه با هم م ییدختر و پسرا يرو دیمحوطه اطراف دانشکده نگاهش چرخ تو

 .ییایرو یزندگ هیاز دانشگاه بود،و البته از  یشگیهم

چرا که . تونست اونم دوست پسر داشته باشه یاگه مجرد بود م. ِ که چرا ازدواج کرده مونیکرد پش یم حس

 دخترها دوست پسر نداشتن ؟ هینه؟مگه بق

 .سرش رو تکون داد و راهش رو سمت سلف کج کرد...زننیحرف م ی،تلفن دنیهم اس م به

مثال . باال انداخت و با خودش گفت خب دوست دارم يشونه ا. بود چقدر آرزوهاش بچه گانه بودن مسخره

 بود؟ یک دونمیکه بهم اس داد نم يبار نیآخر زدانی نیهم

 .زنهیانصاف نباش خب کار داره؛ تازه زنگ که م یب افسون

 .داشته باشه يکار ایکنم  ریوقت داما اونم هر  آره

. به سمتش حرکت کرد. براش تکون داد یمهسا دست. کنه دایسلف که شد چشم چرخوند تا مهسا رو پ وارد

 .نشست زیو پشت م دیکش رونیمهسا رو ب يروبرو یصندل

 چته؟ ایستیامروز اصال روبراه ن: با خنده گفت مهسا

 .ستین يزیچ:باال انداخت و گفت  يا شونه

 رسوندت خونه نه؟ دیوح یغروب روزید طونیش: گفت طنتیبا ش مهسا

 !آره:حوصله گفت  یب افسون

 گفت؟ یخب چ:و گفت دیجلو کش زیم يقفل کرد و خودشو رو زیم يدستهاشو رو مهسا

 گفت؟ یم يزیچ دیمگه با: چپ چپ نگاش کرد افسون

 !يزیچ یدوست دارم دونمیچه م:و گفت دیخند مهسا

 . دو ترم اخالق مهسا دستش اومده بود نیا يسون برخورده بود اما خب توبه اف نکهیا با

 !نره من متاهلم ادتیبا من،  یدونیتو م یچرت و پرت بگ گهیبار د هیمهسا - 

 !زن متاهل دوست پسر داشته باشه؟ شهیخب باش، مگه نم:تر آورد و گفت نییصداش رو پا مهسا

 شه؟یم یعنی: لحظه افسون با خودش گفت کی و

*** 
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 .به مهسا کرد و بلند شد اخمی

 کجا؟:مهسا

 !میرم خونه ناهار رو می خوام کنار همسر عزیزم باشم- 

 .بود دهیاز خودش و افکارش ترس دیشا. رو به همسرش چسبوند زمیعز عمدا

 .باشه پس به شوهر جونت سالم برسون: با خنده گفت مهسا

 وانمود می کنه که خوشبخته؟ واقعا خوشبخت بود؟ سلف بیرون زد به این فکر کرد که چرا داره جوري از

 .چی که بود اون لحظه دوست نداشت به مهسا چیزي از زندگیش بگه، ترسید هر

 .تونه دوست پسر داشته باشه یک لحظه رهاش نکرد ییه زن متاهل هم م نکهیباز فکر ا اما

 .پیدا نکرد دور محاسبات خودش رو انجام داد؛ اما جواب قاطعی واسه این سوال چند

 .از کیفش درآورد و شماره یزدان رو گرفت گوشیشو

می خواست فکرش رو از سوالی که توي ذهنشه منحرف کنه؛ شاید یه جواب براش پیدا کرده بود . بود ترسیده

 .که دلش نمی خواست بهش فکر کنه

 !جانم: از دو بوق صداي یزدان رو شنید بعد

البته نه اینکه وقتی . تنها چیزي که تغییري نکرده بود همین جانم گفتن یزدان توي مکالمات تلفنی بود خب

 .کنار هم بودن نمی گفت؛ اما حضورا اونقدر سردن که هزارتا جانم هم گرمشون نمی کنه

 .این جانم براي افسون خوشایند بود اما

 !سالم: لبخندزد

 سالم، اتفاقی افتاده؟- 

 .حق داشت عادت کرده بودن؛ که بی دلیل بهم زنگ نزن. ون شدنآویز لباش

 نباید حداقل هفته اي یه بار بی دلیل اونم فقط واسه صحبت کردن بهم زنگ بزنن؟ چرا

 نه فقط زنگ زدم ببینم براي ناهار میایی خونه؟- 

 !اگه دلت می خواد میام: از مکثی متعجب گفت بعد

ذاق افسون خوش نیومد، شاید دوست داشت یزدان دلتنگیش رو دلیل اینکه جوابش اونقدر ها هم به م مثل

 .برگشت به خونه عنوان کنه

 چی درست کنم؟: این حال گفت با
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 .خنده یزدان رو شنید صداي

 یزدان چرا می خندي؟: افسون

 .سعی کرد خنده اش رو قورت بده یزدان

 ...به ساعت نگاه کردي یک بعد از ظهر، بخواي ناهار درست کنی - 

 !باشه یه چیزي درست می کنم زمان بر نباشه: حرفش رو قطع کرد و گفت افسون

 !باشه پس من کمتر یه ساعت دیگه خونه ام- 

 .رو که قطع کرد حس خوبی داشت گوشی

 .ومدیتا چهار پنج کارگاه بود و بعدش خونه م. خورد یهمیشه ناهار رو تو کارگاه م یزدان

یدو روي میز آشپزخونه گذاشت و به سمت حموم حرکت کرد تا یه محض رسیدن به خونه کیسه هاي خر به

 .دوش سریع بگیره

بعد هم سریع مشغول خرد کردن سوسیس . که گرفت با همون حوله حموم حرکت کرد سمت آشپزخونه دوش

 ....! شد؛ با اینکه دوست داشت امروز ناهارشون یه جور دیگه باشه اما

 .ه بود؛ براي همین فعال به همین ناهار اکتفا کردوقت زیادي تا اومدن یزدان نموند خب

 .سریع به اتاق برگشت؛ تا لباسش رو بپوشه. کردن ناهار که کار خاصی نداشت آماده

قرمز و شلوارك سفیدي تنش کرد؛ اما از فکر اینکه قرار بود، رابطه اي هم بعدش باشه قصد کرد لباسش رو  تاپ

 . عوض کنه

 !موهاش رو بست و با خودش گفت افسون آروم باش، مطمئن باش امروز روز خوبیه کالفه

 .که رژ رو به لبش کشید صداي باز شدن در اتاق باعث شد به عقب برگرده همین

 .نفس عمیقی کشید و با لبخند نگاشو از آیینه گرفت و به عقب برگشت. کرد هیجانش رو کنترل کنه سعی

 .شدتو نگاه یزدان قفل  نگاهش

 .متعجب یزدان، نگاهی که کم کم رنگ لبخند به خودش گرفت نگاه

 !سالم، خسته نباشی- 

چشمکی زد و گفت ! سالم خوشگل خانم: با لبخندي که رو لباش نشسته بود سري تکون داد و گفت یزدان

 خبریه؟

 .تا تو یه دوش بگیري منم میز رو چیدم: طرفش رفت و بدون توجه به حرفش گفت به
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 . نگفت که بندري که دیگه میز چیدن نمی خواد البته

شما امر کن، کیه که بگه چشم و : هم که از این تغییر رفتار افسون متعجب بود با ابرویی باال رفته گفت یزدان

 .خندید

 .هم خندید اون

 .پس باز هم می شد؛ مثل گذشته باشیم: خودش گفت با

 افسون خر شدي باز؟ : حس مزاحمی گفت اما

 .د افکارش مزاحمشو پس بزنه و نگاشو بدوزه به یزدانی که حوله اشو برداشته و سمت حموم رفته بودکر سعی

 .محض بسته شدن در حموم پوفی کرد و سمت آشپزخونه رفت به

دستش رو زیر چونه اش زد و به گلدون خالی وسط میز . صندلی پشت میز آشپزخونه منتظر یزدان نشست روي

 .خیره شد

 "ل نمی تونه دوست پسر داشته باشه؟مگه زن متاه"

 .دونست چرا این فکر راحتش نمیذاشت نمی

خیانت به کی؟خیانت به مردي که هیچ : حسی می گفت این کار یعنی خیانت؛ اما باز یه حس دیگه می گفت هی

 وقت به فکرت نیست؟

 .اون به فکرت هست..هست

ت به این فکر نکرده که یه رابطه باید لذت دو واقعا هست؟ اون حتی هیچ وق: صداي تو ذهنش پوزخند زد یه

 تو که دیگه نفهم نیستی، دستت اومده رابطه و ازدواج یعنی چی؟. نفره بده؟ افسون خودت رو به خریت نزن

 .حلقه شدن دستی دور گردنش و بعد بوسه اي که روي گونه اش نشست به خودش اومد با

 .ن برگشترو یه دور باز و بسته کرد و به طرف یزدا چشاش

یزدان با موهاي نم دار و تی شرت و شلوار راحتی روبروش خم شده بود و . مقابل هم قرار گرفته بود صورتاشون

 .هنوز صورتش مقابل صورت افسون بود

: خسته نباشی، به ظرف سوسیس بندري اشاره کرد و گفت: رو به بینی افسون کشید و با خنده گفت بینیش

 !چقدر هم خسته شدي

 !اگه دوست نداري نخور خب: می نازك کرد و گفتچش پشت
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 يباشه بابا قهر نکن، چه بو: حالت قهر نگاهش رو گرفت که این بار یزدان بوسه اي به گردنش زد و گفت به

 !خانم خوشگله يدیهم م ییشامپو

 .ادامه نداد گهیهم د زدانینگفت،  يزیچ

 .نشست و شروع کردن به لقمه گرفتن روبروش

 چرا نمی خوري؟: ه اي که به دهنش گذاشت به افسون نگاه کرد و گفتاولین لقم با

 .مگه من نمی خوام جدا شم پس این مسخره بازیام دیگه واسه چیه؟ اینم هوایی کردم:خودش گفت  با

 .اصال کل حس و حالش بهم ریخته بود. یک باره اخم کرد و تیکه نونی برداشت به

 به خودش تشر میزد که چته؟چت شد؟ هی

 با بوسه اش داغ نکردي؟مگه گر نگرفتی؟مگه خوشت نیومد ؟پس چته؟ گهم

 واقعا دلت هوا دوست پسر و رمانتیک بازي رو کرده؟ نکنه

 .اینم شوهرت؛ مگه نمی بینی داره سعیش رو می کنه خب

سعیش رو می کنه؟اون هر وقت باهام بوده انگار از سر "اي که گرفته بود؛ رو دهنش گذاشت و فکر کرد لقمه

 "وظیفه اس، انگاري فقط می خواد نشون بده می تونه

 .خیره یزدان باعث شد؛ نگاهش سمت یزدان بچرخه نگاه

 .ادچند لحظه توي چشماي افسون زل زد؛ بعد بی حرف به غذا خوردنش ادامه د یزدان

تو با این اخمت همه چی رو . اون که داشت سعی می کرد خوب باشه. اون که خوب بود. خودته افسون تقصیر

 .باز خراب کردي

 !همه چی خراب بود. من خراب نکردم: خودش گفت با

*** 

 افسون یه لیوان چاي میدي؟: بعد از ناهار جلوي تلویزیون تو سالن نشست و گفت یزدان

 .باشه االن چاي دم می کنم: طور که ظرفها رو می شست گفت همون

آشپزخونه رو جمع و جور کرد، بعد هم یه لیوان چاي براي یزدان ریخت و به . چاي رو دم کرد. رو شست ظرفها

 .سمت سالن رفت

 پس خودت چی؟: یزدان نگاشو از اخبار گرفت و گفت. یزدان نشست و لیوان چاي رو به سمتش گرفت کنار

 !من نمی خورم- 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 68 اوشیس  –خاطره تلخ  نیاول

wWw.98iA.Com ٣١ 

 .هیچ حرف دیگه اي لیوان چاي رو از دستش گرفت و دوباره نگاهش رو به تلویزیون و اخبار دوخت بی

بعد از یه سال انگار نه تنها زندگی با یزدان بلکه خود یزدان هم . پا رو پا انداخت و نگاهی به یزدان کرد افسون

 .جذابیتش رو براي افسون از دست داده بود

گوشی در حال شارژ شدن روي میز .بلند شد و به سمت اتاقش حرکت کرد. وشیش از اتاق اومدزنگ گ صداي

 .آرایش بود

 "درخشان"اسمی که روي گوشی بود خیره شد به

 !الو:دل بود جواب بده یا نه؟ دل رو به دریا زد و دکمه اتصال رو فشرد دو

 سالم افسون خوبی؟:شاد و پر انرژي وحید رو شنید صداي

 !آقاي درخشان  ممنون- 

اینقدر درخشان درخشان نکن من عادت کردم همه رو به اسم کوچیک صدا کنم؛ پس خیال ! لوس نشو:وحید

 .نکن هی میگی درخشان منم به فامیلیت صدات کنم

 کاري داشتی؟:تخت نشست و گفت روي

 آره فردا که جمعه اس برنامه تفریح گذاشتیم با بچه ها مهسا هم هست ،پایه اي؟:وحید

بد نبود حداقلش از بیکار موندن تو خونه که بهتره؟پس یزدان چی؟اونم که جمعه ها خونه اس؟خب بهش  خب«

 »میگم با دوستام میرم بیرون

 باشه میام کجا میرین؟:این فکر گفت با

 !خیالت تخت جاي بدي نمیریم. فردا ببینیم نظر اکثریت کجاس؟ همونجا میریم:وحید

 !باشه، خداحافظ:ریع گفت پاي یزدان که اومد س صداي

 .منتظر نموند که جواب وحید رو بشنوه و سریع قطع کرد حتی

که سمت در چرخوند نگاش به یزدان افتاد که دست به سینه به چارچوب در تکیه داده بود و با دقت  سرشو

 .نگاش می کرد

 چیه؟: رو تکون داد و گفت سرش

 !هیچی: چند لحظه تاخیر گفت با

 .داخل اتاق قدم گذاشت به
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باعث شد تعادلشو از دست بده و کنارش روي . خواست بلند شه که یزدان دستشو کشید. تخت دراز کشید روي

با خنده خواست سمتش بچرخه و دستشو دورش حلقه کنه که افسون با اخم دستش رو پس زد و . تخت بیفته

 !گفتولم کن

کنه دستاش رو علی رغم تقالي افسون دورش پیچید و با خنده  هم به خیال اینکه افسون داره ناز می یزدان

 !گفتناز می کنی چون میدونی خریدار داره

 !آره اونم چه خریداري: زد و گفت پوزخندي

سرشو تو گودي گردن افسون فرو . و افسون رو توي بغلش کشید دیمردد خواست بگه یعنی چی؟اما نپرس یزدان

 !بهت میگم ولم کن، برو اونور: ش داد و با صداي بلندي گفتبرد که این بار افسون با دست هل

 چته؟:بلند کرد و با چشماي باریک شده بهش زل زد و با صداي عصبی گفت سرشو

 !می خوام بخوابم: رو به یزدان کرد و گفت پشتش

 یعنی چی؟:هنوز جمله اش رو کامل نگفته بود که یزدان اون رو به سمت خودش چرخوند و گفت اما

 !نی همین که شنیدي، یعنی من وسیله لذت بردنت نیستم که هر وقت بخواي حی و حاضر باشمیع- 

اصال کی . تو ذهنت منحرفه من چکار کنم: با اخم عقب کشید و با پوزخندي که روي لبش بود گفت یزدان

 گفته من می خواستم کاري کنم؟

واستی پس این ادا اومدنت چی بود دیگه؟ تو که نمی خ: روي افسون خم شد و تو چشاش زل زد و گفت دوباره

 ...ناهار خونه باش و

 .حرفشو خورد و سرجاش با فاصله کنار افسون که پشت به او خوابیده بود، دراز کشید بقیه

 !عوض شدي، خیلی عوض شدي: همون حالت ادامه داد در

 !شدم یهم عوض دیشا دیتو دلش نال افسون

 .رار بود آروم و بی سرو صدا بگذرهجمعه مثل همه ي جمعه هاي اخیر ق صبح

افسون من یه سر میرم :همین که به در اتاق رسید گفت. نگاهی به ساعت مچیش کرد و بعد بلند شد یزدان

 !بیرون برگشتم با هم میریم خونه عزیز

 .همین که برگشت سینه به سینه افسون شد که قصد ورود به اتاق داشت اما

 ماده و آرایش کرده کجا می خواست بره؟آ. به سرتاپاي افسون کرد نگاهی

 به سالمتی جاي قراره بري؟: باال انداخت و گفت ابرویی
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 !آره با دوستام می خوایم بریم بیرون- 

: به دیوار تکیه داد و دستاشو پشت سرش بهم قالب کرد و همون طور که به افسون خیره بود گفت یزدان

 !فتم امروز میریم خونه عزیزبهشون زنگ بزن کنسلش کن، من دیروز به مهدي گ

تو زنگ بزن کنسل کن منم از دیروز با : بی حوصلگی شونه اي باال انداخت و وارد اتاق شد و از همونجا گفت با

 .بچه ها هماهنگ کردم

 .دنبالش وارد اتاق شد به

 یعنی چی؟اصال با کدوم دوستات قرار بري؟- 

 .مهسا و یکی دو تا دیگه از دخترا: شالشو سرش کرد. آیینه ایستاد و کلیپسش رو به موهاش زد جلو

 مطمئنی دخترند؟: با تمسخر گفت یزدان

 یعنی چی؟: اخم گفت با

 »چه ادایی میاي حاال انگار دروغ گفت؟خب راست میگه مطمئنی دخترند؟مگه درخشان دختر ِ؟ افسون«

 .هیچی، فقط نمی خواي بري عزیز رو ببینی خودت زنگ میزنی کنسل می کنی: یزدان

مردیکه روانیم کرده؟خونه عزیز منه اونوقت : که از اتاق بیرون زد؛ چنگی به موهاش زد و زیر لب گفت یزدان

 .اون قرار میذاره، اصال من شاید خوشم نیاد با تو بیرون بیام

 .داشو برداشت و از اتاق بیرون ز کوله

 .شده بود رهیخ ونیزیبه یزدان افتاد که کوسن رو زیر سرش گذاشته و کف سالن دراز کشیده و به تلو نگاش

تازه مگه قرار نبود بره . میگم روانیه خب هست نگاه کن چجوري روي کف سالن دراز کشیده نمیگه سرده وقتی

 هنوز؟ نجاستیپس چرا ا رون؟یب

 !من رفتم- 

 .متش ننداختحتی نیم نگاهی هم س زدانی

 !خداحافظ- 

 .هم نشنید جوابی

 .کفشش رو به پا کرد و از خونه بیرون زد. درکی زیر لبش گفت و سمت جاکفشی رفت به

 !"آرش"چهار نفر بودن، افسون و مهسا و وحید و پسري که وحید اون رو بردارش معرفی کرد فقط

 .انیخودش فکر کرد اسماشون بهم نم با
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 .یادي مغرور و ساکت بودبرعکس برادرش وحید ز آرش

 .دور هم روي تخت نشستن و سفارش ناهار دادن همگی

 .و افسون کنار هم وحید و آرش هم روبروي اونها نشسته بودن مهسا

 ...از ناهار هم بساط چایی و قلیون و خنده بعد

 .خودشو عقب کشید و به پشتی گوشه تخت تکیه داد و پاهاشو دراز کرد آرش

 ره کرد و گفت نمی کشی؟به قلیون اشا وحید

 !نه: سرش و توي گوشیش فرو برد و گفت آرش

اولین چیزي که توي صورتش دیده می شد؛ اخمی ، که با چینی که روي پیشونیش . گوشه چشم نگاش کرد از

همیشه از چشماي رنگی . افتاده، مشخص بود و بعد هم بینی کشیده و بلندش و بعد هم چشماي طوسیش

چشماي وحید  گو آرش رو با نگاهش با هم مقایسه کرد تقریبا شبیه هم بودن اما رنوحید . خوشش میومد

 .عسلی بود

 .که سنگینی نگاهی رو حس کرد سرشو بلند کرد آرش

 .دیدن نگاه افسون پوزخندي زد و دوباره سرشو تو گوشیش فرو برد با

 .شت رو باهم مقایسه می کردتحفه فکر کرده خبریه؟خب داشتم تو دادا: دیدن پوزخندش با خودش گفت با

 تو چه که مقایسه اشون می کنی؟ به

 .اینکه افسون حرفی نداشت در جواب این شخص مزاحم تو ذهنش مثل

 .چرخوند طرف مهسا و وحید که فاصله اشون با هم رو تقریبا از بین برده و کنار هم نشسته بودن نگاشو

 .نبود چی داشتن توي گوش هم پچ پچ می کردن معلوم

 اینجا چکار می کنی؟چرا نموندي پیش شوهرت؟چرا نرفتین خونه عزیز؟ فسونا

 افسون می کشی؟: وحید

 !نه: جواب داد کوتاه

 !بگیر بکش حال کن:خندید و گفت وحید

 به این چکار داري؟. همین که تو کشیدي کافیه:سرشو بلند کرد و گفت  آرش

 این نه و افسون در ضمن مگه تو وکیل وصیشی؟: با شیطنت ابرویی باال انداخت و گفت وحید

 آرش نکنه تو گلوت گیر کرده؟: از اینکه آرش چیزي بگه مهسا چشمکی زد و گفت قبل
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 .با چشماي گشاد شده و اخم نگاشون کرد و افسون با صورتی گر گرفته آرش

 اینا چی دارن واسه خودشون میگن؟. افسون چرا ساکتی یه چیزي بگو. قلبش کوبیدن گرفت یهو

 نمی دونن تو شوهر داري؟ مگه

 .همین که بلند شد صداش رو شنید. کیفشو برداشت سریع

 تو کجا بلند شدي؟! خفه: آرش

 ردش اینجوري بگن؟سرازیر شدن؛ مگه اون دختر بدي بود که باید وقتی شوهر داره دوستاش در مو اشکاش

 دیوونه چرا گریه میکنی؟: هر سه متعجب بهش زل زدن و قبل از همه مهسا گفت. بلند کرد سرشو

چرا اینجوري در مورد من حرف : پشت دست اشکاش رو پاك کرد و از تخت پایین اومد و رو به مهسا گفت با

 میزنی؟

چرا بلند . تو که باید دوستات رو شناخته باشی: از اینکه بخواد چیزي بگه آرش کنار افسون ایستاد و گفت قبل

 شدي باهاشون اومدي بیرون وقتی از جنسشون نیستی؟

 .هیچ حرفی برگشت که بره؛ اما بازوش کشیده شد بدون

دختر شوخی کردم؛ یعنی تو شوخی سرت : اخم برگشت مهسا رو دید که با خنده و صورتی پر التماس گفت با

 نمیشه؟

 !یگه حاال این مهسا یه چیزي گفت تو به دل نگیرافسون بشین د: وحید

 .شاید الزم دید اون تایید کنه که بمونه. کرد اون با وحید و مهسا فرق داره یحس م. به آرش کرد نگاهی

 می خواي یکم قدم بزنیم حال و هوات عوض شه؟: آرش

وقت ظهر هم نمی تونست  بگه نه اما فکر کرد از نشستن کنار مهسا و وحید بهتر بود؛ خصوصا این خواست

 !اونم تنهایی. برگرده خونه

تازه یادش اومد این همون پسره اخموییه؛ که از اول صبح تا حاال بیشتر از چند جمله حرف . هم قدم شد باهاش

 .نزده بود

 .باالخره سکوتی که بینشون بود رو آرش شکست. قسمت فضاي سبز کنار رستوران رفتن سمت

 ؟همکالسی وحید هستی نه- 

 !آره- 

 .تو جیب شلوارش فرو کرده و یه قدم جلوتر از افسون بود دستاشو
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 چرا عقب موندي؟: و با لبخند گفت برگشت

 .خودشو کنارش رسوند و باهاش هم قدم شد. گیج بود از درست و غلط بودن کارش و همراهیش با آرش هنوز

 چند سالته؟: آرش

 .اردیبهشت ماه میشم نوزده- 

 یعنی کمتر از یه ماه دیگه درسته؟: آرش

 دوستیت با وحید در چه حده؟: تکون داد که آرش گفت سري

 .آرش هم روبروش ایستاد و با همون اخمی که دوباره روي صورتش برگشته بود؛ نگاش می کرد. ایستاد متعجب

 !یعنی چی؟خب همکالسی هستیم- 

 ..منظورم اینه که دوستیتون یه دوستی معمولیه یا: آرش

  .اش رو تموم نکرد و به افسون خیره شد جمله

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

داداشتون فقط همکالسیم هستن همین و بس من : که تازه متوجه منظورش شده بود اخمی کرد و گفت افسون

 !متاهلم

 چی؟: با چشمایی که از تعجب نزدیک بود از حدقه بیرون بزنن با صداي بلندي گفت آرش

 .ی نزدبگه نخودچی اما خب ساکت شد و حرف خواست

 تو متاهلی؟پس اینجا چکار می کنی؟: آرش

 .خودش گفت به تو چه ،خب با دوستام اومدم بیرون و همین رو هم بهش گفت با

 با دوستات اومدي بیرون؟حتما هم شوهرت میدونه که دوتا پسر هم جز دوستاتن نه؟:پوزخندي زد و گفت آرش

 ! بله شوهرم در جریان هست: ه بوده گفتخواست کم بیاره و به این فکر کنه که کارش اشتبا نمی

مثل اینکه :حرف زدن بده؛ راه رستوران رو در پیش گرفت و با خودش گفت يبدون اینکه مهلتی به آرش برا و

 .نشستن پیش مهسا و وحید بهتر از قدم زدن با این اخموي بداخالقه

 ؟یبه تو چه؟ تو بهتر از اون: تو ذهن آرش داد زد یکس

 .به زنی که کنار مردي قدم میزد که محرمش نبود. شد به زنی که سهم اون از زندگی بودتلخی خیره  به
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افسونی که بخاطر بودن باهاش به . مردي که نمی دونست چه جایگاهی توي زندگی افسونش داشت به

 .شوهرش دروغ گفته بود

 .رو از افسون و مرد کنارش گرفت و سرش رو به درخت پشت سرش تکیه داد نگاهش

 ....تو زندگیش بارها شکست و اینبار بدترین شکست. باز هم شکست. کستش

روزهاي . نمی خواستش. ازش فراري شده بود. زمانی که حتی هنوز یه سال از ازدواجشون نگذشته بود زنش

 .تعطیلش رو با یه مرد دیگه می گذروند

 .چی بود چرا؟دلیلش

سعی می کرد به وسوسه نشون دادن خودش غلبه کنه . سعی می کرد به خودش مسلط باشه. مشت کرد دستاشو

 .و پشت درخت پنهون بمونه

نه نمی . افسون رو اینجوري نمی خواست. افسون راهشو انتخاب کرده بود. بیشتر از این تحمل کنه نتونست

 .خواست

رو که گوشه چشمش مجال براي جوالن دادن می خواست پس زد و سمت پراید سفید رنگش حرکت  اشکی

 .کرد

ماشینی که یزدان اسمش رو حتی ...حق داشت اون رو نخواد وقتی اون مرد ماشینش بی ام دبلیو باشه افسون

 .نمیدونست

 "افسون منو به چی فروختی؟به پول؟"به جاده بود اما توي فکرش این می چرخید نگاهش

 »من به خاطر تو تن به تلخ ترین رابطه اي دادم که تو لذت میدونیش  افسون«

 ...نبود،نفرت بود،من بخاطر تو  لذت

ماشینو شونه جاده کشید و سرشو روي فرمون گذاشت و ..دیگه نتونست ...محکمی به فرمون کوبید  مشت

 .مردونه اشک ریخت براي زنی که از دست داده بود

 »براي همین گفت طالق می خواد،حتما می خواد با این ازدواج کنه پس«

دیگه حتی درد مشتها رو . اونقدر زد که حس کرد پاش سر شده. بار بستر مشتهاي محکمش رون پاش بود این

 .هم حس نمی کرد

خونه اي که . پاشو روي پدال گاز فشرد و با بیشترین سرعت سمت خونه روند. راهنما زد. رو روشن کرد ماشین

 .بی افسون دیگه نمی تونست آرامش بهش بده
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. دیگه نه مهسا حرفی زد و نه وحید. فسون کنار مهسا و وحید آرش هم به دنبالش حرکت کرداز برگشتن ا بعد

 .آرش متفکر به افسون نگاه می کرد

 .آرش هم کمی به افسون نزدیک شد که باعث شد؛ خودشو جمع کنه.و وحید با هم مشغول صحبت شدن  مهسا

 چند وقته ازدواج کردي؟- 

بود اما وحید و مهسا هر دو صحبتشون رو قطع کردن و به طرفشون برگشتن اینکه با صداي آرومی پرسیده  با

 .که با چشم غره آرش همزمان نگاشونو به فضاي اطراف دوختن

 نگفتی؟چند وقته؟- 

 !حدود یک ساله: که از این نزدیکی معذب شده بود گفت افسون

 شوهرتو دوست داري؟- 

الها چه معنی دارن؟ اما از ظاهر خونسرد و بی تفاوت می خواست بدونه این سو. به چشماي آرش دوخت نگاشو

 .آرش چیزي نفهمید

 !من دیرم شد باید برم: اینکه جوابی بده بلند شد و گفت بدون

 !افسون زوده: و مهسا که مشخص بود گوششون به حرفهاي آرش و افسون بود سریع همزمان گفتن وحید

 .ار دارم پس بهتره بلند شید تا شماها رو هم برسونممنم ک: آرش بلند شد و رو به هر سه تاشون گفت اما

 !خداحافظ...ممنون :در خونه پیاده شد در ماشین رو بست و رو به آرش گفت يجلو

ماشین که حرکت کرد با حس . منتظر موند تا ماشین حرکت کنه. سه سرنشین ماشین جوابش رو دادن هر

 .وداما خبري نب. سنگینی نگاهی سرشو سمت پنجره چرخوند

اما زیاد هم بد نبود و همین بیرون رفتن و هواي آزاد . که گردش امروز اون طوري که فکر می کرد؛ نبود درسته

خصوصا تو ماشین در راه برگشت از بس به مسخره بازي وحید و جوکهاش خندیده . حالش رو سرجا آورده بود

 .بوده دل درد گرفت

بوي . ه سرشو بلند کرد از دودي که خونه رو گرفته بود تعجب کردهمین ک. لبخند کلید رو به در زد وارد شد با

 .سیگار کل خونه رو گرفته بود

*** 

خم شد؛ تا کفششو از پاش بکنه که صداي یزدان باعث شد با ترس . جلوي بینیش گرفت و درو بست دستشو

 .قلبش بذاره يهینی بکشه و دستشو رو
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 !سالم- 

 .آشپزخونه بیرون اومدچرخوند؛ تا ببینه کجاست؟ از  نگاهشو

 .سه دکمه باالي پیراهنش و دکمه هاي سرآستین هاش باز بودن. سورمه اي تنش بود با شلوار مشکی پیراهن

 چه وضعی بود؟ این

 باز کرد تا بگه این دود چیه؟ دهنشو

 خوش گذشت؟: اون زودترگفت اما

  .تکون داد و کیفشو روي شونه جابه جا و سمت اتاقشون حرکت کرد سرشو

گفتی دوستات : همین که خواست از کنارش رد شه دستشو دور بازوش حلقه کرد و با صدایی عصبی گفت اما

 چند تا بودن؟

 .کرد چشماي قرمز و باریک شده اش رو به افسون دوخته بود نگاش

 !سه تا: ترس جواب داد با

 دختر بودن دیگه؟: تمسخر گفت پر

 .ترس به دلش افتاد. چیزي ته نگاهش بود یه

 .هم اومده بود.... یکی از دخترا... داداش: گفت دهیبر دهیدهنشو قورت داد و بر آب

پس سه تا دختر : دهنش رو قورت داد و نفسش رو محکم فوت کرد بیرون و بازوش رو ول کرد و گفت آب

 بودن و یه پسر؟

 .دنبالمون تا ما رو برگردونه؛ منو هم رسوندن البته داداشش فقط موقع برگشت اومد! آره- 

 .زد و سمت مبل رفت پوزخندي

 .به چشماي قرمز شوهرش نگاه کرد گیج

 !آشپزخونه حرکت کرد؛ تا پنجره رو باز کنه؛ اما پنجره باز بود سمت

 .وارد اتاق مشترکشون شد و لباس عوض کرد دهیترس

آرامش  نینبود؟ ا بیعج يادیز يزیچ کی. به مسابقه فوتبال بود ریخ زونیتلو يجلو زدانی. سالن برگشت به

 !بود بیعج

 دم کنم، می خوري؟ ییچا: تو آشپزخونه گذاشت و از همونجا گفت پا

 بریزم؟: و اینبار بلندترگفت دیسرکی توي سالن کش. دینشن چیزي
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 .سر تکون داده بود فقط

 .ناهارشو شسته باشه يظرفها دیشا. انداختاز ظرف  یخال نکیبه س یباال انداخت و نگاه يا شونه

 .گذاشت و مقابلش نشست زیم يرو وینیس. دو لیوان ریخت و وارد سالن شد. که دم کشید چاي

 .شدن ینداشت، خائن باشه؛ پس بهتر بود هر چه زودتر از هم جدا م دوست

 یزدان؟- 

 چیه؟:اینکه نگاهش کنه گفت بدون

 بزنم؟ میشه نگاهم کنی می خوام باهات حرف- 

 .خاموش کرد و به طرفش چرخید و خیره تو چشاش منتظر شد حرف بزنه تلویزیونو

 کی میري دنبال کار طالق؟:سرش رو پایین انداخت و گفت. بودن گفتنش اما باالخره که باید می گفت سخت

یگه؟ به نظرش اومد حتی دیوار هم گوشاش رو تیز کرده تا بشنوه که یزدان چی م.یه سکوت مطلق شد یهو

 .سکوت زیادي رعب آور بود

 .به افسون زل زده بود. که طوالنی شد سرشو بلند کرد زدانی سکوت

 !فردا: داد و بلند شد رونیرو با آه ب نفسش

 !اتاق رفت و من نگاه افسون به لیوان دست نخورده چایی بود که گفت بریز سمت

 چرا اینجور شد؟. د و قرار بود جدا شناالن که همه چیز داشت درست می ش. نمی تونست باور کنه اصال

 .روي مبل پرت کرد و خیره شد به برگه اي که نشون میداد قراره مادر شه خودشو

 .به یزدان که سرش رو میون دستاش گرفته بود و به کف سالن خیره شده بود انداخت نگاهی

 .دور بودن دورتر شدن به امید اینکه قراره جدا شن. این یک ماه تا تونسته بودن؛ از هم دور شدن توي

حتی عزیز و مهدي رو هم قرار بود وقتی حکم رو گرفتن . داره ییمهسا به هیچ کس نگفته لود قصد جدا جز

 .....خبرشون کنن؛ اما االن که قرار بود برگه عدم بارادري رو بدن

بچه اي که قراره با پدر و مادرش زیر یه  ه؟یبچه چرا؟ حکمتش چ تیموقع نیتو ا. ا اینجور شدخدایا چر آخ

 سقف نباشه رو براي چی دادي؟

خواي چکار کنی؟قصدت از این کار چیه؟می خواي امتحانم کنی؟می خواي ثابت کنی که زن اگه خوبه  می

 خیانت نمی کنه؟

 !نمی خوام با یزدان ادامه بدم. ستم، من گیجمخدایا من به خودم مطمئن نی: دلش داد زد تو
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 یعنی یه نطفه تو شکمشه؟. روي شکمش گذاشت دستشو

 نفهمید؟ چرا اینقدر گیج بازي درآورد و گذشت وقت ماهانه اشو گذاشت به پاي استرسی که داشت؟ چطور

 !من این بچه رو نمی خوام- 

 خواستش مگه بچه اش نیست؟ صداي یزدان سرشو بلند کرد و مبهوت نگاش کرد؟چرا نمی با

 چرا؟- 

 !من بچه اي که معلوم نیست مال خودم باشه یا نه رو نمی خوام:زد تو چشاش و گفت زل

 چی گفت؟ مال خودش نباشه؟مگه قرار بود از کس دیگه اي باشه؟. شکست بدجور

 .نطفه اي که می گفت از خودش نیست. زد به بطنی که نطفه اش توش بود چنگ

 خدا اینجوریه؟خیانت نکرده خائن شده بود؟ .اش گرفت گریه

 !به مرد بودنت خودت شک داري قرار نیست بذاري پاي من: صدایی گرفته داد زد با

 .به نون نرسیده بود که ضربه محکمی تو دهنش خورد هنوز

 .اینم نتیجه بودن با مردي که خودش گفته بود مرد نیست. حقمه :خودش گفت با

 .تادنسیدو نفر مقابل هم ا هر

 !یه بار دیگه رو من دست بلند کنی به مهدي میگم: گفت دواریتهد

 نه، اصال چرا این بچه رو بکشیم زنده می مونه تا ثابت شه پدرش کیه؟: زد و گفت پوزخندي

 !خفه شو عوضی- 

 .مرد بچه خودش رو منکر بود نیا. حقشه. محکمی سمت چپ صورتش خوابوند سیلی

 .میزد زگی*داشت به زنش انگ هر اون

 !من این بچه رو نمی خوام، بچه اي که پدرش نامرده رو نمی خوام: زد داد

 .دلش نشست يرو. مبل افتاد يدادرو هلش

 ...آخ...مامان...آخ دلم...آخ ،بلند شو عوضی- 

 !مگه نگفتی نمی خوایش ؟خب منم می خوام راحتت کنم از بچه اي که تخمش حرومه:زدانی

 .شناخت یرو نم زدانی نیا. شده بوداز خشم سرخ شده، عوض  صورتش

 .این یزدان نبود.مهربون بود زدانی. آروم بود یزدان

 .که به زنش اعتماد نداشت یزدان نیست مردي
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 پدرش کیه؟: با خشم گلدون روي میز رو به دیوار کوبید و غرید یزدان

 !درست حرف بزن: از بغض خیره شد به یزدان و گفت پر

 .اگه همون روز میومدم جلو که به اینجا نمی رسیدم. درست حرف زدم که اینجور شدي! خفه شو- 

 .به دلش چنگ زد و کف سالن نشست گیج

 افسون چطور تونستی؟- 

 خدا:توي موهاش کرد و چنگی به موهاش زد و داد زد دست

 .طرف افسون که باعث شد افسون دوباره روي مبل بیفته و از ترس خودش رو جمع کنه برگشت

خشم تو وجودش شعله کشیده و صورتش . سفیدي چشماش کامال قرمز بود. یزدان قرمز شده بودن چشماي

 .سرخ شده بود

 اینجوریه؟این رسمش؟این عوض دلی که بهت باختم؟: افسون زانو زد و با بغض گفت جلوي

 !به خدا من کاري نکردم، به خدا بچه اته: سرازیر شده بودند با بغض گفت شاشکا

 !لعنتی نیست. نیست:زد  داد

 .هق هق هردوشون تنها صدایی بود که سکوت اون خونه رو می شکست صداي

 ...سرشو روي پاهاي افسون گذاشت و زار زد یزدان

یزدان اینجوري . باور کن بچه خودته. نکردم باور کن من هیچ کاري:تو موهاي مردش فرو کرد و گفت دستشو

 !میگی بچه ات نیست دلم می شکنه

پس دل من : به یک باره خودش رو عقب کشید و سریع اشکاش رو پاك کرد و با حرص گفت یزدان

 .چی؟شکستن دل من مهم نیست؟باید ثابت شه این بچه بچه منه و گرنه خودم می کشمت

 !ی یا بچه رو می کشمیا حرفم رو باور می کن:گفت عصبی

 .اي که توي گوشش خوابوند باعث پاره شدن لبش شد کشیده

 !بی شعور نزن: رو به لبش کشید و گفت دستش

 .دستشو بلند کرد که افسون دستاش رو حائل صورتش و دست یزدان تو نیمه راه توقف کرد دوباره

 .حس خفگی داشت. باز کرد دکمه هاي پیراهنشو یکی یکی. کالفه دستی به گردنش کشید. شد بلند

 .هر حس بدي رو توي اون لحظه داشت تجربه می کرد...سرما....گرما..تموم شدند حس

 .به پیشونیش کوبید محکم
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 ...تصور اینکه زنش با یکی دیگه.. آخ

 ...نگو احمق نگو:محکمی به دهنش زد و گفت مشت

 کجا؟:که بلند شد یزدان ایستاد؛ به طرفش برگشت و با خشم گفت افسون

 !می خوام برم پیش عزیز و مهدي- 

 .رو پاك کرد، هنوز هم دستش چپش روي دلش بود اشکاش

فکر کردي میذارم بري تا بچه رو بکشی و نتونم ثابت کنم که تخم حرومه؟ نه : تحقیر نگاش کرد و گفت با

ونه بیرون بذاري تا بچه شده به زنجیر می بندمت و نمیذارم پات رو از این خ. دیگه این دفعه رو خریت نمی کنم

 .به دنیا بیاد

 .نمی تونی همچین غلطی بکنی ازت شکایت می کنم: زد داد

 از من می خواي شکایت کنی؟. که اینطور پس خوب مخت رو پر کرده- 

 .طور که حرف میزد قدم قدم به افسون نزدیک می شد و افسون قدم قدم عقب می رفت همون

 .چشماش رو بست و سرش رو کج کرد. گوشه سالن که رسید به دیوار برخورد و ایستاد به

 .راستش رو محکم دو طرف صورت افسون گذاشت و محکم فشار داد دست

 .حس می کرد هر لحظه ممکنه دندوناش توي دهنش خورد شن افسون

 .ا کنهدرد هر دو دستش رو روي دست یزدان گذاشت تا اون رو از روي صورتش جد با

آدمت می کنم عوضی، منو دور میزنی؟منی که بهت اعتماد کردم، :یزدان خنده عصبی کرد و گفت. نتونست اما

 .منی که حتی چیزي رو که به چشم دیدم منکر شدم

 ...ول...خدا...رو...ت...تو: دیدرد نال با

 .ن بلند شدضربه محکم نبود اما صداي آخ افسو. رو برداشت و سرش رو به دیوار کوبید دستش

اگه بشنوم یا بفهمم یا به گوشم برسه سایه اتو تو خیابون . تا وقتی بچه به دنیا بیاد از بیرون رفتن خبري نیست- 

 دیدن سرت رو می برم فهمیدي؟

 .زار زد دیمرد با نیاز دست ا. سرشو روي پاهاش گذاشت و زار زد. زمین سقوط کرد روي

وست جونت میري بیرون و به ریش من می خندیدین؛ فکر کردین نمی اون موقعی که با اون د. آره زار بزن- 

 !فکر کردین خرم. فهمم

 .آخرشو داد زده بود جمله
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با خودش گفت کدوم دوست؟ من که این روزها اینقدر درگیر امتحانات بودم که اصال . گیج نگاهش کرد افسون

 .با کسی غیر از مهسا بیرون نرفتم

. سته شدن در و بعد صداي چرخش کلید توي قفل در بهش فهموند یزدان رفتهبپرس کدوم دوست اما ب خواست

 .حتما کلیداش رو برداشته بود. پخش بودن نیزم يهمه وسایلش رو. نگاش به کیفش افتاد. درو هم قفل کرده

 روز؟ کیهم  دیساعت؟ دو ساعت؟ شا کی. دونستیگذشتو نم چقدر

 .دلش بود يداده و دستش هنوز رو هیاتاق تک کنج

 .سخت بود زدانیوجود بچه اي از جنس  باور

 .سخت بود زدانیزن بودن خودش و مرد بودن  باور

 .بی اعتمادي یزدان سخت بود باور

 .زده و بچه اش رو باور نکرده بود یانگ هرزگ زدانی

 همه ي حماقتاش با

 خیانت سنگینه دیهم می فهم باز

 تحمل تهمت سنگین تره ولی

 .، حتما شب شده بودسیاه شده آسمون

 . که شد؛ تموم تنش درد بود بلند

 .شده بود دهیکوب زدانی يتو هاون حرفها تنش

 .شدو دم نزد له

 .که مردانگیشو تو رختخواب ثابت کرد، امروز هم ثابت کرد مرده یزدانی

 !زد، فحش داد، تهمت زد و رفت مثل همه مردها داد

 .اون مثل همه زنها له شد و

 .و ساکت شد شکست

 شد هرزه؟ یباشه؟ چون آغوش گرم خواسته بود اسمش م نیخواسته بود که سزاش ا چی

 خواست، خائن بود؟ یلذت دو نفره م کی چون

 .که اشتباه نکرده بود اون

 .بسته شدن در؛ باعث شد به طرف در اتاق برگرده صداي



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا 68 اوشیس  –خاطره تلخ  نیاول

wWw.98iA.Com ٤٥ 

 .گذشته دور به زمین و ساکت بود يمرد روزها نگاه

 .دادیم يچقدر بد باز. زمانه گرفت ياز باز دلش

 .در اتاق که رسید سرش رو بلند کرد به

 .چشماش رو قرمزي خون گرفته بود تاریکی

 .هیچ حرفی وارد اتاق شد بی

 .شده بود بهیکه غر يشد به مرد رهیخ

 .دکمه هاي باز پیراهنش هنوز هم باز بودن. تخت نشست روي

 .پرت کرد روي زمین، کمربندشو باز کرد و روي تخت دراز کشید. از تنش کند پیراهنشو

 .لب تخت نشست کنارش

 .به دیوار دوخت نگاشو

 .دیدستشو پس کش. رو دست پدر بچه اش گذاشت دست

 .دوباره و دوباره شکست دلش

 دوستش داري؟- 

 کی رو؟بچه رو؟:گفت گیج

 !گمیپدر بچه رو م :که هنوز هم دوستش داشت یزن يزد تو چشمها زل

 .هنوز هم باورش نداشت...خاکستر کرد...زد اتیش

 .ایستاده نگاش کرد. دور مچ دستش حلقه شد یدست. بلند شد. نبود زیجا گهید موندنش

دیگه مهم نیست :تو حصار دستش زدیکه مچ دستش نبض م یزن يگذشته زل زد تو چشمها ياز بغضها پر

 !پدرش کیه

 .کوت کنهبیشتر از این س نتونتست

 باورت شد بچه اته مگه نه؟- 

قطره اشکی که گوشه چشمش بود رو پاك کرد و پشت به . زد به صورتم، نگاش کل صورتشو از نظر گذروند زل

 .افسون رو به دیوار دراز کشید

بعد هم اگه . تا به دنیا اومدن بچه اینجا باش. امروز رو هم فراموش کن! بخواب: گرفته اش بلند شد صداي

 !خواستی برو
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 یزدان؟- 

مگه افسون جذامی بود ؟چرا اینقدر فاصله . خودشو به دیوار چسبوند. روي تخت کنارش دراز کشید. نداد جوابی

 می گرفت؟

 .به شونه هایی که می لرزیدن به اون به پهلو دراز کشید و خیره شد رو

 .روي بازوش گذاشت، شونه هاش آروم شدن دستشو

 .تعقیبت کردم، دیدم با دو تا پسر و یه دختر بودي. اون روز تو و اون رو دیدم: یزدان

 .گرفت؛ خفه شد نفسش

 .دهنشو باز می کرد تا حرف بزنه؛ اما صدایی از دهنش خارج نمی شد. دفاع کنه. کرد حرف بزنه سعی

 !هیچ وقت فکر نمی کردم افسون پاك من همچین کاري بکنه: یزدان

 .به بچه اي که داشت یزدانش رو داغون می کرد. بهش چنگ زد. درد گرفت دلش

 .نیم خیز شد.دردش شدیدتر شد دل

 .طرفش برگشت

 چی دیدي؟: صدایی که به زور از ته حنجره ام بیرون میومد گفت با

 به پول فروختیم نه؟:تلخ نگاش کرد و گفت . بودکامل به طرفش برگشته  زدانی

 !یزدان بس کن، تو چی دید؟ من فقط با دوستام رفتم بیرون، همین- 

 تو گفتی دوستات دخترن؟: خیز شد و با صدایی که خفه شده بود گفت نیم

 اگه می گفتم پسرند میذاشتی برم؟: موهاشو از روي صورتش کنار زد و گفت کالفه

باورم نمیشه این همه تغییر؛ یعنی دوستی با یه پسر کار عادیه؟ : موهاش چنگ زد و گفتبا بهت به  یزدان

بذار بچه به دنیا بیاد بعد . چون دیگه نمی خوام اشتباه کنم...خودتم میدونی اشتباهه که بهم نگفتی؟مهم نیست

 !هر جا خواستی برو

 !مرد مطمئنا نیا يشد از حرفها یم وونهیامشب د افسون

 !یزدان من زنتم- 

 !بودي؟من مطمئنم این بچه مال من نیست: یزدان

 بس کن یزدان تو رو خدا بس کن، تو مگه منو نمی شناسی؟: زد داد

 !یه مدته که فهمیدم نمی شناسمت: یزدان
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 یزدان چرا اینجوري شدي؟- 

 .ماز اول هم اشتباه کرد:رو به دیوار دراز کشید و گفت. روش رو از افسون گرفت دوباره

 یعنی چی؟- 

 .نداد جوابی

 یزدان؟یعنی چی؟یعنی من هرزه ام؟یعنی من کثافتم؟- 

 مگه گناه بود؟. اون فقط با دوستاش بیرون رفته بود. گریه می کرد. داد میزد داشت

*** 

یزدان انگار نه انگار که افسون هم وجود داره؛ بی توجه به اون زندگی می . هفته اي از اون روز می گذره یه

 .نه اجازه خروج رو از اون گرفت و نه حرفی از بچه میزنه. کنه

 !مرد نیبود ا دهیبر یانگار که از زندگ. کرد يو مهد زیعز دنید یهم افسون رو تنها راه روزید

 .شد یتفاوت تر م یت به افسون ببه روز نسب روز

موضوع رو  نیهر دوتاشون عمدا ا. امروز بود نیسالگرد ازدواجشون هم. افسون شروع شده بودن امتحانات

 !فراموش کرده بودند انگار

اضافه شده بود و به غیر از میوه به هیچ غذاي  بتاشیاز بوي هر نوع غذا هم به مص يزاریکه تهوع و ب افسون

 .مبل نشست و پاهاشو تو شکمش جمع کرد يدرمونده رو. تونست لب بزنه دیگه اي نمی

 .عمیقی کشید و اکسیژن سنگین خونه رو به ریه هاش کشید نفس

 .بود رونیب روقتیتا د زدانیروزها  نیهفت بعد از ظهره، ا ساعت

 .شد به صفحه تلویزیون و مسابقه اي که زوجهاي جوان توش شرکت می کردند خیره

از کجا معلوم اینا واقعا با هم . ره اس، فقط بی خودي دارن نشون میدن که یه زندگی خوبهمسخ چقدر

 خوشبختن؟

روي شونه اش تکیه داد و دستشو زیر سرش گذاشت و به دیوار پشت تلویزیون خیره شد؛ که صداي  سرشو

 .زنگ بلند شد

 .شد و گوشی آیفون رو برداشت بلند

 !بله- 

 !باز کن- 
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 .فرار از نگاه سردش، سمت آشپزخونه حرکت کرد يبرا. رو فشار داد و گوشیو سرجاش گذاشت دکمه

غذا رو خاموش کرد؛ که صداي بسته شدن در و بعد رد شدن یزدان رو از کنار آشپزخونه بدون اینکه به  شعله

 .اون توجهی کنه، دید

نشست و مشغول تماشاي  ونیجلوي تلویز. زد چید و منتظر شد تا بیاد؛ اما به محض اینکه از اتاق بیرون میزو

 .مسابقه فوتبال شد

 .شد کینزد بهش

 .شام آماده اس- 

 .نمی خورم:دستی که توش کنترل تلویزیون بود اشاره اي کرد و گفت با

 .صحنه ناجور بود. در حال پخش افتاد لمیبه ف نگاهش

 یزدان؟: متوجه اش کنه داد زد نکهیا يبرا

. کرد یقسمتها کانال عوض م نیا شهیهم. رو ببینه ییدیده بودم همچین صحنه هابود، هیچ وقت ن متعجب

در حال  يچه صحنه ا دیکرد کارش بابت نقصش اما امروز واقعا اونقدر تو فکر بود که نفهم یم الیخ شهیهم

 پخشه؟

 چیه بدت اومد؟تو که باید خوشت بیاد؟: یزدان

: بازوش قفل کرد و با صدایی که خستگی ازش می بارید گفت اینکه جوابش رو بده چرخید؛ که دستشو به بدون

 کجاي کارم اشتباه بود؟

 چرا نمی خواي یه بار هم که شدي به این فکر کنی که من زنتم؟:برگشت و تلخ گفت افسون

 ...لعنتی تو فقط فکر رابطه اي: زد داد

تو خیلی وقته حتی نمی . بطه نیستنه اقا یزدان زن بودن فقط را: حرفش رو تموم کنه و با بغض گفتم نذاشت

خواي بشینی باهام حرف بزنی، نمی خواي بگی چته؟ چرا هر وقت مادرت زنگ میزنه بهم میریزي؟ چرا وقت 

بود؟ چرا بعد از یه سال  تخواستگاري به بهونه بیماري پدرت اونا نبودند؟ چرا تو عروسیمون فقط مادر

 هیچکدومشون رو دیگه ندیدم؟ 

 !بس کن:رد روي مبل و خسته تر گفترو پرت ک خودش

چرا شوهر من یه ماه بعد از ازدواج بهم میگه مرد نیست؟ بعدش بفهمم هست و خودشه که ! بس نمی کنم- 

 نمی خواد باشه؟
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 !متنفرم؟ اشتباه کردم؛ دل بهت باختم ؟یفهم یمرد باشم م نکهیچون متنفرم از ا: زد داد

 زدان؟ی: گفتم ناباور

منو  ه؟یچ یفهم یعذب وجدان م. جنازه اس هی ینیب یکه م ینیا. وقته مرده یلیخ. مرده زدانی: ناله گفت با

کنم، انتخابت کردم؛  یداغونم، خواستم زندگ. روزگار و آدماش منو کشت ينامرد. منو کشت یرتیغ یب. کشت

 .اما باز هم نشد

 ؟يباور ندار. ستین میزندگ يتو تو ریغ یچکیچته؟ باور کن ه یگ یچرا نم ؟یزنیچرا با من حرف نم زدانی- 

 ایقبل از به دن ،یاومدنش بمون ایمنتظر به دن ستیالزم هم ن م؛یدیم شیبچه ؟ قبول آزما نیبه ا يشک دار

 مگه نه؟ شه،یاومدنش هم م

 .يو مهد زیعز شیپ ينباشم؛ بهتره بر يممکنه چند روز. فردا مسافرم: رو تکون داد و گفت سرش

 .من خطا نکردم، باور کن زدانی: گفتم دیناام

. نبودم یمن آدم زندگ. کردمت مینکبت یاشتباه از من بود؛ که وارد زندگ ،يخطار رو تو نکرد. دونمیم: زدانی

که هنوز تو گوشمه خواب و  ییادایالتماس و فر يصدا. درست بخوابم ذارنینم یشبونه حت ينگاهم کن،کابوسا

 .رو ازم گرفته میداریب

 .پس زد عیاشکاش رو سر. دیکش یداشت زجر م. غرق اشک شدن چشاش

زودتر از موعد  یلیرو خ فشیکث يروزگار رو. نابودم کرد. زود شناختم یلیرو خ یبد زندگ يمن رو: داد ادامه

 .نشونم داد

 .شد ریگونه اش سراز ياشکش رو نباریرو بست؛ که ا چشماش

هم که شده  قهیدق هی يبرا یبار حت هی. خوابمبار راحت ب هیحسرت به دلم مونده؛ . افسون خسته ام: زدانی

 .شهیفراموش کنم؛ اما نم

 هیهزار بار  يروز. بهم خنجر نزن گهیتو د. داغونم تو داغون ترم نکن: باز کرد و تو نگاه افسون زل زد چشماشو

 !از من بگذر گهیتو د! هیداغون کردنم، کاف يکه برا ان؛یچشمم م يجفت چشم ملتمس و دلخور جلو

مادرم چند روزه . خوام برم شهرمون یم. شهرستان رمیفردا م: برگشت دیبه اتاق که رس.اتاق حرکت کرد سمت

 ینمون نجایتو هم ا رم؛یصبح م. نهیخواد منو بب یم گهیم. شوهرش قراره تموم کنه نکهیمثل ا زنه؛یمدام زنگ م

 .ادیسرتون ب ییخوام بال ینم. خودت بهتره يبرا
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با نفرت از خونواده اش حرف  نقدریچرا ا. پر از نفرتش فکر کرد یکلمه شوهرش و صدل رو بست و افسون به در

 زد؟یم

و حس بچه  یکه تموم کودک یمیهمون خونه قد. نکرده بود یخاص رییزل زد؛ که هنوز تغ ينفرت به خونه ا با

 .بودنش رو ازش گرفت

که  يریبه درخت پ ینگاه. رنگ و رو رفته هم همون آجرها بودند يآجرها یخونه و همون آدمها، حت همون

 .نکرده يرییدرخت هم هنوز تغ نیا یحت. داده بود انداخت هیخونه تک واریوزنش رو به د

 .نکرده بود رییتغ يزیچ وار؛یدادنش به د هیدرخت و همون ژست تک همون

رو کم رنگ کرد جز خاطرات نقش  زیه همه چک يگرد. بود دهیرو به روشون پاش يگذر عمر بود که غبار فقط

 .رو زدانیبسته تو خاطر 

 .داد هیتک نیرو قفل کرد و به در ماش نیشد و ماش ادهیپ

 شیخاطره تلخش تو ذهنش تلخ نیهنوزطعم تلخ اول. خونه برگشت نیبعد از پونزده سال به ا. رو بست چشماش

 رو حفظ کرده و

 .شده بود داریبهم تلختر از اون روزها تو ذهنش  دیشا

 لیبه وسا نکهیاز ا یاکراه داشت حت. برداشت عیشکسته زنگ گذاشت و سر مهین دیکل ينفرت دستش رو رو با

 .خونه دست بزنه نیمنفور و نجس شده ا

 .مادرش اومد يو صدا نیزم يرو ییشدن دمپا دهیکش يصدا قهیاز چند دق بعد

 ه؟یک- 

 .نگفت و منتظر شد درو باز کنه يزیچ

سالم :با محبت دستهاش رو باز کرد و گفت. شده نگاش کرد  یچراغون ییکه در باز شد؛ مادرش با چشما نیهم

 .ییایامروز م يمادر، قربونت بشم چرا خبر نداد

 .بود رهیناآگاه و بازش خ يبه دستها زدانیو  زدیحرف م مادرش

 .بود يکه سالها بود ازش فرار یآغوش. از چند لحظه تو آغوش مادرش بود بعد

 .بود ستادهیعروسک تو بغل مادرش ا هیاما اون فقط مثل  د؛یبوس یسر و روش رو م مادرش

 ؟ياوردیعروسم رو چرا ن:که باالخره مادرش ازش دل کند و رهاش کرد گفت یقیاز دقا بعد

 .درس داشت اکتفا کرد و داخل شد نکهیبه ا زدانی
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 .وقته منتظرته یلیبرو تو مادر، بابات خ- 

 .داشت فراموشش کنه یوقت بود سع یلیقدم برداشت که خ یبا اکراه سمت اتاق زدانی

 .ارهین ادیرو ب یچیکرد ه یچشماشو بست و سع. رفتن به داخل رو نداشت يپا. ستادیدر اتاق ا دم

 تو مادر؟ يریپس چرا نم:و در رو باز کرد و گفت ستادیشربت کنارش ا وانیو دو ل ینیس هیبا  مادرش

 .اسمش پدر بود يروز هیانداخت که  يجون مرد مهین کلینگاهش رو به ه رفت و کنار

فقط با  زدانیو  زدیرخت خواب حرف م يمرده رو مهیمادرش با اون مرد ن. از پاش کند و داخل شد کفششو

 .مرگش رو داشت يشده بود به اون جسد که آرزو رهینفرت خ

 .وقته منتظرته یلیمادر، بابات خ نیبش- 

 ؟يما رو تنها بذار شهیم: گفت نهیبش نکهیا بدون

 ؟يچه عجب اومد: پدرش بلند شد يصدا

 .هم اون بد قصه بود ينجوریهم. نگه يزیمادرش چ يخودش رو کنترل کرد تا جلو یلیخ

 .تو آشپزخونه رمیمن م:نگاش کرد و گفت یبا نگران مادرش

 .خوام باهاش حرف بزنم ی؛ مسر بزن، نگران هم نباش هیاصال برو به خاله . رونینه مادر برو ب- 

 .سرش بذاره و به سمت در بره يرفته پدرش باعث شد مادرش چادرش رو رو لیتحل يبار صدا نیا

 .خوام با پسرم تنها باشم یبرو خانم، م- 

 .حرمت شده یحرمت شکسته و ب يلفظها و نسبتها نیچقدر نفرت داشت از ا زدانی و

برگشت که به اندازه تموم  يه شد؛ در اتاق رو بست و به طرف مردکه بست اطیدر ح. شد به مادرش رهیخ نگاش

 .ها ازش متنفر بود يبد

. مجازاتش يکم بود برا نهایهمه ا. دنید ینم گهیکه حاال د ییقطع شده و چشما يدو پا. پاشو نگاه کرد سرتا

 .مرد کم بود نیا يبرا نهایکرد؛ اما همه ا یداشت کم کم مجازات م زدانی يمجازاتش نکرد، اما خدا زدانی

 زدان؟ی:با ناله گفت پدرش

 !اریزبونت ن ياسمم منو رو:نفرت گفت  با

 .من پدرتم زدانی- 
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 یتو خودت درك م يوا ؟یچ یعنیبابا  یفهم یم یعوض ي؟تویچ یعنیپدر  یفهم یاصال م ؟تویتو پدرم- 

که به  يشده بود وونیاونقدر ح ؟چرایتونست ؟چطوریفهم یتونم بگم م یرو نم ؟گفتنشيچکار کرد یکن

 ؟يدخترت رحم نکرد

 .دیدهنش کوب يرو دیحرفش که رس ينجایا

خورد و  یعمر داشت؛ مثل خوره تموم وجودش رو م هیکه  یخاطرات تلخ يادآوریقلبش نامنظم شد؛ از  ضربان

 .سکوت کرده بود

 .کرد یم هیکه داشت گر يجون افتاد جسد مهیبه اون جسد ن نگاهش

چشمِ من  يجلو. يتو به دختر دوازده ساله ات رحم نکرد. هیگر نینکن از خودت با ا زارترمی؟بیکن یم هیگر- 

ملتمس  يدهنم بسته شد و چشام رو بستم تا نگاهم به چشا یلی، من ترسو که با دو تا س رتیغ یمن ب ،یعوض

 فته؟ین نایم

خواست و  یم رتیکه خواهرم ازم مرد بودن و غ یکه گوشام رو گرفته تا نشنوم التماس نگفته صداشو، من یمن

 .نداشتم

خواهر چهارده ساله ام خودش رو کشت چون . يکرد زارمیاز خودمم ب زارمیهمون قدر که از تو ب ،یفهم یم

 ...نتونست زبون باز کنه و به مادرش بگه باباش

تونست بگه داداشم هم  ینم. سرش آورده ییکه اسمش پدره، چه بال یباباش، کس یفهم یم: داد ادامه داد با

 .و خفه شد دینکرد؛ اونم ترس يو کار دیفهم

 یاز هر چ زارمیب ،یفهم یم. پدرئه یاز اسم هر چ زارمیتو، من ب یعنیاگه پدر : رو تکون داد و ادامه داد سرش

 .مرد بودن

تو  ،یستیتو پدر ن. یستیتو مرد ن یفهم یم. وونیح هیکه شده  يارزش کرد یتو مرد رو اونقدر ب نکهیاز ا زارمیب

 .یبرات قائلم نه ارزش ینه احترام. یوونیح هی

 زدان؟ی:با ناله گفت هیگر انیدوباره م پدرش

نحست رو از  هیسا ياالن که دار. عمره تو دلم مونده رو بهت بزنم هیکه  ییحرف بزنم، بذار حرفها ه؟بذاریچ- 

 ....سر من و  ییچه بال ؟يبفهم چکار کرد. بشنو یکن یکم م یزندگ نیا

 .بغضش شکست و زار زد. گلوش خفه اش کرد يادامه بده بغض تو نتونست
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 یمثل تو باشم م یکیبخوام  نکهیاز ا ؟يمرد باشم متنفر کرد نکهیتو منو از ا ؟يچکار کرد یفهم یتو م- 

 .ترسم

 *** 

 .يچکار کردخوب گوشات رو باز کن گوش بده،گوش بده و حداقل االن بفهم که : زد داد

 .بسه زدانیبسه :ناله گفت با

 .ستینه بس ن- 

 .پاش رو جمع کرد هیداد و  هیتک واریداد و سر خورد کف اتاق، به د هیتک وارید به

 .دهنش گرفت يراستشو مشت کرد و جلو دست

رو از من  زیتو همه چ. یباورام رو کشت. یبابام رو کشت. یبلکه منم کشت ؛یرو کشت نایتو نه فقط م: بغض گفت با

 .زیچ ؟همهیفهم یم. یگرفت نایو م

و من فقط تونستم همپاش  دیکرد، درد کش هیکنارم نشست گر نایم: ادامه داد هیپاش گذاشت و با گر يرو سرشو

 .يکار چیه. خواهرم تیمعصوم ينکردم برا يکار چیه ن،یهم. کنم هیگر

 یکنه؛ از هر حرف و بغض یعمرش خودشو خال بار تو نیاول يخواست برا یم. اش بلند تر شده بود هیگر يصدا

 .که تو گلوش خفه شده

 .گم شده بود زدانی يها هیگر ونیم يا هیگر يصدا

سرش رو باال نگرفت تا تو چشام نگاه کنه، منم شرم داشتم که به چشاش نگاه کنم  گهیوقت د چیمن ه ينایم- 

 ..من اشتباه کردم ؟یفهم یم

 یگ یم تتیپست به اون جنا يتو ،یعوض. حرف نزن: دینذاشت ادامه بده و با تموم وجودش غر زدانی

 ؟يبرد نیبلکه روح من و اون رو هم از ب ؛يرو نابود کرد نایتو نه تنها جسم م ؟يتو چکار کرد یفهم یاشتباه؟م

 د؟یترس یات هم م هینشست گوشه اتاق و از سا یدو سال تموم م نایم یوقت یچ یعنی یفهم یم

 ؟یچ یعنیبابام مرده : گفت یم هینشست کنارم و با گر یم یوقت یفهم یم

 ه؟یدونستم دردش چ یفقط من م. شده وونهیپاکم د ينایشده، م یکردن خواهرم جن یفکر م همه

اش بودن؛ تموم آرمان و  هیشب يبا نفرت به اون مرد که روز. و اشکاش رو پاك کرد دیپاش کوب يرو محکم

مرد و پدر بودن  یرو از هر چ زدانیشکست و  یکه اسطوره پدر رو تو همون کودک يمرد. آرزوش، نگاه کرد

 .کرده بود زاریب
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خودش رو سوزوند و خالص شد؛ اما من . اش کرد وونهیبودنش د وونیشکستن پدرش و ح. نبود وونهید نایم- 

 .پر پر شد یخودش رو کشت؛ وقت یمگه چند سالم بود؟ نه سالم بود وقت. جراتش رو نداشتم خودم رو راحت کنم

دوست داشتم بزرگ شم معلم شم،  ادتهیچقدر دوستت داشتم،  یهست یوونیبفهمم چه ح نکهیقبل از ا ادتهی

 درست مثل تو؟

که نتونست آدمت کنه به  یدرس. يکرد زارمیاز درس هم ب یاما تو حت: و گفت نیدهنش رو پرت کرد رو زم آب

 خورد؟ یچه درد من م

 !منو ببخش: با ناله گفت پدرش

 .واژگون شدن نیزم يرو وانهایو ل دیبود کوب نیشربت که کف زم ینیشد و با نفرت با پاش محکم به س بلند

 .کنم یخفه شو و گرنه خودم خفه ات م! خفه شو- 

تو . يکرد اهیرو س ،افکارميکرد اهیس مویزندگ ؟تمومیبفهم یتون یچقدر ازت متنفرم؟نه نم یبفهم یتون یم- 

 ؟يچرا مثل بابا آب نداد

 ؟یگرفت یاما درازاش چ ،يداد ؟چرايمثل بابا نان نداد ؟چرايرو پرپر کرد نایتو م چرا

از کلمه پدر هم  یاما حت شمیمن دارم پدر م یدونیم: بغض کف اتاق نشست و پاهاشو جمع کرد و گفت با

 یم. ترسم یشم که پدش منم؛ چون م نیخوام منکر ا یم. کنم منکر وجود بچه ام شم یم یمتنفرم، دارم سع

 .ترسم همه بابا ها بد باشن یم. ترسم من مثل تو باشم

 .شدند ریاشکاش سراز دوباره

تونستم باور  یدربدر شدم؛ چون نم. یکش ینفس بکشم که تو نفس م ییتونستم تو هوا یدربدر شدم؛ چون نم- 

 نینکنه ا گمیبا خودم م نمیب یرو با هم م يکه من هر وقت پدر و بچه ا یبفهم یتون یم. یجان یعنیکنم پدر 

 کنه؟ یم تیبچه هاش رو اذ نمیا یعنی. منه يبابا هم مثل بابا

 .زارمیب. زارمیاز همه آدما ب. زارمیام ب ندهیکه من از آ یبفهم یتون یم. چقدر دنبال مقصر گشتم یدونیم

 .بد یلیخ....باهامون بد يبد تا کرد. ینماد زشت. يقهرمان واسه من شد نماد بد هی شهیکه واسه همه م پدر

سالها منتظر بودم خبر  نیتموم ا: داشت نشکنه گفت یکه سع یداد و با بغض کهیپشت سرش ت واریبه د سرشو

تو هم توش  فیکث ينفسا ونستمدیکه م ییهوا نیا ينفس راحت بکشم تو هیبتونم  دیمرگتو بشنوم تا بلکه شا

 .وجود داره

 .بهم غلبه کرد طونیمن اشتباه کردم، ش دونمیم- 
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 گهیچشم د هیکه به بچه ات به  يبود وونیتو ح. ننداز طونیبودن خودتو گردن ش وونیح: دیپر بغض غر زدانی

 ؟یبش فیاونقدر کث یچطور تونست. باشه فیپدر بتونه کث هیتونم باور کنم نگاه  یآخ نم. ينگاه کرد

 یاز نفرت نم ریغ یحس چیه. مملو از نفرت انداخت یرخت خواب نگاه يرو دهیاون مرد الغر اندام دراز کش به

 .تونست بهش داشته باشه

 .اشکاش رو پاك کرد و بلند شد عیسر اطیباز شدن در ح يصدا با

چه زودتر خبر تموم شدنت رو بهم  کنم که هر یم يدارم لحظه شمار: در گذاشت و گفت رهیدستگ يرو دستشو

 .بدن

از مادرش . مادرش مکث کرد ينگاش رو. دیدر اتاقو باز کنه در باز شد و مادرشو تو چاچوب در د نکهیاز ا قبل

 نیتونست همچ یمرد عوض هیتفاوت شده بود؛ که  یچطور اونقدر نسبت به بچه هاش ب. هم نفرت داشت

 اره؟یسرشون ب ییبال

 وقت نتونست درد بچه هاش رو بفهمه؟ چیبچه هاش نبود؟ پس چرا ه شیشبخ هی یزندگ مگه

 ؟يبر يخوا یم:گفت زدانیواژگون شده نگاه کرد و رو به  يوانهایو ل ینیبا تعجب به س مادرش

. خاطره اش بود نیو عذاب آورتر نیتلخ تر ادآوریاتاق  نیسنگ يهوا. دیکش یقینفس عم. اتاق خارج شد از

 .راه نفسش رو بسته بود ن،یسنگ يهوا

 .برم افسون تنهاست دیبا: مادرش نگاه کرد و گفت به

 رزنویمن پ يخوا یم. روزاس که اجلش برسه نیهم شیدیمگه ند: گفت هیشدن و با گر ریمادرش سراز ياشکا

 . يروزا و بر نیتو ا يتنها بذار

به بعد بتونه راحت نفس بکشه؛ تو  نیاز ا دیشا. امشب تموم کنه نیرو بست و فکر کرد اگه واقعا هم چشماش

 .ستیمرد نامرد توش ن نیا دونهیکه م ییهوا

 .تونم افسون رو تنها بذارم یبرم، نم دیمونم؛ فردا با یامشب رو م نیباشه فقط هم- 

 . پاك کرد و وارد اتاق شد  شیاشکاش رو با گوشه روسر مادرش

*** 

 .گونه اش باعث شد چشماشو باز کنه يرو یبست؛ که حس نوازش یاز خستگ چشاشو

 .میکار دار یلیخ ،یبلند ش يخوا ینم: آرش

 ستاره کو؟: حوصله دستشو پس زد یب
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 ! خوابه: دیعقب کش خودشو

 .شد بلند

 .شمیکم کم دارم خسته م- 

 ؟يهنوز دادخواست نداد: هاشو فشار و ادامه داد قهیشق

 یمن صبحونه رو آماده م يتا تو دست و روت رو بشور. فکر نکن ادیز: مکث سمت آشپزخونه رفت و گفت با

 .کنم

 .رفت ییموهاشو که شل شده بود، باز کرد و دوباره موهاشو محکم بست و سمت دستشو کش

 .دیستاره به طرف اتاقش چرخ هیگر يبا صدا شیقدم هیتو  اما

 !مامان:بغض گفت  با

 ؟یکن یم هیا گرجون مامان چر: دشیتختش نشست و تو بغل کش کنار

 .شونه اش گذاشت، آرومتر شد يرو سرشو

 .زدیکرد و باهاش حرف م یموهاشو نوازش م آروم

 ؟یمامان يدیخواب بد د- 

 ؟يکرد یم هیپس چرا گر: باال انداخت که گفت سرشو

 .گردن افسون فرو کرد ينگفت و صورتشو تو گود يزیچ

 .داد و همونطور که ستاره بغلش نشسته بود؛ بلند شد رونیب یبا خستگ نفسشو

  میصبحونه بخور مینیدست و روت رو بشورم تا بعد با هم بش میبر- 

 مامان بابا اومد؟:و صورت ستاره رو شست و تو بغلش جابه جاش کرد تا صورت خودشو بشوره که گفت دست

 قرار باباشه؟  یپس خانم ب: به روش زد و گفت يلبخند

 .بابا رو دوست دارم یلیمن خ: گفت يبچه گانه الحن  با

 !مامان دونمیم- 

 .باعث شد خواب از سرش بپره شیآب سرد به صورتش زد که خنک یمشت

 .همون دست آزادش گردنش رو ماساژ داد  با

 !صبحونه نییایب نیخوا یخانما نم- 
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باشه خودم : که با لبخند گفت ارهیب نییکرد خودشو از بغلش پا یآرش خندون سع يصدا دنیبا شن ستاره

 . نییپا ذارمتیم

 . دیبه سمت آشپزخونه دو نییکه گذاشتمش پا نیهم

 .آروم سمت آشپزخونه رفت يآب رو بست و با قدمها ریش

 یمصنوع یشده بود و با بغض زونیکه وارد اشپزخونه شد چشمش به ستاره افتاد؛ که از به گردن آرش آو نیهم

 .کرد یم تیبود و شکالتش رو خورده بود؛ شکا نجایا شیپ که دو روز يداشت از مهد

شکالت برات  یدونه شکالت کل هیکه همون روز عوض اون  چارهیاون ب: تکون داد و رو به ستاره گفت سرشو

 .دیخر

 .خوام یخب بازم م:زد و گفت يلبخند

 نه؟ گهیبرات بخرم د دیمنم با یعنیآها : و گفت دیکنار کش ویو صندل دیمحکم گونه اشو بوس آرش

 ؟يبخر يخوا ینم یعنی: کرد و گفت نییبچگونه سرشو چند بار باال پا طنتیبا ش ستاره

 .ستاره اول صبحونه ات رو بخور بعد چک و چونه زدن رو شروع کن: نشست و گفت مقابلشون

 .لوس کنه کمیدختر گلم و بذار خودشو  يچکار دار: سرشو به طرفم چرخوند و گفت آرش

 !ستمیمن لوس ن:گفت عیسر ستاره

 خوبه؟ يشما تاج سر ،یستیباشه شما لوس ن: آرش

 .خوام یمامان من مربا نم: خودش رو تو بغل آرش جابه جا کرد و گفت دییبا تا ستاره

 کره و عسل خوبه؟ نمیچشم ا: و گفت ختیلقمه تو دستش ر يعسل رو یکم

 ؟يشهرباز میمامان امروز بر: رو از دستش گرفت و گفت لقمه

 . میریشب م:بهم کرد و رو به ستاره گفت یآرش نگاه کرد، اونم نگاه به

من : نشوند و رو به افسون گفت یصندل يستاره رو رو. که دستش بود رو دهنش گذاشت و بلند شد يلقمه ا بعد

 .دنبال کارا میبرم آماده شم، تو هم ستاره رو آماده کن تا بر

 باشه- 

*** 

درو . لباساش نامرتب و پریشون بود. چشاش نیمه باز بودند. که باز کرد با حیرت به مرد پشت در خیره شد درو

 .هل داد و وارد شد
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 یزدان این چه وضعیه؟مگه کلیدات همرات نیست؟قرار بود صبح بیایی؟: به خودش اومد و گفت افسون

 !خفه شو: محکم بست و بی حوصله گفت درو

 .نگ ساعت سه شب از خواب پریده بود؛ با این حرف چشاش از تعجب کامل باز شدندکه با صداي ز افسون

 .روي تخت نشسته و سرشو بین دستاش گرفته بود و زار میزد. دنبالش وارد اتاق شد به

با خودش گفت نکنه بخاطر اینکه بهم شک داره داره . دل افسون گرفت. لحظه قلبش منقبض شد، جمع شد یه

 می کنه؟ اینجوري با خودش

 نمی دونست باید چه عکس العملی نشون بده؟. حال سرجاش ایستاد بی

. می تونست قسم بخوره یزدان دیوونه شده. باترس به در تکیه داد. صداي قهقه یزدان میون گریه بلند شد یهو

 .شاید هم عاقل شده بود. این خنده ها عادي نبودند

ان که حاال به اون خیره شده بود و لحظه به لحظه صداي چپشو محکم به یقه لباسش چسبوند و به یزد دست

 .خنده اش بلندتر می شد خیره شد

 .بازم جرات نداشتم: یزدان

 .نه صداي خنده اش میومد نه گریه اش...عجیب بود. خودشو به پشت روي تخت پرت کرد و ساکت شد و

 .افسون باز هم منظورش رو نفهمید و

 .نو بفهمه، تو این یه سال هیچ کدوم همو نفهمیده بودنکه هیچ وقت نتونسته بود او مردي

 .در سر خورد و نشست کنار

 .مینا بیا کنارم:بی حال یزدان بلند شد صداي

 .بیا بغلم خواهري:و منگ نگاش کرد که دوباره گفت گیج

ع از تو خودش مچاله شد که یزدان با یه حرکت از تخت پایین اومد و به سمتش اومد که افسون سری بیشتر

 کجا میري؟بگم غلط کردم می بخشی؟:جاش پرید، خواست در رو باز کنه که یزدان با بغض گفت

انتقامت رو گرفتم، : ترسیده و نگران خواست چیزي بگه که یزدان با چشماي خیس و پریشونش گفت افسون

 .بهش نشون دادم که غیرت دارم

کرد دستشو از زیر  یسع. که حرف میزد بازوي افسونو که تو حصار دستش بود و هم فشار میداد همونجور

من : بازوش بیرون بکشه که یزدان رهاش کرد و کنارش کف اتاق نشست و انگار که تو این عالم نیست گفت
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رفت آبنباتمم  تردم،یادغلط کردم، تو رو خدا منو ببخش، یادت نیست من خودمم می نشستم کنارت گریه می ک

 بهت دادم تا ساکت شی؟ یادت رفت وقتی همه می گفتن تو دیوونه شدي من باور نکردم؟

 این مرد یزدانش نبود؛ کی بود؟. ترسناك شده بود، افسون ترسیده نگاش می کرد یزدان

 می گفت؟نکنه تب داره؟ چی

گوشه سالن مچاله شده به صبح رسوند و نگران شب رو به صبح  دهیترس. شب افسون از اتاق فرار کرده بود اون

 .گوش داده بود زدانیهق هق خفه  يو تا صبح به صدا

دو روز و دو شب بود؛ که . درد فشار بده يجا يو مشتش رو رو ادیکه باعث شد به خودش ب د؛یکش ریدلش ت ریز

 .بود دهیداشو نشنص گهیدو روز، که د. نخورده بود يزیدو روز، که چ. خودشو تو اتاق حبس کرده بود زدانی

که  نیاما هم. راحت شه الشیبشنوه که خ زدانیکلمه خوبم از  هیدو روز بلند شد تا به در بکوبه و فقط  نیا مثل

 .گفت یمشتش رو محکمتر فشرد خم شد و آخ. شد دتریبلند شد دردش شد

کف سالن . ترس بهش غلبه کرد. شد رهیبا ترس به خودش خ. رو حس کرد یجلو بذاره که رطوبت یقدم خواست

 .دیکش غیولو شد و ج

 !زدانی- 

تنه اش و در  نییپا ونینگاهش م. بلند شد؛ نه در اتاق که بهش چشم دوخته بود باز شد زدانیاز  یینه صدا اما

 .اتاق تو گردش بود

از ترس از دست بار  نیا دیکش غیدوباره ج. شد رهیترس و چندش دستاشو از بدنش جدا کرد و به خودش خ با

 .بچه ام مرد زدانی:دیکش غیدادن بچه اش بلندتر ج

 یسرخ رنگ عیبه افسون که کف سالن ولو و ما جیگ زدانیکه در اتاق با شتاب باز شد و نگاه  دینکش هیچند ثان به

 .کرده بود، افتاد یرنگشو، رنگ دیکه شلوار سف

 ه؟یچ نیچت شده؟ا:شد و گفت کیو متعجب نزد دستپاچه

 .مرد دونمیبچه ام مرد، من م: سرش رو به کف سالن گذاشت و گفت افسون

دم دست . دیبه سمت اتاق دو عیباالخره به خودش اومد و سر زدانی. دیکش یدلش م يوار دستشو رو وونهید و

 .مانتو و شال افسونو برداشت و به سالن برگشت نیتر

توئه، سرم داد  ریتقص. خوامت یمنم نم رهیاگه بم ش؛یستبه خدا بچه ات بود، اما تو نخوا: گفت هیبا گر افسون

 . میترسوند يدیکش
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 . مانتو رو تنش کرد یحرف چیه یب زدانی

تو سکوت  يچند لحظه ا. که افسون با تموم قدرت هلش داد کف سالن، به پشت افتاد دیسرش کش يرو شالو

. پاها و کمر افسون گذاشت ریون بده دست زبه افس یاجازه مخالفت نکهیبلند شد و بدون ا عینگاهش کرد اما سر

 .و به تند به سمت در حرکت کرد دیاونو تو بغلش کش

 *** 

دستشو دراز کرد و از جعبه دستمال .گونه اش نشسته بود رو پاك کرد  يگذشته رو يادآوریکه از  یاشک قطره

 ؟یخوب: بهش انداخت و گفت یآرش از گوشه چشم نگاه. برداشت یروبروش دستمال

 .رو تکون داد و پلک زد سرش

 .ستاره باعث شد به عقب برگرده غیج يصدا

 ؟يدیکش غیشده چرا ج یچ: گفت نگران

 . میکه بلکه نگه دار دیکش غیافتاد خانم ج ينشده چشمش به شهرباز یچیه: زد و گفت يلبخند آرش

 . ستین یروش درست نیا زم،یاما عز: رو به ستاره ادامه داد بعد

 *** 

 .نار مردي که خسته و درمونده بود نشستبغض ک با

 .بهش نارو زد یکه بد نبود اما اون با سنگ دل يمرد

 .که روانش سالم نبود اما پاك بود يمرد

 .سالم، ستاره دلش می خواست ببینتت: به چشماي خسته اش دوخت و گفت نگاشو

شاید دو دقیقه به چشماي هم زل زدن و در آخر این یزدان بود که نگاهشو . مرد تنش رو لرزوند يغریبه  نگاه

وقتی حرفی ازش نشنید بلند شد و سمت پنجره رفت؛ پنجره اي که راه ارتباطی یزدان و دنیاي . ازش دریغ کرد

 .بیرون بود

برگشت که آرشو تو چارچوب . لبخندي زد. دبه ستاره که کنار یکی از پرستارا تو حیاط ایستاده بود، افتا چشمش

 .در دید

چیزي از یزدان باقی . یزدان دیگه یزدان نبود. التماس می کرد که اون کاري کنه. به آرش نگاه کرد ملتمس

 .نمونده بود
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چطوري پهلوون : با لبخند رو به یزدان گفت. با روپوش سفیدي که به تن کرده بود سمت یزدان رفت آرش

 خوبی؟

 !ید بیرونگم ش- 

یزدانی که بعد از مدتهاي طوالنی قفل سکوتشو با اونها . متعجب بهم و بعد به یزدان خیره شدند هردوشون

 .شکسته بود

 !باالخره حرف زدي:با لبخند به سمتش رفت و گفت افسون

نه؟  پس باالخره باهاش ازدواج کردي؟ چند وقته؟ دوستش داري: چشمایی مملو از نفرت رو به افسون گفت با

 .آره خب اون پولداره

گم شید بیرون با هردوتاتونم، نمی خوام دیگه :از افسون دزدید و مالفه رو روي سرش کشید و داد زد چشماشو

 .افسون به این دکتر بگو دیگه نمی خوام ببینمش. ببینمتون

به سمت اتاق افشین رفت باید باهاش . شاید باید تنهاشون میذاشت. سري تکون داد و از اتاق خارج شد آرش

 .یزدان روز به روز بدتر می شد. حرف میزد

 .اتاق خالی بود خواست برگرده که سینه به سینه افشین شد. اتاقو بدون اینکه تقه اي بهش بزنه باز کرد در

 را اینجوري بهم ریخته ؟چ: تو اتاق و شاکی گفت برگشت

کی خبر ازدواجتونو بهش داده؟ شما که همه چی رو خراب کردین؟ وقتش : نگاه جدي بهش کرد و گفت افشین

 .نبود بفهمه، خیلی بهم ریخته اس از اون چیزي که فکرش رو می کنی بدتره

 نمیدونم ،شاید مهدي گفته، اینجا اومده؟: کالفه روي صندلی نشست و گفت آرش

میدونی دو روز پیش می خواست با یه آمپول .نمیدونم واقعا باید چی بگم : سري تکون داد و گفت نافشی

 .اگه پرستار به موقع نرسیده بود االن زنده نبود. خودش رو خالص کنه

 پس چرا خبرم نکردي؟: جاش پرید و گفت از

می . یدون به درش می کرديکه چی بشه؟ نامردي کردي، نباید اینجوري از م: پوزخندي زد و گفت افشین

 تونی بفهمی وقتی به کسی بگن زنت که تازه مدتیه ازت جدا شده و االن هم ازدواج کرده یعنی چی؟

 ..من می خواستم به افسون کمک کنم، اون نمی تونست: دستاشو تکیه گاه کرد، روي میز و گفت آرش

شب راحت می تونی . زم نیست دروغ بگیبس کن، به من ال: محکم روي میز کوبید و روبروش ایستاد افشین

 بخوابی؟ وجدانت اذیتت نمی کنه؟
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 .من دوستش دارم:روي صندلی نشست و زمزمه کرد. انگار دیگه نمی تونست انکار کنه آرش

 !دروغ بزرگ بود کیفقط  زیدونست همه چ یخودش که بهتر م اما

 ؟يدوستش دار- 

 دن؟یرس ینم ییاونا با هم به جا: تبه موهاش زد و گف یافتاده چنگ نییپا يبا سر آرش

رو به روال  شیوقت نتونه زندگ چیمرد ه نیممکنه ا نیکه کرد يبا کار یفهم یم ؟تويتو از کجا مطمئن بود- 

 برگردونه؟ يعاد

 ...نکن ینداشت، سع يعاد یاون از اول هم زندگ:با خشم گفت آرش

رو  شیزندگ ؟يچکار کرد یکمکش کن نکهیا ياآره نداشت؛ اما تو به ج: و گفت دیکوب زیم يمحکم رو نیافش

 یعنیخودش قصد مرگ کنه  یوقت یفهم یم ؟یچ یعنیگذشته اش گند بوده  یفهم یم ؟یختیبدتر بهم ر

 !ته خط دهیرس یعنی؟یچ

 .دو تا دستش گرفت و بلند شد نیسرش رو ب آرش

 کجا؟- 

 !رو بگم یبهش همه چ رمیم- 

 بشه؟که بدتر شه؟ یبار چ نیکه ا:بلند شد و گفت عیسر نیافش

 .افسونو جهنم کرده بود یزندگ یسوزون یواسه اش دل م يمرد که دار نیا- 

 يزودتر براش کار ینخواست يشده بود کیکه اونقدر به زنش نزد ییچرا تو...دیفهم یاون نم....مارهیاون ب- 

 .کنم یوسط وجدانشون رو فراموش م ادیمصلحت خودشون ب یکه وقت ییهان؟ متنفرم از آدما ؟یکن

رو  یمن خودم همه چ. یواسه من دم از وجدان بزن ستیتو الزم ن: و گفت دیچسب نیافش قهیبه  یعصب آرش

 .کنم یدرست م

مثال؟ اصال تو  یچکار کن يخوا یم:خودش جدا کرد و گفت قهیدست آرش زد و دستاشو از  ریمحکم ز نیافش

 ؟يوجدان دار

 !دمیطالقش م:ردنش قفل کرد و گفتدستاشو به گ آرش

 ؟یکن ینگاهم م ينجوریچرا ا: کرد شیحرص نیافش پوزخند

 .يریگ یمزخرف م يمایتصم يچون هنوزم دار- 

 .اجرا شه دیحکمه که با کیفقط . ستین یمزخرف میتصم: با خودش فکر کرد آرش
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*** 

. انداخته بود زهیرخت خوابشو کنار پدرش انداخته بود و رخت خواب خودشو سمت چپ اون مرد نفرت انگ مادرش

 .عنوان پدرو داشت يمرد روز نیفکر کنه؛ که ا نیخواست به ا یتو فکرش هم دلش نم یحت

 .اتاق بود که وسط ینفت يبه بخار یاونها که خواب بودند؛ انداخت و نگاه يبه هر دو ینگاه. برد ینم خوابش

 .آوردن یو به مغزش فشار م دیچرخ یتو کاسه سرش م ییفکرها

روشن کرد و به  يگاریس. قدم گذاشت اطیرخت خواب بود؛ برداشت و به ح يکه رو گارشویشد و بسته س بلند

 .شد رهیخ اهیآسمون س

و  ستیواهرش نگرنم زده به خ ییبا چشما. دیرو هم د نایم. تلخ دوباره تو چشمش جون گرفتن يروزها اون

 ؟یخوب:گفت

 !يریانتقاممو بگ يهنوزم عرضه ندار:دلخور نگاه از اون گرفت و گفت نایم

 چکار کنم؟:پاش له کرد و گفت ریرو ز گاریس

 .هردوشون رو بکش...بکششون:با لبخند تو چشماش زل زد و گفت نایم

انتقام ...زود باش....تاوان پس بدن دیبا...رنیبم دیبا...زود باش:به اتاق اشاره کرد و گفت ناینکرد که م یحرکت

 .بخشمت یوقت نم چیه يرینگ

 .کرد یبا غضب به اتاق اشاره م نایاما م. تونه یدوباره برگشت تا بگه نم مونیپش. سمت اتاق برداشت یقدم

تو اتاق  هدیخواب ياتاق شد و به دو آدم نما کینزد. داده بود به تمام وجودش روین ناینگاه غضبناك م نیا انگار

 .لبهاش بود يرو یلبخند بدجنس. شد رهیخ

بازو کامال بست و سمت در  يپنجره . پرده جابه جا کرد ریاز وسط اتاق به گوشه اتاق کنار پنجره و ز ویبخار

 .اتاق حرکت کرد

 .زد رونیدر اتاقو قفل کرد و از خونه ب.مرگ حقشونه . از هر دوشون متنفر بود. نگاهشون کرد دوباره

 نیکه بدتر ییهمراه آدمها. سوخت یم دیکه با يشد به خونه ا رهیو خ ستادیا یمتر دورتر پشت درخت چند

خواست قدم . گرفت یذره ذره جونشونو م دیبا. مرگ هم کم بود براشون. رو رقم زده بودن شیخاطرات زندگ

 .رنیبذار بم: گفت نایبردارد سمت خونه؛ اما باز م

 ...سوزن یم...رنیم یدارن م: و گفت دیخند
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دلش . هنوز راحت نشده بود الشیخ. دیها رو شن شهیشکستن ش يرنگ قرمز شعله و صدا یساعت بعد وقت مین

 .نهیجزغاله شده اشون رو بب يخواست جسدها یم

 .همه سالش رو کم کنن نیتونستن عذاب ا یاونها م دیشا

هم حتما از شدت  شهیش. حال سوختن بودناون خونه در  یشب بود و همه خواب اما مطمئن بود؛ که اهال نصف

 .سوختن یم دیاونها با. گرما شکسته بود

خورد؛  یظیپا که داخل خونه گذاشت چشمش به دود غل. شد مرده اند یمطمئن م دیتند کرد سمت خونه با قدم

 .زده بود رونیکه از پنجره به ب

 .حتما تا حاال مرده بود. بود کتریمادرش به پنجره نزد. پنجره گر گرفته حرکت کرد سمت

که  نیاما هم نه؛یبب يزیتونه چ یبه سرفه انداختش مطمئن شد نم ظیو دود غل ستادیپنجره ا يمتر کی یوقت

که به  دیرو د ییلحظه آخر دستها. کرد مرده ان یکرد مطمئنش م یدرز نم رونیاز داخل اتاق به ب ییصدا

 .بود دهیسالم در چسب شهیش

 يکه برا ویکار.کارش تموم شده بود. زد رونیبدون توجه به اون صدا از خونه ب. ومدیم یفیخف يناله ها يصدا

 يخاطره تلخش برا نیاول دیبا. مونه یتو ذهنش نم يبد يخاطره  چیه گهید. انجامش اومد، تموم کرده بود

 .شد یاز ذهنش پاك م شهیهم

 !من اونا رو باالخره کشتم: کوچه ها زد و گفت یکیتو تار يقهقه ا. کشت شویبد قصه زندگ يآدمها

 یاگه کشته م یچون حت. نداشت یجاده خلوت بود اما اون ترس. ستادیا د،یرفت رس یکه به شهر م يا سرجاده

اون تونست ! عرضه نبود یخودش، او ب. راحت بود که اونها رو باالخره کشته، مجازاتشون کرده بود الشیشد؛ خ

 .رهیانتقام بگ

*** 

 اشتباه رو مرتکب شد؟ نیاول یک

 شد؟ یمیبا آرش صم یک

 رو به اون رو شد؟ نیاز ا شیزندگ یک

 کرد؟ انتیخ یک

 .دیسر دخترکش کش يرو یفرستاد و دست رونیب نهیرو آه مانند از س نفسش

 .ساخت نیرو بهتر از ا یشد زندگ یم دیشا. قدم اشتباهش خراب شده بود کیکه با  یبود از زندگ خسته
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 .ادشهیبار که اشتباه کرد رو خوب  نیاول

 .گذشت یم زدانیشدن  يهفته از بستر کی

 .بود یعصب

 .کرد یم هیگر. زدیم غیج. دو ماهه بود دخترکش

 . فوت کرده بود شیچهل روز پ زیعز. تونست آرومش کنه ینم

 .داغون بود يمهد

 .خودش نبود يسرجا يزیچ چیه

 .آرش بود دیکه به ذهنش رس یکس تنها

 .براش شده بود یکه مدتها بود سنگ صبور و دوست خوب یکس آرش،

 . رو برداشت و شماره اش رو گرفت یگوش

و  کی. کرد یبه ساعت نگاه م دیاومد با ادشیتازه  دیخواب آلودش رو شن يصدا یوقت. جواب داد ریتاخ یکل با

 .نصف شب بود مهین

 .مزاحمت شدم دیببخش: و گفت دیموهاش رو کش شرمنده

 شده؟ يزیچ ستین یمشکل: صداشو صاف کرد و گفت آرش

 .آرومش کنم يچجور دونمیکنه، نم یم هیستاره گر: درمانده گفت. ستاره بلند شد غیج يصدا

 .اونجام گهید قهیدق ستیب: پشت گوشش رو خاروند و گفت. نشست زیخ میتخت ن يرو آرش

 .انداخت یکه قطع کرد؛ به سر و وضعش نگاه آرش

خم شد و ستاره رو که . کش بست هیبازش رو بدون شونه کردن با  يموها. یبلوز و شلوار مشک. آشفته يموها

 .کرد بغل کرد یم هیهنوز گر

 یم دنیکش یخواب یداشت؟ ب یاصال مادر بودن کجا حس خوب. شد یوقت مادر نم چیکاش ه. شده بود خسته

 شد حس خوب؟

 داشت؟ یکم کردن حس خوب وزن

 .هر چه حس خوبه متنفر شده بود از

 .رفت تا آرومش کنه یزنان طول سالن رو ستاره به بغل راه م قدم

 .شد یآروم م ينجوریعادت کرده بود به بغل شدن چون فقط ا انگار
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 ادیدر واحدشون رو باز کرد و منتظر شد ب. رو فشار داد تا در باز شه فونیدکمه آ عیزنگ سر يصدا دنیشن با

 .باال

 .رسوندش یتا دم در م شهیهم. گذاشت یخونه م نیبود که آرش قدم تو ا يبار نیاول نیا

 !سالم: آروم درو باز کرد و وارد شد آرش

 .مادر شدنش زود بود يهنوز برا. به چهره خسته افسون انداخت ینگاه

 .بازم شرمنده ام: داد و گفت یلب ریجواب سالمش رو ز افسون

 نویعضله سفت شکمش که ا. نداره، فکر کنم نفخ کرده یاشکال دكیکش رونیش بزد و ستاره رو از بغل يلبخند

 .بادگلوش خارج شه و خالص شه میکن يرو شکمش بعدم کار میحوله گرم کن بذار هیترس نداره، . گهیم

 نه؟یاش فقط واسه ا هیهمه گر نیا یعنی: حوصله گفت یب افسون

بله، شما هم لطف : کرد گفت یشانه خودش گذاشته بود و کمرشو نوازش م يهمونطور که ستاره رو رو آرش

. گرفته شه رتیمقدار عرق نعنا رو با عسل شربتش کن و بخور که نفخ ش هیبه بعد از هر وعده غذات  نیکن از ا

 ؟يسادیچرا وا اریحاال برو حوله ب

وعده  هیساعت و  میباالخره بعد از ن. دادگرم کرده بود رو دست آرش  یکه با اتو کم يخودش اومد و حوله ا به

 .ستاره رو خوابوند. مجدد و گرفتن آروغ ستاره که باز هم به عهده آرش گذاشتش ریش

 ؟يخور یم ییچا: تخت گذاشت افسون سمت اشپزخونه رفت و گفت يکه ستاره رو آرش

 !نسکافه لطفا هی: مبل گوشه سالن پرت کرد و گفت يخودشو رو آرش

 .مبل سه نفره نشست ينسکافه کنارش با فاصله رو وانیبا دو ل قهیقاز ده د بعد

 . دونستم چکار کنم ینم ياگه نبود: ها رو دست آرش داد و گفت وانیاز ل یکی

 .کرد کیرو به لبش نزد وانیزد و ل يلبخند آرش

 .که تو ذهن مرد کنارش به پا کرد یرو برداشت اما خبر نداشت از آشوب وانشیخم شد و ل افسون

 . باز بلوزش گرفت قهیکرد و نگاه از  یپوف آرش

جمعه، دروغ  نینفر سوم ا طانیگفتن ش یم یشد؟ وقت یکرد دکمه باز بلوز رو فراموش کنه اما مگه م یسع

 .نبود

 .رو سوزوند زیکه اون شب همه چ یطانیش

 .شد کتریمبل جابه جا کرد و به افسون نزد يرو خودشو
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 .زن مدتها بود که عاشق شده بود نیبود؟ خب ا انتیشدن خ عاشق

 .عادت کرده بود انتیمرد سالهاست به خ نیکاش خبر داشت که ا يا اما

 .نزد یآرش نگاه کرد؛ اما حرف یکینزد نیبه ا متعجب

 .که مطمئنا ته مونده روز قبله يعطر. دیکش هیعطرشو به ر يبو فقط

 .بود دهیبه پوشوندن سرش ند يازیراه داده بود؛ که ن مشیروزها آرش رو به حر نیا اونقدر

 .حبس کرد نهیحس لمس موهاش نفس تو س با

 .موهاش بود نیآرش ب سر

 .نسکافه خوردن شد الیخ یب یگذاشت؟ ک زیم يرو وانشویل یک

 .کرد یآغوش م هیمدتها بود که هوس . نزد یموهاش حس کرد و حرف ونیگرمشو م نفس

 افتاد؟ یم یاتفاق زیهمه چ يبست رو یچشم م امشبو

 .آغوش نباشه هیاز  شتریقول که ب ایخدا. آغوش کی فقط

 .شد ریتن اس هی ونیکه م تنش

 .شد شتریب عطشش

 .کرد تیموهاش به صورتش سرا يها که از رو بوسه

 .کرد لرز

 .شد شتریرنگش و عطشش ب یشکالت راهنیزد به پ چنگ

 .دونست، مشتاقتر ادامه داد یم تیکه سکوتشو حمل بر رضا آرش

که نفسشو  ییکرده و بوسه ها ریبود و تن آرش تنش رو اس دهیمبل دراز کش يبه خودش اومد که رو یوقت

 .بودن دهیبر

 .اش لق شده بود هیوقته پا یلیکه خ یزندگ دنیکش شیبه آت يجرقه برا هی. جرقه بود هیشب  اون

 .به خودش اومد دیزنانه اش لغز يمهایحر ونیم ییبلوز جا ریآرش که ز دست

 !نه، آرش: دیرو عقب کش خودش

 !بس کن آرش: صورتش خم شه که بلندتر گفت يداد و قصد کرد دوباره رو رونینفسشو تند ب آرش

 رونیکوتاه از اون خونه ب یخداحافظ هیو با  دینبود اما آرش خودشو عقب کش یکنش آنچنان هم اعتراض بس

 .زد
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تو اون لحظات به  زدانیاز  ینام یاوونقدر که حت. لذت برده بود. چشمهاش هم بسته شدن. که بسته شد در

 .ذهنش خطور نکرد

 .هزار بار گناه و بعدش استغفار کنه يکه حاضر بود روز نهیگناه ا اگه

 .شدن یجهنم یحت دیارز یم شینیریش به

 .باشه فیشد که اونقدر ضع یوقت باورش نم چیه

 .خطا کنه دیگنج یوقت تو باورش نم چیه که

 شد خطا؟ شیقدم رو اشتباه رفت که کل زندگ نیاول یک

 به تاوان بده؟ دیخطا با هی يپا شویزندگ که

 .اش هم نابود شد ندهیتنها گذشته اشو خراب کرد؛ بلکه حال و آ نه

 ره؟یساخته بود فاصله بگ زیکه عز یتونست اونقدر از افسون یک

 .حرف ممنوعه بود هیتو قاموسش  انتیکه خ یافسون

بود  دهیکوب شیزندگ شهیکه به ر ییتبرها ییو به تماشا ستادهیاش ا ندهیآ رانهیو يبود که رو یامروز زن اون

 .نشسته

 ازدواج اشتباهه؟ نیا دیبار فهم نیاول یک

 .هفته از عقدشون گذشته بود کیتازه  یوقت

 .دیگنج یکه تو باورش نم يزیخوند و چشمش خورد به چ یحوصله رمان م یب یوقت

 ییبعد از جدا یرابطه نامشروع داشته باشه حت يکه با مرد یزن متاهل« جمله اش بدجور تو ذهنش اکو شد کی

 »هیحرام ابد یاز همسرش بر مرد زان

 .دیکه ده دور خوند بلکه باورش نکنه فهم یداستان يجمله رو از ال به ال نیا

 .کردند دییتا. دیپرس

 . شهیتو زندگ يا گهیبود که در آستانه شکست د یامروز اون زن یعنی

 .کرد زدانیکه در حق  يبود ییو از دست دادن آرش تاوان خطا ينابود

 .شد شیکه از اون شب به بعد باز هم تکرار شد و اون گناهکار غرق تو لذت و خوش ییخطا

 .نموند یزن متاهل باق هیاون و  نیب یمیرفت که حر شیپ ییآرش تا اونجا و

 .خطا کرد افسون
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 .باخت يا گهیکرد که با وجود متاهل بودن دل به مرد د خطا

 .تو شناسنامه اش بود حفظ حرمت اون اسمو نکرد يا گهیهنوز اسم د یکرد که وقت خطا

 .کرد انتیهم خ زیبلکه به اعتقادات عز زدانیتنها به  نه

 .نهیکرد، بب یوقت خطا کردنش رو باور نم چیکه ه یکه خوب شد نموند تا افسون يزیعز

 .نامحرم تر بود يا بهیامروز قانونا متاهل بود؛ اما شرعا آرش از هر غر افسون

 .تاوان لذت ممنوعه اونا بود نیهم نیا

 .دیارز یشدنش م یکرد به جهنم یروز فکر م کیکه  یاون لذت تاوان

 .کرد انتیودش خخ يبه خدا افسون

 .خورد یروزها داشت چوب گناهشو م نیفراموش کرد و روز به روز ازش فاصله گرفت و ا اونو

*** 

 .کرد یخودشو معرف مارستان،یهفته بعد از مرخص شدن افسون از ب کیدرست  زدانی

 .باشه جیبود که به افسون وارد و باعث شد تا چند روز گ يهم شوك بعد نیا

 یم شیکه جسمشون تو آت گهیبلکه دو نفر د نایچون شبها نه فقط کابوس مرگ روح م کرد؛ یمعرف خودشو

 .سوخت هم بهش اضافه شده بودند

 .توهمند و بس کیفقط  نهایهمه ا نکهیخبر بود از ا یب. بود دهیپدرش ترس دیکرد چون از تهد یمعرف خودشو

 .اون گفت اره،یبال رو م نیاون گفت سر دختر منم هم: کرد یسر افسون مدام زمزمه م يباال مارستانیب تو

بود که دادگاه حکم داده که شوهرش  نیکه دنبال فراموش کردن ا فیاونقدر ضع. بود فیافسون ضع. نبود زدانی

 مارستانیتو ب دینبوده و با يعاد یو زمان ارتکاب جرم در حالت روح ستیاز صحت عقل و روان برخوردار ن

 .شه يبستر یروان

 کی رزنیپ نیا. شدن یم نیینفسهاش سخت باال و پا. بدتر شده بود زیعز يروزها نیحال ا. شد يبستر زدانی

 .کرد یدست و پنجه نرم م يویر يماریعمر بود که با ب

 .روزها بود که حضور آرش پررنگ تر شد همون

 .فراموش شد زدانیپررنگ که  اونقدر

 .پررنگ که خدا رو هم کم کم فراموش کرد اونقدر

 .پررنگ تر از قبل شد یلینبود و آرش خ زدانی...کم رنگ شد يمهد....رفت زیعز
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 یوانگیبه د شیو قانون یشوهر شرع یگذروند وقت يا بهیکه به لذت با مرد غر ییشد و از روزها زاریخودش ب از

 .به تخت بسته شد

 د؟یخدا تو سرش کوب یبار ک نیاول

 !کرد یو عاقلش م دیکوب یزودتر م کاش

 !شد یکه عاقل م دیکوب یم يجور کاش

 .ستاره بود، دخترکش تب کرده و آرش هم نبود یسالگ کی تولد

 .اشتباه نکنه گهیاز ترس مرگ دخترش قول داد توبه کنه و د مارستانیشب تو ب همون

 .شهیتموم م یو ازدواج با آرش توبه کرده و همه چ زدانیاز  ییخودش با جدا الیخ به

 .ستیبا اون ن انشیبا اون بوده اما پا ينداشت که شروع باز خبر

 .بود زدانیورودش به خونه  نیماه بعد از اول کیرابطه کاملش با آرش درست  نیاول

اما  شهینم شتریوازش بتحت کنترل داشته باشه و رابطه اشون از بوس و ن زویتونه همه چ یکرد که م یم فکر

 . نشد

 .و نتونست نخواست

 .بود زدانیآرش باتجربه تر از  یوقت

 .شناخت یآرش انگار تمام نقاط حساس تنشو م یوقت

 .برد و لذت گرفت لذت

 .کرده بود یتو اون لحظات از خدا خال ذهنشو

 .خواهش تن که فرو کش کرد به خودش اومد اما

 ؟يکارو کرد نیکه چرا ا: زد داد

و زمزمه عاشقونه تو  دنیچون به محض در آغوش کش. فقط حرفه و بس نایدونست همه ا یاما انگار م رشآ

 .فرو کش کرد تشیگوشش گفتن، عصبان

 .گذاشت که متعلق به اون نبود یمیهمون شب وعده ازدواج داد و بعد از اون شب باز هم پا تو حر اما

زن  نیداشتن ا يوعده برا هیشناختش  یآرش خوب م. نبود يافسون خبر یو ناراحت هیبعد از داد و گر دفعات

 .بود یتجربه کاف یب

 .ستاره يماریو ب یسالگ کیوعده فراموش شد تا  اون
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 .فراموشش کرده بود شیوقت پ یلیرو صدا کرد که خ ییتا صبح خدا. قول داد افسون

 ....اگه امشب تبش قطع نشه: شد یجمله دکتر تو گوشش اکو م یوقت

 .رو استغفار کردشب  کل

 .لرزه یشدن م یبه جهنم یگفت یکه م هیتاوان لذت. تاوان گناهته نیزد ا یتو ذهنش داد م یکس

 .لذتو و مجازاتشو باهم بچش نیا

 .از خدا خواست دخترشو بهش ببخشه. خطا نکنه گهیشب قول داد که د اون

 ...کرد و باز هم استغفار هیگر....کرد  التماس

 .نشونه بود هی دیشا. تو دلش روشن شد يشب تب دخترکش قطع شد و نور اون

 .حاضر نبود عهدشو بشکنه یمتیق چیبار به ه نیخدا عهد بسته بود و ا با

 .گفت مشویهفته بعد که آرش برگشت تصمص کی درست

 .خواد اشتباه کنه ینم گهیکه د گفت

 .که دادخواست طالق داده گفت

 .عقدش کنه دیخواد باشه با یاگه م گفت

 ؟یچ یعنی: گفت جیگ آرش

 !نباش میتو زندگ گهید ای یکن یعقدم م ای یعنی: جواب داد يجد

 یم يمرد متاهل به چه درد هیآرش دوستش داشت درست اما عشق . نخواست بفهمه ای دیآرشو نفهم پوزخند

 خورد؟

 من زن دارم؟- 

 ؟یچ: و متعجب گفت سست

 دمتیکه د ياز همون روز. اما دوستش ندارم! زن دارم: انداخت ریشلوارش فرو برد و سر به ز بیتو ج دست

 .بفهمه دیکس نبا چیحاضرم عقدت کنم اما ه! ازت خوشم اومد

 مرد؟ کیشد زن زاپاس  یم

واسه  یگاه. کرده بخشش خدا رو به همراه داره انتیکه با اون به شوهرش خ يکرد ازدواج با مرد یم فکر

 .عاقالنه فکر کرد یکم دیبود؛ فقط با ریپ دیقل بودن نباعا
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 شیجدا شه و آرشو از زندگ زدانیتونست از  یم. خارج کنه شیتونست همون روز توبه کنه و آرشو از زندگ یم

 .کنه یکنه و با دخترکش زندگ رونیب

مرد  يدلش برا وقت بود که یلیخواست عاقل باشه؛ چون خ یهم خودش نم دیشا. افسون عاقل نبود اما

 !هیا گهیبود متعلق به کس د دهیکه تازه فهم دیتپ یم ینامحرم

 !باشه- 

 .دنیبا اون وضع شوهرت زود حکم طالقتو م: گوشه لب آرش نشست يمحو لبخند

 .مثل آرش ناخواسته لبخند زد يفکر بودن با مرد از

تا اشتباه حرکت کنه و اشتباهاتشو بندازه گردن  زنهیوقته که به خواب م یلیخواب نبود، اون خودشو خ افسون

 .دونه یخودشو مقصر نم یوقت کم چیاما ه يو مهد زیعز ای...و روزگار و سن و سال کمش ریتقد

 .سهیاون بنو يداره که اشتباهات خودشو پا طانویش شهیهم نهیهم زادیآدم

 . سنینو یتو م يپا شونویعقل یکه ب ییاز دست آدمها طانیش يبر یم یرنج چه

 .خواهرش متیمعصو يبرا زد؛یضجه م یروان مارستانیتخت ب يرو زدانیطالق مهر شد و  حکم

 .دادن یکه به خورد تن و روحش م ییخواب بود از اثر داروها جیگ زدانیتو شناسنامه هم رفت و  اسمهاشون

ازدواج کرده بود  ياون با مرد یوقت ستیوسط ن نیا يتوبه ا چیه دیهفته بعد از عقد بود که فهم کیدرست  اما

 .بر اون حرامه شهیهم يکه برا

وقت گوشه پنجره اتاق خاك خورده بود و ضجه زد که خدا  یلیگذاشت که خ يسجاده نماز يسر رو یوقت

از تب  شتریکه گناهش تاوانش ب دیباشه؛ فهم دینبا یکه آرش نام دیببخش و از من بگذر و صبحش فهم

 .دخترکش بود 

 . داد یتاوان م دیکرد با یکه م توبه

 .دیرمان د هی يمشترکو حس کنه که اون حکمو ال به ال یخواست لذت زندگ یم تازه

 .کتاب و رمان یشد از هر چ متنفر

 .مشترك یزندگ نیتوبه و بچسب به ا ریگفت بزن ز دلش

 .چشمش که به سجاده نماز افتاد دلش هم سست شد اما

 ؟یشد چ یبار تاوانش بزرگتر م نیا اگه

 ؟یگردوند چ یخدا ازش رو برم شهیهم يبار برا نیا اگه
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 .ببازه چیبار حاضر نبود خداشو به ه نیا گهید

اومده و در حال  دنشید يو درمونده، درست دو هفته بعد از عقد بود که تو خونه اش مقابل آرش که برا خسته

 !میجدا ش دیبا: با ستاره بود نشست و گفت يباز

 ؟یچ: گفت جید و گسر بلند کر آرش

 .داد یگفت فقط کاش خدا زودتر راهو نشونش م یم یچ دیفهم یم

 . دیتخت د يو زار رو فینح زدانویکه  روزینه د....االن  نه

 .نهیکردن که حکم هم دییکه باز هم سر به سجده زار زده بود و باز همه تا شبید نه

 !ینامحرم هیتو االنم واسه من  یالبته از نظر شرع م،یشیجدا م- 

 افسون؟ یگیم یچ: دیشد پرس ینم شیحال زایچ نیکه ا آرش

بودم  زدانیهنوز من زن  یمن و تو قبل از ازدواج وقت یعنی: آرش بود بغل گرفت و گفت يپا يرو که رو ستاره

 .ازدواج و عقد ما نیواسه باطل بودن ا لهیدل نمیهم مینه با هم بود

 ...تو که ؟یعنیمگه مهمه؟ برات مهمه : کرد اخم

حاال مهمه شرع  دیبار و چند بار با من بو کینه  یشوهر داشت یخواست بگه تو که وقت یداشت حتما م حق

 نه؟ ایازدواجمون رو قبول کنه 

 .رهیفکر کنه اما حق نداشت حق توبه و بازگشتو از افسون بگ ينجوریداشت ا حق

 .بازه شهیحماقت کردم اما در توبه هم- 

 ؟یتوبه کن يخوا یم یعنیاالن : زد پوزخند

 !هر چه زودتر بهتر: و گفت دیبه سر دخترکش کش یدست نوازش. دیکش غیتکان داد که ستاره تو آغوشش ج سر

 ؟یبهش بگ یچ يخوا یم ه؟یچه ازدواج و چه طالق نیا گهیاونوقت داداشت نم- 

 ! ستیمهم ن- 

خواست به خدا  یم. تونه خوب باشه یکه تو خواب بهش اخم کرده بود ثابت کنه که م يزیخواست به عز یم

 . تونه بنده خوب خدا باشه یثابت کنه که اون هم م

 . خواسته بود تیازش حالل زدانیتو سکوت پر از حرف  روزید

 !فقط سکوت داده بود به دخترك و زن سابقش زدانیستاره رو با پدرش آشنا کرده بود اما . خواسته بود بخشش
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 نیوقت به ا چیاون ه. گهید یکیزن نباشه  نیکرد ا یم یاون چه فرق يشد به زن روبروش، برا رهیخ آرش

گفت ازدواجشون  یخواست از اون جدا شه چون شرع م یزن واقعا م نیا. پوزخند زد. نداشت يمزخرفات اعتقاد

 غلطه؟

 !زن نیبود ا وانهید

*** 

 ؟يامروز چطور: و گفت ستادیکنار تختش ا دکتر

 .خسته بود گهیاما اون د رهیخواست باز هم اونو به حرف بگ یلبخند احمقانه م نیدکتر با ا دیشا

 .خسته بود گهیدکتر مرور کرده و د نیدور کامل با ا کیاشو  گذشته

 !هوا گرمتر شده نه؟: نزد دکتر ادامه داد یحرف یوقت

 !خوام بخوابم یم: باز کرد لب

 .یو تحت درمان باش یو گهگاه بهم سربزن یداروهاتو استفاده کن دیخوام مرخصت کنم، اما با یم- 

 .شد رهیبه دکتر خ یاز هر حس یو ته یخال

کم  يو ابروها یبزرگ و گوشت ینیبه ب...سبز روشنش ياش، به چشمها قهیشده کنار شق دیسف يموها به

 . پشتش

 !شد شش ماه و ده روز اد؟ینم گهیچرا شش ماهه د- 

دختر و زن سابقشو شمرده بود؟ اون هم  ومدنین ییمرد تک تک روزها نیا یعنی. دمتعجب نگاش کر دکتر

 دونست زنش ازدواج کرده؟ یم یوقت

 .از آرش جدا شده بود روزید نیوقت بفهمه که زنش هم چیالزم نبود ه دیشا

 .کنه دواریداد ام یوفق م یمردو که تازه داشت خودشو با زندگ نیا يخود یخواست ب ینم

 .هم تا آخر عمر الزم بود به درمانش ادامه بده دیشا. شد یدرمان م دیبا هنوز

 !وقت تنها نذاره چیبهش بگو دخترمو با اون مرد ه- 

 .شد رهیگرفت خ یم يگذشته روح و روانشو به باز يمرد که هنوز ضربه کار نیسکوت به ا تو

 !رونیبهش بگو اصال نذاره بره ب! تنهاش نذاره يمرد چیبهش بگو با ه: داد ادامه

تونست افکارشو از اون موضوع  یتونست از ذهنش پاك کنه اما م یوقت نم چیخودش فکر کرد گذشته رو ه با

 !دوباره یزندگ يکرد برا یمرد همت م نیکه ا یکرد به شرط یتالش م شتریب دیبا. پرت کنه
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 .شد رهیشده بود خ دهیکوب واریکه گوشه د یمیزد دوباره به تقو رونیکه از اتاق ب دکتر

 .مطمئن بود ومدیوقت نم چیه گهید افسون

 !خوب و بد يبود از حسرت و پر بود از حسها پر

که تنها متعلق به خودش بود پشت پنجره  یاتاق نیو تو ا نجایکه ا ییاومد و مثل همه روزها نییتخت پا از

 .ستادیا

 اتاق تنها مال اون بود؟ نیا چرا

 چه به سرش اومده؟. کارگاهش افتاد ادی

 .شد یوقت خوب نم چیخواست ه یحق داشت اون تا خودش نم دکتر

 . خواست یامروز خودش م نیهم از

 . پاکش کرد عیپنجره بخار گرقته نوشت افسون و سر يرو

 .کرد یاسم رو از ذهنش پاك م نیا شهیهم يبرا دیبا

 .کرد یم یدگدوباره زن دیبا

*** 

خانم  کیبه بعد بعداز ظهرها تو مطب  نیو قراره از ا شهیروز کار نیبرداشت امروز اول لشویو وسا فیعجله ک با

 .دیرس یدانشگاهش م يدکتر متخصص زنان کار کنه و صبح هم که به کالسها

و بعد هم که آرش و االن  ومدیشد در م یکه به دست دوستاش اداره م زدانیمدت خرجش از کارگاه  نیا همه

 .ستادیا یخودش م يپا يرو دیبا

 .کرده بود دایوقت پ مهیکار ن کی یبعد ازچند ماه دوندگ باالخره

باهاشون  يا گهیبرخورد د کیسالم و عل هیبود و جز  دهیدانشگاهشو خط کش يبود که دور دوستا مدتها

 .نداشت

خودش قول داده  يو بس اما اون به خودش و خدا استیرو کیتنها  زیانتظار درست شدن همه چ دونستیم

 .کنه یبود درست زندگ

 .خطا نکنه یمتیق چیداده بود که به ه قول
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مهد  یرو که حساب کرد ستاره رو تو بغل مرب هیکرا. شد ادهیخواب آلود و بغل گرفت و دم مهدکودك پ ستاره

سمت  عیزد و سر رونیتو ساك از مهد ب لشیو وسا فشهیصبحونه اش تو ک نکهیگذاشت و بعد از سفارش ا

 .دیاتوبوس دو ستگاهیا

*** 

 !ستاره بس کن: و کالفه گفت خسته

 ...اونوقت من فیجشن تکل انیهمه بچه ها قراره با پدر و مادراشون ب! خوام ینم: دیدنده پا کوب کیغد و  ستاره

 .دنبو زدانیاز  يرد چیسالها ه نیهمه ا. اعصابش بود ياش رو هیگر يصدا

 .بود زدانیخونه که هنوز متعلق به  نیا جز

 دونست؟  یاش منتقل شد؛ به کجا رو نم کارگاه

 دونست؟ یرو نم یمرخص شده بود؛ ک زدانی

 . رفته بود مارستانیروز مدرسه گرفته، سراغ ب نیاول يستاره بهانه پدرشو برا شیدو سال پ یوقت فقط

 .دیاز کارگاه ند ياثر چید که سراغ کارگاه رفت و هتازه اون زمان بو. که سالهاس مرخص شده گفتن

 .هم بود گهیرد د کی

 .زدانهیمطمئن بود کار . فرستاده شد کیپ کیبا . ارسال شد شیبرا شیکه چهار سال پ یعابر بانک کارت

 .نبود شیبعد از رفتن آرش تو زندگ يمرد چیه چون

 ادیگرم بود که خواهرشو ماه به ماه به  شیاونقدر سرش به زندگ گهیهم بعد از ازدواج با همکارش د يمهد یحت

 .آورد یم

به  بهیغر نیبود ؛ اما مطمئن بود ا بهیاسم غر کیکه از  يزیوار. شد یم زیتوش وار یکه ماهانه مبلغ یکارت

 .ربط داشت زدانی

 .خورد یتوش به چشم نم زدانیاز  ییوقت رد پا چیشد و ه یکه هر ماه عوض م يا بهیغر

 !خوام یمن بابامو م: ستاره به خودش اومد غیج يصدا با

 !يخفه شو، خسته ام کرد: دیبار سرش داد کش نیاول يبرا

 یم زدانویتجربه با  یساده و ب یامن و زندگ يوقت بود که شانه ها یلیاون هم خ. دخترش بغض کرد يهمپا

 .خواست

 .بودرفته  نیآب شده و به زم يانگار قطره ا زدانی اما
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 .ردپا، انگار که از اول وجود نداشت کیاز  غیساله که دنبالشه اما در دو

 .بابا هنوز کارش تموم نشده زم،یعز: ستاره زانو زد کنار

 !روز برگرده هی دیشا: حسرت زمزمه کرد پر

 !دوستت ندارم گهید: اما قهر کرد ستاره

 .بود زدانیروز اتاق مشترکش با  کیکه  یهمون اتاق. دیو درو محکم بهم کوب دیسمت اتاق دو به

 .نکرد انتیخ زدانیکرد که تو اتاق مشترکش به  یخدا رو شکر م. دیاز چشمش چک یاشک قطره

 .شرمنده اون اتاق نشده بود حداقل

 .کردن یم یو بهش دهن کج دنیکوب یاشتباهاتشو تو سرش م شهیخونه هم نیا واریدر و د اما

 !داشت به بخشش خدا دیام

 .آورد یوقت اونو به خودش نم چیاونو راه نکرده بود و گرنه ه خدا

 !ستاره: دیبه در کوب يو تقه ا ستادیپشت در اتاق ا. شد بلند

 !ستاره: بغض کرد. دینشن یجواب

 !منو ببخش ستاره: شدن يشکست و اشکاش جار بغضش

 .دونست یخواست از دخترکش اما چراشو نم یم بخشش

نکن من  هی، تو گر ادیبابا ب گمینم گهیباشه د: گفت مونیستاره پش. ش در باز شدا هیگر يبلند شدن صدا با

 !دوستت دارم

 .ختنیهم اشک ر يو همپا دیبه آغوش کش دخترکشو

 !مادرش يکه خودش پر پر کرده بود و دخترك برا ییروزها يبرا اون

 .فتیچادرتو گذاشتم تو ک: کرد گفت یشده رو سر ستاره م نییهمونطور که مقنعه تز صبح

 !خوام االن بپوشم یم- 

 .شه فیبذار بعد صبحونه قبل رفتن بپوش، االن ممکنه کث: و گفت دیاشو بوس گونه

 نماز بخونم؟ دیبه بعد با نیاز ا یعنیمامان : تکون داد و با لبخند گفت يسر ستاره

 !یاشتباه نکن یکن یم یسع نهیب یو ما رو م و حواست باشه که خدا همه جا هست ینماز بخون یوقت! آره- 

 !دیشا...هیمنظور مادرش چ دیفهم یکرد اما کم کم م یحرفهاشو درك نم یستاره معن دیشا

 .گرفته بود یامروز رو مرخص. زنگ زد آژانس. ستاره رو که داد  صبحونه
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 .کنار دخترش باشه زدانیخودش و  يخواست امروز جا یم

کرد که چکار کنه که دخترش  یفکر م نیکه حفظ بود و تکرار و افسون به ا ییسوره ها یستاره ه نیماش تو

 باشه؟ ادشیخدا رو  شهیهم

 .موند یمعصوم م دیدخترکش معصوم بود و با. کرد یمثل اون خطا م دینبا دخترش

 !تو میمامان بدو بر: زد غیج یشدن ستاره با خوشحال ادهیدر مدرسه که پ پشت

 .مرد آشنا به چشمش خورد کی ریلحظه آخر حس کرد تصو. دخترش قدم زد لبخند دنبال با

 .دیند يزیکامل به سمت چپ برگشت چ یوقت اما

 .داشت دنشویکرد توهم د یبود که حس م ماهها

 . کرد یدکتر صحبت م هیالزم بود با  دیشا

 .کرد یروزها با اخم نگاش م نیا زدانیکنه  الیشد خ یهم عذاب وجدانش باعث م دیشا

 !منو ببخش زدانی: کرد زمزمه

 .کرد یکه پشت به اون بود، صحبت م يدخترکش با ذوق، با مرد. مدرسه شد وارد

 !ها حرف نزنه بهیصد بار گفتم با غر: غر زد. دیدخترکش دو سمت

 

  انیپا
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